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2.1. Warunki klimatyczne. 
 
Klimat województwa opolskiego charakteryzuje się wpływami oceanicznymi, 
powodującymi złagodzenie różnic pomiędzy poszczególnymi porami roku. 
Warunki termiczne są korzystne dla gospodarki człowieka. Opolskie należy 
do najcieplejszych okolic Polski. Prawie na całym terenie roczne temperatury 
powietrza przekraczają 8oC. Obszar województwa cechują łagodne  
i krótkotrwałe zimy. Są one na ogół suche, a najmniejsza ilość opadów 
występuje w lutym. Przedwiośnie bywa również suche, a od maja zaczynają 
się większe opady, których maksimum występuje w lipcu. Okres wegetacji 
trwa od 212 do 230 dni, rozpoczyna się w trzeciej dekadzie marca i trwa do 
pierwszej dekady listopada. Średnioroczna suma opadów wynosi 650 mm 
i waha się od 600 mm w dolinie Odry do ponad 800 mm w strefie sudeckiej. 
Najwięcej opadów przypada na miesiąc lipiec, a najmniej od stycznia do 
kwietnia. Opady okresu wegetacyjnego wynoszą od 350 do 450 mm.  
 
W powiecie strzeleckim wyodrębniają się dwa regiony mezoklimatyczne: 
południowy i północny. Region południowy generalnie wykazuje 
korzystniejsze warunki klimatyczne niż region północny. Należy do tzw. 
wyspy ciepła, która ciągnie się od Wrocławia do południowej części powiatu. 
Średnia temperatura powietrza na południu powiatu wynosi tu 8,30C. Zimy 
są łagodne, średnia temperatura stycznia nie spada poniżej –2,10C. Lato jest 
ciepłe - średnia temperatura lipca przekracza 18,40C. W pewnym stopniu 
jest to uzależnione od średniego usłonecznenia, które wynosi 4 godziny 
dziennie. Natomiast na północy powiatu średnia temperatura powietrza 
wynosi tylko 7,50C. W styczniu średnia temperatura wynosi –2,50C; a w lipcu 
17,60C. Średnie usłonecznienie w regionie północnym wynosi 3 godziny i 53 
minuty.  
 
Biorąc pod uwagę wieloletnie wskaźniki termiczne, zima na północy powiatu 
rozpoczyna się 11 grudnia tj. o 5 dni wcześniej niż na południu. Wiosna na 
południu powiatu rozpoczyna się 30 marca, a na północy dwa dni później. 
Region północny jest nie tylko chłodniejszy, ale i wilgotniejszy. Roczna suma 
opadów przekracza tu bowiem 720 mm i jest większa o 70 mm od sumy 
opadów mierzonych na południe od Garbu Chełmu. Większa jest też liczba 
dni z burzą i w Zawadzkiem wynosi 20 dni, podczas gdy w Leśnicy jedynie 
15. Częstotliwość gradobicia rośnie wraz z wysokością n.p.m. Jest więc 
większa na południu, gdzie wynosi średnio 2,1 dni w ciągu roku, a na 
północy powiatu nie przekracza 1,5 dnia na rok.  
Cały Śląsk Opolski odznacza się dużymi wahaniami ciśnienia 
atmosferycznego. Przeważają wiatry zachodnie – 60% na terenie powiatu, 
przynoszące najwięcej opadów. Najczęściej, przeważnie na wiosnę i w lecie, 
wieją wiatry północno-zachodnie, najrzadziej wschodnie i północno-
wschodnie. Silne wiatry należą do rzadkości i często panuje cisza. 
Ogólnie można stwierdzić, że warunki meteorologiczne sprzyjają gospodarce 
rolnej. 
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2.2. Budowa geologiczna. 
 
Powiat Strzelecki znajduje się na obszarze wschodniej części monokliny 
przedsudeckiej. Monoklinę przedsudecką budują utwory permu i triasu 
zalegające niezgodnie na sfałdowanych skałach podłoża - proterozoik, dewon 
i karbon. Utwory monokliny zapadają w kierunku północnym i pokryte są 
nierównomiernie osadami czwartorzędowymi. 
 
Karbon wykształcony jest w facji kulmu, głównie jako łupki i iłołupki 
z przewarstwieniami piaskowców. Zalegają one na głębokości ok. 175m, a na 
powierzchni odsłaniaj ą się w okolicach Toszka i Obrowca. 
 
Perm wykształcony w postaci iłołupków z wkładkami tufów i tufitów, 
zlepieńców, piaskowców (arkozy), zalega na północ od linii Grotowice - Dębie 
- Krzyżowa Dolina na głębokości poniżej 300m od powierzchni terenu. 
 
Trias reprezentowany jest przez pstry piaskowiec (dolny i środkowy), jego 
górne ogniwo - ret oraz wapień muszlowy i kajper. 
 
Pstry piaskowiec dolny i środkowy wykształcony jest w postaci piasków 
arkozowych (brunatno-szarych, średnioziarnistych, przechodzących 
w piaskowce gruboziarniste) i zalega przekraczająco na utworach karbonu. 
Wśród piaskowców występują cienkie wkładki iłołupków i piaskowców. 
Ich miąższość w wynosi około 60m. 
 
Ret tworzą dolomity z wkładkami anhydrytów w części spągowej oraz margle 
i wapienie z gipsami i anhydrytami w części stropowej. Najwyższe ogniwa 
budowane są przez wapienie i dolomity jamiste. Wychodnie osadów retu 
znajdują się na obszarze Strzelec Opolskich i na południe od miasta. 
 
Wapień muszlowy dzieli się na dolny, środkowy i górny. Utwory wapienia 
muszlowego zapadają w kierunku północnym. Ich wychodnie znajdują się 
w części środkowej gminy Strzelce Op. 
 
Dolny wapień muszlowy wykształcony jest jako warstwy gogolińskie, 
górażdżańskie, terebratulowe i karchowickie o łącznej miąższości 100m - 
106m. Wychodnie warstw gogolińskich występują w południowej części 
obszaru w pasie o szerokości około 5 km, od Gogolina w kierunku Strzelec 
Opolskich. Warstwy gogolińskie budują wapienie płytowe. Wśród wapieni 
płytowych pojawiają się wkładki margli. W stropowej części występują 
wapienie faliste z wkładkami margli. Miąższość warstw gogolińskich dochodzi 
do 60 metrów. Warstwy górażdżańskie zalegają na warstwach gogolińskich. 
Granica zasięgu warstw górażdżańskich biegnie od Górażdży w kierunku 
Strzelec Opolskich. Warstwy górażdżańskie (gorazdeckie) wykształcone są 
w postaci wapieni gruboławicowych, oolitycznych, miejscami porowatych. 
Wśród grubych ławic pojawiają się cienkie warstwy wapienia płytowego, 
niekiedy falistego, a także margli szarych. Miąższość warstw wynosi 10 - 22 
metrów. Warstwy terebratulowe litologią przypominają warstwy gogolińskie. 
Warstwy te reprezentują margle drobnopłytowe z wkładkami wapieni i iłów. 
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W kierunku północnym występują ławice wapieni, a nad nimi wapienie 
gruzowate. Miąższość warstw terebratulowych wynosi około 14 metrów. 
Wyżej zalegające warstwy karchowickie zbudowane są z kawernistych 
wapieni średnioławicowych. Osiągają miąższość do 20m. 
 
Wapień muszlowy środkowy budują warstwy diploporowe zwane łącznie 
z tarnowickimi -warstwami jemielnickimi. W pobliżu wychodni (Jemielnica) 
wykształcone są w postaci dolomitów beżowych i wapieni dolomitycznych. 
Dolomity są kawernowate i porowate. W części północnej wśród dolomitów 
pojawiają się wkładki margli. Miąższość środkowego wapienia muszlowego 
w pobliżu wychodni waha się w granicach 20 - 30 metrów, ku północy 
zwiększa się do 60 metrów. 
 
Górny wapień muszlowy stanowią warstwy: boruszowickie, wilkowickie 
i tarnowickie. Utwory górnego wapienia muszlowego występują w pasie 
o szerokości 2km - 5km, na północ od Izbicka. Warstwy tarnowickie 
wykształcone są jako wapienie dolomityczne cienkopłytowe, przeławicone 
marglami. Warstwy wilkowickie budują wapienie grubokrystaliczne 
z wkładkami dolomitów piaszczystych, margli i ławic wapieni 
zlepieńcowatych. Warstwy boruszowickie tworzą najmłodsze ogniwo górnego 
wapienia muszlowego. Zbudowane są z margli przeławiconych dolomitami. 
Margle miejscami przechodzą w mułowce. 
Ogniwa dolnego i środkowego wapienia muszlowego mają liczne wychodnie 
i są intensywnie eksploatowane na potrzeby przemysłu cementowo- 
wapienniczego. Natomiast osady górnego wapienia muszlowego odsłaniają 
się sporadycznie i są przeważnie przykryte osadami kajpru i retyku. 
 
Kajper dolny tworzą łupki piaszczyste z florą oraz iłowce dolomityczne 
i margle. 
 
Kajper górny budują warstwy gipsowe (iłowce), piaskowce i mułowce oraz 
iłowce z gipsem (górna seria gipsowa).  
 
Osady retyku reprezentowane są przez iłowce, piaskowce, rzadziej margle 
i wapienie oraz osady ilaste z przewarstwieniami margli brunatnych. 
Miąższość opisywanych utworów dochodzi do 180m - 200m. Zalegają one 
zgodnie z na utworach wapienia muszlowego i przykryte są osadami 
czwartorzędowymi odsłaniając się sporadycznie. 
 
Czwartorzęd ma zróżnicowane wykształcenie i rozprzestrzenienie. W części 
południowej, gdzie wapienie i dolomity mają wychodnie brak jest ciągłej 
pokrywy czwartorzędowej lub jej miąższość nie przekracza 2m - 5m. 
W kierunku na północ od zasięgu iłołupków kajpru miąższość pokrywy 
rośnie do kilkunastu metrów. Osady czwartorzędu wykształcone są 
w powiecie głównie jako różnoziarniste piaski wodnolodowcowe i gliny 
zwałowe oraz niewielkie wystąpienia piasków eolicznych w postaci wydm 
i pokryw lessowych. 
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2.3. Surowce mineralne (kopaliny). 
 
2.3.1. Podstawa prawna ochrony zasobów surowców mineralnych  
w prawodawstwie polskim 
 
Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) 
stanowi, że złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym 
gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, 
w tym kopalin towarzyszących.  
Eksploatację złoża kopaliny prowadzi się w sposób gospodarczo uzasadniony, 
przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy 
zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny. 
Podejmujący eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę eksploatację jest 
obowiązany przedsiębrać środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak 
również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych 
i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów poeksploata-
cyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy przyrodnicze.  

 
Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 
realizowana jest przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne: 
 
- ustawę z dnia 04 lutego 1994r. Prawo Geologiczne i Górnicze 

[Dz.U. nr 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami 
wykonawczymi, 

- ustawa z dnia 03 lutego 1995r. Ochrona gruntów rolnych i leśnych 
[Dz.U. nr 16, poz.78 z późniejszymi zmianami], 

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska 
[Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami], 

- ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru 
strategicznych zasobów naturalnych kraju. (Dz.U. Nr 97, poz. 1051), 

- ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym [Dz.U. nr 80, poz. 717]. 

 
 

2.3.2. Regulacje prawne Unii Europejskiej 
 
Polityka Unii Europejskiej dąży do rozsądnego i racjonalnego 
wykorzystywania zasobów naturalnych. Ustawa o prawie geologicznym 
i górniczym z 4 lutego 1994r. zgodna jest ze wspólnotowym prawem ochrony 
środowiska. Odnosi się to głównie do podstawowych zasad ochrony 
środowiska wyrażonych w Traktacie z Maastricht. Prawo wspólnotowe, 
z wyjątkiem Dyrektywy 94/22 EU w sprawie warunków przyznawania 
i korzystania z koncesji na poszukiwanie, badanie i produkcję 
węglowodorów, nie dopracowało się w tej dziedzinie szczegółowych regulacji. 
Dyrektywa 94/22 EU ma na celu zapewnienie równego traktowania 
wszystkich podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych, 
ubiegających się o użytkowanie górnicze i koncesję na działalność 
w odniesieniu do tej grupy kopalin. 
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Nowelizacje ustawy - Prawo geologiczne i górnicze uwzględniły wymagania 
dotyczące tej sfery wynikające z potrzeb gospodarki rynkowej oraz wdrażania 
rozwoju. Zarówno prace geologiczne jak i wydobycie kopalin (do których 
zalicza się również podziemne wody lecznicze i termalne) są objęte systemem 
koncesjonowania, sprzyjającym realizowaniu działań w tym zakresie przez 
firmy dysponujące odpowiednim potencjałem, umiejętnościami 
i doświadczeniem (w tym również przez wyspecjalizowane firmy 
międzynarodowe) oraz umożliwiającym ustalanie i egzekwowanie 
dodatkowych warunków, które muszą być spełnione przy prowadzeniu prac 
badawczych, poszukiwawczych i wydobywczych, w tym warunków 
zapewniających spełnienie wymagań ochrony środowiska. 
 
 
2.3.3. Występowanie surowców mineralnych 
 
Województwo Opolskie dysponuje bogatą bazą zasobową surowców skalnych 
– wapieni i margli przydatnych dla przemysłu cementowego i wapienniczego, 
kruszyw naturalnych dla budownictwa, surowców ilastych stosowanych 
w przemyśle ceramiki budowlanej i cementowej oraz piasków kwarcowych. 
 
W Powiecie Strzeleckim występowanie surowców mineralnych wiąże się ściśle 
z budową geologiczna Triasu Opolskiego (obszar zamykający się w liniach 
łączących Opole – Zawadzkie – Krapkowice – Toszek). 
Na obszarze Triasu Opolskiego, w obrębie występowania skał wapienia 
muszlowego dolnego i środkowego udokumentowano 8 dużych złóż wapieni 
dla przemysłu cementowego i wapienniczego, z czego w rejonie Powiatu 
Strzeleckiego znajdują się następujące: „Izbicko-Nakło”, „Izbicko II”, 
„Szymiszów”, „Strzelce Opolskie”, „Strzelce Opolskie I” i „Strzelce Opolskie II” 
(poza terenem powiatu również „Górażdże” i „Tarnów Opolski”). 
Podstawowe parametry tych złóż przedstawiono w tabeli.  
 
Tabela 2.3.-1. Charakterystyka złóż wapieni i margli przemysłu cementowego 
i wapienniczego na obszarze Triasu Opolskiego 

Stan zasobów 
geologicznych (tys. ton) 

Parametry geologiczno-
górnicze 

Złoże 
bilansowe 

przemy- 
słowe 

 

Rezerwa 
zasobów 
 w latach 

Stan 
zagosp. powierzchnia 

złoża (ha) 
 

miąższość 
złoża (m) 

 
Izbicko - Nakło 139,417 - 69 N 80,70 68,00 

Izbicko II 107,855 - 71 E 133,71 15,30 

Szymiszów 72,621 - 48 N 77,60 18,00 

Strzelce Opolskie 186,532 183,871 120 E 233,32 41,20 

Strzelce Opolskie I 25,259 - 16 N 108,00 26,76 

Strzelce Opolskie II 29,722 - 19 N 104,42 12,25 

N - złoże nieeksploatowane, E - złoże eksploatowane 
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Udokumentowane złoża wapieni grupują się w pasie wychodni wapienia 
muszlowego. Do największych należą złoża: „Strzelce Opolskie” „Izbicko-
Nakło” i „Izbicko II”. 
Z 6 udokumentowanych złóż na terenie Powiatu zagospodarowane i służące 
jako surowiec do produkcji cementu i wapna są dwa złoża: „Strzelce 
Opolskie” i „Izbicko II”. W złożu „Strzelce Opolskie” eksploatowane są 
wapienie triasowe (karchowickie, terebraturowe, górażdżańskie) mające 
zastosowanie jako surowiec „wysoki” dla przemysłu cementowego. Jak już 
pisano użytkownikiem złoża jest Cementownia „Strzelce Opolskie”, która 
prowadzi aktualnie wydobycie i planowany jest jego wzrost w celu 
zaspokojenia potrzeb Spółki GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. i rynku 
zewnętrznego. 
Złoże „Izbicko II” eksploatowane jest przez Śląskie Zakłady Przemysłu 
Wapienniczego OPOLWAP S.A., zgodnie z koncesją nr 13/2003 z dnia 
12.07.2003r. Wojewody Opolskiego. 
Ważną koncesję na eksploatację złoża „Strzelce Opolskie I” posiadają Śląskie 
Zakłady Przemysłu Wapienniczego OPOLWAP S.A., Zakład „Strzelce 
Opolskie” - obecnie złoże nie jest eksploatowane. 
 
Baza rezerwowa wapieni mieści się w dotychczas niezagospodarowanych 
złożach, przy czym w złożu „Izbicko II” można zbadać dodatkowe ilości 
surowca w niżej zalegających warstwach górażdżańskich i gogolińskich.  
Przy aktualnej skali wydobycia łączne zasoby wapieni z wszystkich 8 złóż 
wystarczą na ok. 300÷350 lat eksploatacji. Przy tak długim okresie rezerw 
zasobowych ważną sprawą jest ochrona terenów złóż dotychczas 
nieeksploatowanych, tj. przeciwdziałanie innym niż wydobywczy kierunkom 
zagospodarowania przestrzennego tych terenów. Zabudowa mieszkaniowa, 
przemysłowa czy komunikacyjna w trwały sposób może uniemożliwić 
podjęcie eksploatacji kopalin na tych terenach. 
Jako rezerwę należy mieć ponadto na uwadze tereny perspektywiczne, na 
których dotychczas nie udokumentowano złóż. Tereny te to cały obszar 
wychodni wapieni triasu środkowego. 
Obszary perspektywiczne występowania wapieni należy ograniczyć od 
południa do granic Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny, a od północy do 
naturalnych granic wychodni. 
Oprócz wapieni na terenie gminy Leśnica (wieś Raszowa) znajdują się 
eksploatowane złoża kruszywa piaskowo-żwirowego. 
 
Przemysł wydobywczy powoduje szereg oddziaływań, z których 
najistotniejsze to powstawanie odpadów pogórniczych i przeróbczych, 
przekształcanie powierzchni terenu oraz drenowanie poziomów wodonośnych 
z potencjalną możliwością ich zanieczyszczenia. Przekształcenie powierzchni 
terenu następuje przede wszystkim w wyniku składowania odpadów na 
hałdach oraz powstawania otwartych wyrobisk poeksploatacyjnych, często 
o dużej powierzchni. Eksploatacja kruszyw naturalnych, surowców ilastych, 
piasków oraz wapieni i margli jest główną przyczyną degradacji i dewastacji 
gruntów w województwie. 
Pomimo korzystnych warunków występowania surowców wapienniczych na 
terenie powiatu strzeleckiego i braku konfliktu ewentualnej eksploatacji 
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z wielkoobszarowymi terenami objętymi ochroną prawną, takimi jak Park 
Krajobrazowy Góra Św. Anny i Stobrawski Park Krajobrazowy 
najistotniejszym problemem przyszłego wykorzystania surowców 
mineralnych jest ochrona wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 333 Opole - Zawadzkie rozciągającego się na obszarze 
wychodni wapieni. 
Eksploatacja surowca z tych złóż wiąże się z koniecznością odwodnienia. 
Oblicza się, że łączna ilość wód odprowadzanych z odwodnienia 
eksploatowanych 3 złóż („Strzelce Opolskie” oraz poza powiatem „Górażdże” 
i „Tarnów Opolski”) wynosi 70 tys. m3/dobę, w tym dla złoża „Strzelce 
Opolskie” ok. 20 tys. m3/dobę (w roku 2002 średnio 21644m3/dobę), co daje 
obniżenie zwierciadła wody w zbiorniku nawet (lokalnie) o kilkadziesiąt 
metrów. Przyczynia się to również do pogorszenia jakości wód poprzez 
wymuszenie napływu wód opadowych w miejsce wód sczerpanych. 
Degradacja wód zbiornika jest już widoczna i przejawia się 
zanieczyszczeniem wód podziemnych ponadnormatywną ilością azotanów, 
siarczanów, chlorków i przekroczeniem odczynu pH. Dodatkowo sam proces 
wydobywczy - roboty strzałowe - przyczynia się prawdopodobnie do wzrostu 
związków azotu w wodach podziemnych (stosowanie środków wybuchowych 
takich jak saletra amonowa. 
Wody pochodzące z odwodnienia kopalni dotychczas w żaden sposób nie są 
wykorzystane. W dużych ilościach czyste wody złożowe odprowadzane są do 
wód powierzchniowych. 
 
 
2.4. Gleby i powierzchnia ziemi  
 
2.4.1. Podstawa prawna ochrony gleb w prawodawstwie polskim 
 
Według ustawy Prawo Ochrony Środowiska ochrona powierzchni ziemi 
polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności poprzez: 
 

- racjonalne gospodarowanie, 
- zachowanie wartości przyrodniczych,  
- zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania,  
- ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania,  
- utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie 

wymaganych standardów,  
- doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych 

standardów, gdy nie są one dotrzymane,  
- zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem archeologicznych 

dóbr kultury.  
 

Sprawca zanieczyszczenia gleby lub ziemi albo niekorzystnego 
przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, jest obowiązany do 
przeprowadzenia ich rekultywacji. Rekultywacja w związku z niekorzystnym 
przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu polega na jego 
przywróceniu do stanu poprzedniego. Rekultywacja zanieczyszczonej gleby 
lub ziemi polega na ich przywróceniu do stanu wymaganego standardami 
jakości. 
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W polskim prawodawstwie ochrona gleb realizowana jest przede wszystkim 
w oparciu o następujące przepisy prawne: 
 
- ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. Nr 62, 

poz. 627 z późniejszymi zmianami], 
- ustawę z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

[Dz.U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami], 
- ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym [Dz.U. Nr 80, poz. 717], 
- ustawę z dnia 16 marca 2001r. o rolnictwie ekologicznym [Dz.U. Nr 38, 

poz. 452] wraz z przepisami wykonawczymi, 
- ustawę z dnia 26 lipca 2000r. Nawozy i nawożenie [Dz.U. Nr 89, poz.991], 
- ustawę z dnia 12 lipca 1995r. Ochrona roślin uprawnych [Dz.U. z 2002r. 

Nr 171, poz. 1398]. 
 
 
2.4.2. Regulacje prawne Unii Europejskiej 
 
Ochrona gleb w prawie unijnym realizowana jest poprzez regulacje prawne 
dotyczące jakości wody i powietrza. Odzwierciedla to istnienie ścisłej 
współzależności między tymi czynnikami środowiska. Oczywista jest również 
relacja między ochroną gleb a normami prawnymi dotyczącymi gospodarki 
odpadami oraz zagospodarowania terenu. 
 
Zastosowanie w ochronie gleb mają dwie dyrektywy służące zapobieganiu 
zanieczyszczeniom wód podziemnych i powierzchniowych: Dyrektywa 
91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem 
powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych oraz 
Dyrektywa ramowa 2000/60/WE w sprawie polityki wodnej Wspólnoty. 
Dyrektywa 91/676/EWG przewiduje propagowanie zasad dobrej praktyki 
rolniczej oraz wprowadzenie programów działań służących ochronie wód 
zagrożonych skażeniem azotem. Natomiast celem dyrektywy ramowej jest 
zabezpieczenie ekologicznych, jakościowych i ilościowych funkcji wody 
poprzez plany zagospodarowania zlewni dorzeczy. W planach tych konieczne 
będzie uwzględnienie środków przeciwdziałających zanieczyszczeniom 
przedostającym się do wód powierzchniowych i podziemnych poprzez 
skażone gleby, erozję, nadmierne nawożenie.  
Poprzez powietrze gleby ulegają skażeniu metalami ciężkimi, substancjami 
powodującymi ich zakwaszenie i eutrofizację. Regulacje prawne dotyczące 
redukcji tych zanieczyszczeń oraz ich monitoringu (Dyrektywa ramowa 
96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu 
oraz Dyrektywy 1999/30/WE i 2000/69/WE) w istotny sposób przyczyniają 
się do zabezpieczenia jakości gleb. 
Kluczową rolę w ochronie gleb przed zanieczyszczeniami odgrywają przepisy 
dotyczące gospodarki odpadami. W tym aspekcie znajdują zastosowanie 
następujące dyrektywy: 
 
- Dyrektywa 86/278/EWG w sprawie ochrony środowiska, a szczególnie 

gleb przy stosowaniu osadów pościekowych w rolnictwie, 
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- Dyrektywa ramowa 75/442/WG w sprawie odpadów, 
- Dyrektywa 99/31/WE w sprawie składowisk ziemnych, 
- Dyrektywa 2000/76/EWG w sprawie spalania odpadów, której 

założeniem jest między innymi redukcja zanieczyszczeń powietrza 
zwłaszcza: SO2, NOx, metali ciężkich i dioksyn oraz kontrola ich 
oddziaływań na wodę i grunty. 

- Dyrektywa 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 
 
Ponadto ochrona powierzchni ziemi i gleb jest realizowana w oparciu 
o następujące akty prawne z zakresu ochrony środowiska: 
- Dyrektywę 96/61/WE w sprawie zintegrowanego systemu zapobiegania 

i kontroli zanieczyszczeń, która daje wyraz zintegrowanemu podejściu do 
wybranych typów instalacji przemysłowych (branża energetyczna, 
metalurgia, górnictwo, przemysł chemiczny, zarządzanie odpadami). 
Dyrektywa nakłada na ww. branże obowiązek spełnienia określonych 
wymogów w zakresie zanieczyszczeń przemysłowych, wprowadzanych do 
wód, powietrza, gleby. 

- Dyrektywę 2001/42/WE w sprawie oceny oddziaływania pewnych planów 
i programów na środowisko, w tym powierzchnię ziemi. 

- znowelizowaną Dyrektywę Rady 97/11/WE w sprawie ocen 
oddziaływania na środowisko. 

- Rozporządzenie Rady (EWG) 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyka 
stwarzanego przez istniejące substancje. 

- Dyrektywę 93/67/EWG określającą zasady oceny ryzyka dla człowieka 
i dla środowiska stwarzanego przez niebezpieczne substancje chemiczne, 
notyfikowane zgodnie z Dyrektywą Rady 67/548/EWG (ze zmianami).  

 
 
2.4.3. Bonitacja i przydatność rolnicza gleb 
 
Pod pojęciem bonitacji rozumiemy podział gleb na podstawie ich cech 
jakościowych, decydujących o wartości użytkowo – rolniczej. Jej prawną 
podstawę stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 4.06.1956r. 
(Dz. U. Nr 19, poz. 97 z późniejszymi zmianami) w sprawie klasyfikacji 
gruntów. 
 
Szczegółowe kryteria zawiera Tabela Klas Gruntów stanowiąca załącznik do 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957r. w sprawie 
klasyfikacji gruntów (Dz. U. 1958 Nr 5 poz. 21). 
Klasy bonitacyjne wyznaczane są w oparciu o następujące kryteria: 
 
1. Budowa profilu (typ i podtyp gleby, rodzaj, gatunek, miąższość 

poziomu próchniczego i zawartość próchnicy, odczyn i skład 
chemiczny, właściwości fizyczne, oglejenie) 

2. Stosunki wilgotnościowe uwarunkowane położeniem w terenie 
3. Wysokość npm. 
 
Wśród gruntów ornych wydziela się 9 klas bonitacyjnych (I, II, IIIa, IIIb, IVa, 
IVb, V, VI i VIrz). Gleby najlepsze należą do klasy I, najgorsze do VI i VIrz. 
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W Województwie Opolskim przeważają gleby urodzajne, występujące głównie 
na południu (czarnoziemy i gleby brunatne wykształcone na lessach) oraz 
w dolinach rzek (mady). Na północy natomiast zalegają gleby rdzawe i płowe, 
a także bielicowe, częściowo oglejone. 
Wyrazem przydatności warunków przyrodniczych do produkcji rolniczej jest 
ocena składowych elementów środowiska rolniczego (gleby, agroklimatu, 
rzeźby terenu i stosunków wodnych) w ujęciu kompleksowym przy pomocy 
wskaźnika waloryzacji jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
 
Województwo Opolskie ma najwyższy wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni 
w Polsce 82,1 pkt w skali 100 pkt, przy przeciętnej dla Polski 66,6 pkt. 
Na przeważającym obszarze dominują bardzo dobre gleby kompleksu 
pszennego. Gorsze warunki rolnicze znajdują się jedynie w południowej 
części województwa, przede wszystkim ze względu na ukształtowanie terenu. 
Wysoka jest zarówno jakość gruntów ornych (ustalony na podstawie 
punktacji klas bonitacyjnych i kompleksów przydatności rolniczej wskaźnik 
jakości i przydatności rolniczej gleb wynosi ponad 64 przy przeciętnej dla 
Polski 52,3) jak i użytków zielonych (wartość wskaźnika jakości 
i przydatności rolniczej gleb - ponad 50 przy przeciętnej 39,5). 
 
Na terenie Powiatu Strzeleckiego występują głównie gleby lekkie i bardzo 
lekkie, ubogie w składniki pokarmowe o niewielkiej zdolności retencji wody, 
ze źle wykształconym poziomem próchniczym. Dorzecze Małej Panwi 
(północna część powiatu) posiada bardzo słabe gleby typu bielicowego 
o małych możliwościach produkcyjnych. Na południu powiatu występują 
głównie gleby brunatne. W rejonach cieków wodnych wytworzyły się mady 
rzeczne, a na wapieniach triasowych w okolicy Strzelec Opolskich rędziny. 
Gleby powiatu ulegają w ostatnich latach stopniowej degradacji, pogarsza się 
ich struktura i warunki powietrzno – wodne, maleje zawartość próchnicy 
i składników pokarmowych 
Największy udział w gruntach ornych i użytkach zielonych na terenie 
powiatu mają gleby zaliczane do IV klasy bonitacyjnej, a więc średniej 
jakości. Należy zaznaczyć duży udział w gruntach ornych gleb słabych 
i najsłabszych z klas V i VI (tabela 2.4.-1. ). 
 
Tabela 2.4.-1. Struktura klas bonitacji gruntów ornych i użytków zielonych 
powiatu strzeleckiego (źródło: Stan rolnictwa i przetwórstwa rolno – 
spożywczego w pozwiecie strzeleckim, Starostwo powiatowe w Strzelcach 
Opolskich, Sierpień 2001) 

Klasy bonitacji Grunty orne [%] Klasy bonitacji Użytki zielone [%] 

I 0,0 I 0,0 
II 3,3 II 1,6 

IIIa 9,8 
IIIb 11,5 

III 15,4 

IVa 14,0 
IVb 18,5 

IV 50,0 

V 26,0 V 28,4 
VI 16,9 VI 4,6 
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Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej gmin powiatu 
strzeleckiego jest niższy niż ogólny dla województwa opolskiego. 
 
Tabela 2.4.-2. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenie 
powiatu strzeleckiego (źródło: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
Polski według gmin – IUNG Puławy 1994) 

Lp. Gmina Wartość wskaźnika 
1. Izbicko  64,5 
2. Jemielnica  58,4 
3. Kolonowskie 60,3 
4. Strzelce Opolskie 70,6 
5. Zawadzkie 64,9 

Województwo opolskie 83,2 
 
W rankingu województwa najmniejsze możliwości produkcyjne mają gminy 
Kolonowskie i Jemielnica.  
Na terenie powiatu znaczący udział powierzchniowy zajmują kompleksy 
żytnie dobre z przewagą kompleksów IV, V i VI klasy bonitacyjnej. 
W południowo - wschodniej części powiatu zalegają kompleksy pszenny 
dobry i pszenny wadliwy. 
 
 
2.4.4. Stan zanieczyszczenia gleb 
 
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza 
się: 
 
- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz 

innych substancji chemicznych, np. ropopochodnych, 
- zasolenie, 
- nadmierną alkalizację, 
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu, 
- skażenie radioaktywne.  
 
Odczyn jest bardzo istotną cechą gleby, kształtuje jej właściwości chemiczne, 
biologiczne i fizyczne. Jego wartość może ulegać zmianom w czasie zarówno 
pod wpływem warunków klimatycznych jak i działalności człowieka.  
Zgodnie z Polską Normą wyróżnia się następujące przedziały odczynu gleb: 
 
Tabela 2.4.-3. Przedziały odczynu gleb. 

Odczyn Zakres pH 

bardzo kwaśny do 4,5 
kwaśny 4,6 – 5,5 

lekko kwaśny 5,6 – 6,5 
obojętny 6,6 – 7,2 
zasadowy od 7,3 

 
Zgodnie ze Stanem rolnictwa i przetwórstwa rolno- spożywczego w powiecie 
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strzeleckim (Starostwo powiatowe w Strzelcach Opolskich, Sierpień 2001) 
przeważająca część gleb użytków rolnych powiatu strzeleckiego posiada 
odczyn lekko kwaśny (41,8%) lub kwaśny (32%). Gleby bardzo kwaśne 
stanowią 9,2% użytków rolnych powiatu, obojętne – 15,1% a zasadowe 1,1%. 
Największy udział gleby kwaśne mają w gruntach użytków rolnych 
wschodniej części powiatu (gminy Kolonowskie - 50,5% i Zawadzkie 53,3%). 
Tereny gminy Jemielnica charakteryzują się dużym udziałem gleb bardzo 
kwaśnych (24,6%). Natomiast najwięcej gleb o odczynie obojętnym 20,1%, 
podobnie jak zasadowym (2,6%) stwierdzono na terenie gminy Strzelce 
Opolskie. 
 
Wzrost zakwaszenia gleb powodują dodatkowo kwaśne opady, które 
wprowadzają do gleby jony siarczanowe, azotanowe, chlorkowe i hydronowe 
oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. Degradujące działanie 
kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby polega 
na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu 
z glinokrzemianów glinu, który w formie jonowej ma właściwości toksyczne, 
wymywaniu składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na 
znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów. Do alkalizacji gleby 
prowadzi natomiast wymywanie z atmosfery pyłów, np. cementowych, oraz 
nadmierne wapnowanie. Groźne zanieczyszczenie gleby stanowią 
występujące w nadmiarze azotany, których źródłem jest nadmierne 
nawożenie gleb azotem, zanieczyszczona atmosfera lub ścieki. Azotany 
opóźniają dojrzewanie roślin zmniejszając ich odporność na choroby, 
szkodniki i wyleganie, powodują zanik przyswajalnej miedzi oraz są 
prekursorami kancerogennych, teratogennych i fitotoksycznych nitrozoamin. 
Rośliny uprawiane na glebach o nadmiernej zawartości azotu szkodzą 
zdrowiu ludzi i zwierząt. Jak wynika z badań OSChR w Opolu, zawartość 
azotu mineralnego w glebach powiatu strzeleckiego przewyższała ilość -50 –
100kgN/ha - uznawaną za wystarczającą do pokrycia potrzeb pokarmowych 
roślin i chroniąca środowisko przed zanieczyszczeniem (Stan środowiska 
w województwie opolskim 2000). W tabeli nr 2.4.-4. przedstawiono zawartość 
azotu mineralnego w glebach gmin powiatu w roku 1997. 
 
Tabela 2.4.-4. Zawartość azotu mineralnego w glebach gmin powiatu 
strzeleckiego. Stan na rok 1997 (źródło: Stan środowiska w województwie 
opolskim 2000) 

Lp. Gmina 
Zawartość azotu 

kg N/ha 
1. Izbicko  150-200 
2. Jemielnica  >200 
3. Kolonowskie 100-150 
4. Leśnica 100-150 
5. Strzelce Opolskie 101-150 
6. Zawadzkie 100-150 

 
Chemizm opadów atmosferycznych na terenie powiatu strzeleckiego 
przedstawiono zgodnie z informacjami zawartymi w Stanie środowiska 
w województwie opolskim w roku 2002 w tabeli 2.4-5. 
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Tabela 2.4.-5. Chemizm opadów atmosferycznych na terenie powiatu 
strzeleckiego (źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 
2002, WIOŚ Opole, Maj 2003) 

Ładunek zanieczyszczeń 
Lp Zanieczyszczenie Jednostkowy Ła 

(kg/ha*rok) 
Całkowity Łc  

(ton/rok) 
1.  Siarczany 29,16 2170 
2.  Chlorki 7,94 591 
3.  Azotyny i azotany 4,53 337 
4.  Azot amonowy 7,55 562 
5.  Azot ogólny 27,11 2018 
6.  Fosfor ogólny 0,629 46,8 
7.  Sód 3,88 288 
8.  Potas 2,40 191 
9.  Wapń 9,63 717 
10.  Magnez 1,11 85 
11.  Cynk 0,718 53 
12.  Miedź 0,065 4,8 
13.  Żelaza 0,506 38 
14.  Ołów 0,109 8,1 
15.  Kadm 0,0065 0,49 
16.  Nikiel 0,0093 bd 
17.  Chrom 0,0041 bd 
18.  Mangan 0,118 8,7 
 
Roczny ładunek jednostkowy badanych zanieczyszczeń zdeponowany na 
obszarze województwa opolskiego był większy niż średni dla całego obszaru 
Polski. Pośród jednostek administracyjnych województwa opolskiego Powiat 
Strzelecki został obciążony największym ładunkiem zanieczyszczeń. 
Wyróżnia się najwyższym, maksymalnym dla województwa obciążeniem 
powierzchniowym: siarczanami, chlorkami, azotynami i azotanami, sodem, 
potasem, wapniem, magnezem, cynkiem, żelazem, ołowiem, kadmem. 
Wysokie na tle danych dotyczących powiatów województwa opolskiego są 
również wartości ładunków jednostkowych pozostałych badanych 
zanieczyszczeń w opadach.  
 
Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, 
powoduje zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. 
Szczególne zagrożenie stwarzają one w glebach kwaśnych, przechodzą 
bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin. 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 
(Dz. U. Nr 165, Poz. 1359) w sprawie standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi określa wartości dopuszczalne stężeń pierwiastków 
śladowych w glebie lub ziemi w zależności od grup rodzajów gruntów: 
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1) grupa A: 

a. nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego 
ochronie na podstawie przepisów ustawy - Prawo wodne, 

b. obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie 
przyrody; jeżeli utrzymanie aktualnego poziomu zanieczyszczenia 
gruntów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska - dla 
obszarów tych stężenia zachowują standardy wynikające ze stanu 
faktycznego, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

2) grupa B - grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów 
pod stawami i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione 
i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane 
z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz 
terenów komunikacyjnych; 

3) grupa C - tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne. 

Tabela 2.4.-6. Wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich w glebie lub 
ziemi wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.09.2002 r. 

Grupa B Grupa C 

Głębokość [m ppt] 

0-0.3 0.3-15.0 >15 0-2 2-15 

 Wodoprzepuszczalność gruntów [m/s] 

 do poniżej do poniżej  do poniżej 

L.p. Zanieczyszczenie 
Grupa 

A 

 1x10-7 1x10-7  1x10-7 

1 Arsen 20 20 20 25 25 55 60 25 100 

2 Bar 200 200 250 320 300 650 1.000 300 3.000 

3 Chrom 50 150 150 190 150 380 500 150 800 

4 Cyna 20 20 30 50 40 300 350 40 300 

5 Cynk 100 300 350 300 300 720 1.000 300 3000 

6 Kadm 1 4 5 6 4 10 15 6 20 

7 Kobalt 20 20 30 60 50 120 200 50 300 

8 Miedź 30 150 100 100 100 200 600 200 1.000 

9 Molibden 10 10 10 40 30 210 250 30 200 

10 Nikiel 35 100 50 100 70 210 300 70 500 

11 Ołów 50 100 100 200 100 200 600 200 1.000 

12 Rtęć 0.5 2 3 5 4 10 30 4 50 
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Do określania jakości gleb stosuje się również wytyczne IUNG przedstawione 
w tabeli nr 2.4-7, które pozwalają, ocenić zawartość metali ciężkich  
w glebach w sześciostopniowej skali z uwzględnieniem ich składu 
granulometrycznego i odczynu (Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin 
metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa, IUNG, Puławy 
1995).  
 
Tabela 2.4.-7. Ocena zawartości metali ciężkich w mg/kg w powierzchniowej 
warstwie gleb uprawnych wg IUNG. 

Stopień zanieczyszczenia gleb 
Metal Grupa gleb 

0 I II III IV V 
AG 30 70 100 500 2500 >2500 
BG 50 100 250 1000 5000 >5000 

Ołów 
(Pb) 

CG 70 200 500 2000 7000 >7000 
AG 50 100 300 700 3000 >3000 
BG 70 200 500 1500 5000 >5000 

Cynk 
(Zn) 

CG 100 300 1000 3000 8000 >8000 
AG 15 30 50 150 750 >750 
BG 25 50 80 100 500 >500 

Miedź 
(Cu) 

CG 40 70 100 150 750 >750 
AG 10 30 50 100 400 >400 
BG 25 50 75 150 600 >600 

Nikiel 
(Ni) 

CG 50 75 100 300 1000 >1000 
AG 0,3 1,0 2 3 5 >5 
BG 0,5 1,5 3 5 10 >10 

Kadm 
(Cd) 

CG 1,0 3,0 5 10 20 >20 
AG 20 40 80 150 300 >300 
BG 30 60 150 300 500 >500 

Chrom 
(Cr) 

CG 50 80 200 500 1000 >1000 
Uwaga: grupa gleby wg tabeli 2.3-5. 
 
Tabela 2.4.-8. Podział na grupy gleb mineralnych (wg FS- zawartości 
spławialnej frakcji granulometrycznej < 0,02mm% i pH w 1n KCl) 
i organicznych (wg OS - substancji organicznej %) 

Odczyn pH 
Grupa gleb 

<4,5 4,6- 5,5 5,6 – 6,5 > 6,5 
<10 AG AG AG AG 

10-20 AG AG AG AG 
20-35 BG BG BG BG 

FS (%) 

35-55 BG BG CG CG 
6-10 BG   BG   CG CG 

OS (%) 
>10 CG CG CG CG 

stopień 0 – zawartość naturalna 
stopień I – zawartość podwyższona 
stopień II – słabe zanieczyszczenie 
stopień III – średnie zanieczyszczenie 
stopień IV – silne zanieczyszczenie 
stopień V – bardzo silne zanieczyszczenie 
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Według danych Inspekcji Ochrony Środowiska z 2000 roku („Pierwiastki 
śladowe (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) w glebach użytków rolnych Polski” - IOŚ, 
Warszawa 2000) niemal 80% użytków rolnych Polski wykazuje naturalną 
zawartość pierwiastkami śladowych, a w różnym stopniu (II0 - V0) 
zanieczyszczonych jest zaledwie 3% gleb kraju. 
 
Województwo Opolskie pośród 16 województw charakteryzuje wysoki, 
największy po województwie śląskim i małopolskim, odsetek użytków rolnych 
wykazujących zanieczyszczanie kadmem w granicach II – V stopnia (2,11%). 
Przeciętna zawartość tego pierwiastka w glebach województwa opolskiego 
wynosi 0,33 mg/kg, a wartość maksymalna 9,0 mgCd/kg. Znacznie mniejszy 
jest odsetek gleb zanieczyszczonych w stopniach II – V miedzią (0,28%) 
i niklem (0,11%), co przesądziło o środkowych pozycjach opolskiego (8 – 9) 
 w rankingu województw. Jednakże wyższe były rezultaty porównań 
przeciętnych zwartości niklu (9,4 mg/ kg – pozycja 4 w zestawieniu 
wojewódzkim) i miedzi (9,0 mg/kg – pozycja 6). Udział gleb 
zanieczyszczonych ołowiem na terenie województwa opolskiego jest duży 
i wynosi 0,23 % - pozycja 5 w stosunku do danych z innych województw. 
Przeciętnie w glebach opolskiego stwierdzono 20,9mg/kg ołowiu, 
a maksymalnie 236 mgPb/kg, co plasuje województwo opolskie na trzeciej 
pozycji w zestawieniu wojewódzkim. Identyczna jak dla ołowiu (5) pozycja 
w tabeli rankingowej województw wykazanej przez WIOŚ z 2001r. świadczy 
o znacznym udziale gleb zanieczyszczonych cynkiem (1,2%). Wartości 
maksymalnej i średniej zawartości cynku w glebach opolskiego są równie 
wysokie i wynoszą odpowiednio 810 mgZn/kg i 43,6 mgZn/kg. 
 
Na podstawie wyników badań zawartości metali ciężkich Stacji Chemiczno - 
Rolniczej w Opolu z lat 1992 – 1997 (Stan środowiska w województwie 
opolskim w roku 2001, Opole 2002), w kolejnych tabelach przedstawiono 
średnie stężenie metali ciężkich w glebach i częstość przekroczeń wartości 
naturalnych w glebach powiatu. 
 
Tabela 2.4.-9. Udział gleb w powierzchni użytków rolnych powiatu 
strzeleckiego o zwartości metali ciężkich wyższej niż naturalna. 

Metale ciężkie 
Procentowy udział gleb o wyższej niż naturalna 

zwartości metali ciężkich 
Kadm 52,0 
Miedź 2,7 
Nikiel 4,7 
Ołów 28,3 
Cynk 25,0 
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Tabela 2.4.-10. Średnie stężenia metali ciężkich w próbkach gleb wg 
Zestawienia tabelaryczne wyników badań metali ciężkich w glebach 
województwa opolskiego w ujęciu gminami (dane z lat 1992-1997) - Stacja 
Chemiczno-Rolnicza Oddział w Opolu- styczeń 2002. 

Stężenie metali ciężkich w glebach w mg/kg 
Badane metale ciężkie 

Powiat strzelecki  Województwo opolskie 
Kadm 0,52 0,33 
Miedź 10,1 9,0 
Nikiel 9,7 9,4 
Ołów 28,3 20,9 
Cynk 59,1 43,6 

 
Pośród powiatów województwa opolskiego Powiat Strzelecki charakteryzuje 
się najwyższym średnim stężeniem kadmu w glebie (Ss = 0,52 mgCd/kg) oraz 
wysokim (ponad 50%), największym po mieście Opolu, udziałem prób gleb 
sygnalizujących skażenie kadmem (I – II0). Szczególnie dużymi stężeniami 
kadmu (0,56-0,59 mgCd/kg) wyróżniały się gleby z użytków rolnych 
Zawadzkiego, Izbicka i Strzelec Opolskich. 
 
Procentowy udział gleb zanieczyszczonych miedzią wynosi w powiecie 
strzeleckim 2,7% i jest to wartość wysoka na tle danych dotyczących 
województwa. Większy udział gleb wykazujących skażenie miedzią 
stwierdzono jedynie w mieście Opolu (7,1%) i powiecie prudnickim (3,3%). 
Średnia zawartość miedzi w glebach użytków rolnych strzeleckiego wynosi 
10,1 mgCu/kg. Gleby skażone miedzią stwierdzono w gminach Leśnica, 
Ujazd i Strzelce Opolskie, przy czym najbardziej niekorzystne wyniki 
wskazywały na słaby II stopień zanieczyszczenia gleb (stężenie najwyższe 
miedzi dla próbek gleb w gminie Leśnica – 63,0 mgCu/kg). 
Relatywnie wysoka jest również wartość procentowego udziału gleb 
wykazujących skażenie niklem wynosząca dla omawianego powiatu 6,5%. 
Najwyższy procent przekroczeń naturalnej zawartości niklu w glebach 
odnotowano: w powiecie oleskim (13,9%), opolskim (8,1%), krapkowickim 
(7,2%), Opole – miasto (7,1%). Średnia zawartość niklu w próbkach gleb 
z powiatu strzeleckiego wynosi 9,7 mgNi/kg, co jest wartością średnią na tle 
danych dotyczących województwa. Podwyższoną zawartość tego metalu 
i jedynie w stopniu najniższym (I0) wykazują w niewielkim procencie gleby 
w gminach: Izbicko (15,4 % gleb skażonych), Strzelce Opolskie (12,1) 
i Leśnica (5,3% gleb skażonych). 
 
W glebach powiatu strzeleckiego stwierdzono najwyższą zawartość ołowiu 
28,3 mgPb/kg. Większość gleb użytków rolnych w powiatach województwa 
opolskiego charakteryzuje zawartość ołowiu poniżej 22 mgPb/kg. Wartości 
naturalne ołowiu w strzeleckim zostały przekroczone w 8,3% badanych 
próbek gleb. Najwyższą zawartość ołowiu stwierdzono w glebach wschodniej 
części powiatu (Kolonowskie - 32,4 mgPb/kg, Zawadzkie - 36,3 mgPb/kg). 
Powiat strzelecki charakteryzuje najwyższy w województwie opolskim udział 
wyników sygnalizujących zwiększone stężenie cynku w próbkach gleb (25%). 
Średnia zawartość tego metalu w glebach powiatu jest stosunkowo wysoka 
w rankingu powiatów opolskiego i wynosi 59,1 mgZn/kg. Najwyższe stężenia 
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cynku w glebach powiatu odnotowano dla gmin: Strzelce Opolskie (279,0 
mgZn/kg), Kolonowskie (201,0 mgZn/kg), Jemielnica (123,3 mgZn/kg) i 
Zawadzkie (110,0 mgZn/kg). Wskazują one na słabe (na poziomie II0) 
skażenie gleb. 
 
Średnie stężenia analizowanych pierwiastków śladowych w glebach powiatu 
strzeleckiego są wyższe od średnich stężeń charakteryzujących gleby 
województwa opolskiego. Jednakże wartości te zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości 
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, Poz. 1359) są niższe niż 
wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich w glebie lub ziemi dla gruntów 
grupy A (poddanych ochronie). Są również niższe niż wartości dopuszczalne 
stężeń metali ciężkich zanieczyszczających glebę na terenie gospodarstw 
ekologicznych określonych Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 21 marca 2002 r. (Dz.U. nr 37, poz.344). 

 
 

2.5. Wody powierzchniowe i podziemne 
2.5.1. Hydrologia, hydrografia, wody powierzchniowe 
2.5.1.1. Wstęp 
 
W 2002r. na terenie województwa opolskiego objęto badaniami 
monitoringowymi rzeki w 21 punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu 
podstawowego oraz w 21 punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu 
regionalnego. Pozwoliło to na ocenę większości głównych rzek województwa 
i ich klasyfikację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klasyfikację 
przeprowadzono w zakresie parametrów fizyko-chemicznych, stanu 
sanitarnego, oraz ogólnie, uwzględniając obie poprzednie grupy. 
W ramach monitoringu podstawowego kontrolowano następujące rzeki: 
 
- Odra w 6 przekrojach, 
- Nysa Kłodzka w 6 przekrojach, 
- Mała Panew w 3 przekrojach, 
- Bierawka w 1 przekroju, 
- Kłodnica w 1 przekroju, 
- Biała Głuchołaska w 1 przekroju, 
- Osłobogi w 1 przekroju, 
- Prudnik w 1 przekroju, 
- Złoty Potok w 1 przekroju. 
 
W ramach monitoringu regionalnego badano odcinki ujściowe bezpośrednich 
i drugorzędnych dopływów Odry od Potoku Łącza (prawobrzeżny dopływ 
Bierawki) do Potoku Abisynia, a pozostałe usytuowane były w zlewniach 
Smortawy (5 ppk), Widawy (3 ppk) i Prosny (4 ppk). 
Wyniki pomiarów monitoringowych w punktach monitoringu podstawowego 
wykazują, iż stan rzek w zlewni badanej jest zły. 
 
Wpływa na to przede wszystkim stan sanitarny i substancje biogenne. 
Zanieczyszczenia te związane są z gospodarką ściekową wzdłuż biegu rzek, 
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pochodzą one zwłaszcza z niezorganizowanego zrzucania nieoczyszczonych 
ścieków komunalnych oraz spływów powierzchniowych z terenów rolniczych 
nawożonych nawozami sztucznymi (związki azotu) i naturalnymi (obornik, 
gnojowica) zawierającymi m.in. fosfor, azotany, azotyny, bakterie. 
Cechą charakterystyczną badanych rzek jest podwyższone zasolenie 
(zwłaszcza chlorki) w rzekach płynących wcześniej przez aglomerację 
górnośląską. Związane jest to ze zrzutem zasolonych nieoczyszczonych wód 
dołowych z kopalń węgla kamiennego. 
 
Poniżej przedstawiono normy czystości powierzchniowych wód śródlądowych 
według Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz 
warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do 
ziemi (Dz. U. z dnia 16 grudnia 1991 r., Nr 116, poz. 503).  
Zaznaczyć należy, iż obecnie brak uregulowań prawnych dotyczących jakości 
wód powierzchniowych. Powyżej wymieniona klasyfikacja wraz z 
rozporządzeniem przestała obowiązywać w dniu 01.01.2003 r. 
 
Zgodnie z Art. 49 Ustawy Prawo wodne Minister właściwy do spraw 
środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki 
wodnej określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację dla prezentowania 
stanu: wód powierzchniowych, biorąc w szczególności za podstawę elementy: 
biologiczne, hydrologiczne, morfologiczne, chemiczne i fizyczno-chemiczne. 
 
Dotychczas nie ukazało się stosowne rozporządzenie, toteż podano 
poprzednio obowiązujące normy. 
 
Tabela 2.5.–1. Normy czystości powierzchniowych wód śródlądowych. 

Klasa czystości 
Wskaźnik Jednostka 

I II III 
 Odczyn pH 6,5 – 8,5 6,5 – 9 6 - 9 
 BZT5 mgO2/dm3 4 i poniżej 8 i poniżej 12 i poniżej 
 ChZTMn mgO2/dm3 10 i poniżej 20 i poniżej 30 i poniżej 
 Zawiesiny og. mg/dm3 20 i poniżej 30 i poniżej 50 i poniżej 
 Fosforany MgPO4/dm3 0,2 i poniżej 0,6 i poniżej 1 i poniżej 
 Fosfor ogólny mgP/dm3 0,1 i poniżej 0,25 i poniżej 0,4 i poniżej 
 Chlorki MgCl/dm3 250 i poniżej 300 i poniżej 400 i poniżej 
 Siarczany MgSO4/dm3 150 i poniżej 200 i poniżej 250 i poniżej 
 Sód MgNa/dm3 100 i poniżej 120 i poniżej 150 i poniżej 
 Potas mgK/dm3 10 i poniżej 12  i poniżej 15 i poniżej 
 Substancje 
 rozpuszczone 

mg/dm3 500 i poniżej 1000 i poniżej 1200 i poniżej 

 Żelazo ogólne mgFe/dm3 1 i poniżej 1,5 i poniżej 2 i poniżej 
 Mangan mgMn/dm3 0,1 i poniżej 0,3 i poniżej 0,8 i poniżej 
 Azot amonowy mgNNH4/dm3 1 i poniżej 3 i poniżej 6 i poniżej 
 Azot azotanowy mgNNO3/dm3 5 i poniżej 7 i poniżej 15 i poniżej 
 Azot azotynowy mgNNO2/dm3 0,02 i poniżej 0,03 i poniżej 0,06 i poniżej 
 
Przekroczenie wartości dla III klasy choćby jednego wskaźnika powoduje 
pozaklasowość badanego cieku. 
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2.5.1.2.  Wody powierzchniowe w Powiecie Strzeleckim. 
 
Największy obszar Powiatu zajmuje zlewnia II rzędu rzeki Mała Panew.  
Mała Panew to rzeka w południowo-zachodniej Polsce. Długości 132 km, 
powierzchnia dorzecza 2132 km2. Płynie przez województwo śląskie 
i opolskie. 
Źródła rzeki znajdują się na Wyżynie Woźnicko - Wieluńskiej. Przepływa 
przez Równinę Opolską, Bory Stobrawskie. Rzeka silnie meandrująca. 
Uchodzi do Odry, poniżej Opola. Główne dopływy: Leśnica, Lublinianka, 
Libawa, Chrząstawa (Jemielnica). 
 
Większe miejscowości: Kalety, Krupski Młyn, Turawa. Koło Turawy 
wybudowano na Małej Panwi zaporę, a utworzone w ten sposób Jezioro 
Turawskie jest znane jako ośrodek turystyczny. 
 
Mała Panew jest badana w ramach monitoringu przez WIOŚ w Opolu 
i Katowicach. Do analizy stanu wody w powiecie przyjęto badania wody 
z przekrojów poniżej Krupskiego Młyna (wpływ na teren Powiatu) i w Schodni 
Starej (wypływ z Powiatu). Punkty pomiarowe przedstawiono na planie. 
 
Wodowskaz powyżej rejonu badań usytuowany jest w Krupskim Młynie. 
Charakteryzuje on zlewnię górnej Małej Panwi. Notowane na tym 
wodowskazie przepływy (zbierane ze zlewni o obszarze 655 km2) nie 
przekraczają 96,6m3/s (WWQ) przy średnim przepływie (SSQ) nie 
przekraczającym 7,16m3/s. 
Na analizowanym obszarze Powiatu wody Małej Panwi zwiększają swą 
objętość i przepływy notowane na tej rzece wzrastają w Staniszczach 
Wielkich do WWQ = 142m3/s, a SSQ = 6,9m3/s. 
 
Jemielnica ze źródłami znajdującymi się na terenie wsi Błotnica jest 
głównym dopływem Małej Panwi na obszarze Powiatu. W miejscowości 
Dąbrówka ma swój początek Świbska Woda.  
Jemielnica jest to ciek III rzędu. Obszar wód zlewni Jemielnicy wynosi 
575km2, a jej długość ok. 50km. 
 
Środkowy bieg Jemielnicy zasilają liczne cieki oraz rowy melioracyjne. Układ 
rowów i cieków jest bardzo złożony i często wody w ciekach i Jemielnicy 
prowadzone są równolegle przez kilka kilometrów. 
W dolnym biegu Jemielnicy wpada do niej rzeka Sucha. Jest to lewostronny 
dopływ Jemielnicy drenujący obszar na południe od linii Jemielnicy. 
Charakter Suchej jest podobny do Jemielnicy. Jest to również rzeka typowo 
nizinna o powolnym biegu, z licznym dopływami, które stanowią rowy 
melioracyjne lub naturalne bezimienne cieki. 
Wody Jemielnicy wprowadzane są do Małej Panwi niemal u jej ujścia do 
Odry, co marginalizuje znaczenie tego cieku dla stanów Małej Panwi. 
Wody powierzchniowe gminy Jemielnica badane były w 5 punktach 
pomiarowo-kontrolnych (ppk) w ramach pracy „Oddziaływanie rolnictwa 
gminy Jemielnica na środowisko wodne”, Stowarzyszenie OCEE, Opole, 
Lipiec 2002. 
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Wszystkie ppk zlokalizowano w zlewni Jemielnicy. Bezpośrednio na tym 
cieku usytuowano 3 ppk, 2 ppk na Centawie.  
 
Punkt SW1 zlokalizowano na przepuście pod drogą w miejscowości 
Dąbrówka Wody pobierane z tego ppk charakteryzowały jakość Świbskiej 
Wody w rejonie źródła. 
Celem wyznaczenia SW2 było uzyskanie informacji jak zmienia się jakość 
wody w Świbskiej Wodzie po przepłynięciu przez teren leśny. 
Na terenie Jemielnicy wyznaczono ppk J3. Woda w tym punkcie badana była 
dla zarejestrowania zmian jej jakości podczas przepływania przez największą 
(pod względem liczby mieszkańców) miejscowość gminy. 
Zlokalizowanie ppk J4 bezpośrednio poza terenem gminy pozwala na ocenę 
oddziaływania (wpływu) na jakość wody wszelkiej działalności prowadzonej 
na jej terenie W punkcie tym sumowane są oddziaływania naturalne 
(wynikające z uwarunkowań geochemicznych i biologicznych zlewni) 
z antropogenicznymi. W zestawieniu w tabeli nr 2.5-2 przedstawiono średnie 
wyniki z 5 serii pomiarowych 
 
Wody Jemielnicy badano dodatkowo w punkcie ppk Cl dla zbadania jakości 
wydobywających się tu wód. Punkt ustanowiono bezpośrednio poniżej 
wypływu wody, przy torze kolejowym (w sąsiedztwie stadionu w Błotnicy 
Strzeleckiej) w pobliżu źródeł Jemielnicy. 
 
W południowej części Powiatu największą rzeką jest Kłodnica przepływająca 
przez południową cześć Powiatu w pobliżu miasta Ujazd w gminie Ujazd. 
 
Kłodnica bierze początek w Brynowie - dzielnicy Katowic, na wysokości 305m 
n.p.m. Całkowita długość rzeki wynosi 75,3km, powierzchnia zlewni 
1084,8km2. 
 
Rzeka badana była na wysokości miasta Ujazd w ramach monitoringu WIOŚ. 
 
W południowej części Powiatu w miejscowości Łąki Kozielskie w gminie 
Leśnica badana była w ramach monitoringu WIOŚ woda w cieku Łącka Woda 
lewobrzeżnym dopływie Potoku Padół (dopływ Odry). 
 
Poniżej w tabeli nr 2.5-2 zestawiono wyniki analiz wód powierzchniowych 
płynących przez teren Powiatu Strzeleckiego. Klasyfikację podano według 
Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz 
warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do 
ziemi (Dz. U. z dnia 16 grudnia 1991 r., Nr 116, poz. 503
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Tabela nr 2.5.-2. Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w Powiecie Strzeleckim 

Ciek / punkt kontrolny 
Mała Panew Świbska Woda Jemielnica Kłodnica Łącka Woda 

Wskaźnik pon. 
Krupski 

Młyn 

Schodnia 
Stara 

SW1 SW2 J3 J4 C1 m. Ujazd 
Łąki 

Kozielskie 

Tlen 
rozpuszczony 

I I I I I I I I I 

BZT5, 
ChZTMn i Cr 

II II II I I I I III I 

Związki 
biogenne 

III II non II III III II non I 

Zawiesina II - - - - - - II I 
Związki 
mineralne 

I I I I I I I non - 

Bakteriologia non III - - - - - III III 
Ogólnie non III non II III III II non III 
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Stan wody w Małej Panwi przy wlocie na teren powiatu wskazywał na 
ponadnormatywne zanieczyszczenie bakteriologiczne klasyfikujące wodą jako 
pozaklasową. Zanieczyszczenia te są typowo antropogeniczne, tzn. pochodzą 
ze zrzutów nieoczyszczonych ścieków sanitarnych. 
 
Po przepłynięciu przez teren powiatu można stwierdzić, iż stan wody w rzece 
ulega poprawie (w rozpatrywanym zakresie). Wynikać to może z tego, 
iż w przeważającej części rzeka przepływa przez niezamieszkałe tereny leśne 
nie będące źródłem zanieczyszczeń. 
 
Jemielnica oraz Świbska Woda wykazują zanieczyszczenie już od rejonów 
źródłowych. Na zanieczyszczenie to wskazują podwyższone zawartości 
związków azotowych. Przyrost ilości niesionej wody oraz procesy 
samooczyszczania sprawiają, że jakość wody ulega poprawie. Wyraźnie 
jednak zauważalny jest powolny, lecz systematyczny wzrost wraz z biegiem 
cieku znaczenia (dla jakości wody) wskaźników opisujących zawartości 
związków organicznych (ChZT, BZT). Świadczy to o zanieczyszczeniu koryta 
rzecznego i wtórnym zanieczyszczeniu rzeki podnoszącymi się w wyniku 
przemian biologicznych osadami dennymi. 
 
Zanieczyszczenie wód Jemielnicy i Świbskiej Wody wynika z odprowadzania 
do nich przede wszystkim zanieczyszczeń w postaci ścieków bytowo-
gospodarczych. Oddziaływanie rolnictwa na wody powierzchniowe jest 
zauważalne w trakcie analizy zmian ich jakości. Zarówno w zakresie 
zawartości azotanów jak i nieprawidłowości w gospodarce odciekami 
kiszonkowymi. 
 
Rzeka Kłodnica w badanym zakresie prowadzi wody pozaklasowe. Wpływ na 
to ma zawartość związków biogennych związanych z odprowadzaniem 
nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych oraz spływów obszarowych 
z terenów rolniczych nawożonych nawozami naturalnymi i sztucznymi. 
Charakterystyczną cechą zanieczyszczenia rzeki Kłodnicy jest jej 
pozaklasowość ze względu na zawartość związków mineralnych zwłaszcza 
chlorków i siarczanów. Są to zanieczyszczenia prowadzone przez rzekę 
z aglomeracji górnośląskiej i pochodzą z odprowadzanych do cieków na 
terenie Górnego Śląska dużej ilości nieoczyszczonych, zasolonych wód 
dołowych z odwadniania kopalni węgla kamiennego. 
 
Ciek Łącka woda prowadzi wody III kategorii z przeważającym 
zanieczyszczeniem bakteriologicznym, które wynika z odprowadzania do 
cieku nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych z terenów 
nieskanalizowanych.  
 
Zauważyć należy, iż wiele miejscowości w powiecie nie posiada kanalizacji. 
 
 
 



Rozdział 2 str. 28 Program ochrony środowiska – Powiat Strzelce Opolskie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

___________________________________________________________________________ 
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 

Skanalizowane są następujące miejscowości: 
 
- Strzelce Opolskie w ok. 80%, 
- Ujazd w ok. 80%, 
- Jaryszów, 
- Stary Ujazd, 
- Zimna Wódka, 
- Niezdrowice, 
- Leśnica w 100%, 
- Góra Świętej Anny w 100%, 
- Zawadzkie, 
- Izbicko. 
 
Pozostałe miejscowości pozbawione są kanalizacji, a głównym sposobem 
odprowadzenia ścieków są przydomowe szamba, bardzo często nieszczelne. 
Można również zaryzykować stwierdzenie, iż część ścieków z terenu Powiatu 
odprowadzana jest bezpośrednio do cieków wpływając negatywnie na stan 
ich czystości. 
 
W Powiecie istnieją 3 oczyszczalnie ścieków komunalnych: 
 
- w Strzelcach Opolskich (dla gminy Strzelce Opolskie), 
- w Zawadzkiem (dla gminy Zawadzkie), 
- w Ujeździe (dla gminy Ujazd). 
 
oraz dwie oczyszczalnie ścieków należące do następujących zakładów: 
 
- „PACKPROFIL” w Kolonowskiem – oczyszczalnia ścieków przemysłowych, 
- Huta „ANDRZEJ” S.A. w Zawadzkiem – oczyszczalnia ścieków 

przemysłowych i sanitarnych. 
 
Mechaniczną oczyszczalnię ścieków posiada również Cementownia „Strzelce 
Opolskie”. Oczyszczalnia służy do oczyszczania wód z odwadniania kopalni 
wapienia. 
 
Bliższy opis oczyszczalni w rozdziale Gospodarka wodno-ściekowa. 
 
Dodatkowo gmina Leśnica odprowadza ścieki z kanalizacji do zakładowej 
oczyszczalni ścieków Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice, w której to 
gmina posiada udziały. Natomiast gmina Izbicko odprowadza ścieki 
z kanalizacji do oczyszczalni ścieków w Tarnowie Opolskim.  
 
Znaczący pobór wód powierzchniowych do celów przemysłowych prowadzą 
następujące firmy: 
 
- „PACKPROFIL” w Kolonowskiem, 
- Huta „ANDRZEJ” S.A. w Zawadzkiem. 
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2.5.2. Wody podziemne w Powiecie Strzeleckim. Hydrogeologia. 
 
Powiat Strzelecki leży na obszarze, jednym z najzasobniejszych w Polsce, 
bogatym w wody podziemne. 
Na terenie powiatu występuje, aż 5 zbiorników wód podziemnych: 
 
- GZWP nr 333 – zbiornik Opole – Zawadzkie w utworach triasu 

środkowego w ośrodku szczelinowo – krasowym o szacunkowych 
zasobach dyspozycyjnych 200000m3/24h i średniej głębokości ujęć 120m 
– 240m – gminy Strzelce Op., Kolonowskie, Izbicko, Leśnica, 

- GZWP nr 335 – zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie w utworach 
triasu dolnego w ośrodku szczelinowo – porowym o szacunkowych 
zasobach dyspozycyjnych 50000m3/24h i średniej głębokości ujęć 100m 
– 600m – wszystkie gminy Powiatu, 

- GZWP nr 328 – zbiornik Dolina kopalna rzeki Mała Panew w utworach 
czwartorzędowych w ośrodku porowym o szacunkowych zasobach 
dyspozycyjnych 156000m3/24h i średniej głębokości ujęć 60m – gminy: 
Zawadzkie i Kolonowskie, 

- GZWP nr 327 – zbiornik Lubliniec - Myszków w utworach triasu 
środkowego i dolnego w ośrodku szczelinowo – krasowym o 
szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 312000m3/24h i średniej 
głębokości ujęć 135m – gminy: Zawadzkie, Kolonowskie, Jemielnica, 
Strzelce Op., 

- GZWP nr 332 – zbiornik Subniecka kędzierzyńsko - głubczycka w 
utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych w ośrodku porowym o 
szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 130000m3/24h i średniej 
głębokości ujęć 80m – 120m – gminy: Leśnica i Ujazd. 

 
Najważniejszymi zbiornikami dla Powiatu są GZWP nr 333 i 335. 
 
Powiat Strzelecki znajduje się w zasięgu jednostki hydrogeologicznej zwanej 
triasem opolskim. Trias opolski jest elementem zbiornika zwanego zrębem 
triasu opolskiego. Od zachodu wzdłuż doliny Odry graniczy on z depresją 
opolską (wodonośny kenozoik i górna kreda). Od północy i południa 
przylegają do zrębu triasowego kenozoiczne struktury doliny Małej Panwi 
i Rowu Kędzierzyna. W kierunku wschodnim hydrogeologiczny zrąb triasu 
opolskiego ma swą kontynuację w bliźniaczej jednostce zwanej triasem 
śląskim. 
Trias opolski dzieli się na kilka jednostek o odmiennie ukształtowanych 
warunkach hydrogeologicznych. Głównym zastosowanym kryterium podziału 
jest wielopiętrowy układ skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. 
Stopień izolacji skał triasowych ma kluczowy wpływ na zasilanie, zasobność 
i odporność na zanieczyszczenia całej struktury wodonośnej. Na strefowe 
zmiany stopnia izolacji nakłada się jeszcze strefowość stopnia 
zdiagenezowania i skrasowienia masywu węglanowego. Wpływają one na 
przepuszczalność skał węglanowych w tak silnym stopniu, że współczynniki 
filtracji skał wapienia muszlowego mogą różnić się w poszczególnych strefach 
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od siebie kilkadziesiąt razy. W ślad za zróżnicowaniem stopnia izolacji 
i parametrów filtracyjnych idzie strefowość tempa wymiany wody w zbiorniku 
i jej wieku (czasu, który upłynął od momentu jej infiltracji jako wody 
opadowej w masyw skalny). Masyw węglanowy triasu opolskiego posiada 
bardzo dobry stopień rozpoznania wieku wody określony metodami 
izotopowymi. Na wychodniach, w płytkich studniach, spotykane są wody 
współczesne, a głębiej kilkusetletnie. Na północy wody w wapieniach triasu 
liczą od kilku do kilkunastu tysięcy lat (infiltracja w holocenie lub 
w postglacjale). Badania izotopowe wskazują na intensywną wymianę wód 
w obszarze wychodni wapieni do głębokości 100-150 metrów i powolny 
przepływ w strefach północnych. 
Na obszarze Powiatu Strzeleckiego wody podziemne występują w obrębie 
wodonośnego kompleksu triasowego w trzech poziomach wodonośnych: 
 
1. wapienia muszlowego (trias środkowy), 
2. retu (górne ogniwo triasu dolnego, pstrego piaskowca), 
3. dolnego i środkowego pstrego piaskowca (dolny trias). 
 
W pokrywowych utworach czwartorzędowych występują płytkie wody 
gruntowe. W rejonie wyrobiska wapieni kopalni „Strzelce Opolskie" 
zwierciadło wody w osadach piaszczystych występuje na głębokości 
3m - 3,5m. Współczynniki filtracji piasków mieszczą się w granicach 2m/24h 
-20m/24h, natomiast przepuszczalność glin jest znacznie niższa, 
ok. 0,05m/24h. Wody w utworach czwartorzędowych na obszarze Powiatu 
nie mają znaczenia użytkowego. Największe znaczenie mają poziomy 
wodonośne retu i wapienia muszlowego. 
 
Wody w utworach wapienia muszlowego 
Zbiornik wody w wapieniu muszlowym triasu opolskiego tworzy węglanowy 
kompleks warstw złożony z utworów dolnego wapienia muszlowego bez 
warstw gogolińskich, środkowego wapienia muszlowego i warstw 
tarnowickich oraz górnego wapienia muszlowego o miąższości do 80m. 
Poziom wodonośny składa się z kilku lepiej przepuszczalnych warstw 
o charakterze szczelinowo- krasowym, przewarstwionych wkładkami margli. 
Woda gromadzi się głównie w systemie por oraz w spękaniach i kawernach 
skał. Maksymalną wodoprzewodność 1000m/24h - 8000m/24h posiadają 
skały na wychodniach, w kierunku północnym wodoprzewodność spada do 
50m/24h. Pierwsza warstwa wodonośna, podścielona słabo 
przepuszczalnymi warstwami gogolińskimi, zlokalizowana jest w wapieniach 
górażdżańskich. Wyżej leżące warstwy terebratulowe oddzielają ją od 
warstwy środkowej obejmującej utwory warstw karchowickich 
i diploporowych. Górna warstwa obejmuje wapienie i dolomity warstw 
rybniańskich i boruszowickich. Zasięg południowy użytkowego poziomu 
wodonośnego wyznacza granica występowania warstw górażdżańskich. 
Północna granica sięga kilka kilometrów poza linię Opole - Ozimek. 
Miąższość tego poziomu waha się od kilku do 20m w obszarze wychodni 
i dochodzi do 48m w strefie wód naporowych. Poziom wodonośny 
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charakteryzuje się współczynnikiem filtracji w granicach 14m/24h do 
400m/24h. Najwyższe wartości występują w obszarze wychodni i w rejonie 
stref dyslokacji. 
 
Zbiornik w wapieniu muszlowym wykazuje strefowość pionową. Jest on 
rozdzielony przez wapienno - margliste warstwy terebratulowe o miąższości 
10 metrów. Są one na ogół słabiej przepuszczalne i w ujęciu regionalnym 
stanowią warstwę izolującą pomiędzy kompleksem wydzielonym w poziomie 
warstw diploporowych i karchowickich (swobodne zwierciadło wody) oraz 
w niżej leżącym poziomie wodonośnym warstw górażdżańskich (przeważnie 
warunki naporowe). O izolującym charakterze warstw terebratulowych 
świadczą zróżnicowane wartości zarówno współczynnika filtracji, 
jak i wydajności studni czerpiących wodę z poziomów powyżej i poniżej 
warstw terebratulowych. Współczynniki filtracji dla warstw diploporowych 
i karchowickich oraz warstw górażdżańskich różnią się o rząd lub nawet dwa 
rzędy wielkości i wynoszą odpowiednio 23,3m/24h dla górnego kompleksu 
i od 0,58 do 1,7 dla warstw spągowych. Środkowa warstwa wodonośna 
wapienia muszlowego wykazuje charakter krasowo-szczelinowy, natomiast 
warstwa dolna i górna mają charakter szczelinowo-porowy. 
 
Zasilanie poziomu wapienia muszlowego odbywa się w trojaki sposób; 
bezpośrednio na wychodniach, poprzez boczny dopływ od wschodu oraz: 
z ascenzyjnego zasilania z poziomów podścielających na drodze przesączania 
przez serie słabo przepuszczalne. Najistotniejszy jest pierwszy sposób 
zasilania ze względu na dużą i otwartą powierzchnię wychodni. Istotny jest 
również udział zasilania lateralnego z wyżej położonych obszarów 
wschodnich, skąd z obszaru śląsko-krakowskiego dopływa do rejonu Strzelec 
Opolskich znaczna ilość wód podziemnych. Zasilanie górnej warstwy 
wodonośnej ma miejsce w przedziałach wysokości 190m n.p.m. - 230m 
n.p.m. i obejmuje 25% - 31% opadów, a w mokrych latach może dochodzić 
do wartości 45%. W poziomie wodonośnym wapienia muszlowego istnieją 
korzystne warunki przepływu wód podziemnych, determinowane zarówno 
obecnością szczelin, zjawisk krasowych, wysoką porowatością pewnych partii 
wapieni, jak również łagodnym upadem warstw. Dominującymi kierunkami 
przepływu są NW i W. Zwierciadło wody stabilizuje się na rzędnych 200m 
n.p.m. do 210m n.p.m. i nachylone jest w kierunku NW. W obszarze 
wychodni warstw górażdżańskich stwierdza się na ogół zwierciadło 
swobodne, a w pozostałych obszarach naporowe, subartezyjskie lub lokalnie 
artezyjskie. 
 
Wody w utworach retu 
Zbiorniki wody w utworach retu tworzą dolomity i wapienie. 
Najkorzystniejsze warunki do gromadzenia i przewodzenia wód podziemnych 
występują w stropowych partiach retu. Wapienie, wapienie dolomityczne 
i dolomity z gipsem stanowią dobre skały zbiornikowe. Ku północy wraz z 
zapadem pod warstwy gogolińskie poziom ten traci swoje własności użytkowe 
ze względu na wzrost mineralizacji wód podziemnych, co wynika z wzrostu 
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udziału gipsów i anhydrytów. W pasie Gogolin - Strzelce Opolskie strop tego 
poziomu ujmowany jest na głębokości od 12m do 85m. Miąższość 
wodonośnych skał węglanowych retu wynosi od kilku do 26m. Maksymalne 
wydajności z tego poziomu wynoszą ok. 160m3/h, przy czym wydajności 
studni typowych są znacznie niniejsze niż w wapieniu muszlowym. Depresje 
wahają się od 0,3 do 58,3. Wydajność jednostkowa wykazuje znaczną 
zmienność i waha się w granicach 40m3/h/lmS - 0,9m3/h/lmS. Wartości 
współczynników filtracji wahają się od 0,16m/24h do 46m/24h. Rozkład 
współczynników filtracji wskazuje na średnie właściwości filtracyjne 
poziomu, a struktura hydrauliczna wykazuje charakter szczelinowo - 
krasowy systemu skalnego. Dolomity i wapienie retu wykazują strefowe 
nawodnienie. Podwyższoną wodonośność retu obserwuje się na południe od 
linii Szymiszów - Gogolin. Istnieje ogólny trend obniżania się wodonośności 
retu z głębokością zalegania. Najlepiej rozwinięte własności hydrogeologiczne 
wykazują partie stropowe retu o miąższości 8m - 26m i silnie rozwiniętej 
sieci spękań i szczelin. Zasilanie poziomu retu zachodzi podobnie jak 
wapienia muszlowego. Jednak zasilanie na wychodniach jest utrudnione ze 
względu na obecność pokrywy lessowej i gliniastej. Infiltracja wód opadowych 
następuje w przedziale wysokości 240m n.p.m. - 260m n.p.m. Z obszaru 
śląsko-krakowskiego dopływają znaczne ilości wody. Zwierciadło wód 
podziemnych w utworach retu prawie zawsze wykazuje charakter naporowy. 
Warunki przepływu tego poziomu determinowane są średnimi i niskimi 
wartościami parametrów hydrogeologicznych i pogarszają się z głębokością. 
Dominujące kierunki przepływu wód podziemnych to ku N i NW. 
 
Wody w utworach pstrego piaskowca 
Wody występują tu w piaskach i piaskowcach czerwonego spągowca 
i dolnego pstrego piaskowca. Tworzą go przeważnie osady średnioziarniste i 
zlepieńcowate. Miąższość strefy zawodnienia w rejonie Strzelec Opolskich 
wynosi od 7m do 60m i wzrasta w kierunku NW. Z reguły jest to jeden 
poziom naporowy o charakterze artezyjskim. Nadkład tego poziomu 
wodonośnego tworzą dolomityczne i margliste osady retu, stanowiące 
izolującą warstwę napinającą. Warstwą podścielającą są utwory karbonu. 
Średnia wartość współczynnika filtracji wynosi 0,95m/24h. Studnie 
ujmujące wodę tego poziomu charakteryzują się wydajnością 18m3/h - 
162m3/h, przy depresjach wynoszących średnio 50m.  
 
Zjawiska krasowe i szczelinowatość 
Wapienie i dolomity triasowe charakteryzują się zaawansowanym krasem, 
licznymi spękaniami i znaczną porowatością. Obserwuje się liczne objawy 
krasu, mianowicie leje krasowe o średnicach 0,5 - 1,0 metra i głębokości 
2 metrów, wypełnione materiałem ilasto - piaszczystym. W obrębie warstw 
diploporowych leje osiągają do 150 metrów średnicy i kilkunastu metrów 
głębokości. Niektóre partie wapieni dolomitycznych wykazują obecność do 
120 pustek i kawern na powierzchni l metra kwadratowego. Formy krasowe 
występują w strefie suchej, przejściowej, jak i w strefie stale napełnionej 
wodą. Obszary uległy skrasowieniu do 35 metrów w strefach dyslokacji. 
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Występowanie zjawisk krasowych nie ogranicza się jedynie do wychodni 
utworów triasu, gdyż np. ucieczki płuczki i skoki przewodu wiertniczego 
zdarzają się w głębokich wierceniach. Przyjmuje się istnienie czterech 
generacji form krasowych: retyko - lias, eocen, plejstocen, współczesne. 
W formach krasowych można ze względu na kształt i wielkość wydzielić kilka 
typów. Są to silnie zwietrzałe nierówne powierzchnie wapieni stropowych, 
płytkie dochodzące do kilku metrów kieszenie oraz pionowe szczeliny 
krasowe w górnej części wypełnione piaskiem, a w dolnej gliną z okruchami 
wapieni, poziome zgodne z uławiceniem wkładki gliniaste wśród wapieni oraz 
głębokie leje krasowe. Pojęcie szczelinowatości traktuje się jako zespół 
właściwości skał wynikający z istnienia naturalnych spękań i pęknięć. 
Ilościowym wyrazem szczelinowatości jest stosunek objętości szczelin do 
objętości całego masywu skalnego. Na omawianym obszarze dominują dwa 
zespoły spękań tworzące systemy zawarte w przedziałach 300-400° 
oraz 40-60°. Rozwarcie szczelin wynosi od 0,9mm do 2,1mm. Długość 
szczelin zależy od typu skał, są one krótsze w obrębie skał marglistych 
i wapiennych. Są to skały o średnim stopniu szczelinowatości. Wskaźnik 
szczelinowatości powierzchniowej i porowatości szczelinowej waha się od 
0,7% do 4,5%, a porowatość efektywna wynosi od 0,8% do 31,9%. Pustki 
krasowe są często wtórnie wypełnione, nie grają więc istotnej roli 
w magazynowaniu wód. Również udział szczelinowatości w magazynowaniu 
wód nie przekracza kilku procent. Wysoka wartość porowatości efektywnej 
może powodować, że ta cecha determinuje pojemność wodną masywów. 
Obecność form krasowych i szczelin odgrywa natomiast zasadniczą rolę 
w przewodzeniu wód podziemnych i formowaniu się dopływów do studni. 
 
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 333 Opole - Zawadzkie (GZWP-333) - 
to zbiornik w utworach wapienia muszlowego, gromadzący wody w ośrodku 
szczelinowo-krasowym. Poziom wodonośny wapienia muszlowego traktuje się 
łącznie z retem, z uwagi na kontakty lokalne wynikające z tektoniki i częsty 
brak warstw izolujących, jak i wspólne ujmowanie studniami. GZWP-333 
rozciąga się od Opola na zachodzie do Kielczy na wschodzie i od Strzelec 
Opolskich na południu po miejscowość Kolonowskie i Ozimek na północy. 
Powierzchnia zbiornika wynosi 1835km2. Zbiornik należy do jednych 
z najbogatszych pod względem zasobności zbiorników w Polsce i jest 
największym zbiornikiem wód podziemnych województwa opolskiego. 
Średnia głębokość ujęć wynosi 120m - 240m. Zbiornik charakteryzuje się 
niską odpornością naturalną na zanieczyszczenie ze względu na brak osadów 
przykrywających w południowej jego części. Dlatego teren występowania 
powierzchni odkrytej zbiornika 750km przewidziany jest jako obszar 
najwyższej ochrony (ONO). Zbiornik ma podstawowe znaczenie 
w zaopatrywaniu w wodę ludności zamieszkałej na obszarze pomiędzy Odrą a 
Małą Panwią, w gminach: Opole, Proszków, Tarnów Opolski, Izbicko, 
Chrząstowice, Strzelce Opolskie, Jemielnica, Zawadzkie, Ozimek, Gogolin, 
Krapkowice. Zasoby tego zbiornika są jednocześnie sczerpywane w wyniku 
odwadniania kamieniołomów zakładów cementowo - wapienniczych. 
Eksploatacja ujęć wód podziemnych, odwadnianie wyrobisk górniczych 
prowadzą do obniżania położenia zwierciadła wody i zmian stosunków 
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wodnych, co pociąga za sobą ubożenie i degradację zasobów wodnych. Polega 
to na ograniczeniu dostępu do wód podziemnych, przy jednoczesnym 
pogorszeniu się jakości wód w wyniku procesów biochemicznych 
zachodzących w odwadnianej warstwie wodonośnej oraz w skutek wzmożonej 
infiltracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Istniejące warunki 
geologiczne, wysokie walory użytkowe zbiornika, przy jednoczesnej słabej 
naturalnej odporności na zanieczyszczenie powodują, że wszelka działalność 
na obszarze zbiornika nr 333 musi być podporządkowana ochronie ilości 
i jakości jego wód. 
Z 516 otworów na obszarze GZWP 333 aż 264 to czynne studnie 
eksploatujące wody tego zbiornika. Ponad 50 studni to obiekty o głębokości 
200m - 750m. Zbiornik środkowego triasu jest na znacznym obszarze mało 
odporny na zanieczyszczenia i to nie tylko z powierzchni ziemi, ale także 
często od spągu, od zmineralizowanych wód podłoża. Najcenniejsze obszary 
są skażone związkami azotu, metalami ciężkimi i innymi związkami nawet 
do głębokości 200m. 
 
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 335 Krapkowice - Strzelce Opolskie 
(GZWP-335) - to zbiornik w osadach dolnego i środkowego pstrego 
piaskowca. Rozciąga się on od Brzegu i Niemodlina na zachodzie do 
Zawadzkiego na wschodzie i od południowej granicy triasu na Garbie 
Chełmu aż do doliny rzeki Brynicy na północy. Łącznie obejmuje 
powierzchnię 2050km2, z czego 1000km2 uznane jest jako obszar wysokiej 
ochrony (OWO). Pozostała część zbiornika jest w sposób naturalny chroniona 
przez leżące wyżej mniejsze zbiorniki wód podziemnych wieku od triasu do 
czwartorzędu (GZWP: 323, 327, 328, 333, 334, 336). GZWP-335 jest 
zbiornikiem o charakterze szczelinowo-porowym. Zbiornik ten jest dość 
intensywnie eksploatowany przez ujęcia zaopatrujące w wodę miasta: 
Krapkowice, Gogolin, Opole, Ozimek, Zawadzkie. 
 
Ocenę jakości wód Powiatu Strzeleckiego dokonano na podstawie wyników 
monitoringu 1997-2000, w oparciu o wszystkie analizowane parametry; 
skład podstawowy, parametry fizyczno-chemiczne, metale ciężkie. Na 
podstawie dotychczas przeprowadzonych badań stwierdza się poważne 
zagrożenie dla zasobów wodnych badanego obszaru. Wyraża się ono stale 
pogarszającą się ich jakością. W wodach stwierdzono zbyt wysoką 
mineralizację i twardość, nadmiar azotanów, siarczanów i strontu. 
Nie stwierdzono natomiast istotnego zanieczyszczenia metalami ciężkimi. 
Z wyjątkiem ponadnormatywnych stężeń niklu i chromu w otoczeniu 
składowiska „Szymiszów" oraz podwyższonych zawartości Strontu w wodach 
retu w południowej części obszaru pozostałe metale ciężkie występowały 
w bardzo niewielkich ilościach lub częściej nawet poniżej progu 
oznaczalności. Generalnie w wodach nie stwierdzono obecności arsenu, 
kadmu, ołowiu, rtęci. W małych ilościach w kilku punktach zanotowano 
obecność cynku. Najwięcej cynku, w ilości 4,9mg/dm3 i 0,3 mg/dm3 
w pobliżu Cementowni „Strzelce Opolskie". W wielu punktach natomiast 
w wysokich stężeniach obecny był stront, a zakres jego wartości zmieniał się 
w granicach; od 0,14mg/dm3 do 11,4mg/dm3. 
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Wody wapienia muszlowego - odczyn wód podziemnych z wapienia 
muszlowego jest słabo zasadowy lub rzadziej słabo kwaśny (pH= 6,7 - 8,05). 
Mineralizacja mieści się na ogół w granicach 232mg/dm3 - 496mg/dm3, 
a twardość ogólna wynosi 215mgCaCO3 – 500mgCaCO3. Spośród anionów 
przeważają siarczany lub wodorowęglany, a wśród kationów wapń i magnez.  
Generalnie w zakresie podstawowych elementów, z wyjątkiem azotanów, nie 
obserwuje się wartości ponadnormatywnych. 
Powszechnie w wodach wapienia muszlowego występują podwyższone 
stężenia azotanów. Szczególnie niepokojące są ich ponadnormatywne 
stężenia w studniach ujęciowych, zwłaszcza, że ich zawartość od wielu lat 
systematycznie wzrasta. Problem ten dotyczy głównie ujęć komunalnych 
miasta Strzelce Opolskie, ujęć wiejskich w Szczepanku, ujęć komunalnych 
w Jemielnicy i Izbicku. 
 
Wody retu - wody retu wykazują znacznie wyższy od wód wapienia 
muszlowego stopień mineralizacji (do 740mg/dm3), wyższą twardość 
(do 935mgCaCO3/dm3) oraz wyższe zawartości siarczanów (do 705mg/dm3). 
Ponadnormatywne stężenia siarczanów (> 200mg/dm3) charakterystyczne są 
dla wód retu na całym badanym obszarze. W wyniku rozszerzonych badań 
pojawił się również problem podwyższonych stężeń strontu, którego wysokie 
koncentracje (do 12mg/dm3) stwierdzono w rejonie eksploatacji wód retu 
w południowej części obszaru badań. 
 
Wody pstrego piaskowca - wody charakteryzuje niska mineralizacja 
(TDS= 130 - 137mg/dm3), niskie i stabilne zawartości siarczanów (5,19 - 
5,29mg/dm3) oraz bardzo niskie stężenia chlorków (<0,1 - 1,05mg/dm3). 
Żaden z analizowanych elementów nie przekraczał dopuszczalnych wartości 
normatywnych. 
 
 
2.5.3. Gospodarka wodno – ściekowa 
2.5.3.1. Wstęp 
 
Od kilku lat obserwuje się znaczny spadek zużycia wody. Przyczyny tego 
zjawiska są różnorodne, m. in. stosowanie obiegów zamkniętych 
w przemyśle, zmiany w technologii produkcji na mniej wodochłonne, upadek 
wielu gałęzi przemysłu, ale również bardziej racjonalne gospodarowanie 
wodą, zarówno wśród odbiorców zbiorowych jak i indywidualnych. Wpływa to 
na ilość odprowadzanych do wód powierzchniowych ścieków, zarówno 
komunalnych jak i przemysłowych. Podobnie jak zużycie wody – ilość 
ścieków systematycznie obniża się, przy czym spadek ten szczególnie dotyczy 
użytkowników komunalnych (ilość ścieków odprowadzanych bezpośrednio 
z zakładów przemysłowych utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie). 
Zmienia się również wielkość i charakter zanieczyszczeń odprowadzanych do 
wód powierzchniowych. O ile w latach poprzednich dominowały 
zanieczyszczenia wnoszone ze źródeł punktowych, zarówno komunalnych jak 
i przemysłowych, tak obecnie – ze względu na ilość i standard oddawanych 
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do eksploatacji oczyszczalni ścieków – dominować zaczynają 
zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych. Na ich charakter składają się 
zarówno nie oczyszczone ścieki z terenów nie objętych jeszcze kanalizacją jak 
też i wymywane z terenów zabudowanych, łąk, pastwisk i pól uprawnych 
przez opady atmosferyczne substancje zanieczyszczające, w szczególności 
składniki nawozów mineralnych i organicznych, środki ochrony roślin, 
odcieki i osady.   
 
Rejestrowana w 2000 r. w systemie statystyki państwowej ilość ścieków 
odprowadzanych do wód powierzchniowych z punktowych źródeł 
zanieczyszczeń zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego wynosiła 
209,7mln m3, z czego 187,7mln m3 stanowiły ścieki wymagające 
oczyszczania. Zrzuty bezpośrednio z zakładów przemysłowych (łącznie 
z wodami chłodniczymi i zanieczyszczonymi wodami kopalnianymi) stanowiły 
87,1mln m3 tj. 41,5% ogółu ścieków, a odprowadzane z miejskich systemów 
kanalizacyjnych - 122,5mln m3 tj. 58,4%.   
 
W ściekach przemysłowych znaczny udział (około 25%) miały tzw. umownie 
czyste wody chłodnicze. Pozostałe wody zanieczyszczone, odprowadzane ze 
źródeł przemysłowych oraz całość ścieków z gospodarki komunalnej należały 
do kategorii ścieków wymagających oczyszczania. Oznacza to, że 65,3% ilości 
ścieków wymagających oczyszczania pochodzi z systemów komunalnych, a 
pozostałe 34,7% odprowadzane jest z zakładów przemysłowych. 
 
W latach 1980-2000 ilość odprowadzanych do wód powierzchniowych 
ścieków komunalnych i przemysłowych (wymagających oczyszczania) 
zmniejszyła się z 403,1mln m3/rok do 187,7mln m3/rok w 2000 r. tj. o 
53,4%. Jest to przede wszystkim efekt racjonalizacji zużycia wody, zarówno 
na cele produkcyjne jak i gospodarstw domowych, wymuszonej przez 
zastosowane instrumenty prawno - ekonomiczne (opłaty, kary i 
skuteczniejsze kontrole). Zwłaszcza urealnienie poziomu opłat zwiększyło 
zainteresowanie użytkowników wody stosowaniem oszczędniejszych 
rozwiązań technologicznych, a czasami po prostu zmniejszeniem jej 
marnotrawstwa. Racjonalizacji zużycia wody sprzyja również 
upowszechnienie pomiaru jej zużycia oraz wprowadzenie zamkniętych 
obiegów wody. 
 
 
2.5.3.2. Uwarunkowania prawne w prawodawstwie polskim 
 
Gospodarkę wodno – ściekową regulują obecnie następujące przepisy 
prawne: 
 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627), 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, 

poz 1229), 
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- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085), 

- Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. w sprawie 
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. Nr 203 z 2002 r., poz. 203).. 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 2002 r., Nr 212, poz. 1799). 

 
 
2.5.3.3. Uwarunkowania prawne w prawodawstwie UE 
 
Podstawowe normy europejskie dotyczące gospodarki wodno - ściekowej 
zawierają dyrektywy, rozporządzenia i decyzje: 
 
- Dyrektywa Rady nr 91/271/EEC z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca 

oczyszczania ścieków komunalnych, 
- Dyrektywa Rady nr 76/464/EEC w sprawie zanieczyszczeń 

powodowanych przez niektóre substancje zrzucane do środowiska 
wodnego, 

- Dyrektywa Rady 98/83/EEC w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, 

- Dyrektywa Rady 80/68/EEC z dnia 17 grudnia 1980 roku w sprawie 
ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami spowodowanymi 
przez niektóre substancje niebezpieczne 

 
 
2.5.3.4. Zaopatrzenie w wodę 
2.5.3.4.1. Pobór wód podziemnych 
 
Zaopatrzenie w wodę w Powiecie Strzeleckim odbywa się przede wszystkim 
poprzez pobór wód podziemnych ze zbiorników GZWP nr 333 i 335. 
Główny pobór wód odbywa się na potrzeby wodociągów komunalnych 
gminnych. Można przyjąć, iż stopień zwodociągowania Powiatu wynosi około 
92%. Pozostałe 8% zasilane jest z własnych ujęć. 
 
Długość sieci wodociągowej (za „Rocznik Statystyczny Województwa 
Opolskiego 2002 r.” – dane za 2001 r.) wynosiła 506,3km. 
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W miastach Powiatu z sieci wodociągowej korzysta następująca liczba 
mieszkańców (w procentach): 
 
- Kolonowskie – 84%, 
- Leśnica – 94,5%, 
- Strzelce Opolskie – 94,1%, 
- Ujazd – 85%, 
- Zawadzkie – 98,6%.  
 
Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę ujęć wodociągowych 
zasilających wodociągi komunalne - gminne. 
 
Ujęcia Gminne 
 
Gmina Strzelce Opolskie 
 
8 ujęć wody podziemnej: 
 
- Ujęcie Strzelce Opolskie:  
- Ujęcie Kadłub,  
- Ujęcie Rozmierka 
- Ujęcia Sucha,  
- Ujęcie Kalinowice,  
- Ujęcie Błotnica Strzelecka,  
- Ujęcie Warmątowice,  
- Ujęcie Szczepanek. 
 
Ogólnie w roku 2002 z ujęć wodociągowych gminy Strzelce Op. pobrano 
2352790m3 wody. 
Woda z ujęć w Strzelcach Op., Kalinowicach, Warmątowicach, Błotnicy 
Strzeleckiej nie spełnia wymagań dla wody do picia, przekroczenia azotanów 
w wodzie. 
Ujęcia posiadają uregulowaną sytuacje prawną – pozwolenia wodnoprawne. 
Ogólna długość sieci wodociągowej - 134,5km. 
Według „Rocznika statystycznego...” – 175,3km (łącznie z przyłączami). 
 
Gmina Kolonowskie 
 
Ujęcie wody w Kolonowskiem  
Woda ze studni spełnia warunki dla wody do picia. Woda nie jest poddawana 
uzdatnianiu. 
Pobór wody w 2002 r. wyniósł 164747m3. 
Długość sieci wodociągowej wynosi 55,8km (z przyłączami). 
Ujęcie posiada uregulowaną sytuacje prawną – pozwolenie wodnoprawne. 
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Gmina Zawadzkie 
 
Ujęcie wody w Zawadzkiem. 
Woda ze studni spełnia warunki dla wody do picia. Woda nie jest poddawana 
uzdatnianiu. Pobór wody w 2002 r. wyniósł 525600m3. 
Długość sieci wodociągowej wynosi 30,3km (z przyłączami). 
Ujęcie posiada uregulowaną sytuacje prawną – pozwolenie wodnoprawne. 
 
Gmina Ujazd 
 
3 ujęcia wody: 
- SUW Ujazd, 
- SUW Sieroniwice, 
- SUW Zimna Wódka. 
 
Ogólna wielkość poboru wody w gminie Ujazd wynosi 168900m3. 
Woda spełnia warunki dla wody do picia (woda z SUW Ujazd jest uzdatniana – 
mangan). 
Długość sieci wodociągowej wynosi 60,1km (z przyłączami). 
Ujęcia posiadają uregulowaną sytuacje prawną – pozwolenia wodnoprawne. 
 
Gmina Izbicko 
 
6 ujęć wody: 
- Izbicko – Otmice, 
- Krośnica,  
- Suchodaniec,  
- Siedlec,  
- Poznowice, 
- Sprzęcice. 
 
Pobór wód podziemnych z ujęć w gminie Izbicko za rok 2002 wyniósł 
177824m3. 
Woda z ujęć w Izbicku – Otmicach, Suchodaniec nie spełnia wymagań dla 
wody do picia, przekroczenia azotanów w wodzie. 
Długość sieci wodociągowej wynosi 47,2km (z przyłączami). 
Ujęcia posiadają uregulowaną sytuacje prawną – pozwolenia wodnoprawne. 
 
Gmina Jemielnica 
 
Ujęcie wody w Jemielnicy. 
Woda z ujęcia nie spełnia wymogów dla wody do picia ze względu na 
ponadnormatywną zawartość azotanów, woda nie jest uzdatniana. 
Pobór wód podziemnych z ujęcia w gminie Jemielnica za rok 2002 wyniósł 
247700m3. 
Ujęcie posiada uregulowaną sytuacje prawną – pozwolenie wodnoprawne. 
Długość sieci wodociągowej wynosi 67,9km (z przyłączami). 
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Gmina Leśnica 
 
W gminie jest 5 ujęć wody: 
− Zalesie Śląskie, 
− Czarnocin, 
− Dolna, 
− Poręba, 
− Lichynia. 
 
Pobór wody za rok 2002 wyniósł ok. 450000m3. 
Woda z ujęcia w Dolnej nie spełnia wymagań dla wody do picia, 
przekroczenia azotanów w wodzie. 
Długość sieci wodociągowej wynosi 69,7km (z przyłączami). 
Ujęcia posiadają uregulowaną sytuacje prawną – pozwolenia wodnoprawne. 
 
Inne jednostki pobierające wodę podziemną w istotnej ilości 
 
Cementownia „Strzelce Opolskie” 
 
Pobór wody podziemnej ze studni nr 1 i 2. 
Wielkość poboru za rok 2002 – 83000m3. 
Ujęcie posiada uregulowaną sytuacje prawną – pozwolenie wodnoprawne. 
 
Huta „ANDRZEJ” S.A. w Zawadzkiem 
 
Pobór wód podziemnych z 3 studni. 
Wielkość poboru za rok 2002 – 85000m3. 
Woda spełnia normy dla wody do picia. 
Ujęcie posiada uregulowaną sytuacje prawną – pozwolenie wodnoprawne. 
 
Ogólnie pobór wód podziemnych za rok 2002 w Powiecie Strzeleckim wynosi: 
- wodociągi komunalne – 4087661m3, 
- ujęcia indywidualne (szacunkowo) – 350000m3, 
- ujęcia dużych zakładów przemysłowych – 168000m3. 
 
 
2.5.3.4.2. Pobór wód powierzchniowych. 
 
Znaczący pobór wód powierzchniowych prowadzą w Powiecie następujące 
firmy: 
- „PACKPROFIL” w Kolonowskiem, 
- Huta „ANDRZEJ” S.A. w Zawadzkiem. 
 
Dodatkowo odwadnianie kopalni wapienia prowadzi Cementownia „Strzelce 
Opolskie”. 
 
 



Program ochrony środowiska – Powiat Strzelce Opolskie        Rozdział 2 str. 41 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

___________________________________________________________________________ 
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 

„PACKPROFIL” S.A. 
 
Potrzeby wodne zakładu zaspokajane są z dwóch niezależnych ujęć wód 
powierzchniowych: z rzeki Mała Panew oraz z Kanału Hutniczego. Woda 
pobierana do celów technologicznych nie wymaga uzdatniania, gdyż jakość 
produkowanych wyrobów przez zakład nie stwarza konieczności stosowania 
takich procesów, natomiast woda do celów energetycznych poddawana jest 
procesowi uzdatniania - zmiękczania.  
 
Schemat poboru wody z Kanału Hutniczego: 
 
- jaz, 
- ujęcie brzegowe, 
- studnia zbiorcza, 
- pompownia, 
- punkty rozbioru. 
 
Schemat poboru wody z rzeki Mała Panew: 
 
- stopień piętrzący (jaz stały i ruchomy), 
- ujęcie brzegowe 
- studnia zbiorcza 
- pompownia I° 
- pompownia II° 
- punkty rozbioru. 
 
W 2002 r. pobrano z ujęć 118991m3 wody powierzchniowej do celów 
przemysłowych. 
Ujęcie posiada uregulowaną sytuacje prawną – pozwolenie wodnoprawne. 
 
Huta „ANDRZEJ” S.A. 
 
Huta „ANDRZEJ” pobiera wodę do celów przemysłowych (cele chłodnicze itp.) 
z Kanału Hutniczego poprzez staw nr 1. 
W 2002 r. pobrano 238000m3 wody powierzchniowej. 
Ujęcie posiada uregulowaną sytuacje prawną – pozwolenie wodnoprawne. 
 
Cementownia „Strzelce Opolskie” 
 
Cementownia pobiera wodę z odwadniania wyrobiska kopalni wapienia. Są to 
wody podziemne wpływające do wyrobiska, wody opadowe oraz inne spływy 
powierzchniowe spływające do zagłębienia. 
W 2002 r. pobrano z odwodnienia 8064000m3 wody. 
Ujęcie posiada uregulowaną sytuacje prawną – pozwolenie wodnoprawne. 
 
 



Rozdział 2 str. 42 Program ochrony środowiska – Powiat Strzelce Opolskie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

___________________________________________________________________________ 
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 

2.5.3.5. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
 
Odprowadzanie ścieków w Powiecie Strzeleckim odbywa się za pomocą 
sieci kanalizacyjnej w następujących miejscowościach: 
 
- Strzelce Opolskie – do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich, 
- Zawadzkie – do oczyszczalni w Zawadzkiem, 
- Ujazd, Jaryszów, Stary Ujazd, Zimna Wódka, Niezdrowice – do 

oczyszczalni w Ujeździe, 
- Izbicko – do oczyszczalni w Tarnowie Opolskim (poza Powiatem), 
- Leśnica, Góra Św. Anny – do oczyszczalni w Zdzieszowicach (poza 

powiatem). 
 
W pozostałych miejscowościach ścieki odprowadzane są do zbiorników 
bezodpływowych tzw. „szamb”, z których powinny być dowożone do 
punktów zlewczych oczyszczalni ścieków. 
Obecnie realizowane są systemy kanalizacyjne w następujących gminach: 
 
- Jemielnica – budowa kanalizacji z przyłączeniem do oczyszczalni 

ścieków w Strzelcach Op., 
- Leśnica – rozbudowa kanalizacji sanitarnej, 
- Ujazd – rozbudowa kanalizacji sanitarnej. 
 
Ponadto 3 duże zakłady w Powiecie posiadają oczyszczalnie ścieków 
własnych: 
 
- Huta „ANDRZEJ” w Zawadzkiem – oczyszczalni mechaniczno – 

biologiczna ścieków przemysłowych i sanitarnych, 
- „PACKPROFIL” – mechaniczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych, 
- Cementownia „Strzelce Opolskie” – mechaniczna oczyszczalnia wód 

opadowych i wód kopalnianych. 
 
Oczyszczalnia ścieków w Strzelcach Opolskich 
 
Oczyszczalnia ścieków w Strzelcach Opolskich wybudowana została w latach 
1995 – 1997.  
Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Strzelcach Opolskich składa się z dwóch 
zasadniczych części: 
 
- A - mechaniczno-biologicznej, w której po mechanicznym oczyszczeniu na 

kracie, piaskowniku i odtłuszczaczu, ścieki dopływają do części 
biologicznej, gdzie zachodzą procesy defosfatacji i naprzemian nitryfikacji, 
denitryfikacji oraz sedymentacji, a także znajdują się obiekty i urządzenia 
do zagęszczania, odwadniania, higienizacji i magazynowania osadów 
ściekowych, 

- B - pól filtracyjnych, gdzie oczyszczone ścieki komunalne, doczyszczane 
są na warstwach piaskowych i dalej odprowadzane do ziemi. 
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Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo 
Powiatowe w Strzelcach Opolskich dnia 10.02.2000 r. decyzją o znaku ROŚ 
6210/25/99 na odprowadzanie ścieków w ilości: 
 

Qśrd = 10800m3/24h, 
Qmaxd = 15000m3/24h. 

 
Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach przedstawiono w tabeli 
zbiorczej. 
W roku 2002 dobowa ilość ścieków wahała się w granicach 3817m3/24h 
do 12893m3/24h. 
W roku 2002 oczyszczono ogółem 2322811m3 ścieków, co daje średnio 
6364m3/24h, w tym 1201584m3/rok (3292m3/24h) ścieków sanitarnych 
(w tym 108m3/24h ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi) oraz 
1121227m3/rok (3072m3/24h) ścieków deszczowych (kanalizacja 
ogólnospławna). 
Obecne średnie obciążenie oczyszczalni wynosi ok. 42,4% w odniesieniu do 
przepływu maksymalnego i 58,9% w odniesieniu do przepływu średniego. 
Oczyszczalnia spełnia wymogi prawne oraz decyzyjne w sprawie 
odprowadzanych ścieków. 
 
Oczyszczalnia ścieków w Zawadzkiem  
 
Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy ul. Ogrodowej w południowo 
zachodniej części miasta Zawadzkie.  
Do oczyszczania ścieków zastosowano metodę mechaniczno - biologiczno -
chemiczną. 
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo 
Powiatowe w Strzelcach Opolskich dnia 11.08.2000 r. decyzją o znaku ROŚ 
6223/13/00 na odprowadzanie ścieków w ilości: 
 

Qśrd = 2500m3/24h, 
 
W roku 2002 ilość ścieków oczyszczanych wyniosła 633000m3/rok 
(1734m3/24h), w tym 284000m3/rok (778m3/24h) ścieków sanitarnych 
(kanalizacja ogólnospławna) oraz 10000m3/rok (27,4m3/24h) ścieków 
dowożonych wozami asenizacyjnymi. 
Obecne obciążenie oczyszczalni wynosi ok. 70%. 
Oczyszczalnia spełnia wymogi prawne oraz decyzyjne w sprawie 
odprowadzanych ścieków i skuteczności oczyszczania. 
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Oczyszczalnia ścieków w Ujeździe 
 
Do oczyszczania ścieków zastosowano metodę mechaniczno - biologiczno. 
Oczyszczalnia jest obiektem nowym. 
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo 
Powiatowe w Strzelcach Opolskich dnia 19.09.2000 r. decyzją o znaku ROŚ 
6223/14/00 na odprowadzanie ścieków w ilości: 
 

Qśrd = 550m3/24h. 
 
Obecnie oczyszczane jest ok. 190m3/24h ścieków. 
Obciążenie oczyszczalni wynosi 34,5%. Oczyszczalnia spełnia wymogi prawne 
oraz decyzyjne w sprawie odprowadzanych ścieków. 
 
Oczyszczalnia ścieków przemysłowych „PACKPROFIL” w Kolonowskiem 
 
Powstałe w wyniku procesu technologicznego ścieki przemysłowe tzw. „wody 
zawłóknione" znajdują się w obiegu zamkniętym. Jedynie ich nadmiar 
oczyszczany jest na filtrze próżniowym wielotarczowym FS - 140, z którego 
część ścieków kierowana jest do celów technologicznych, a nadmiar do 
osadnika stożkowego stanowiącego II stopień oczyszczania. 
 
Pozwolenie wodnoprawne: Starosta Strzelecki, decyzja o znaku ROŚ-6223-
10/01, z dnia 27.12.2001 r., ważne do 31.12.2011 r.: 
 

Qśrd = 610m3/24h. 
 
W 2002 r. wprowadzono do Małej Panwi 101393m3 (277,8m3/d) 
oczyszczonych ścieków przemysłowych. 
Ścieki przemysłowe odprowadzane z terenu „PACKPROFIL” spełniają 
wymagania pozwolenia wodnoprawnego oraz polskiego prawodawstwa. 
 
Oczyszczalnia ścieków sanitarnych Huty „ANDRZEJ” w Zawadzkiem. 
 
Ścieki sanitarne z terenu Huty odprowadzane są do Małej Panwi po 
oczyszczeniu w oczyszczalni mechaniczno – biologicznej. 
Oczyszczone ścieki sanitarne odprowadzane są kolektorem nr II wraz z 
częścią ścieków przemysłowych nieoczyszczanych (wody chłodnicze). 
Dodatkowo kolektorem nr I odprowadzane są pozostałe ścieki przemysłowe 
nieoczyszczane (wody chłodnicze). 
Pozwolenie wodnoprawne: Starosta Strzelecki, decyzja o znaku ROŚ. 6223-
13/02 z dnia 30.12.2002 r., ważne do 31.12.2012 r.: 
 
- ścieki przemysłowe – Q = 1440m3/24h, 
- ścieki bytowo – gospodarcze – Q = 343m3/24h, 
- kolektor nr I – ścieki przemysłowe – Q = 475m3/24h, 
- kolektor nr II – ścieki przemysłowe i sanitarne – Q = 1308m3/24h. 
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W roku 2002 wprowadzono następujące ilości ścieków: 
 
- kolektor nr I – 91285m3/rok (250,1m3/24h), 
- kolektor nr II – 170406m3/rok (466,9m3/24h), w tym oczyszczonych 

ścieków sanitarnych 64885m3/rok (177,8m3/24h). 
 
Ścieki przemysłowe i mieszanina ścieków przemysłowych i sanitarnych 
odprowadzane z terenu Huty „ANDRZEJ” spełniają wymagania pozwolenia 
wodnoprawnego oraz polskiego prawodawstwa. 
 
Oczyszczalnia wód z odwodnienia kopalni Cementowni „Strzelce Opolskie” 
 
Wody z odwadniania wyrobiska kopalnianego odprowadzane są za pomocą 
rowu A-61 do cieków powierzchniowych po oczyszczeniu mechanicznym 
w dwukomorowym piaskowniku z separatorem olejów. 
 
Pozwolenie wodnoprawne: Wojewoda Opolski, decyzja Nr ROŚ-BD-
III/6811/102/2000 z dnia 29.12.2000 r. ważne do 31.12.2010 r.: 
 
- ilość ścieków: 

 
Qśr = 710m3/h – w okresie bezdeszczowym, 
Qmax = 3200m3/h – w okresie deszczowym. 

 
W roku 2002 odprowadzono do cieków powierzchniowych 7879000m3 
(24586m3/24h, 899m3/h) ścieków z odwodnienia kopalni. 
Ścieki z odwodnienia kopalni odprowadzane z terenu Cementowni „Strzelce 
Opolskie” spełniają wymagania pozwolenia wodnoprawnego oraz polskiego 
prawodawstwa. 
 
Oprócz wymienionych powyżej zorganizowanych sposobów odprowadzania 
ścieków na terenie Powiatu, dodatkowo z terenu gmin Izbicko i Leśnica ścieki 
z kanalizacji odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych poza 
obszarem Powiatu. Odpowiednio do oczyszczalni ścieków w Tarnowie 
Opolskim i Zdzieszowicach.  
Z terenu gminy Leśnica odprowadzono w roku 2002 do oczyszczenia 
179000m3 ścieków. 
Z terenu gminy Izbicko odprowadzono do oczyszczenia w roku 2002 
26741,5m3 ścieków. 
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2.5.4.  Podsumowanie 
 
Poniżej w tabelach przedstawiono zestawienie ilości pobranej wody 
i odprowadzanych ścieków na terenie Powiatu Strzeleckiego. 
 
Tabela nr 2.5.-3. Zestawienie ilości pobranej wody i odprowadzanych ścieków 
z terenu Powiatu. 

Ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych Ilość pobranej wody 
podziemnej Ogółem1 Oczyszczonych Gmina 

m3/rok m3/rok m3/rok 
Izbicko 177824 142259,2 26741,5 
Kolonowskie 164747 131797,6 brak danych 
Jemielnica 247700 198160 brak danych 
Leśnica 450000 360000 179000 
Strzelce Op. 2352790 1882232 1201584 
Ujazd 168900 135120 ok. 70000 
Zawadzkie 525600 420480 294000 
Indywidualne 
ujęcia2 

350000 280000 brak danych 

Razem 4437661 3550128,8 1771325,5 

1 – założono szacunkowo 20% straty w sieci wodociągowej 
2 – szacunkowo 8% wydobycia całkowitego wody. 
 
Tabela nr 2.5.-4. Zestawienie poboru wody i odprowadzanych ścieków ze 
znaczących zakładów przemysłowych w Powiecie. 

Pobór wody Odprowadzanie ścieków 
podziemna powierz. sanitarne przemysłowe 

oczysz. nieoczysz. oczysz. nieoczysz. 
Zakład 

m3/rok m3/rok 
m3/rok m3/rok m3/rok m3/rok 

„Packprofil” - 118991 - - 101393 - 

Huta „ANDRZEJ” 85000 238000 76000 - - 1860001 
Cementownia 
„Strzelce Opolskie” 

83000 80640002 130003 - 
787900

0 
- 

1 – wody chłodnicze z założenia nie zanieczyszczone, 
2 – woda z odwadniania kopalni, 
3 – ścieki sanitarne do kanalizacji i do oczyszczalni w Strzelcach Op. 
 
Według uzyskanych danych oczyszczalnie ścieków w powiecie spełniają 
normy w zakresie jakości i ilości odprowadzanych ścieków. 
 
Oczyszczalnie nie pracują z pełnym obciążeniem, istnieje więc możliwość 
zwiększenia dopływu ścieków do oczyszczalni. Możliwa jest więc rozbudowa 
sieci kanalizacyjnych w gminach Strzelce Op., Ujazd, Zawadzkie, Jemielnica 
(z podłączeniem do oczyszczalni w Strzelcach Op.). 
Koniecznym jest budowa oczyszczalni w Kolonowskiem wraz z siecią 
kanalizacji sanitarnej. 
Rozwiązania zastosowane w w/w oczyszczalniach pozwalają na dotrzymanie 
parametrów ścieków oczyszczanych. 
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2.6. Powietrze atmosferyczne 
2.6.1. Wprowadzenie. Stan czystości powietrza w województwie. 
 
Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest 
większość zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno 
w rezultacie procesów naturalnych, jak i działalności człowieka. 
Współcześnie coraz trudniej jest wskazać rejony, w których powietrze 
atmosferyczne byłoby całkowicie wolne od zanieczyszczeń. W Europie 
powietrze stosunkowo najczystsze jest w mało zaludnionych okolicach 
nadmorskich. W porównaniu z nim powietrze osiedli wiejskich jest 
przeciętnie kilkanaście razy gorsze jakościowo, w małych miasteczkach 
kilkadziesiąt, w dużych zaś aglomeracjach miejskich bywa nawet kilkaset 
razy gorsze.  
 
Według opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Opolu Stan środowiska w województwie opolskim w 2002 roku 
województwo opolskie w roku 2001 (na podstawie informacji GUS - brak 
klasyfikacji za rok 2002) zajmowało 8. miejsce w kraju pod względem emisji 
zanieczyszczeń pyłowych do powietrza i 10. miejsce pod względem emisji 
zanieczyszczeń gazowych, mimo że pod względem powierzchni zajmuje 
ostatnie miejsce w kraju. Wskaźniki emisji odniesione do powierzchni 
województwa wyglądają zatem mniej korzystnie - emisja jednostkowa 
zanieczyszczeń pyłowych wyniosła 0,79Mg/km2 (4. miejsce w kraju), emisja 
jednostkowa zanieczyszczeń gazowych wyniosła 5,79Mg/km2 (6. miejsce 
w kraju). 
 
W okresie minionego dziesięciolecia wartości tych emisji wykazują stałą 
tendencję spadkową, co związane jest nie tylko z recesją gospodarczą, ale 
przede wszystkim z proekologicznymi działaniami jednostek gospodarczych. 
W województwie dominujący wpływ na wielkość emisji mają trzy powiaty: 
opolski, krapkowicki i kędzierzyńsko - kozielski. 
 
Największym wytwórcą zanieczyszczeń powietrza jest sektor energetyczny, 
z którego pochodzi ponad 70% emisji oraz przemysł cementowo - 
wapienniczy i chemiczny. 
 
Instalacje przemysłowe Opolszczyzny charakteryzuje wysoki stopień redukcji 
unosu zanieczyszczeń - 99,3% dla substancji pyłowych i 64,4% dla 
substancji gazowych.  
 
Całkowitą emisję z zakładów objętych statystyką emisji zanieczyszczeń z 
terenu województwa przedstawiono poniżej. 
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Tabela 2.6.-1. Roczna emisja zanieczyszczeń z terenu Województwa 
Opolskiego (dane statystyczne wg opracowań WIOŚ w Opolu). 

Wielkość emisji [tys. Mg/rok] w roku: Emisja 
zanieczyszczeń: 1998 1999 2000 2001 

pyłowych 
gazowych (bez CO2) 
    w tym SO2 
    w tym NOX 

12,4 
55,7 
20,0 
18,7 

9,9 
53,8 
18,0 
19,1 

7,7 
57,5 
18,0 
20,5 

7,4 
54,5 
17,5 
19,5 

 
Pomimo wyraźnego spadku emisji z zakładów przemysłowych nadal 
niepokojący pozostaje wysoki poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo-
komunalnego, czyli tzw. emisji „niskiej”.  
Niska emisja zanieczyszczeń powietrza jest emisją pochodzącą z lokalnych 
kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych opalanych 
najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich 
parametrach grzewczych. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do 
oszacowania. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału niskiej emisji 
w globalnej emisji zanieczyszczeń, jej wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia 
jest istotny, głównie ze względu na lokalizację tych źródeł oraz warunki 
wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. Z procesem spalania węgla, 
zwłaszcza w nisko sprawnych paleniskach indywidualnych i małych kotłach 
z rusztem stałym związana jest emisja benzo(α)pirenu. 
 
Znacznym problemem, szczególnie w dużych miastach, jest również emisja ze 
środków transportu. W dużych ośrodkach przemysłowych udział 
zanieczyszczeń komunikacyjnych jest porównywalny z zanieczyszczeniami 
pochodzącymi z emitorów przemysłowych i energetycznych. Biorąc pod 
uwagę tendencje zmian emisji NOx zwraca uwagę rosnący z roku na rok 
poziom emisji ze źródeł mobilnych, przy spadku emisji tego zanieczyszczenia 
ze źródeł stacjonarnych. 
 
Monitoring powietrza w Województwie Opolskim realizowany jest przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska w oparciu o następujące sieci pomiarowe: 
 
- sieć pomiarowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w 

Opolu, 
- automatyczna sieć monitoringu powietrza BASKI należąca do Zakładów 

Azotowych KĘDZIERZYN S.A. w Kędzierzynie - Koźlu, 
- lokalna sieć pomiarowa Zakładów Koksowniczych ZDZIESZOWICE. 
 
Program monitoringu jakości powietrza w województwie w roku 2002 oparty 
był jeszcze na podstawie poprzednio obowiązujących zasad, nie 
uwzględniających wymagań określonych w opublikowanych w 2002r. aktów 
wykonawczych do ustawy Prawo Ochrony Środowiska, wprowadzających do 
naszego prawa systemy oceny i zarządzania jakością powietrza Unii 
Europejskiej. Wdrożenie nowych zasad monitorowania jakości powietrza jest 
procesem długotrwałym i aktualnie WIOŚ jest w trakcie działań 
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dostosowawczych systemu monitoringu do wymagań unijnych - dotyczy to 
weryfikacji lokalizacji punktów pomiarowych, stosowanego sprzętu 
pomiarowego, technik analitycznych a także metod ocen, związanych 
z wprowadzeniem nowych pojęć dotyczących klasyfikacji stref. 
Pierwszym etapem realizacji działań związanych z dostosowaniem systemu 
jakości powietrza do wymagań standardów Unii Europejskiej i utworzeniem 
systemu monitorowania jego jakości, było dokonanie wstępnej oceny jakości 
powietrza. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002 r. 
w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2002 r. Nr 87 
poz. 798) oceny poziomu substancji w powietrzu w strefach (aglomeracje 
ponad 250 tys. mieszkańców i powiaty z wyłączeniem w/w aglomeracji) 
dokonuje się w odniesieniu do: 
 
- dopuszczalnych poziomów (stężeń) 7 substancji w powietrzu ze względu 

na ochronę zdrowia ludzi: benzen, NO2, SO2, ołów w PM10, ozon, pył 
zawieszony PM10, CO;  

- dopuszczalnych poziomów (stężeń) 3 substancji w powietrzu ze względu 
na ochronę roślin: NOX (suma NO i NO2 w przeliczeniu na NO2), SO2, 
ozon; 

- alarmowych poziomów (stężeń) 3 substancji w powietrzu: NO2, SO2, ozon. 
 
Zgodnie z przyjętymi wartościami kryterialnymi, dla Województwa Opolskiego 
największym problemem jest zanieczyszczenie powietrza pyłem i ozonem. 
Najgorsze wyniki oceny uzyskał powiat kędzierzyńsko - kozielski, który dla 
5 zanieczyszczeń (benzen, NO2, SO2, PM10, ozon) został zaliczony do I klasy. 
Powiat krapkowicki zakwalifikowano do I klasy ze względu na wysoki poziom 
zanieczyszczenia dla 4 substancji (benzen, SO2, PM10, ozon). Powiaty: 
brzeski, nyski, strzelecki i m. Opola zakwalifikowano do I klasy ze względu 
na wysokie stężenie 3 substancji (NO2, PM10, ozon). Pozostałe powiaty 
zakwalifikowano do I klasy ze względu na wysokie stężenie 2 zanieczyszczeń 
(PM10, ozon).  
 
Klasę I stanowi obszar, na którym stężenia przekraczają górny próg 
oszacowania (wartość zazwyczaj mniejsza od poziomu dopuszczalnego). Dla 
obszaru tego wymagany jest intensywny program pomiarowy i większa liczba 
stanowisk pomiarowych. 
 
Zgodnie z ustaleniami pierwszej rocznej oceny jakości powietrza 
w Województwie Opolskim za rok 2002 dla kryterium ochrony zdrowia ludzi 
do klasy C zakwalifikowano powiaty: 
 
- kędzierzyńsko - kozielski, ze względu na systematyczne przekroczenia dla 

PM10 i benzenu, 
- prudnicki, ze względu na systematyczne przekroczenia dla PM10. 
 
Powiat nyski zaliczono do klasy A. 
Pozostałe powiaty zaliczono do klasy B. 
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Dla kryterium ochrony roślin wszystkie powiaty zaliczono do klasy A. 
Objaśnienia: 
 
Klasa strefy A - stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają poziomów 
dopuszczalnych, brak wymaganych działań. 
Klasa strefy B - stężenia zanieczyszczeń powyżej poziomów dopuszczalnych, 
ale poniżej poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, 
wymagane określenie obszaru przekroczeń. 
Klasa strefy C - stężenia zanieczyszczeń powyżej poziomów dopuszczalnych 
powiększonych o margines tolerancji, wymagane określenie obszaru 
przekroczeń oraz opracowanie Programu Ochrony Powietrza w rozumieniu 
ustawy POŚ. 
 
 
2.6.2. Uwarunkowania prawne. Normy czystości powietrza. 
 
Obowiązująca od 01.10.2001r. Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. 2001r., Nr 62 poz. 627) wprowadza do polskiego systemu 
prawnego wymagania Unii Europejskiej, dotyczące ochrony środowiska, w 
tym ochrony powietrza atmosferycznego. 
 
Zgodnie z ustawą ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej 
jego jakości, w szczególności przez: 
 
- utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla 

nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, 
- zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do 

dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 
 
Oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. 
 
Zagadnienia związane z ochroną atmosfery regulowane są ustawami: 
 
- Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001r., 

Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dn. 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw  
(Dz. U. 2001 r., Nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (tekst jednolity 
Dz.U. 2003r., Nr 153 poz. 1504), 

- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z późniejszymi 
zmianami), 

- Ustawa z dnia 2 marca 2001r. o postępowaniu z substancjami 
zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. 2001/52 poz. 537 ze zmianami 
Dz. U. 2003/56 poz. 497), 
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oraz szeregiem aktów wykonawczych głównie do ustawy POŚ, wśród których 
jako najistotniejsze, określające normy czystości powietrza, należy wymienić: 
 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji 
dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87 
poz. 796 z dnia 27.06.2002r.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2002r. Nr 87 poz. 798); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 
poz. 12 z dnia 08.01.2003r.); 

 
Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza wymaga: 
 
- pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mogących powodować 

znaczne zanieczyszczenie elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
całości, zgodnie z Dyrektywą 96/61/UE, zwaną popularnie Dyrektywą 
IPPC („Integrated Pollution Prevention and Control”) wprowadzoną 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie 
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 
(Dz. U. nr 122 poz. 1055 z dnia 01.08.2002r.). 

 
- pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zgodnie 

z art. 220 Ustawy z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska lub 
 
- zgłoszenia - instalacje określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 

w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. 
(Dz. U. 2001r. Nr 140 poz. 1585). 

 
W tabeli nr 2.6.-2 przedstawiono aktualnie obowiązujące normy czystości 
powietrza (dopuszczalne poziomy, marginesy tolerancji, dopuszczalne 
częstości przekraczania) wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
06.06.2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji 
w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz 
marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji 
oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie 
oceny poziomów substancji w powietrzu. 
 
 
 
 
 
 



Rozdział 2 str. 52 Program ochrony środowiska – Powiat Strzelce Opolskie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

___________________________________________________________________________ 
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 

Tabela nr 2.6.-2. Dopuszczalne poziomy substancji normowanych 
w powietrzu, marginesy tolerancji (ustalone dla 293K i 101,3kPa). 

Nazwa 
substancji 

Okres 
uśredniania 

wyników 

Dopusz-
czalny 
poziom 

Margines tolerancji 
[µg/m3 ] 

- - µg/m3 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Poziomy dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia 
Benzen rok 5 5 5 5 5 4 3 2 1 0 

1 godzina 200 1 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Dwutlenek 
azotu NO2 rok 40 16 14 12 10 8 6 4 2 0 

1 godzina 350 2 90 60 30 0 0 0 0 0 0 
24 godziny 150 3 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dwutlenek 
siarki 
SO2 24 godziny 125 3)5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ołów w PM10 rok 0,5 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 
Ozon 8 godzin 120 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 godziny 50 7 15 10 5 0 0 0 0 0 0 Pył 
zawieszony 
PM10 

rok 40 4,8 3,2 1,6 0 0 0 0 0 0 

Tlenek węgla  8 godzin 10000 8 6000 4000 2000 0 0 0 0 0 0 

Poziomy dopuszczalne ze względu na ochronę roślin 
rok 40 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tlenki azotu 

NO + NO2 rok 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
rok 40 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dwutlenek 

siarki SO2 rok 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01.05÷31.07 24000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ozon 

[µg/m3h] 01.05÷31.07 18000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 dopuszczalna częstość przekroczeń 18 razy w roku 
2 dopuszczalna częstość przekroczeń 24 razy w roku 
3 dopuszczalna częstość przekroczeń 3 razy w roku 
4 do 31.12.2004r. 
5 od 01.01.2005r. 
6 maksymalna średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących, obliczonych ze średnich 
jednogodzinnych w ciągu doby, liczba dni z przekroczeniem uśredniona w ciągu 3 kolejnych 
lat wynosi 60dni/rok do 31.12.2004r. i 25dni/rok od 01.01.2005r. 
7 dopuszczalna częstość przekroczeń 35 razy w roku 
8 maksymalna średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących 

9 do 31.12.2002r. 
10 od 01.01.2003r. 
11 do 31.12.2009r. jako AOT40. 
12 od 01.01.2010r. jako AOT40. 
 
Powyższe normy czystości powietrza (poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń) 
stosowane są do oceny jakości powietrza w ramach monitoringu środowiska 
(na drodze pomiarów imisji).  
Dodatkowo na potrzeby oceny wpływu istniejących lub projektowanych 
instalacji / inwestycji na stan czystości powietrza, określanej na drodze 
obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń (modelowania komputerowego) 
ustalono wartości odniesienia substancji w powietrzu. Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu określa 1-godzinne i średnioroczne 
stężenia dopuszczalne dla 167 najistotniejszych zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego oraz normy opadu pyłu ogółem, kadmu i ołowiu. Zgodnie z 
ustawą POŚ wartości odniesienia stosuje się dla zanieczyszczeń, dla których 
brak poziomów dopuszczalnych. 
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2.6.3. Regulacje prawne Unii Europejskiej. 
 
Przepisy ochrony środowiska Unii Europejskiej są niezwykle rozbudowane 
i przenikają praktycznie wszystkie dziedziny życia społeczno - gospodarczego. 
Dlatego zostały one do prawa polskiego przeniesione wieloma ustawami 
i rozporządzeniami, z których najważniejsze z punktu widzenia ochrony 
atmosfery to ustawa Prawo Ochrony Środowiska i ustawa o wprowadzeniu 
ustawy POŚ, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 
 
Proces dostosowywania polskiej legislacji do wymagań UE został praktycznie 
zakończony (trwają jeszcze ostatnie prace nad niektórymi aktami 
wykonawczymi). Oznacza to, że nowe obowiązki zostały zapisane 
w krajowych aktach prawnych, zaś polskie prawo jest zgodne z wymaganiami 
unijnymi. 
 
Negocjacje dotyczące transpozycji prawa i wdrażania poszczególnych jego 
wymagań oficjalnie zamknięto 25 listopada 2002r., Polska uzyskała 
dodatkowy okres przejściowy, zawarte wówczas ustalenia stały się wiążące 
dla obu stron - Rzeczpospolitej Polski oraz Unii Europejskiej w dniu 
podpisania Traktatu Akcesyjnego w Atenach 16 kwietnia 2003 roku. 
 
Zbiór aktów prawnych UE dotyczących ochrony powietrza jest dość obszerny, 
można je pogrupować według zagadnień:  
 
- normy jakości powietrza, 
- normy jakości produktów ze względu na ochronę powietrza, np. 

dopuszczalna zawartość siarki i ołowiu w paliwach, 
- wymogi, jakim powinny odpowiadać pojazdy silnikowe ze względu na 

ochronę powietrza,  
- wymogi dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza przez zakłady 

przemysłowe, elektrownie i spalarnie. 
 
Normy jakości powietrza,  
 
Przepisy Unii Europejskiej określają wartości dopuszczalne stężenia 
substancji zanieczyszczających tylko dla dwutlenku siarki, pyłu 
zawieszonego PM10, tlenków azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu i ołowiu. 
Dyrektywy ustanawiają dwa rodzaje norm dla stężenia substancji 
zanieczyszczających w powietrzu - dopuszczalne i zalecane. Przy 
wyznaczaniu wielkości stężeń w normach dopuszczalnych przyjęto jako 
kryterium ochronę zdrowia człowieka, natomiast normy zalecane 
uwzględniają wymogi ochrony środowiska. Poniżej przedstawiono aktualne 
przepisy unijne w tym zakresie: 
 
- Dyrektywa 80/779/EEC z dnia 15.07.1980r. w sprawie dopuszczalnych 

i zalecanych wartości stężeń dwutlenku siarki i cząstek zawieszonych 
w powietrzu (z późniejszymi zmianami),  
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- Dyrektywa 89/427/EEC z 21 czerwca 1989r. dostosowująca dyrektywę 
80/779/EWG w sprawie dopuszczalnych i zalecanych wartości stężeń 
dwutlenku siarki i cząstek zawieszonych w powietrzu, 

- Dyrektywa 85/203/EEC z dnia 7.03.1985r. w sprawie dopuszczalnych 
wartości stężeń dwutlenku azotu (z późniejszymi zmianami), 

- Dyrektywa 82/884/EEC z dnia 3.12.1982r. w sprawie dopuszczalnej 
wartości ołowiu w powietrzu atmosferycznym (z późniejszymi zmianami), 

- Dyrektywa 87/217/EEC z dnia 19.03.1987r. w sprawie zapobiegania i 
zmniejszania zanieczyszczenia środowiska azbestem, 

- Dyrektywa 92/72/EEC z dnia 21.09.1992r. w sprawie zanieczyszczenia 
powietrza ozonem.  

- Dyrektywa 96/62/EEC w sprawie jakości powietrza, 
- Dyrektywa Rady 99/30/EEC z dnia 22 kwietnia 1999r. w sprawie 

wartości granicznych dwutlenku siarki, dwutlenku i tlenków azotu, pyłów 
i ołowiu w powietrzu,  

- Dyrektywa 2000/69/EEC z dnia 16 listopada 2000r. w sprawie 
dopuszczalnej wartości tlenku węgla i benzenu w powietrzu, 

- Dyrektywa 2002/03/EEC z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie 
dopuszczalnej wartości ozonu w powietrzu. 

 
Dyrektywa ramowa dotycząca jakości powietrza 96/62/EEC oraz pozostałe 
w/w dyrektywy są transponowane przez Ustawę POŚ oraz następujące 
rozporządzenia: 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów..., 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie oceny poziomów 

substancji w powietrzu, 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska określające szczegółowe wymagania, 

jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza, 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu 

przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczeń powietrza, 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu. 
W tabeli nr 2.6–3 przedstawiono unijne normy czystości powietrza. 
 
Tabela 2.6.–3. Unijne normy czystości powietrza. 

Stężenia Zanieczysz-
czenie 

Jedno-stka 
60 min. 24 godz. 8 godz. rok 

 Pył PM10 µg/m3 - 50 dop. od 2005r. - 40 dop. od 2005r. 

 SO2 µg/m3 - 125 dop. od 2005r. - 20 zal. od 2005r. 

 NO2 µg/m3 
200 dop. od 2010r. 

135 zal. od 2010r. 
- - 

40 dop. od 2010r. 

30 zal. od 2010r. 

 CO mg/m3 - - 
10 dop. od 

2005r. 
- 

 Ozon µg/m3 18000 µg/m3h zal. od 2010r .w 
okresie 01.05÷31.07 jako AOT40 

120 dop. od 
2010r. - 

 Benzen µg/m3 - - - 5 dop. od 2010r. 
Ołów  µg/m3 - -  0,5 dop. od 2005r. 
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Krajowe normy czystości powietrza są zatem zgodne (a w wielu przypadkach 
nawet bardziej radykalne co do wartości, bądź czasu obowiązywania) 
z normami Unii Europejskiej. 
 
Normy jakości produktów ze względu na ochronę powietrza 
 
Omówione poniżej przepisy mają na celu zredukowanie emisji niektórych 
substancji i ich związków, emitowanych podczas spalania paliw płynnych, 
poprzez obniżenie ich zawartości w omawianych paliwach: 
 
- Dyrektywa 87/219/EEC - ustala jednolitą wartość graniczną zawartości 

siarki w paliwach płynnych, metodę pomiaru i oznaczania zawartości 
siarki, 

- Dyrektywa 93/12/EEC z 23 marca 1993r. w sprawie zawartości siarki 
w niektórych paliwach płynnych zaostrza normy Dyrektywy 
87/219/EEC, na jej podstawie państwa członkowskie UE zostały 
zmuszone do ograniczenia zawartość siarki w paliwie do 0,05% wagowo 
(silniki Diesla), 

- Dyrektywa 98/70/EEC z 13 października 1998r. dotyczy jakości benzyny 
oraz paliw do silników Diesla i zmienia częściowo Dyrektywę 93/12/EEC. 
Obok nowych norm jakości paliw płynnych (benzyn i olejów napędowych) 
wprowadza ona, od 1 stycznia 2000r. (a najpóźniej od 1 stycznia 2005r.) 
zakaz sprzedaży benzyny ołowiowej W żadnym przypadku, poziom ołowiu 
nie może przekraczać wartości 0,15g/dm3, 

- Dyrektywa 99/32/EEC z dnia 26.04.1999r. w sprawie redukcji 
zawartości siarki w paliwach płynnych zobowiązuje państwa 
członkowskie do podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do 
osiągnięcia zawartości siarki: 

o od dnia 01.01.2003r. maksymalnie 1% wag. w ciężkim oleju 
opałowym, 

o od dnia 01.07.2000r. maksymalnie 0,2% wag. w lekkim oleju 
opałowym, 

o od dnia 01.01.2008r. maksymalnie 0,1% wag. w lekkim oleju 
opałowym. 

 
Transpozycja w/w dyrektyw nastąpiła na podstawie Ustawy z dnia 10 
stycznia 2003r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 
ciekłych (Dz.U. Nr 17, poz.154), która wejdzie w życie z dniem 01.01.2004r. 
oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie 
szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych 
(Dz.U. Nr 229, poz.1918).  
 
Rozporządzenie zawiera wymagania dotyczące parametrów jakościowych, 
jakim powinny odpowiadać ze względu na wymogi ochrony środowiska 
benzyny silnikowe, oleje napędowe i oleje opałowe ciężkie; określa np. 
maksymalną zawartość ołowiu dla benzyn silnikowych na poziomie 
0,005g/dm3 oraz zawartość siarki dla benzyn do 150mg/kg (0,015% wag.) i 
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zawartość siarki dla olejów napędowych do 350mg/kg (0,035% wag.). 
Na podstawie w/w rozporządzenia wymagania dotyczące paliw ciekłych do 
silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym są w pełni zgodne  
z wymaganiami Unii Europejskiej. Wymagania odnośnie olejów opałowych 
lekkich są spełnione bez stosowania okresów  przejściowych, natomiast  
w odniesieniu do olejów opałowych ciężkich uwzględniony jest 
wynegocjowany 4-letni okres przejściowy – do 31 grudnia 2006 r. 
Wymagania jakościowe obowiązują od dnia 1 stycznia 2003 r. 
 
Od dnia 1 stycznia 2004 r. wymagania jakościowe dla paliw ciekłych będą 
obowiązywały na podstawie nowego rozporządzenia, które będzie wydane na 
podstawie art.4 Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw ciekłych. Na podstawie tego samego rozporządzenia będą zaostrzone 
wymagania jakościowe od dnia 1 stycznia 2005 roku – zgodnie z wymogami 
dyrektywy 98/70/EEC. 
 
Jak wynika z informacji internetowych Polskiego Koncernu Naftowego 
ORLEN S.A., normy UE są już spełnione przez następujące wyroby: 
- oleje napędowe EKODIESEL PLUS 50 i STANDARD 50, o zawartości 

siarki do 50mg/kg, 
- benzyny EUROSUPER 95, SUPER PLUS 98 i UNIWERSALNA 95 o 

zawartości siarki poniżej 0,01% wag. i zawartości ołowiu w praktyce 
poniżej 0,002g/dm3. 

 
Wymogi, jakim powinny odpowiadać pojazdy.  
 
Wymogi, jakim powinny odpowiadać pojazdy silnikowe ze względu na 
ochronę powietrza, precyzują następujące przepisy: 
 
- Dyrektywa 91/542/EEC, która jest poprawką do dyrektywy 88/77/EEC 

i określa emisję z samochodów ciężarowych i autobusów (pojazdy o masie 
całkowitej > 3,5 Mg),  

- Dyrektywa 93/441/EEC określająca dopuszczalne wartości emisji 
zanieczyszczeń dla lekkich pojazdów silnikowych (pojazdy o masie 
całkowitej < 3,5 Mg), 

- Dyrektywa 97/68/EEC z 16 grudnia 1997r. w sprawie zbliżenia 
przepisów prawa państw członkowskich dotyczących ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych 
montowanych w maszynach jezdnych nie poruszających się po drogach, 
znowelizowaną Dyrektywą 2002/88/EEC z dnia 9 grudnia 2002r. 

 
W Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki trwają prace 
legislacyjne związane z przygotowaniem odnośnych rozporządzeń. 
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Wymogi dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza 
 
Grupa aktów prawnych, określających zasady emisji zanieczyszczeń do 
powietrza przez zakłady przemysłowe, elektrownie i spalarnie opiera się 
głównie na koncepcji wprowadzenia wymogu stosowania najlepszej dostępnej 
technologii (BAT), nie pociągającej za sobą nadmiernych kosztów. Jest to 
podstawą przy określaniu emisji dopuszczalnej. Emisję uznaje się za 
dopuszczalną, jeśli nie można jej zlikwidować lub ograniczyć, mimo 
zastosowania najlepszej dostępnej technologii. Przedmiotowe przepisy to: 
 
- Dyrektywa 84/360/EEC w sprawie ograniczania zanieczyszczeń 

powietrza powodowanych przez zakłady przemysłowe, która ustanawia 
zasady wspierające działania dążące do ograniczenia i zapobiegania emisji 
z zakładów przemysłowych, 

- Dyrektywa 2001/80/EEC z dn. 23.10.2001r. w sprawie ograniczenia 
emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów 
spalania paliw (dyrektywa dotyczy dużych instalacji energetycznego 
spalania paliw o mocy cieplnej 50 MW i więcej), 

- Dyrektywa 89/369/EEC z dnia 8.06.1989r. w sprawie zapobiegania 
zanieczyszczeniu powietrza przez nowe zakłady spalania odpadów 
komunalnych,  

- Dyrektywa 89/429/EEC z dnia 21 czerwca 1989r. w sprawie 
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza przez istniejące zakłady spalania 
odpadów komunalnych,  

- Dyrektywa 94/67/EEC z dnia 16.12.1994r. o spalaniu odpadów 
niebezpiecznych,  

- Dyrektywa 2000/76/EEC z 4 grudnia 2000r. o spalaniu odpadów łącząca 
w/w dyrektywy 89/369 /EEC, 89/429/EEC oraz 94/67/EEC 
i wprowadzająca zaostrzone zasady emisji, 

- Decyzja Rady 88/540/EEC z dn. 14.10.1988r. w sprawie ustaleń 
Konwencji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej oraz ustaleń 
Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę 
ozonową, 

- Decyzja Rady 80/372/EEC z dnia 26.03.1980r. w sprawie 
chlorofluorowęglowodorów w środowisku, 

- Dyrektywa 94/63/EEC z 2 grudnia 1994r. w sprawie emisji lotnych 
związków organicznych (VOC) powstających w wyniku magazynowania 
ropy i produktów petrochemicznych oraz ich dystrybucji z baz paliw do 
stacji paliw, 

- Dyrektywa Rady 1999/13/EEC z 29 marca 1999r. w sprawie 
ograniczenia emisji lotnych związków organicznych (VOC) ze stosowania 
rozpuszczalników organicznych w niektórych rodzajach działalności 
i instalacji. 
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Dyrektywa 94/63/EEC wdrożona została do prawa polskiego 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 
płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów 
naftowych i ich usytuowanie. (Dz.U. 98/2000 poz. 1067 ze zmianami 
Dz.U. 1/2003 poz. 8). 
 
Pozostałe dyrektywy, określające zasady emisji zanieczyszczeń do powietrza 
transponowane są do prawa krajowego przez: 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003r. w sprawie 

standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2003 Nr 163 poz. 1584); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów emisji (Dz. U. 2003 Nr 110 
poz. 1057); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie 
rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją 
instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony 
środowiska oraz terminu i sposobu ich prezentacji (Dz. U. 2003 Nr 59 
poz. 529). 

 
Dodatkowe wymagania w zakresie spalania odpadów, w tym odpadów 
niebezpiecznych, jest transponowane przez Ustawę z dnia 27.04.2001r. 
o odpadach oraz następujące akty wykonawcze do ustawy: 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002r. w sprawie 

rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i 
urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcenie 
(Dz. U. 2002 Nr 18, poz. 176), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002r. w sprawie 
wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania 
odpadów (Dz. U. 2002 Nr 37, poz. 339). 

 
2.6.4. Źródła i emisja zanieczyszczeń powietrza w powiecie. 
 
 
W oparciu o opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Opolu Stan środowiska w województwie opolskim w 2002 roku oraz 
Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2002 w tabelach poniżej 
przedstawiono całkowitą emisję z zakładów objętych statystyką emisji 
zanieczyszczeń z terenu powiatu i jej wielkość na tle województwa. 
 
Tabela 2.6.-4. Roczna emisja zanieczyszczeń z terenu Powiatu Strzeleckiego 
(dane statystyczne wg opracowań WIOŚ w Opolu). 

Wielkość emisji [tys. Mg/rok] w roku: Emisja 
zanieczyszczeń: 1998 1999 2000 2001 

pyłowych 
gazowych (bez CO2) 
    w tym SO2 
    w tym NOX 

1,6 
3,7 
0,6 
- 

1,4 
3,2 
0,7 
1,3 

0,9 
3,2 
0,5 
1,6 

0,9 
1,9 
0,4 
0,8 
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Tabela 2.6.-5. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z terenu Województwa 
Opolskiego i Powiatu Strzeleckiego w 2001r. (dane statystyczne). 

Wskaźnik emisji [Mg/km2] w roku 2001 Emisja 
zanieczyszczeń: Wojew. Opolskie Powiat Strzelecki 

pyłowych 
gazowych (bez CO2) 
    w tym SO2 
    w tym NOX 

0,79 
5,79 
1,86 
2,07 

1,21 
2,55 
0,54 
1,07 

 
Jak już wspomniano województwo opolskie w roku 2001 zajmowało wysokie 
4. miejsce w kraju pod względem jednostkowej emisji zanieczyszczeń 
pyłowych (wskaźnik emisji odniesiony do powierzchni) i 6. miejsce pod 
względem jednostkowej emisji zanieczyszczeń gazowych. 
 
W przypadku Powiatu Strzeleckiego wskaźnik emisji pyłu stanowi ok. 150% 
wartości średniej wojewódzkiej - jest to wskaźnik wysoki, wyższy od 
zajmującego 2. miejsce w kraju województwa dolnośląskiego (1,01Mg/km2) i 
stanowiący ok. 50% wskaźnika dla zajmującego 1. miejsce w kraju 
województwa śląskiego (2,67Mg/km2). 
 
Powiatowy wskaźnik emisji zanieczyszczeń gazowych stanowi ok. 50% 
wartości średniej wojewódzkiej, w tym wskaźnik dla dwutlenku siarki ok. 
30%. 
 
Powyższe dane wskazują na to, że najistotniejsze znaczenie dla stanu 
czystości powietrza w powiecie ma technologiczna emisja substancji 
pyłowych, mniejsze znaczenie mają źródła energetyczne, wśród których 
dominują opalane paliwami „ekologicznymi”, o czym świadczy niski wskaźnik 
emisji dwutlenku siarki. W tym miejscu należy podkreślić, że analiza danych 
statystycznych przedstawia raczej pewien trend, niż stan obiektywny, 
obejmuje bowiem jedynie wytypowane w 1986r. największe jednostki 
organizacyjne, nie opiera się natomiast na kwartalnych informacjach 
przesyłanych przez wszystkie podmioty gospodarcze na adres urzędu 
marszałkowskiego. Emisja substancji pyłowych wskazuje w każdym razie 
zdecydowaną tendencję malejącą, początkowo związaną z inwestycjami 
proekologicznymi (wysokosprawne urządzenia odpylające), w późniejszym 
okresie ze wstrzymaniem działalności praktycznie największych obiektów 
przemysłowych Powiatu Strzeleckiego. 
 
Wobec dominujących wiatrów zachodnich, istotny wpływ na jakość powietrza 
na terenie Powiatu Strzeleckiego ma transport zanieczyszczeń emitowanych 
z wysokich emitorów (kominów) dużych zakładów przemysłowych 
zlokalizowanych w odległości kilku kilometrów od granic powiatu, głównie 
w kierunku zachodnim. 
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Najważniejszymi źródłami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na 
terenie Powiatu Strzeleckiego są zatem następujące procesy: 
 
- spalanie paliw w celach energetyczno – grzewczych, 
- procesy technologiczne prowadzone w zakładach przemysłowych, 
- spalanie paliw samochodowych, 
- niezorganizowana emisja zanieczyszczeń, 
- napływ zanieczyszczeń spoza powiatu. 
 

Energetyczne spalanie paliw 
 
Spalanie paliw jest źródłem emisji pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu 
i tlenku węgla, a w przypadku paliw stałych – również węgla elementarnego 
(sadzy) i benzo(α)pirenu. Podstawowym produktem spalania jest oczywiście 
dwutlenek węgla, który przez autorów niniejszego opracowania nie jest 
traktowany jako zanieczyszczenie powietrza. 
 
Poniżej opisano najistotniejsze obiekty energetyczne i kotłownie zakładowe, 
zlokalizowane na terenie Powiatu Strzeleckiego. W tabeli 2.6.-6. 
przedstawiono zestawienie rocznej emisji zanieczyszczeń dla omawianych 
obiektów. 
 
PEC OPOLSZCZYZNA S.A.: Ciepłownia Rejonowa ECO S.A. K-452 
w Strzelcach Opolskich wyposażona w 2 kotły opalane węglem kamiennym 
- WR-15 o nominalnej wydajności cieplnej 15,0MW i WR-25 o nominalnej 
wydajności cieplnej 29,075 wyposażone w baterie cyklonów odpylających (w 
tabeli emisja wg aktualnej Decyzji). Obecnie sieć ciepłownicza obejmuje 
większość miasta Strzelce Opolskie, praktycznie wszystkie obiekty 
uzasadnione ekonomicznie. W latach 2000-2002 przeprowadzono 
modernizację Ciepłowni polegającą m.in. na wymianie jednego z kotłów 
WR-25 na nowoczesny kocioł WR-15. Ze względu na zmniejszone 
zapotrzebowanie na ciepło, związane z działaniami termomodernizacyjnymi, 
w roku 2004r. przewiduje się wymianę drugiego kotła WR-25 na nowoczesną 
jednostkę WR-15. Zakład posiada system jakości ISO9000 i ISO14000. 
 
GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. - Cementownia „Strzelce Opolskie” (w roku 
2001 wstrzymano produkcję klinkieru), w celach grzewczych pracuje 
kotłownia zakładowa opalana węglem kamiennym, wyposażona w 4 kotły 
WR-2,5 o nominalnej wydajności cieplnej 4 x 2,9MW i 2 kotły PCO 
o nominalnej wydajności cieplnej 2 x 0,837MW, wyposażone w baterie 
cyklonów odpylających (w tabeli emisja za rok 2002 wg informacji zakładu). 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o. Zawadzkie: 
Ciepłownia Miejska posiada 2 kotły opalane węglem kamiennym WR-2,5 
o nominalnej wydajności cieplnej 2 x 2,9MW, wyposażone w baterie 
cyklonów odpylających oraz Kotłownia Nowe Osiedle opalana węglem 
kamiennym, o wydajności cieplnej ok. 1,85MW (w tabeli emisja za rok 2002 
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wg informacji zakładu). Obecnie sieć ciepłownicza obejmuje ok. 3/4 miasta 
Zawadzkie. Docelowo do roku 2007 planuje się likwidację Kotłowni Nowe 
Osiedle, zainstalowanie dodatkowego kotła w Ciepłowni Miejskiej i objęcie 
całego miasta centralnym zaopatrzeniem w ciepło. 
 
Opolskie Fabryki Mebli - Fabryka Mebli nr 3 Sp. z o.o. Strzelce Opolskie 
(potencjalnie - zakład ogłosił upadłość w lipcu 2003r.). Wydział P1  
przy ul. Krakowskiej wyposażony w 2 kotły opalane węglem kamiennym KR-
60 o nominalnej wydajności cieplnej 2 x 1,36MW, wyposażone w baterie 
multicyklonów odpylających. Wydział P2 przy ul. Baraki wyposażony  
w 3 kotły RUMIA-410 o nominalnej wydajności cieplnej 3 x 0,41MW oraz 
kocioł KMR-470 o wydajności 0,47MW - kotły były opalane mieszanką węgla 
kamiennego i poprodukcyjnych odpadów drzewnych (w tabeli emisja roczna 
obliczona szacunkowo wg zużycia paliwa - dane „Studium ochrony powietrza 
atmosferycznego” 2000r.). 
 
Opolskie Fabryki Mebli - Fabryka Mebli nr 4 Sp. z o.o. Ujazd (dawniej 
Fabryka nr 8), kotłownia zakładowa wyposażona w 2 kotły opalane węglem 
kamiennym WCO-80 o nominalnej wydajności cieplnej 2 x 1,1MW oraz 
kocioł SK-10 o wydajności 0,085MW, wyposażone w baterie cyklonów 
odpylających (w tabeli emisja za rok 2002 wg informacji zakładu). 
 
Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego OPOLWAP S.A., Zakład 
„Strzelce Opolskie” (produkcja wapna została wstrzymana), w celach 
grzewczych działa kotłownia zakładowa opalana olejem opałowym lekkim 
wyposażona w kocioł o nominalnej wydajności cieplnej 0,45MW (w tabeli 
emisja za rok 2002 wg zużycia paliwa). 
 
PACKPROFIL Sp. z o.o. Kolonowskie: w roku 2000 zlikwidowano starą 
kotłownię węglową i zastąpiono ją nowoczesną kotłownią opalaną olejem 
opałowym lekkim, wyposażoną w 2 kotły: DFS 5000 o nominalnej wydajności 
cieplnej 3,937MW oraz ACA 350 o wydajności 0,400MW (w tabeli emisja za 
rok 2002 wg informacji zakładu). 
 
Huta „ANDRZEJ” Zawadzkie (potencjalnie - zakład w stanie upadłości), 
kotłownia zakładowa wyposażona w 2 kotły parowe opalane węglem 
kamiennym HANOMAG o nominalnej wydajności cieplnej 2 x 9,980MW  
i 2 kotły wodne opalane węglem kamiennym WLM-5 o nominalnej wydajności 
cieplnej 2 x 5,815MW oraz kocioł gazowy Viessmann o wydajności 4,0MW, 
kotły węglowe wyposażone są w osadcze komory odpylające o niskiej 
skuteczności (w tabeli emisja za rok 2002 wg informacji zakładu - łącznie ze 
źródłami technologicznymi). Aktualna decyzja zobowiązuje zakład do 
modernizacji kotłowni do końca 2005r., planowane jest częściowe przejęcie 
jej funkcji przez sieć ciepłowniczą ZAW-KOM-u. 
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Nieistniejąca już Fabryka Maszyn i Urządzeń AGROMET-PIONIER 
w Strzelcach Opolskich posiadała kotłownię opalaną węglem kamiennym, 
wyposażoną w 6 kotłów WLM-2,5 o nominalnej wydajności cieplnej 6 x 
2,9MW = 17,4MW. Obecnie na tym terenie znajduje się Strzelecki Obszar 
Gospodarczy, zaś zakłady zlokalizowane na terenie Obszaru Gospodarczego 
(Kleinmann Wyroby Metalowe Sp. z o.o., Kujawska Fabryka Maszyn 
Rolniczych „Krukowiak”, PLIMET, DREMEX, ENERGOKESSEL) korzystają z 
miejskiej sieci ciepłowniczej lub wyposażone są w indywidualne urządzenia 
grzewcze opalane gazem ziemnym o mocy poniżej 0,5MW. 
Zakład Energo-Mechanik (dawniej Rafako-Mechanik) Sp. z o.o. Strzelce 
Opolskie posiada dwa kotły opalane węglem (380kW + 320kW). 
 
Tabela 2.6.-6. Roczna wielkość emisji z największych źródeł energetycznych 
Powiatu Strzeleckiego. 

Emisja roczna Jednostka 
organizacyjna 

Wydajność/moc 
cieplna pył SO2 NO2 CO 

- MW MWt Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok 
Ciepłownia K-452 44,08 56,84 81,4 156,3 54,9 68,6 
Huta „ANDRZEJ” 35,59 46,06 308,0 89,0 58,0 75,0 
Cementownia „Strzelce”  13,27 17,01 7,0 7,0 7,0 7,0 
ZAW-KOM Ciepłownia 5,80 7,84 2,5 19,7 7,5 5,2 
ZAW-KOM Kotłownia 1,85 - 1,0 5,1 2,3 1,4 
OFM nr 3 - Wydz. P-1 2,72 3,73 1,9 8,2 2,6 12,9 
OFM nr 3 - Wydz. P-2 1,70 2,43 2,6 5,4 3,6 15,7 
OFM nr 4 2,29 3,27 0,7 1,9 0,6 3,0 
PACKPROFIL 4,34 4,86 1,6 5,6 9,7 1,2 
OPOLWAP 0,45 0,50 0,2 0,5 0,7 0,1 
 
Wśród paliw spalanych w największych jednostkach gospodarczych powiatu 
dominuje węgiel kamienny, mniejsze znaczenie mają „ekologiczne” paliwa 
gazowe i ciekłe. 
 
Olej opałowy używany jest w firmach OPOLWAP Strzelce Opolskie 
i PACKPROFIL Kolonowskie oraz w mniejszych jednostkach. 
 
Gaz ziemny wysokometanowy GZ50, dostępny jedynie na terenie miast 
Strzelce Opolskie i Zawadzkie, używany jest przez Hutę ANDRZEJ Zawadzkie 
oraz małe podmioty np. na terenie Strzeleckiego Obszaru Gospodarczego. 
Niektóre małe jednostki organizacyjne wykorzystują na potrzeby grzewcze 
lub technologiczne „czystą” energię elektryczną (stacje paliw, obiekty 
gospodarki komunalnej - składowiska odpadów i oczyszczalnie ścieków, małe 
zakłady usługowo - produkcyjne). 
 
Inne jednostki wykorzystują paliwo najtańsze, a zarazem charakteryzujące 
się największą uciążliwością dla powietrza atmosferycznego – węgiel 
kamienny lub sporadycznie koks. 
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Drewno wykorzystywano w kotłowni Wydziału P-2 OFM nr 3 w Strzelcach 
Op., należy jednak zaznaczyć, że w ramach modernizacji Ciepłowni 
Rejonowej ECO S.A. K-452 w Strzelcach Opolskich rozpatrywana jest 
możliwość wykorzystania biomasy w ilości do 20% spalanego paliwa. 
 
Nie stwierdzono wykorzystania odnawialnych źródeł energii – wiatru, 
promieniowania słonecznego, energii wodnej, energii geotermalnej i energii 
biomasy innej niż drewno. Potencjalną możliwość wykorzystania w celach 
energetycznych biogazu stanowią istniejące obiekty gospodarki komunalnej - 
składowiska odpadów i oczyszczalnie ścieków. 
 
Osobnego omówienia wymagają lokalne źródła grzewcze budynków wielo- 
i jednorodzinnych, urzędów, szkół, przedszkoli itd., będące źródłem „niskiej 
emisji” zanieczyszczeń.  
 
Na terenie powiatu centralne systemy ciepłownicze znajdują się w miastach 
Strzelce Op. i Zawadzkie.  
Obecnie sieć ciepłownicza Ciepłowni Rejonowej ECO S.A. K-452 obejmuje 
większość miasta Strzelce Opolskie (67% mieszkańców miasta). W Strzelcach 
Opolskich program ograniczania niskiej emisji polegający na likwidacji 
lokalnych kotłowni opalanych węglem i przyłączania obiektów do miejskiej 
sieci ciepłowniczej zapoczątkowano w roku 1994 i do 1997 roku 
zlikwidowano 26 małych kotłowni w mieście. Od 1998r. rozpoczęto 
w obiektach oświatowych modernizację kotłowni z jednoczesną zmianą 
czynnika grzewczego na bardziej ekologiczny (olej opałowy lub gaz). W latach 
1998-2002 zmodernizowano 6 kotłowni w obiektach oświatowych 
i dofinansowano modernizację kotłowni w Komendzie Rejonowej PSP. 
W latach 2000-2002 przeprowadzono modernizację Ciepłowni Rejonowej. 
W ramach termomodernizacji Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach 
Opolskich dokonała ocieplenia ścian w budynkach stanowiących 80% jej 
zasobów, a w zasobach komunalnych ocieplono 2 budynki i wymieniono 108 
okien na nowe. 
Sieć ciepłownicza Zakładu Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM obejmuje ok. 
75% miasta Zawadzkie. Docelowo do roku 2007 planuje się objęcie całego 
miasta centralnym zaopatrzeniem w ciepło. 
 
Jak już pisano, na terenie powiatu w gaz ziemny wysokometanowy GZ50, 
poprzez instalację przewodową, zaopatrywani są jedynie odbiorcy w dwóch 
miastach: Strzelce Opolskie i Zawadzkie. Stopień gazyfikacji powiatu wynosi 
20,8% jest ok. 2-krotnie mniejszy od średniej wojewódzkiej (40,9% ludności). 
Stopień gazyfikacji miasta Strzelce Opolskie (83,4% ludności miasta) 
odpowiada typowej wartości dla miast średniej wielkości, zaś zużycie 
przypadające na średniego odbiorcę wskazuje, że gaz wykorzystywany jest 
głownie na cele kuchenne i c.w.u. Stopień gazyfikacji miasta Zawadzkie 
(1,8% ludności miasta) jest niewielki, zaś zużycie przypadające na średniego 
odbiorcę wskazuje, że gaz wykorzystywany jest również na cele grzewcze - 
szacunkowo u ok. 50% odbiorców. 
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W pozostałych miastach oraz na całym terenie wiejskim Powiatu 
Strzeleckiego, ze względu na praktyczny brak sieci ciepłowniczych, budynki 
mieszkalne oraz obiekty użyteczności publicznej posiadają indywidualne 
źródła ciepła. Są to kaflowe piece akumulacyjne lub lokalne kotłownie 
wodne, zasilające wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania. Tradycyjnie 
budynki jednorodzinne ogrzewane są paliwami stałymi - węglem kamiennym, 
koksem i drewnem.  
 
W strukturze zużycia paliw na cele grzewcze dominuje spalanie węgla - 
szacunkowo można przyjąć, że ok. 90% źródeł indywidualnych opalanych 
jest węglem kamiennym. Na pozostałe paliwa przypada ok. 10% 
produkowanej energii, przy czym w miejscowościach sąsiadujących  
z większymi obszarami leśnymi spalane jest w większym stopniu drewno 
(szacunkowo do 25% paliw na obszarach pozamiejskich gmin Kolonowskie  
i Zawadzkie), ogrzewanie olejowe jest popularne głownie w gminie Ujazd 
(szacunkowo do 20% gospodarstw), ogrzewanie gazem ziemnym możliwe jest 
jedynie lokalnie w miastach Strzelce Op. i Zawadzkie, gaz płynny LPG  
i propan wykorzystywany jest w celach grzewczych głownie w gminie 
Zawadzkie (ze względu na obecność rozlewni GAZ-ZAW). Ogrzewanie 
elektryczne stosowane jest sporadycznie ze względu na wysokie koszty 
eksploatacyjne. Nie zaobserwowano wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii – wiatru, promieniowania słonecznego, energii wodnej, energii 
geotermalnej i energii biomasy innej niż drewno. Wyjątek stanowi jeden 
kocioł wodny opalany słomą w ośrodku BARKA w okolicy Warmątowic. 
 
Można przyjąć, że zdecydowana większość budynków nowych, realizowanych 
po roku 1990 wyposażona jest w nowoczesne kotły grzewcze opalane 
paliwami „ekologicznymi” – gazem GZ50 (w rejonach zgazyfikowanych), 
gazem płynnym LPG, propanem lub lekkimi olejami opałowymi. 
 
Na terenie powiatu rozpowszechnione jest używanie wymiennych butli 
z gazem płynnym propan – butan na cele przygotowania potraw, zwłaszcza  
w sezonie letnim. 
 
Jak przyjęto ok. 67% mieszkańców Strzelec Op. i 75% mieszkańców miasta 
Zawadzkie korzysta z sieci ciepłowniczej - stanowi to ok. 25% mieszkańców 
Powiatu. Pozostałe 75% mieszkańców posiada indywidualne źródła ciepła, 
z czego jak szacunkowo przyjęto ok. 90% tzn. 58 tys. mieszkańców korzysta 
z węgla kamiennego. Zasadniczo spalany jest węgiel o bardzo dobrych 
parametrach, sortymentu orzech I lub II (wartość opałowa 30MJ/kg, 
zawartość popiołu 7÷8%, zawartość siarki 0,6÷0,8%). Część budynków 
opalanych jest jednak węglem tanim, o złych parametrach (miał węglowy 
o wartości opałowej 22MJ/kg, zawartości popiołu 21÷24%, zawartości siarki 
0,8÷0,9%) i proces ten nasila się w ostatnim okresie z przyczyn 
ekonomicznych. Dodatkowo w paleniskach tych spalane są okresowo 
odpady, przede wszystkim tworzyw sztucznych. 
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Indywidualne paleniska węglowe o niewielkich mocach charakteryzują się 
małą sprawnością, zaś niepełny proces spalania powoduje nadmierną emisję 
zanieczyszczeń. Instalacje odprowadzania spalin w kotłowniach lokalnych 
nie posiadają urządzeń odpylających. Dodatkowo niewielka wysokość 
emitorów i grawitacyjny ciąg spalin wpływają niekorzystne na warunki 
rozprzestrzeniania emitowanych zanieczyszczeń.  
 
Powyższe czynniki decydują o szczególnej uciążliwości „niskiej emisji” dla 
mieszkańców i środowiska Powiatu Strzeleckiego. Przeprowadzone obliczenia 
rozprzestrzeniania zanieczyszczeń emitowanych z pojedynczego grzewczego 
źródła spalania węgla dla typowego domku jednorodzinnego wskazują, że 
zasięg oddziaływania takiego źródła jest niewielki, lokalny - do 
kilkudziesięciu metrów. Opad pyłu, dla w/w sortymentów węgla wynosi od 
15% do 50% wartości dopuszczalnej. Stężenia pyłu PM10, sadzy  
i zanieczyszczeń gazowych na poziomie terenu nie przekraczają 10% wartości 
dopuszczalnych. Wyjątkiem jest emisja benzo(α)pirenu, który powoduje 
przekroczenia 99,8 percentyla ze stężeń maksymalnych w promieniu do 60m 
od komina. Należy jednak zaznaczyć, że model obliczeniowy „uśrednia” ilość 
spalanego paliwa w sezonie grzewczym, zaś wartości obliczonych stężeń 
zanieczyszczeń odnosi do wartości normowanych jako średnioroczne lub 
99,8 percentyl ze stężeń maksymalnych w skali roku. W rzeczywistości 
specyfika omawianego ogrzewania polega na kilkukrotnej w skali doby, dużej 
emisji zanieczyszczeń w sezonie grzewczym, co powoduje występowanie 
okresowych, lokalnych stref wysokich stężeń produktów spalania, 
odbieranych przez człowieka jako wyjątkowo uciążliwe. 
 
Przyjmując szacunkowy wskaźnik zużycia węgla dla budynku 
jednorodzinnego jako 1Mg/mieszkańca/rok, można założyć roczne zużycie 
węgla w powiatowych źródłach „niskiej emisji” na poziomie  58 tys. Mg/rok. 
Roczna emisja zanieczyszczeń towarzyszących jego spaleniu (obliczona na 
podstawie powszechnie stosowanych wskaźników MOŚZNiL) wynosi więc 
(wartość minimalna dla węgla „najlepszego”, wartość maksymalna dla węgla 
„najgorszego”) - pył ogółem: 600÷1900Mg/rok (w tym sadza: 20÷60Mg/rok i 
benzo(α)piren: 0,8Mg/rok); SO2: 557÷835Mg/rok, NO2: 58Mg/rok, CO: 
2610Mg/rok. 
 
Emisja z procesów przemysłowych i technologicznych 
 
Wśród zanieczyszczeń technologicznych emitowanych na terenie Powiatu 
Strzeleckiego należy wymienić: 
 
- pyły cementowo - wapiennicze, emitowane z zakładów produkcji cementu 

i wapna palonego: Cementownia „Strzelce Opolskie”, OPOLWAP „Strzelce 
Opolskie”,   

- pyły drzewne pochodzące z zakładów drzewnych, meblarskich, usług 
stolarskich: głownie Opolskie Fabryki Mebli w Strzelcach Op. i Ujeździe, 

- pyły metaliczne pochodzące z zakładów metalurgicznych, usług 
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ślusarskich, stanowisk spawalniczych: głównie Huta „Andrzej” 
Zawadzkie, 

- lotne związki organiczne pochodzące ze stosowanych farb i lakierów 
w zakładach meblarskich, lakiernictwa samochodowego, zabezpieczania 
elementów stalowych: głownie Opolskie Fabryki Mebli w Strzelcach Op. 
i Ujeździe, Huta „Andrzej” Zawadzkie, 

- pary benzyn (węglowodory alifatyczne i aromatyczne, w tym benzen) 
emitowane ze stacji paliw. 

 
Poniżej opisano najistotniejsze zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie 
Powiatu Strzeleckiego. W tabeli 2.6.-7. przedstawiono zestawienie rocznej 
emisji zanieczyszczeń dla omawianych obiektów. 
 
GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. - Cementownia „Strzelce Opolskie”. Producent 
cementów (wielkość produkcji w roku 2003 - 600 tys. ton, planowana w roku 
2004 - 500 tys. ton). W roku 2001 wstrzymano produkcję klinkieru 
energochłonną technologią mokrą, aktualnie produkcja (przemiał, wysyłka) 
odbywa się na bazie klinkieru dostarczanego z zakładu macierzystego. 
W kopalni wapienia „Strzelce Opolskie” prowadzone jest wydobycie i 
planowany jest jego wzrost w celu zaspokojenia potrzeb Spółki i rynku 
zewnętrznego (w roku 2003 - 170 tys. ton, w roku 2004 - 500 tys. ton). 
 
W celach energetycznych wykorzystywany jest węgiel kamienny, w celach 
technologicznych spalany jest olej opałowy. Zakład posiada system jakości 
ISO9001, ISO14001, ISO180001 oraz system zarządzania środowiskiem 
„Czystsza Produkcja”. 
Zakład do 12.12.1997r. na „liście wojewódzkiej”, skreślony po spełnieniu 
wymagań ochrony środowiska. W tabeli emisja za rok 2002 wg informacji 
zakładu - należy podkreślić, że aktualna emisja stanowi poniżej 10% emisji 
z roku 1998, a więc po skreśleniu z „listy wojewódzkiej”. 
Aktualnie nie ma decyzji o dalszym losie cementowni i kopalni. 
 
Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego OPOLWAP S.A., Zakład 
„Strzelce Opolskie”. Producent wapna palonego (CaO). Produkcja wapna 
została wstrzymana, firma eksploatowała kopalnie w Szymiszowie (po 
działalności górniczej zostały wyeksploatowane wyrobiska) i w Strzelcach 
Opolskich (działalność górnicza może być wznowiona, firma posiada ważną 
koncesję na eksploatację złoża „Strzelce Opolskie I”). 
W celach energetycznych wykorzystywany jest olej opałowy. 
Zakład posiada system jakości ISO9001. 
W tabeli emisja za rok 2002 (tylko dla zużycia paliwa na cele grzewcze, 
instalacje technologiczne nie są eksploatowane). 
 
Opolskie Fabryki Mebli - Fabryka Mebli nr 3 Sp. z o.o. Strzelce Opolskie 
Zakład ogłosił upadłość w lipcu 2003r. W celach energetyczno - 
technologicznych wykorzystywany był węgiel kamienny i poprodukcyjne 
odpady drzewne. W tabeli maksymalna emisja roczna łącznie dla wydziałów 
P1 i P2 wg „Studium ochrony powietrza atmosferycznego” 2000r. 
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Opolskie Fabryki Mebli - Fabryka Mebli nr 4 Sp. z o.o. Ujazd (dawniej 
Fabryka nr 8). W celach energetyczno - technologicznych wykorzystywany 
był węgiel kamienny i olej opałowy. W tabeli emisja za rok 2002 
wg informacji zakładu. 
 
PACKPROFIL Sp. z o.o. Kolonowskie. Producent tektury, kątowników 
i tulei tekturowych z makulatury. Zakład posiada system jakości ISO9001 
i ISO14001. Od 2000r. w celach grzewczo - energetycznych wykorzystywany 
jest olej opałowy. W tabeli emisja za rok 2002 wg informacji zakładu. 
 
Huta „ANDRZEJ” Zawadzkie. Producent rur stalowych bez szwu. Zakład 
w stanie upadłości. Zakład znajduje się na „liście wojewódzkiej” - liście 
najbardziej uciążliwych zakładów dla środowiska w skali Województwa 
Opolskiego (obecnie na liście znajduje się 17 zakładów - 31.12.2002r.). 
W celach energetycznych wykorzystywany jest węgiel kamienny i gaz ziemny 
GZ50, w celach technologicznych spalany jest gaz ziemny. Zakład posiada 
system jakości ISO9001 i planuje wprowadzenie ISO14000. 
Aktualna decyzja zobowiązuje zakład do modernizacji kotłowni do końca 
2005r., planowane jest również częściowe przejęcie jej funkcji przez sieć 
ciepłowniczą ZAW-KOM-u. 
 
Tabela 2.6.-7. Roczna wielkość emisji z największych źródeł przemysłowych 
(technologicznych i energetycznych) Powiatu Strzeleckiego. 

Emisja roczna 
Jednostka organizacyjna 

pyły SO2 NO2 CO inne* 
- Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok  

Ciepłownia K-452 81,4 156,3 54,9 68,6 - 
Huta „ANDRZEJ” 308,0 89,0 58,0 75,0 6,1 
Cementownia „Strzelce”  36,0 17,0 18,0 7,0 - 
ZAW-KOM 3,5 24,8 9,8 6,6 - 
OFM nr 3  Strzelce Op. 31,5 29,4 8,5 28,6 71,9 
OFM nr 4  Ujazd 0,7 1,9 0,6 3,0 2,2 
PACKPROFIL 1,6 5,6 9,7 1,2 - 
OPOLWAP  Strzelce Op. 0,2 0,5 0,7 0,1 - 
* - inne substancje gazowe z wyjątkiem dwutlenku węgla  
 
Zanieczyszczenia komunikacyjne 
 
Z punktu widzenia ochrony atmosfery droga stanowi liniowe źródło emisji 
zanieczyszczeń powietrza, nazywanych umownie „zanieczyszczeniami 
komunikacyjnymi”. Wśród „zanieczyszczeń komunikacyjnych” najistotniejsze 
znaczenie mają spaliny samochodowe, tzn. produkty spalania paliw - benzyn 
i olejów napędowych, w mniejszym stopniu również gazu płynnego LPG. 
Marginalne znaczenie ma emisja par paliwa z układu paliwowego pojazdów 
oraz emisja zanieczyszczeń pyłowych związana ze stopniowym zużywaniem 
się nawierzchni jezdni, opon samochodowych, klocków hamulcowych itd. 
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Toksyczne składniki spalin stanowią: tlenek węgla, tlenki azotu (dominuje 
NO ulegający w powietrzu stopniowej konwersji do NO2), lotne związki 
organiczne (głównie węglowodory alifatyczne), a także pył PM10 (zawierający 
sadzę oraz śladowe obecnie - ze względu na zaniechanie produkcji 
i sprzedaży benzyn etylizowanych - ilości związków ołowiu) i dwutlenek 
siarki. 
 
Jak już pisano od 01.01.2003r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 17.12.2002r. w sprawie szczegółowych wymagań 
jakościowych dla niektórych paliw (Dz. U. 2002r., Nr 229 poz. 1918) 
określające maksymalną zawartość ołowiu dla benzyn silnikowych na 
poziomie 0,005g/dm3 oraz zawartość siarki dla benzyn do 150mg/kg 
(0,015% wag.) i zawartość siarki dla olejów napędowych do 350mg/kg 
(0,035% wag.). Na podstawie w/w rozporządzenia wymagania dotyczące 
paliw ciekłych do silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym są w pełni 
zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej. Jak wynika z informacji 
internetowych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., normy UE są 
spełnione przez następujące wyroby: 
 
- oleje napędowe EKODIESEL PLUS 50 i STANDARD 50, o zawartości 

siarki do 50mg/kg, 
- benzyny EUROSUPER 95, SUPER PLUS 98 i UNIWERSALNA 95 o 

zawartości siarki poniżej 0,01% wag. i zawartości ołowiu w praktyce 
poniżej 0,002g/dm3. 

 
Ze względu na emisję „zanieczyszczeń komunikacyjnych” największe 
znaczenie ma autostrada A4 przebiegająca przez tereny gmin: Leśnica 
i Ujazd. Jak już pisano, według szacunkowych pomiarów przeprowadzonych 
przez POŚ „Lemitor” w okresie marzec - czerwiec 2003 średnie dobowe 
natężenie ruchu (SDR) dla powiatowego odcinka autostrady wynosi ok. 12 
tys. pojazdów samochodowych na dobę. Wraz z budową i modernizacją 
kolejnych odcinków autostrady A4 należy spodziewać się znacznego wzrostu 
natężenia ruchu na autostradzie. Jednocześnie autostrada przejmuje 
częściowo ruch pojazdów odbywających się drogą międzynarodową E-40, 
stąd trudno określić tendencje zmian natężenia ruchu dla dróg krajowych nr 
88 i 94, wchodzących w skład drogi międzynarodowej E-40. 
 
Wyniki GPR 2000 prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Opolu wykazały średnie dobowe natężenie ruchu dla 
dróg krajowych na terenie Powiatu Strzeleckiego: DK nr 88 - ok. 12 tys. 
pojazdów, DK nr 94 - ok. 14 tys. pojazdów (w mieście Strzelce Op. - ok. 15 
tys. pojazdów dobowo), DK nr 40 - ok. 4 tys. pojazdów. 
 
Wyniki GPR 2000 prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
wykazały średnie dobowe natężenie ruchu dla dróg wojewódzkich: 
DW nr 463 - ok. 2 tys. pojazdów, DW nr 901 - ok. 5 tys. pojazdów, 
DW nr 426 - ok. 4 tys. pojazdów, DW nr 409 - ok. 4 tys. pojazdów. 
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Jak wynika z pomiarów Wydziału Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich prowadzonych w latach 
2000÷2002 średniodobowe natężenie ruchu na drogach powiatowych nie 
przekracza 3 tys. pojazdów dobowo. 
 
W tabeli 2.6-8. przedstawiono zestawienie dróg, natężenia ruchu  
i obliczeniowe wartości paliw samochodowych zużytych na drogach powiatu 
Strzeleckiego (wartości szacunkowe). Zużycie benzyn i oleju napędowego 
w samochodach wyznaczono przy założeniu, że średnie zużycie paliwa dla 
pojazdu umownego wynosi 10dm3/100km.  
 
Tabela 2.6.-8. Główne drogi Powiatu Strzeleckiego.  

Droga Odcinek SDR Długość 
Zużycie 
paliwa 

- - poj./24h km m3/rok 
A4 gr. powiatu - Nogowczyce 12200 16 7125 
DK 40 gr. powiatu - gr. powiatu 3796 5 693 
DK 88 Strzelce Op. - Nogowczyce 11806 7 3016 
DK 94 Izbicko - Strzelce Op. 14003 14 7156 
DK 94 Strzelce Op. 14798 3 1620 
DK 94 Strzelce Op. - gr. powiatu 5619 13 2666 
DW 463 gr. powiatu - Zawadzkie 1645 12 721 
DW 901 Zawadzkie - gr. powiatu 5924 11 2378 
DW 426 Zawadzkie - Strzelce Opolskie 4708 17 2921 
DW 426 Strzelce Opolskie - Olszowa 2036 5 372 
DW 409 gr. powiatu - Strzelce Op. 4355 15 2384 
DP 27-... drogi powiatowe razem śr. 1250 312 14235 
RAZEM drogi wszystkie - 430 45287 
 
Łączne szacunkowe zużycie paliwa wynosi więc w granicach Powiatu 
ok. 45287m3/rok. Benzyna spalana w silnikach o zapłonie iskrowym stanowi 
ok. 70% spalanego paliwa (31701m3/rok = 23776Mg/rok, olej napędowy 
spalany w silnikach dieslowskich stanowi ok. 30% spalanego paliwa 
(13586m3/rok = 11548Mg/rok). Pojazdy zasilane gazem płynnym propan-
butan rozpatrzono w grupie pojazdów z zapłonem iskrowym napędzanych 
benzynami.  
 
Wyznaczenie emisji produktów spalania oleju napędowego w silniku 
spalinowym o zapłonie samoczynnym (dieslowskim) oraz benzyny w silniku 
spalinowym o zapłonie iskrowym oparto na współczynnikach emisji 
zalecanych przez Agencję Ochrony Środowiska z Gdańska oraz na podstawie 
współczynników opisanych w pozycji „Podstawy Inżynierii Ochrony 
Atmosfery”, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993r.  
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Należy zaznaczyć, że (wobec braku aktualnych wskaźników w literaturze 
krajowej) są to zdecydowanie zawyżone wskaźniki emisji pochodzące 
z początku lat 90-tych. Nie uwzględniają one katalizatorów spalin 
stanowiących wyposażenie zdecydowanej części współczesnych samochodów 
osobowych (obniżenie emisji tlenków azotu i tlenku węgla) oraz zdecydowanie 
obniżonej zawartości części stałych i siarki we współczesnych paliwach. 
Przyjęte wskaźniki dotyczą również spalania benzyn ołowiowych 
(etylizowanych), stąd emitowany pył zawiera związki ołowiu. 
 
Dla porównania przyjęto również aktualne współczynniki emisji wyznaczone 
dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej dla roku 2002 wg opracowania 
EMEP/CORINAIR z sierpnia 2002r. „Emission Inventory Guidebook. Group 
7: Road Transport.” W celach obliczeniowych przyjęto współczynniki emisji 
dla Niemiec. Wskaźniki emisji CORINAIR uwzględniają dodatkowo emisję 
dwutlenku węgla (nie rozpatrywanego w niniejszym opracowaniu jako 
zanieczyszczenia powietrza), nie uwzględniają natomiast emisji dwutlenku 
siarki i ołowiu (wyznaczono zatem odpowiednie wskaźniki na podstawie 
maksymalnej zawartości siarki i ołowiu w paliwie). 
 
W tabeli 2.6.-9 przedstawiono wartości emisji obliczonej na podstawie w/w 
założeń. Maksymalne wartości obliczono na podstawie współczynników 
Agencji Ochrony Środowiska z Gdańska i pozycji „Podstawy Inżynierii 
Ochrony Atmosfery”, Wydawnictwo P. Wr. 1993r. Wartości minimalne na 
podstawie CORINAIR 2002. 
 
Tabela 2.6.- 9. Emisja „zanieczyszczeń komunikacyjnych”.  

Źródło emisji Zanieczyszczenie 
Emisja obliczeniowa 

[Mg/rok] 
- - minimum maksimum 

Paliwa spalane na 
drogach Powiatu 
Strzeleckiego 
„zanieczyszczenia 
komunikacyjne” 

pył PM10 
Pb w PM10 
SO2 
NO2 
CO 
węglow. alifatyczne 

36 
0,2 
15 
441 
4651 
405 

117 
7,1 
151 
1089 
8682 
1188 

 
 
Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń emitowanych 
z drogi o natężeniu ruchu 15 tys. pojazdów na dobę, traktowanej jako emitor 
liniowy wskazują, że zasięg oddziaływania drogi jest lokalny - do 20 metrów. 
Opad pyłu ogółem i ołowiu wynosi do 10% wartości dopuszczalnej 
w odległości do 10m od trasy. Stężenia pyłu PM10, SO2 i CO na poziomie 
terenu nie przekraczają 30% wartości dopuszczalnych. Stężenia ołowiu 
w pyle zawieszonym nie przekraczają 5% wartości dopuszczalnych. 
Wyjątkiem jest emisja tlenków azotu, które mogą powodować przekroczenia 
stężeń maksymalnych i stężeń średniorocznych w odległości do 10m od 
drogi. 
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Niezorganizowana emisja zanieczyszczeń. 
 
Wśród najistotniejszych źródeł emisji niezorganizowanej na terenie Powiatu 
Strzeleckiego należy wymienić: 
 
- oczyszczalnie ścieków, 
- składowiska odpadów, 
- stacje paliw, 
- wypalanie traw i ściernisk. 
 
Na terenie powiatu funkcjonują 3 mechaniczno - biologiczne oczyszczalnie 
ścieków komunalnych – Strzelce Opolskie (Qśrd = 10800m3/24h), Zawadzkie 
(Qśrd = 2500m3/24h) i Ujazd (Qśrd = 550m3/24h). 
 
Procesy oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych związane są 
z niekorzystnym oddziaływaniem na powietrze atmosferyczne przez: 
 
- emisję zanieczyszczeń gazowych, 
- emisję odorów, 
- emisję zanieczyszczeń mikrobiologicznych. 
 
Zawarta w surowych ściekach komunalnych materia organiczna 
w sprzyjających warunkach, tzn. w nienapowietrzanych komorach osadu 
czynnego (komory denitryfikacji), w warunkach deficytu tlenowego, podlega 
stabilnej fermentacji metanowej z wydzieleniem do otoczenia biogazu, 
którego głównym składnikiem jest metan i dwutlenek węgla. 
 
Następnym etapem biologicznego oczyszczania ścieków są procesy 
nitryfikacji prowadzone w  napowietrzanych komorach osadu czynnego. 
W warunkach nadmiaru tlenu materia organiczna podlega biodegradacji 
tlenowej. W wyniku procesu powstaje, obok stabilnego biologicznie 
materiału, dwutlenek węgla i woda. 
 
Gazy powstające w wyniku w/w procesów biodegradacji beztlenowej 
i tlenowej oraz podczas przeróbki osadów decydują o uciążliwości zapachowej 
obiektu, ze względu na zawartość substancji odorowych - siarkowodoru, 
amoniaku, merkaptanów, kwasów tłuszczowych. Zasięg zapachów zależy od 
zastosowanej technologii oczyszczania, ilości i składu oczyszczanych 
ścieków, temperatury otoczenia (intensywny w okresie letnim), wyniesienia 
terenu oczyszczalni nad poziom gruntu oraz występowania zieleni izolacyjnej 
i naturalnej, pełniącej funkcję biofiltracyjne.  
 
W urządzeniach technologicznych oczyszczalni następuje namnażanie 
mikroorganizmów (wirusy, bakterie, grzyby i glony). Największe zagrożenie 
pod względem sanitarno – mikrobiologicznym stanowią obiekty 
mechanicznego napowietrzania ścieków (komory biodegradacji tlenowej). 
Pęcherzyki powietrza, opuszczając zwierciadło oczyszczanych ścieków, 
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unoszą krople cieczy zawierające mikroorganizmy. Zwykle ponad komorami 
oczyszczania biologicznego powietrze zawiera znaczne ilości 
mikroorganizmów i należy je uznać za silnie zanieczyszczone. Jednak 
unoszenie się aerozolu biologicznego z terenu oczyszczalni i przeżywalność 
mikroorganizmów w powietrzu są ograniczone ze względu na wysuszające 
działanie wiatru oraz wysuszające i bakteriobójcze działanie promieniowania 
słonecznego. 
 
Analiza dostępnych danych literaturowych wskazuje na niewielką ilość 
opracowań dotyczących emisji zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków. 
Wykonywane są, głównie w ramach ocen oddziaływania, pomiary imisji 
zanieczyszczeń wokół oczyszczalni w celu ustalenia obszaru ograniczonego 
użytkowania oraz określenia jego granic, brak natomiast wskaźników emisji 
zanieczyszczeń dla poszczególnych źródeł technologicznych. 
Poważną przeszkodę w prowadzeniu pomiarów emisji i określeniu 
empirycznych wskaźników emisji odniesionych do ilości oczyszczanych 
ścieków stanowi niezorganizowany, z reguły, charakter emisji. 
 
Dla przedmiotowych oczyszczalni, na podstawie ich wydajności, oszacowano 
zasięg uciążliwego oddziaływania: 
- Strzelce Opolskie (Qśrd = 10800m3/24h): do ok. 500m od granic obiektu, 
- Zawadzkie (Qśrd = 2500m3/24h): do ok. 200m od granic obiektu, 
- Ujazd (Qśrd = 550m3/24h): do ok. 100m od granic obiektu.  

 
Należy zaznaczyć, że oczyszczalnie w Strzelcach Opolskich i Ujeździe 
posiadają bardzo korzystną lokalizację, z dala od zabudowy mieszkalnej. 
Zasadniczo lokalizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzkiem jest również 
korzystna (w lesie, poza rejonem zabudowy), jednak w sąsiedztwie ogródków 
działkowych. We wszystkich przypadkach teren zabudowy mieszkalnej 
znajduje się jednak poza możliwym, niekorzystnym oddziaływaniem w/w 
oczyszczalni i nie należy spodziewać się konfliktów społecznych związanych 
z ich funkcjonowaniem. Jednym obiektem wyposażonym w urządzenia 
ochrony atmosfery jest oczyszczalnia Zawadzkie, wyposażona w układ 
oczyszczania (dezodoryzacji) powietrza odciąganego z budynku krat 
i piaskownika (biofiltr). 
 
Na terenie Powiatu Strzeleckiego funkcjonują aktualnie 4 legalne 
składowiska odpadów komunalnych (szczegółowo opisane w ramach tematu: 
gospodarka odpadami): Szymiszów, Kielcza, Suchodaniec, i Krasowa. 
 
Procesy magazynowania, odzysku i przede wszystkim składowania odpadów 
związane są zawsze z niekorzystnym oddziaływaniem na powietrze 
atmosferyczne przez: 
 
- emisję zanieczyszczeń pyłowych, 
- emisję zanieczyszczeń gazowych, 
- emisję odorów, 
- emisję zanieczyszczeń mikrobiologicznych. 
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Składowiska odpadów są zazwyczaj niezorganizowanym powierzchniowym 
źródłem wtórnej emisji pyłów, ze względu na n/w zjawiska: 
 
- pylenie na skutek wiatru (erozja wietrzna) - zazwyczaj wtórna emisja pyłu 

ze składowisk odpadów komunalnych ma śladowy, pomijalny charakter 
ze względu na dużą wilgotność tych odpadów, 

- pylenie podczas rozładunku transportowanych odpadów i wskutek 
oddziaływania mechanicznego (przemieszczanie i niwelowanie 
spychaczem, praca kompaktora), 

- drobne i lekkie kawałki folii mogą być unoszone z wiatrem na odległość 
kilkuset metrów i powodować zaśmiecanie terenu. 

 
Zawarta w odpadach komunalnych materia organiczna w sprzyjających 
warunkach, po złożeniu, ubiciu i wyczerpaniu zapasów tlenu w procesach 
butwienia i fermentacji tlenowej, podlega stabilnej fermentacji metanowej 
z wydzieleniem do otoczenia biogazu, którego głównym składnikiem jest 
metan i dwutlenek węgla. Gazy powstające w wyniku procesów biodegradacji 
beztlenowej decydują o uciążliwości zapachowej obiektu, ze względu na 
zawartość substancji odorowych - siarkowodoru, amoniaku, merkaptanów, 
kwasów tłuszczowych. Zasięg zapachów zależy od temperatury otoczenia 
(intensywny w okresie letnim), wielkości wysypiska, wyniesienia terenu 
składowania nad poziom gruntu oraz od rodzaju i grubości zastosowanej 
warstwy izolacyjnej. Szybkie przykrywanie odpadów przesypkami i jego 
zagęszczanie kompaktorem może zmniejszyć zasięg uciążliwości 
emitowanych odorów z 500-600m do 100-200m. 
 
Na każdym składowisku odpadów komunalnych następuje namnażanie 
mikroorganizmów (wirusy, bakterie, grzyby i glony). Zwykle w miejscu 
aktualnie eksploatowanym powietrze zawiera znaczne ilości 
mikroorganizmów i należy je uznać za silnie zanieczyszczone. Jednak 
unoszenie się aerozolu biologicznego z terenu składowiska i przeżywalność 
mikroorganizmów w powietrzu są ograniczone ze względu na wysuszające 
działanie wiatru oraz wysuszające i bakteriobójcze działanie promieniowania 
słonecznego. Zwykle zasięg zanieczyszczenia mikrobiologicznego nie 
przekracza 100-200m od punktu składowania.  
 
Składowiska: Szymiszów, Kielcza i Krasowa posiadają nieaktywny system 
odgazowania, biogaz nie jest jednak spalany w pochodniach bądź 
wykorzystywany w celach energetycznych. Na składowisku Suchodaniec 
brak odgazowania.  
 
Należy zaznaczyć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dn. 24.03.2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać 
poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r., Nr 61, poz. 549) 
oraz zaleceniami dyrektywy składowiskowej Rady Unii Europejskiej 
1999/31/EC, składowiska odpadów, na których przewiduje się składowanie 
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odpadów ulegających biodegradacji, należy wyposażyć w instalację do 
odprowadzania gazu składowiskowego. Gaz należy wykorzystać do celów 
energetycznych lub spalać w pochodni. Powyższe działania wymagane są 
w celu ograniczenia emisji opisanych powyżej zanieczyszczeń gazowych, 
mikrobiologicznych i odorowych. 
 
Na terenie Powiatu Strzeleckiego znajdują się 23 stacje paliw. Podstawową 
przyczyną uciążliwości stacji paliw dla powietrza atmosferycznego jest emisja 
par benzyn (mieszaniny węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, 
zawierających do 1% benzenu). Głównym źródłem emisji jest proces 
przetłaczania paliw z jednego do innego zbiornika (tzw. „duży oddech”) – 
z autocysterny do zbiorników podziemnych magazynowych oraz ze 
zbiorników podziemnych do zbiorników tankowanych samochodów. Emisja 
powstaje w wyniku wypychania powietrza nasyconego parami paliwa ze 
zbiornika wtłaczaną do niego nową porcją paliwa. 
 
Mniejsze znaczenie ma proces oddychania zbiorników magazynowych 
związany z wahaniami temperatury i ciśnienia otoczenia (tzw. „mały 
oddech”).  
 
W przypadku większości starszych stacji lub nie modernizowanych w okresie 
ostatnich kilku lat zarówno dostawa, jak i dystrybucja paliw nie są objęte 
hermetyzacją. W tym przypadku roczne straty benzyny przy załadunku 
zbiorników magazynowych wynoszą zazwyczaj 0,1% i następne 0,1% podczas 
dystrybucji. W wyniku obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń stwierdza 
się przekroczenia dopuszczalnych stężeń węglowodorów alifatycznych 
i aromatycznych oraz benzenu na poziomie terenu w odległości do 
kilkudziesięciu metrów od punktu emisji. Wielkość emisji, a więc i zasięg 
przekroczeń zależą bezpośrednio od wielkości sprzedaży. Zależnie od 
wielkości terenu stacji, ponadnormatywna uciążliwość mieści się w jej 
granicach lub nieznacznie je przekracza. 
 
W przypadku objęcia dostawy i dystrybucji paliw pełną hermetyzacją 
(„wahadło gazowe”) roczne straty benzyny są zazwyczaj 20-krotnie mniejsze 
i wynoszą przy załadunku zbiorników magazynowych 0,005% oraz następne 
0,005% podczas dystrybucji. W tym wypadku funkcjonowanie obiektu nie 
powoduje przekroczeń poziomów dopuszczalnych w powietrzu. 
 
Szereg bardzo szczegółowych i radykalnych wymagań prowadzących do 
minimalizacji oddziaływania stacji paliw na środowisko (w tym m.in. wymóg 
ograniczenia emisji par produktów naftowych I klasy wynikającej 
z załadunku zbiorników magazynowych do 0,01% wydajności stacji) zawiera 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 
płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów 
naftowych i ich usytuowanie. (Dz.U. 98/2000 poz. 1067 ze zmianami 
Dz.U. 1/2003 poz. 8). Zgodnie z Rozporządzeniem, w terminie do dnia 31 
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grudnia 2005r. istniejące stacje paliw powinny być wyposażone: 
 
- w urządzenia kontrolno-pomiarowe sygnalizujące wycieki silnikowych 

paliw płynnych do gruntu i wód gruntowych,  
- w urządzenia zabezpieczające przed emisją par benzyn do powietrza 

atmosferycznego przy napełnianiu zbiorników magazynowych stacji 
paliw, 

- w urządzenia umożliwiające ograniczenie emisji par benzyn przy 
tankowaniu pojazdów samochodowych. 

 
Aktualnie PKN ORLEN prowadzi ogólnokrajową akcję modernizacji stacji 
paliw w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia, a tym samym Dyrektywy 
94/63/EEC. 
 
Typowym dla terenów wiejskich źródłem emisji niezorganizowanej jest 
wypalanie traw i ściernisk. Poza ogromnymi stratami dla środowiska 
przyrodniczego, działalność ta jest źródłem emisji zanieczyszczeń atmosfery 
typowych dla procesów spalania – głównie pyłu, tlenków azotu, tlenku węgla, 
powoduje zagrożenie pożarowe i uciążliwości wynikające z ograniczenia 
widoczności. Należy zaznaczyć, że zgodnie z Art. 45 tekstu jednolitego 
Ustawy o ochronie przyrody zabrania się wypalania roślinności na łąkach, 
pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach 
kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.  
 
Typowym dla gmin wiejskich źródłem emisji związków odorowych i okresowej 
znacznej uciążliwości jest nawożenie pól gnojowicą. 
Należy zaznaczyć, że zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 2000r. o nawozach i 
nawożeniu (Dz. U. 2000r., Nr 89, poz. 991): 
 
- zabrania się stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej 

(gnojówka, gnojowica) podczas wegetacji roślin przeznaczonych do 
bezpośredniego spożycia przez ludzi, 

- nawozy należy stosować w sposób, który nie powoduje zagrożeń dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska. 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 czerwca 
2001r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów...  
(Dz. U. 2001r. Nr 60, poz. 616): 
 
- nawozy naturalne powinny być stosowane od 1 marca do 30 listopada, z 

wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami, 
- nawozy naturalne mogą być stosowane w odległości co najmniej 20m od 

strefy ochronnej ujęć wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków 
wodnych 
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Źródła emisji zanieczyszczeń zlokalizowane poza powiatem 
 
Jak już pisano, wobec dominujących wiatrów zachodnich, istotny wpływ na 
poziom tła zanieczyszczeń na terenie Powiatu Strzeleckiego ma transport 
zanieczyszczeń emitowanych z wysokich emitorów (kominów) zakładów 
przemysłowych zlokalizowanych w sąsiednich powiatach. Wśród 
najistotniejszych źródeł zlokalizowanych w odległości kilku kilometrów od 
granic powiatu należy wymienić: 
 
Zakłady Koksownicze ZDZIESZOWICE. Zakład znajduje się na „Liście 80” - 
liście najbardziej uciążliwych zakładów dla środowiska w skali kraju (obecnie 
na liście znajduje się 38 zakładów). W tabeli emisja za rok 2002 
wg informacji zakładu. 
 
BLACHOWNIA HOLDING S.A. Zakład właściwie znajduje się na „Liście 80”, 
ale po podziale dawnych Zakładów Chemicznych BLACHOWNIA na 
kilkadziesiąt spółek nie sposób określić które właściwie podmioty przejęły 
instalacje decydujące o wpisie na „Listę 80”. Brak danych dotyczących 
łącznej emisji rocznej dla holdingu. 
 
ŚZPW „OPOLWAP” w Tarnowie Opolskim. Zakład znajduje się na „liście 
wojewódzkiej”. 
 
GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. zakład w Choruli. Cementownia do 1995r., 
natomiast Wydział Produkcji Wapna do 2000r. na „liście wojewódzkiej”. 
W tabeli emisja za rok 2002 wg informacji zakładu. 
 
Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A. W tabeli emisja za rok 2001 
wg „Raportu ekologicznego ZAK S.A. 2001”. 
 
W tabeli 2.6.-10. przedstawiono zestawienie rocznej emisji zanieczyszczeń dla 
omawianych obiektów. 
 
Tabela 2.6.-10. Roczna wielkość emisji z największych źródeł przemysłowych 
(technologicznych i energetycznych) spoza Powiatu Strzeleckiego. 

Emisja roczna 
Jednostka organizacyjna 

pyły SO2 NO2 CO inne* 
- Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok  

Górażdże Cement Chorula 414 49 2175 2981 5 
Zakłady Azotowe Kędzierzyn 172 2063 1629 3261 624 
ZK  ZDZIESZOWICE  205 704 558 2156 18 
* - inne substancje gazowe z wyjątkiem dwutlenku węgla 
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Podsumowanie 
 
Z zebranych i zestawionych w tabelach danych wynika, że w roku 2002 
nastąpiło dalsze zmniejszenie emisji z największych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego, objętych badaniami statystycznymi 
GUS. Należy się spodziewać, że roczna emisja zanieczyszczeń z terenu 
Powiatu Strzeleckiego (dla w/w jednostek) w roku 2002 wyniosła ok. 1/2 
emisji pyłu i 1/4 emisji tlenków azotu w porównaniu z rokiem 2001 (brak 
danych statystycznych za rok 2002). 
Wskaźnik emisji pyłu (odniesiony do powierzchni powiatu) wyniesie zatem 
ok. 0,6Mg/km2 i spadnie poniżej wartości średniej wojewódzkiej. 
 
Łączne zestawienie udziałów poszczególnych źródeł w wielkości emisji 
powiatowej w roku 2002 przedstawiono w tabeli 2.6.-11. Przedstawione 
zestawienie ma charakter szacunkowy (wg wcześniej opisanych założeń), nie 
uwzględnia niewielkich jednostek gospodarczych, niewielkich kotłowni 
indywidualnych opalanych paliwami innymi niż węgiel, itp. 
 
Tabela 2.6.-11. Udziały w rocznej wielkość emisji z podstawowych źródeł 
zanieczyszczenia powietrza Powiatu Strzeleckiego. 

Udział w emisji [%] 

Zanieczysz-
czenie 

duże 
źródła 
energ. 

węglowe 

duże 
źródła 

przemysł. 
(w tym 2) 

indywidualne 
spalanie węgla 
(niska emisja) 

zanieczysz-
czenia 

komunika-
cyjne 

spalanie 
węgla 
(2+4) 

pyły 29÷34 34÷39 51÷62 3÷10 85÷93 
SO2 26÷31 29÷35 64÷70 1÷2 95÷96 
NO2 10÷21 12÷24 4÷9 67÷83 15÷30 
CO 2÷3 2÷3 23÷35 62÷76 24÷38 
inne* 0 6÷16 0 84÷94 0 
* - inne substancje gazowe z wyjątkiem dwutlenku węgla  
 
Z przedstawionego zestawienia wynika, że w skali powiatu o emisji pyłów 
i dwutlenku siarki decyduje obecnie spalanie węgla kamiennego - przemysł 
(w tym energetyka) emituje ok. 1/3 tych substancji, „emisja niska” 
w indywidualnych źródłach grzewczych odpowiada za ok. 2/3 ich emisji. 
 
O emisji tlenków azotu decyduje spalanie paliw samochodowych (2/3 emisji) 
i spalanie węgla (1/3 emisji), ale głównie w energetyce zawodowej. 
O emisji tlenku węgla decyduje również spalanie paliw samochodowych (2/3 
emisji) i spalanie węgla (1/3 emisji), ale głównie w indywidualnych źródłach 
„niskiej emisji”. 
 
Zdecydowaną większość „innych” emitowanych gazów, stanowią węglowodory 
emitowane podczas spalania paliw samochodowych (1188Mg/rok 
z tendencją malejącą do 405Mg/rok). W tabeli pominięto niezorganizowaną 
emisję węglowodorów (par benzyn) ze stacji paliw, stanowiącą jedynie ok. 5% 
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powyższej wielkości. Zakładając, że wszystkie powiatowe 23 stacje nie 
posiadają hermetyzacji (wariant najgorszy) i sprzedają średnio po 3 tys. m3 
paliwa rocznie, łączna roczna emisja węglowodorów wynosi ok. 63Mg/rok. Po 
docelowej hermetyzacji wszystkich stacji wielkość emisji spadnie do 
ok. 3Mg/rok.  
 
Jak pisano istotny wpływ na jakość powietrza na terenie Powiatu 
Strzeleckiego ma transport zanieczyszczeń emitowanych z wysokich 
emitorów (kominów) dużych zakładów przemysłowych zlokalizowanych w 
odległości kilku kilometrów od granic powiatu. Tylko 3 przedstawione bliżej 
jednostki (GÓRAŻDŻE Cement, Z.A. Kędzierzyn, Z.K. ZDZIESZOWICE) 
emitują o 70% więcej pyłów i ok. 20-krotnie więcej substancji gazowych, niż 
łącznie obiekty przemysłowo - energetyczne Powiatu Strzeleckiego. 
 
 
2.6.5. Wymagania formalno prawne z zakresu ochrony atmosfery. 
 
Pozwolenia zintegrowane (pozwolenia IPPC) 
 
Instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych lub środowiska jako całości wymagają pozwolenia 
zintegrowanego w rozumieniu Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 
Zestawienie przedmiotowych instalacji zawiera Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 26.07.2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2002r. Nr 122, poz. 
1055). 
W pozwoleniu zintegrowanym ustala się wielkość emisji gazów lub pyłów 
wprowadzanych do powietrza z instalacji, niezależnie od tego, czy wymagane 
byłoby dla niej, zgodnie z ustawą POŚ, uzyskanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.  
 
Dla przedsięwzięć „mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, 
określonych w art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska 
(tzw. przedsięwzięcia z grupy I) pozwolenie wydaje Wojewoda Opolski. 
Dla przedsięwzięć „mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, 
określonych w art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. 
przedsięwzięcia z grupy II) pozwolenie wydaje Starosta Strzelecki. 
Podział instalacji na w/w grupy zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 179, poz. 1490 z dnia 
29.10.2002r.). 
 
 
 



Program ochrony środowiska – Powiat Strzelce Opolskie        Rozdział 2 str. 79 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

___________________________________________________________________________ 
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 

Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska nowo zbudowany obiekt nie 
może być oddany do użytku przed uzyskaniem wymaganych decyzji 
z zakresu ochrony środowiska, w tym wypadku pozwolenia zintegrowanego. 
Dla instalacji istniejących termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego 
precyzuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.09.2003r. 
w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego 
(Dz. U. 2003r. Nr 177, poz. 1736). 
 
W Powiecie Strzeleckim pozwolenia zintegrowanego wymagają potencjalnie 
(ze względu na posiadane instalacje) następujące obiekty: 
 
- GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. - Cementownia „Strzelce Opolskie”, 
- ŚZPW OPOLWAP S.A., Zakład „Strzelce Opolskie”, 
- Huta „ANDRZEJ” Zawadzkie, 
- PACKPROFIL Sp. z o.o. Kolonowskie, 
- Ciepłownia Rejonowa ECO S.A. K-452 w Strzelcach Opolskich, 
- Składowisko odpadów komunalnych Szymiszów, 
- Składowisko odpadów komunalnych Kielcza,  
- Składowisko odpadów komunalnych Krasowa. 
 
W praktyce Cementownia „Strzelce Opolskie” i OPOLWAP zakład „Strzelce 
Opolskie” wstrzymały produkcję, więc do czasu jej ewentualnego ponownego 
uruchomienia nie wymagają pozwoleń.  
 
Huta „Andrzej” ogłosiła upadłość, zatem będzie wymagała ewentualnego 
pozwolenia po restrukturyzacji. 
 
Ciepłownia Rejonowa w Strzelcach Opolskich wyposażona jest w 2 kotły 
o łącznej nominalnej mocy cieplnej 56,84MWt i zasadniczo wymaga 
pozwolenia IPPC, jednak ze względu na planowaną wymianę drugiego kotła 
WR-25 na jednostkę WR-15, łączna moc cieplna obiektu spadnie w 2004r. do 
36,14MWt < 50MWt i pozwolenie zintegrowane nie będzie wymagane. 
 
Składowiska odpadów wymagają pozwolenia IPPC ze względu na zdolność 
przyjmowania odpadów ponad 10Mg /24h (składowisko w Suchodańcu, jako 
nie spełniające aktualnych wymagań ochrony środowiska, przeznaczone jest 
do zamknięcia i rekultywacji w 2003r.). 
 
Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
 
Zgodnie z obowiązująca ustawą Prawo ochrony środowiska pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wymagają instalacje energetyczne: 
 
- opalane węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy ponad 5 MWt,  
- opalane koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym 

o łącznej nominalnej mocy ponad 10 MWt,  
- opalane paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy ponad 15 MWt.  
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Do jednostek posiadających powyższe instalacje należy zaliczyć obiekty: 
 
- Ciepłownia Rejonowa ECO S.A. K-452 w Strzelcach Opolskich. Zakład 

posiada aktualną decyzję Starosty Strzeleckiego ROŚ.7644-9/2002 z dnia 
08.01.2003r., obowiązującą do 30.01.2013r. (po wymianie kotła 
wymagana zmiana decyzji), 

- Cementownia „Strzelce Opolskie”. Zakład posiada Decyzję ROŚ.III-MJ-
6610/32/00 Wojewody Opolskiego z dnia 23.06.2000r., obowiązującą do 
31.12.2005r. 

- Huta „ANDRZEJ” Zawadzkie. Zakład posiada aktualną decyzję Starosty 
Strzeleckiego ROŚ.7641/21/99 z dnia 31.12.1999r., obowiązującą do 
31.10.2005r., 

- Ciepłownia Miejska ZAW-KOM Sp. z o.o. Zawadzkie. Obiekt posiada 
aktualną decyzję Starosty Strzeleckiego ROŚ.7644-8/00 z dnia 
22.08.2000r., obowiązującą do 31.08.2004r. (po zainstalowaniu 
dodatkowego kotła wymagana zmiana decyzji), 

 
Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają 
również wszystkie instalacje, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza odbywa się w sposób zorganizowany, za pośrednictwem 
przeznaczonych do tego celu środków technicznych. Są to m.in.: 
 
- Cementownia „Strzelce Opolskie”. Zakład posiada Decyzję ROŚ.III-MJ-

6610/32/00 Wojewody Opolskiego z dnia 23.06.2000r., obowiązującą do 
31.12.2005r. 

- OPOLWAP S.A., Zakład „Strzelce Opolskie” (potencjalnie po 
uruchomieniu produkcji), 

- Huta „ANDRZEJ” Zawadzkie. Zakład posiada aktualną decyzję Starosty 
Strzeleckiego ROŚ.7641/21/99 z dnia 31.12.1999r., obowiązującą do 
31.10.2005r., 

- PACKPROFIL Sp. z o.o. Kolonowskie. Zakład posiada aktualną decyzję 
Starosty Strzeleckiego ROŚ.7641/19/99 z dnia 12.11.1999r., 
obowiązującą do 31.10.2004r. (wymagane pozwolenie IPPC) 

- Opolskie Fabryki Mebli - Fabryka Mebli nr 3 Sp. z o.o. Strzelce Opolskie - 
zakład posiada Decyzję ROŚ.III-MP-6610/54/2000 Wojewody Opolskiego 
z dnia 15.11.2000r., obowiązującą do 31.12.2005r., 

- Opolskie Fabryki Mebli - Fabryka Mebli nr 4 Sp. z o.o. Ujazd. Zakład 
posiada aktualną decyzję Starosty Strzeleckiego ROŚ.7644-10/2000 z 
dnia 04.10.2000r., obowiązującą do 30.09.2004r. 

 
Do tej grupy obiektów należy zaliczyć praktycznie wszystkie zakłady 
usługowo – produkcyjne, a przede wszystkim: 
 
- zakłady lakiernicze, drukarnie, malowanie elementów stalowych, 
- zakłady stolarskie, 
- zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
- zakłady chemiczne, 
- zakłady produkcji maszynowo-metalowej. 
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Uciążliwość emisji z w/w instalacji, zgodnie z obowiązującym prawem, musi 
być ograniczona do terenu jednostki prowadzącej jej eksploatację. 
Należy zaznaczyć, że nie wymagają pozwolenia instalacje w oczyszczalniach 
ścieków i stacje paliw. 
 
Zgłoszenia 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.11.2001r. 
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  
(Dz. U. 2001r., Nr 140, poz. 1585) nie wymagają pozwolenia, ale wymagają 
zgłoszenia instalacje energetyczne: 
 
- opalane węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy 0,5 ÷ 5 MWt,  
- opalane koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym 

o łącznej nominalnej mocy 1 ÷ 10 MWt,  
- opalane paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy 1 ÷ 15 MWt.  
 
Na terenie Powiatu Strzeleckiego w/w instalacje energetyczne posiadają: 
Kotłownia Nowe Osiedle ZAW-KOM Sp. z o.o. Zawadzkie, Opolskie Fabryki 
Mebli - Fabryka Mebli nr 3 Sp. z o.o. Strzelce Opolskie i Fabryka Mebli nr 4 
Sp. z o.o. Ujazd. Kotłownie o takich mocach mogą występować  
np. w jednostkach zlokalizowanych na terenie Strzeleckiego Obszaru 
Gospodarczego oraz w innych zakładach usługowo – produkcyjnych. 
 
Zgłoszenia wymagają również niektóre instalacje technologiczne (wymienione 
w rozporządzeniu), w tym np. do przetaczania paliw płynnych (stacje paliw). 
 
Ewidencja emitowanych zanieczyszczeń, opłaty za korzystanie ze 
środowiska 
 
Zgodnie z ustawą z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska podmiot 
korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co kwartał, 
ewidencję zawierającą informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów 
wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te 
ilości. 
Podmiot korzystający ze środowiska w terminie wniesienia opłaty przedkłada 
marszałkowi województwa wykaz zawierający w/w informacje i dane, 
wykorzystane do ustalenia wysokości opłat. 
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2.6.6. Stan czystości powietrza na terenie powiatu. 
 
Według opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Opolu Stan środowiska w województwie opolskim w 2002 roku na terenie 
Powiatu Strzeleckiego monitoring powietrza realizowany jest przez 5 stacji 
pomiarowych: 
 
- 1 punkt sieci nadzoru ogólnego WSSE w Opolu, zlokalizowany 

w Strzelcach Opolskich, 
- 4 punkty lokalnej sieci pomiarowej Zakładów Koksowniczych 

ZDZIESZOWICE, zlokalizowane w Leśnicy, Raszowej, Łące Kozielskiej 
i Górze Św. Anny. 

 
W tabeli 2.6.-12 przedstawiono przegląd średniorocznych stężeń substancji 
mierzonych w stacji pomiarowej Strzelce Opolskie. 
 
Tabela 2.6.-12. Średnioroczne stężenia substancji mierzonych w stacji 
pomiarowej Strzelce Opolskie. 

Średnioroczne stężenia [µg/m3 ] w roku 
Substancja 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

pył BS 22,0 37,0 23,7 23,1 23,6 17,3 19,3 19,1 22,6 37,3 34,4 

SO2 19,0 16,0 13,6 13,1 9,6 3,4 5,2 3,6 4,9 11,3 10,0 

NO2 21,0 23,2 23,4 19,1 19,0 16,1 17,3 17,4 22,7 77,9 61,4 

 
Pył zawieszony mierzono metodą reflektometryczną (nie uznaną obecnie za 
referencyjną) jako pył BS. W celu przeliczenia na normowany pył zawieszony 
PM10 (frakcje 0÷10µm) zaleca się zastosowanie przybliżonego współczynnika 
korekcyjnego 1,5 (szacunkowo PM10 = 1,5 x BS). Aktualna średnioroczna 
norma dla pyłu PM10 (poziom dopuszczalny) wynosi 40µg/m3 + margines 
tolerancji (w roku 2002 - 4,8µg/m3, w roku 2003 - 3,2µg/m3). Szacunkowo 
można stwierdzić, że w roku 2002 nastąpiło przekroczenie średniorocznego 
poziomu dopuszczalnego o ok. 30%, zaś poziomu dopuszczalnego 
powiększonego o margines tolerancji o ok. 15%. Stężenie pyłu utrzymywało 
się właściwie na stałym poziomie w latach 1992÷2000, wzrost nastąpił 
w latach 2001÷2002. 
 
Średnioroczna norma dla dwutlenku siarki (poziom dopuszczalny) ustalona 
jest jedynie ze względu na ochronę roślin - w roku 2002 wynosiła 40µg/m3, 
od roku 2003 wynosi 20µg/m3 (wartość odniesienia ze względu na ochronę 
zdrowia wynosi 30µg/m3). Brak marginesu tolerancji. Poziom stężeń 
w analizowanym okresie spadł ok. 2-krotnie (do roku 2000 - ok. 4-krotnie, 
potem nastąpił wzrost). W roku 2002 stężenia zmierzone wynosiły 25% 
średniorocznego poziomu dopuszczalnego (50% aktualnego poziomu 
dopuszczalnego). 
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Aktualna średnioroczna norma dla dwutlenku azotu (poziom dopuszczalny) 
wynosi 40µg/m3 + margines tolerancji (w roku 2002 - 16µg/m3, w roku 2003 
- 14µg/m3). Stężenia NO2 wykazywały tendencję malejącą do roku 1997, 
potem nastąpił ich stopniowy wzrost, gwałtowny od roku 2001. W roku 2002 
nastąpiło przekroczenie średniorocznego poziomu dopuszczalnego o ok. 54%, 
zaś poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji o ok. 10%.  
 
Należy podkreślić, że od roku 2001 nastąpiła zmiana lokalizacji punktu 
pomiarowego z ul. Jordanowskiej na ul. Krakowską (o większym natężeniu 
ruchu), co niewątpliwie wpłynęło na nagły wzrost stężeń mierzonych 
zanieczyszczeń, najprawdopodobniej m.in. z powodu wzrostu emisji 
„zanieczyszczeń komunikacyjnych”, zwłaszcza że w latach 2000÷2001 nie 
nastąpił wzrost emisji rocznej z terenu powiatu. Zgodnie z raportem WIOŚ 
planowana jest zmiana lokalizacji stacji pomiarowej oraz metodyki pomiaru 
pyłu, zgodnie z aktualnymi wymaganiami metodycznymi. 
 
W tabeli 2.6.-13 przedstawiono przegląd średniorocznych stężeń metali 
ciężkich w pyle zawieszonym, mierzonych w stacji pomiarowej Strzelce 
Opolskie. W tabeli zamieszczono również aktualne średnioroczne normy - 
poziom dopuszczalny dla ołowiu (margines tolerancji w roku 2002 - 
0,3µg/m3, w roku 2003 - 0,2µg/m3) oraz wartość odniesienia dla kadmu. 
Poziom stężeń tych metali nie ulega większym zmianom i wynosi 5÷20% 
wartości dopuszczalnej w przypadku ołowiu i 10÷40% wartości 
dopuszczalnej w przypadku kadmu.  
 
Tabela 2.6.-13. Średnioroczne stężenia metali ciężkich mierzone w stacji 
pomiarowej Strzelce Opolskie. 

Substancja 
Średnioroczne stężenia w roku 

[ µg/m3 ] 
Wartość 

dopuszczalna 
- 1996 1997 1998 1999 2000 2001 [ µg/m3 ] 

Ołów Pb 0,027 0,033 0,099 0,026 0,049 0,020 0,5 

Kadm Cd 0,001 0,002 0,004 0,002 0,002 0,001 0,01 

 
W kolejnych tabelach przedstawiono przegląd średniorocznych substancji 
mierzonych w stacjach lokalnej sieci pomiarowej Zakładów Koksowniczych 
ZDZIESZOWICE, zlokalizowanych na terenie Powiatu Strzeleckiego, 
udostępnione przez zakładową Służbę Ochrony Środowiska. 
 
W tabeli zamieszczono również średnioroczne normy rozpatrywanych 
zanieczyszczeń ustalone ze względu na ochronę zdrowia ludzi. 
We wszystkich punktach pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń wartości 
normatywnych, jednak od roku 2001 obserwowany jest nagły wzrost 
zanieczyszczenia powietrza (dla wszystkich substancji, z wyjątkiem benzenu) 
w zdecydowanej większości stacji pomiarowych.  
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Tabela 2.6.-14. Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego mierzone 
w stacjach pomiarowych ZK „Zdzieszowice”. 

Stacja 
pomiarowa 

Pył zawieszony w [µg/m3] 
Poziom dopuszczalny średnioroczny  – 40,0 µg/m3 

- 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Leśnica 12,0 34,0 32,1 32,3 24,3 13,1 11,3 13,2 14,0 14,8 17,6 

Raszowa 11,0 26,4 21,9 28,1 20,8 6,7 6,8 7,3 3,8 13,0 11,2 

Góra Św. Anny 7,0 19,5 28,5 24,0 18,6 6,8 6,0 5,7 4,6 10,9 12,2 

Łąki Kozielskie 23,0 53,5 48,2 28,4 22,2 9,6 8,6 7,3 3,1 12,5 11,8 

 
Tabela 2.6.-15. Średnioroczne stężenia dwutlenku siarki mierzone w stacjach 
pomiarowych ZK „Zdzieszowice”. 

Stacja 
pomiarowa 

Dwutlenek siarki w [µg/m3] 
Wartość odniesienia średnioroczna - 30µg/m3 

- 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Leśnica  7,0 7,9 5,3 3,5 3,2 7,0 9,1 10,2 21,7 15,9 17,9 
Raszowa 9,0 4,2 2,0 1,0 1,0 6,0 6,6 6,7 5,8 11,6 11,4 
Góra Św. Anny 4,0 4,0 2,1 1,5 0,7 0,7 3,1 4,6 5,1 12,8 12,4 
Łąki Kozielskie 7,0 4,8 3,3 1,3 1,0 7,2 7,9 8,2 6,3 12,4 11,5 
 
Tabela 2.6.-16. Średnioroczne stężenia dwutlenku azotu mierzone w stacjach 
pomiarowych ZK „Zdzieszowice”. 

Stacja 
pomiarowa 

Dwutlenek azotu w [µg/m3] 
Poziom dopuszczalny średnioroczny  – 40,0 µg/m3 

- 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Leśnica 10,0 9,1 7,4 14,3 6,7 6,2 6,2 9,5 7,2 14,5 18,6 
Raszowa 6,6 4,9 2,9 5,5 3,2 5,2 5,2 4,3 4,4 11,3 11,3 
Góra Św. Anny 4,1 3,1 1,7 2,3 1,5 5,5 5,2 4,0 5,0 8,7 11,9 
Łąki Kozielskie 4,6 5,3 4,0 3,3 2,1 6,3 6,2 5,8 4,6 10,0 11,7 
Tabela 2.6.-17. Średnioroczne stężenia siarkowodoru mierzone w stacjach 
pomiarowych ZK „Zdzieszowice”. 

Stacja 
pomiarowa 

Siarkowodór w [µg/m3] 
Wartość odniesienia średnioroczna - 5,0 µg/m3 

- 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Leśnica 2,1 2,1 0,9 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 2,3 2,0 
Raszowa 1,8 1,8 0,6 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 1,5 1,6 
Góra Św. Anny 1,9 1,6 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,7 1,5 
Łąki Kozielskie 1,9 2,0 0,7 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 1,7 1,8 
 
Tabela 2.6.-18. Średnioroczne stężenia benzenu mierzone w stacjach 
pomiarowych ZK „Zdzieszowice”. 

Stacja 
pomiarowa 

Benzen w [µg/m3] 
Poziom dopuszczalny średnioroczny – 5,0 µg/m3 

- 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Leśnica 2,2 2,5 1,4 1,0 0,7 1,1 1,2 1,2 1,2 2,2 2,5 
Raszowa 1,5 1,5 0,7 0,4 0,4 0,8 0,9 0,8 0,7 1,0 0,4 
Góra Św. Anny 1,7 1,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,8 1,1 0,6 
Łąki Kozielskie 1,9 2,1 1,0 0,5 0,4 0,8 0,9 0,8 0,7 1,1 0,6 
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Poniżej przedstawiono klasyfikację Powiatu Strzeleckiego wg raportu WIOŚ 
Opole. Jak wynika z zestawienia dla strefy Powiat Strzelecki nie jest 
wymagane opracowanie Programu Ochrony Powietrza w rozumieniu ustawy 
POŚ. Ze względu na kryteria ustalone w celu ochrony zdrowia ludzi 
powiatowi przyznano w ocenie ogólnej klasę B („średni” stan czystości 
powietrza), w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami dla dwutlenku 
azotu i (potencjalnie) pyłu zawieszonego. Dla NO2 i pyłu PM10 wymagane jest 
dążenie do obniżenia stężeń poniżej poziomów dopuszczalnych oraz 
intensywny program pomiarowy. 
 
 
Klasa strefy Powiat Strzelecki (kryterium: ochrona zdrowia) wg oceny 
wstępnej za okres 1998÷÷÷÷2002: 
 
KLASA I - ze względu na wysokie stężenie 3 substancji: NO2, PM10, ozon 
(Obszar, na którym stężenia przekraczają górny próg oszacowania. Dla 
obszaru wymagany jest intensywny program pomiarowy i większa liczba 
stanowisk pomiarowych). 
 
KLASA II - ze względu na średnie stężenie 1 substancji: SO2 (Obszar, na 
którym stężenia zawierają się między dolnym a górnym progiem 
oszacowania. Dla obszaru wymagany jest mniej intensywny program 
pomiarowy). 
 
KLASA IIIb - ze względu na niskie stężenie 3 substancji: CO, benzen, Pb 
(Obszar, na którym stężenia nie przekraczają dolnego progu oszacowania). 
 
 
Klasa strefy Powiat Strzelecki (kryterium: ochrona roślin) wg oceny 
wstępnej za okres 1998÷÷÷÷2002: 
 
KLASA I - ze względu na wysokie stężenie 2 substancji: SO2, ozon. 
 
KLASA IIIb - ze względu na niskie stężenie 1 substancji: NOX (suma tlenków 
azotu). 
 
 
Klasa strefy Powiat Strzelecki (kryterium: ochrona zdrowia) wg oceny 
bieżącej za rok 2002: 
 
KLASA B - ocena łączna (stężenia zanieczyszczeń powyżej poziomów 
dopuszczalnych, ale poniżej poziomów dopuszczalnych powiększonych o 
margines tolerancji, wymagane określenie obszaru przekroczeń), w tym: 
klasa A - ze względu na niskie stężenie 5 substancji: SO2, ozon, CO, benzen, 
Pb (stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, brak 
wymaganych działań). 
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klasa B/C - ze względu na potencjalnie wysokie stężenie 2 substancji: NO2 i 
PM10 (możliwość przekroczeń poziomów dopuszczalnych powiększonych o 
margines tolerancji, ale ocena oparta jest na niepewnych podstawach, 
wymagane określenie obszaru przekroczeń i przeprowadzenie dodatkowych 
badań na terenie miasta Strzelce Opolskie). 
 
 
Klasa strefy Powiat Strzelecki (kryterium: ochrona roślin) wg oceny 
bieżącej za rok 2002: 
 
KLASA A - ocena łączna ze względu na niskie stężenie 3 substancji: SO2, 
NOX, ozon (stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają poziomów 
dopuszczalnych, wymagane utrzymanie jakości powietrza na tym samym lub 
lepszym poziomie). 
 
Jak już pisano, wobec dominujących wiatrów zachodnich, istotny wpływ na 
poziom tła zanieczyszczeń na terenie Powiatu Strzeleckiego ma transport 
zanieczyszczeń emitowanych z wysokich emitorów (kominów) zakładów 
przemysłowych zlokalizowanych w sąsiednich powiatach. Wśród 
najistotniejszych źródeł zlokalizowanych w odległości kilku kilometrów od 
granic powiatu należy wymienić: 
 
- w powiecie opolskim: ŚZPW „OPOLWAP” w Tarnowie Opolskim, 
- w powiecie krapkowickim: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. zakłady 

w Górażdżach i Choruli, Zakłady Koksownicze ZDZIESZOWICE, zakłady 
przemysłowe Krapkowic, 

- w powiecie kędzierzyńsko - kozielskim: zakłady zlokalizowane 
w Kędzierzynie - Koźlu, tzn. podmioty wchodzące w skład BLACHOWNIA 
HOLDING S.A., Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN, Elektrownia 
BLACHOWNIA, Zakład Energetyki Cieplnej. 

 
Instalacje chemiczne BLACHOWNIA HOLDING i Zakłady Koksownicze 
ZDZIESZOWICE znajdują się na „Liście 80” - liście najbardziej uciążliwych 
zakładów dla środowiska w skali kraju (obecnie na liście znajduje się  
38 zakładów). 
 
W tabeli 19 i 20 przedstawiono przegląd średniorocznych stężeń substancji 
mierzonych w stacji pomiarowej Sławięcice (przy granicy powiatu), należącej 
do automatycznej sieci monitoringu powietrza BASKI Zakładów Azotowych 
KĘDZIERZYN S.A. Wyniki pomiarów obrazują wpływ zanieczyszczeń 
migrujących z rejonu  Kędzierzyna - Koźla w kierunku Powiatu Strzeleckiego. 
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Tabela 2.6.-19. Średnioroczne stężenia substancji mierzonych w stacji 
pomiarowej BASKI - punkt Sławięcice. 

Średnioroczne stężenia [µg/m3 ] w roku Substancja 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

pył PM10 79,0 62,7 75,0 76,2 51,2 47,4 44,6 47,1 44,8 43,6 
SO2 60,9 52,8 37,4 36,4 29,0 27,7 26,1 32,7 26,9 21,5 
NO2 21,8 31,0 24,9 27,2 25,6 22,7 22,4 21,0 16,5 29,3 
CO 979 827 814 855 773 806 773 766 881 1099 
CXHY 680 480 380 460 450 800 700 700 600 700 

 
Tabela 2.6.-20. Maksymalne wartości 8-godzinnych stężeń ozonu, ilość dni 
z przekroczeniem, mierzone w stacji pomiarowej BASKI - punkt Sławięcice. 

Substancja 
Wyniki pomiarów ozonu 

 
Wartość 

dopuszczalna 
- 1998 1999 2000 2001 2002 - 

Maksymalne stężenie 
8-godzinne [ µg/m3 ] 

175,9 164,0 202,9 178,8 186,8 120 

Ilość dni z 
przekroczeniem 

66 72 104 70 59 60 

 
Z powyższych danych wynika tendencja do stopniowego obniżanie się 
zanieczyszczenia powietrza pyłem i dwutlenkiem siarki, pozostałe 
zanieczyszczenia utrzymują się na zbliżonym poziomie na przestrzeni 
ostatnich lat. 
 
Przekroczony jest nieznacznie poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 
40µg/m3, w granicach marginesu tolerancji (w roku 2002 - 4,8µg/m3). 
 
Brak przekroczeń wartości odniesienia ze względu na ochronę zdrowia dla 
dwutlenku siarki 30µg/m3. 
 
Brak przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu 40µg/m3. 
Dla tlenku węgla i mieszaniny węglowodorów brak norm średniorocznych. 
 
Ilość dni z przekroczeniami stężeń ozonu zbliżona jest do wartości 
dopuszczalnej (60 dni/rok), należy jednak zaznaczyć, że od 2005r. liczba dni 
z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego wynosić będzie 25dni/rok. 
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Podsumowanie 
 
Na podstawie analizy wyników monitoringu powietrza można stwierdzić, że 
stopień czystości powietrza atmosferycznego na terenie Powiatu Strzeleckiego 
należy uznać za „średni” w związku ze stwierdzonymi w mieście Strzelce 
Opolskie przekroczeniami wartości normatywnych dla dwutlenku azotu oraz 
(potencjalnie) pyłu zawieszonego i ozonu.  
 
Wobec dominujących wiatrów zachodnich, istotny wpływ na poziom tła 
zanieczyszczeń w południowo - zachodniej części Powiatu Strzeleckiego ma 
napływ zanieczyszczeń emitowanych z dużych zakładów przemysłowych 
zlokalizowanych w sąsiednich powiatach: głownie w Kędzierzynie – Koźlu 
i Zdzieszowicach. 
 
W rejonie oddziaływania ZK „Zdzieszowice” nie stwierdzono przekroczeń 
wartości dopuszczalnych, ale po utrzymującej się do 2000r. tendencji 
spadku zapylenia powietrza, zaobserwowano nagły wzrost zanieczyszczenia 
powietrza pyłem. Nagły wzrost stężeń od 2001r. zaobserwowano również dla 
dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, zarówno w rejonie ZK „Zdzieszowice”, 
jak i w mieście Strzelce Opolskie, pomimo stale malejącej emisji 
zanieczyszczeń z terenu powiatu. 
 
Wyniki pomiarów obrazujących wpływ zanieczyszczeń migrujących z rejonu  
Kędzierzyna - Koźla w kierunku Powiatu Strzeleckiego wskazują na 
tendencję do stopniowego obniżanie się zanieczyszczenia powietrza pyłem i 
dwutlenkiem siarki, pozostałe zanieczyszczenia utrzymują się na zbliżonym 
poziomie na przestrzeni ostatnich lat. Na granicy powiatu zanieczyszczenie 
powietrza pyłem zawieszonym i ozonem zbliżone jest jednak do wartości 
dopuszczalnej. 
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2.7.  Hałas 
2.7.1. Wprowadzenie  
 
Mimo powszechności narażenia na nadmierny hałas i licznych badań 
potwierdzających jego szkodliwość, problem dyskomfortu akustycznego bywa 
często lekceważony. Bezspornie hałas jest zanieczyszczeniem środowiska. 
 
Łącząc pojęcie środowiska z hałasem wprowadzono określenie hałas 
środowiskowy lub hałas zewnętrzny, z uwagi na rozpatrywany obszar 
przestrzeni, który znajduje się poza miejscem pracy, na zewnątrz budynków 
mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. W definicji hałasu zawarte są 
dwa aspekty zjawiska: aspekt fizyczny, jako fali akustycznej oraz aspekt 
psychofizjologiczny z jego kategoriami szkodliwości dla zdrowia, 
uwzględniający skomplikowany proces percepcji i reakcji człowieka na 
bodźce akustyczne. 
 
Podstawowymi cechami fizycznymi dźwięku wpływającymi na jego 
odczuwanie są: poziom, częstość występowania, czas trwania oraz 
charakterystyka widmowa. Przykładową skalę uciążliwości hałasu 
komunikacyjnego przedstawia tabela 2.7-1. 
 
Tabela 2.7.-1. Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego 

Uciążliwość LAeq [dB] 

mała < 52 

średnia 52...62 

duża 63...70 

bardzo duża > 70 
 
Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku należy zaliczyć 
komunikację drogową. Gwałtowny wzrost liczby samochodów, notowany od 
lat 90-tych, skutkuje wzrostem liczby osób narażonych na 
ponadnormatywny hałas. Prowadzone przez szereg lat badania wykazują 
nieznaczną poprawę stanu akustycznego przy głównych trasach komunikacji 
drogowej w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni. Jednocześnie obserwuje się 
pogorszenie warunków akustycznych na pierwszej linii zabudowy. Coraz 
lepszy standard pojazdów, wprowadzane ograniczenia prędkości ruchu 
wynikające z przepisów o ruchu drogowym przy jednocześnie stale 
wzrastającej ilości pojazdów poruszających się po drogach nie prowadzą do 
poprawy warunków akustycznych na pobliskich terenach zabudowanych. 
W związku z tym mieszkańcy większych miast oraz osiedli położonych przy 
ruchliwych trasach komunikacyjnych nadal przebywają w klimacie 
akustycznym przekraczającym dopuszczalne normy. 
 
Prowadzony monitoring hałasu komunikacyjnego wskazuje, że do terenów 
szczególnego zagrożenia tego rodzaju hałasem należą duże miasta oraz 
obszary przyległe do tras komunikacyjnych o intensywnym ruchu. 
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2.7.2. Klimat akustyczny  
 
Klimat akustyczny to zespół zjawisk akustycznych kształtowanych przede 
wszystkim przez źródła hałasu takie jak: 
 
- komunikację samochodową, kolejową i lotniczą oraz obiekty z nią 

związane, 
- zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe emitujące hałas do 

środowiska, 
- obiekty publiczne związane z hałaśliwą działalnością np. stadiony, tereny 

zabaw itp. 
- transport dostawczy, urządzenia oczyszczania miasta i maszyny 

budowlane. 
 
Klimat akustyczny jest ściśle powiązany z układem urbanistycznym miasta 
tzn. z przebiegiem tras komunikacyjnych i usytuowaniem hałaśliwych 
obiektów (zakładów przemysłowych, dworców, magazynów, baz itp.) 
względem zabudowy chronionej. 
 
Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku należy komunikacja 
drogowa, która emituje ok. 80% wszystkich hałasów rozprzestrzeniających 
się w aglomeracjach miejskich. 
 
Do oceny klimatu akustycznego środowiska stosuje się wskaźnik tzw. 
równoważnego poziomu dźwięku – LAeq, który jest uśrednionym poziomem 
dźwięku w funkcji czasu. 
 
 
2.7.3. Uwarunkowania prawne. Normy poziomu dopuszczalnego 
hałasu. 
 
Obowiązująca od 01.10.2001r. Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony 
środowiska pod pojęciem emisji rozumie wprowadzane bezpośrednio lub 
pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, m.in. energii, 
takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. Hałas 
zdefiniowano zaś jako dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz. 
 
Ustawa POŚ wprowadza do polskiego systemu prawnego wymagania Unii 
Europejskiej, dotyczące ochrony środowiska, w tym ochrony przed hałasem. 
Zgodnie z ustawą ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak 
najlepszego klimatu akustycznego, w szczególności przez: 
 
- utrzymanie poziomów hałasu poniżej dopuszczalnych wartości lub co 

najmniej na tych poziomach, 
- zmniejszanie poziomów hałasu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie 

są one dotrzymane  
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Oceny jakości klimatu akustycznego i obserwacji zmian dokonuje się 
w ramach państwowego monitoringu środowiska.  
 
Ponieważ do tej pory nie wydano wszystkich rozporządzeń wykonawczych do 
nowej Ustawy, dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w środowisku, 
zależnie od źródła hałasu, sposobu zagospodarowania i funkcji badanego 
terenu określa obowiązujące Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 1998 r., Nr 66, 
poz. 436). 
 
Tabela nr 2.7.-2 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
równoważnym poziomem dźwięku A w dB 

drogi lub linie 
kolejowe 

pozostałe obiekty i grupy 
źródeł hałasu 

Lp. Przeznaczenie terenu pora dnia 
– przedział 

czasu 
odniesienia  
równy 16 
godzinom 

pora nocy – 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

pora dnia 
– przedział 

czasu 
odniesienia  

równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom 

dnia 

pora nocy 
– przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 1 
najmniej 

korzystnej  
godzinie 

nocy 

1 
a. Obszary A ochrony 
uzdrowiskowej 
b. Tereny szpitali poza miastem 

50 40 40 35 

2 

a. Tereny wypoczynkowo –
rekreacyjne poza miastem 
b. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
c. Tereny zabudowy związanej 
 ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży 
d. Tereny domów opieki 
e. Tereny szpitali w miastach 

55 45 45 40 

3 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 
b. Tereny zabudowy 
mieszkaniowe jednorodzinnej z 
usługami rzemieślniczymi 
c. Tereny zabudowy zagrodowej 

60 50 50 40 

4 

a. Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców ze zwartą 
zabudową mieszkaniową i 
koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych 
i usługowych 

65 55 55 45 
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Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.01.2002r. w sprawie wartości 
progowych poziomów hałasu (Dz.U. 2002r., Nr 8, poz. 81), będące aktem 
wykonawczym nowej ustawy Prawo Ochrony Środowiska określiło wartości 
progowe poziomów hałasu w środowisku, których przekroczenie powoduje 
zaliczenie obszaru do kategorii terenu zagrożonego hałasem. Dla hałasu 
komunikacyjnego dróg i linii kolejowych wartość progowa poziomu hałasu 
wynosi 75 dB – w porze dnia i 67 dB – w porze nocnej, a dla pozostałych 
źródeł odpowiednio 67 dB i 57 dB. 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
02.07.2003r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń używanych na 
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2003r., 
Nr 138, poz. 1316), wprowadzające do polskiego prawodawstwa 
(od 01.01.2004r.) wymagania Dyrektywy Nr 14/2000/EEC z dnia 8 maja 
2000r. w sprawie harmonizacji przepisów prawa państw członkowskich 
w zakresie emisji hałasu do środowiska przez sprzęt wykorzystywany na 
wolnym powietrzu. Rozporządzenie określa zasadnicze wymagania dla 
urządzeń używanych na zewnątrz w zakresie emisji hałasu, procedury oceny 
zgodności, procedury określania poziomu hałasu, zbierania danych 
dotyczących emisji hałasu itp. 
 
Postanowienie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 13.02.1996 r. (znak PEpz-2211-3036-A2-2/96) określa się 
następujące strefy ponadnormatywnego oddziaływania autostrady: 
 - strefa oddziaływań  ekstremalnych - 20 m, 
 - strefa zagrożeń - 50 m, 
 - strefa uciążliwości - 150 m. 
 
Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie energii w postaci hałasu 
i drgań wymaga: 
 
- pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mogących powodować 

znaczne pogorszenie klimatu akustycznego , zgodnie z Dyrektywą 
96/61/UE, zwaną popularnie Dyrektywą IPPC („Integrated Pollution 
Prevention and Control”) wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji 
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. (Dz. U. Nr 122 
poz. 1055 z dnia 01.08.2002r.). 

 
- pozwolenia na emisję hałasu  zgodnie z art. 230 Ustawy Prawo ochrony 

środowiska - „Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska jest 
wymagane, gdy hałas w środowisku przekracza dopuszczalne poziomy 
(...).Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska nie jest wymagane, 
gdy hałas powstaje w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii 
tramwajowych, lotnisk oraz portów lub z działalnością osoby fizycznej nie 
będącej przedsiębiorcą. 
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2.7.4. Regulacje prawne Unii Europejskiej. 
 
Analiza dyrektyw europejskich wskazuje, że wszystkie one odnoszą się 
wyłącznie do zagadnień emisji hałasu ze źródła (samochodu, samolotu 
maszyny itp.). 
 
Od 2002r. kilkadziesiąt unijnych dyrektyw normalizujących emisję hałasu 
z poszczególnych źródeł (samoloty, samochody, motocykle, kolej, maszyny 
i urządzenia budowlane, kosiarki do trawy, zmechanizowany sprzęt domowy 
i inne) zastąpiła Dyrektywa Nr 14/2000/EEC z dnia 8 maja 2000 r. 
w sprawie harmonizacji przepisów prawa państw członkowskich w zakresie 
emisji hałasu do środowiska przez sprzęt wykorzystywany na wolnym 
powietrzu. 
Dyrektywa ta dotyczy ponad 50 kategorii sprzętu wykorzystywanego na 
wolnym powietrzu. Określa ona zasady harmonizacji standardów emisji 
hałasu, procedur oceny zgodności, procedur określania poziomu hałasu, 
zbierania danych dotyczących emisji hałasu. 
 
W odróżnieniu od licznych dyrektyw „emisyjnych”, brak jest natomiast 
dyrektywy regulującej problematykę imisji hałasu w środowisku. 
Spowodowało to, że ponoszone nakłady na ochronę środowiska przed 
hałasem nie przynosiły przewidywanych efektów. Przesłanki powyższe 
spowodowały przygotowanie w ramach Unii dokumentu „Future Noise Policy” 
(przyszła polityka hałasowa).  
 
Jak wspomniano, obecnie zakres regulacji obejmuje wyłącznie urządzenia 
i pojazdy będące źródłami hałasu w środowisku. Źródła te należą, co trzeba 
przyznać, do bardziej uciążliwych, niemniej regulacje nie obejmują jednak 
wszystkich istotnych źródeł hałasu w środowisku. Inaczej ujmując 
zagadnienie, w latach ubiegłych skoncentrowano się na regulacji emisji 
hałasu. Natomiast cała gałąź działalności związaną z ograniczaniem imisji 
hałasu pozostawała poza regulacjami prawnymi na szczeblu 
międzynarodowym. 
 
W prawodawstwie Unii Europejskiej brak uregulowań dotyczących akustyki 
urbanistycznej, nie dokonano też standaryzacji opisu klimatu akustycznego 
środowiska i jego ochrony (dopuszczalne poziomy dźwięku w przestrzeni 
zurbanizowanej).  
 
Efektem zmiany podejścia do problemów akustyki środowiska stało się 
zintensyfikowanie działań prowadzących w efekcie do opracowania 
i przewidywanego już niedługo przyjęcia nowej Dyrektywy UE odnoszącej się 
do hałasu w środowisku, o charakterze „imisyjnym”. 
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2.7.5. Źródła emisji hałasu na terenie powiatu 
2.7.5.1. Hałas komunikacyjny samochodowy 
 
Powiat Strzelce Opolskie posiada bardzo dogodne położenie komunikacyjne. 
Harmonijny rozwój transportu i komunikacji jest warunkiem decydującym 
o rozwoju gospodarczym danego obszaru. Z drugiej strony, rozwój 
motoryzacji, oddziałuje negatywnie na środowisko, zwłaszcza gdy nie jest 
związany z modernizacją i rozwojem stanu technicznego dróg.  
 
Corocznie przybywa około 10% samochodów. Tabela nr 2.7.-3 przedstawia 
ilość pojazdów zarejestrowanych w Powiecie Strzeleckim, stan na dzień 
31.XII.2001, dane wg Rocznika Statystycznego Wojew. Opolskiego 2002. 
 
Tabela nr 2.7.-3. Pojazdy zarejestrowane w Powiecie Strzeleckim. 

 
Na poziom hałasu drogowego w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ 
przede wszystkim: natężenie ruchu komunikacyjnego, udział transportu 
ciężkiego w strumieniu ruchu, odległość zabudowy mieszkalnej od drogi, 
prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), typ i stan 
techniczny pojazdów, nachylenie drogi, stan nawierzchni oraz płynność 
ruchu. 
 
Opis sieci komunikacyjnej znajduje się w rozdziale pierwszym niniejszego 
Programu (punkt 1.3.9. „Transport i komunikacja”). 
 
Najistotniejsze znaczenie komunikacyjne ma autostrada A4 przebiegająca 
przez tereny gmin: Leśnica (w tym przez Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”) 
i Ujazd. Na terenie gminy Ujazd znajdują się 2 węzły autostrady A4: Olszowa 
i Nogowczyce - jedyne w powiecie strzeleckim spośród 6 węzłów  
w województwie. Cechą charakterystyczną autostrad jest ruch ciągły, płynny 
oraz w przypadku badanego odcinka trasy A4 - dobry stan nawierzchni. 
Stałe natężenie ruchu pojazdów ciężkich dla pory nocnej i dziennej oraz 
znacznie niższe natężenie ruchu pojazdów osobowych w porze nocnej, 
występujące na autostradzie A4 powoduje, że poziom hałasu dla pory nocnej 
jest niewiele niższy od hałasu w porze dnia (około 4dB) - tabela nr 2.7-4. 
 
Według szacunkowych pomiarów przeprowadzonych przez POŚ „Lemitor” 
w okresie marzec - czerwiec 2003 wartości SDR dla powiatowego odcinka 
autostrady należą do zakresu SDR=10000-16000 pojazdów samochodowych 
ogółem. 
 
 
 

Pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze  
zarejestrowane 

434266 

Samochody osobowe 303360 

Samochody Ciężarowe 45495 
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Następną istotną pod względem natężenia ruchu kategorią dróg są drogi 
krajowe (DK). Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu z roku 2000 
prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Opolu wykazały, że dla tego typu dróg SDR =4000-14000. 
 
Kolejną kategorią dróg są drogi wojewódzkie, wyniki Generalnego Pomiaru 
Ruchu z roku 2000 wykazały następujące średnie dobowe natężenie ruchu 
dla dróg wojewódzkich SDR=1500 - 5000.  
 
Sieć komunikacyjną uzupełniają drogi powiatowe i gminne o SDR=700 - 
2500. Drogi pogrupowano ze względu na SDR. 
 
Na podstawie przeprowadzonych przez POŚ „Lemitor” w 2003r. pomiarów 
poziomu hałasu drogowego oraz natężenia ruchu pojazdów, w oparciu 
o „Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego PIOŚ IOŚ”, Warszawa 
1996 z programem komputerowym H-DROG for Windows 3.0 obliczono 
zasięg oddziaływania hałasu drogowego. 
 
Do obliczeń przyjęto: 
 
- spadek natężenia ruchu w nocy o 50%, 
- ruch samochodów ciężarowych na autostradzie utrzymuje się na stałym 

poziomie dla całej doby (czyli procentowy udział rośnie w nocy), 
- brak ekranów akustycznych, 
- punkt obserwacji jest usytuowany na wysokości 1,5m,  
- dla autostrady przyjęto nawierzchnie gładką, 
- dla dróg powiatowych przyjęto gorszą jakość nawierzchni. 
 
Otrzymane wartości zestawiono w tabeli nr 2.7.-4 
 
Tabela nr 2.7.-4. Poziom hałasu w zależności od klasy drogi 

Natężenie ruchu 
Udział 

pojazdów 
ciężkich 

Średnia 
prędkość 
pojazdów 

osobowych 

Średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 

Poziom w 
odległości 

7,5 m 

[poj./dobę] [poj./h] [dBA] [dBA] 

Droga 

łącznie noc dzień 
[%] [km/h] [km/h] 

noc dzień 
Autostrada 
A4 

12000- 
16000 

300 - 
350 

600 - 
700 

15 120 80 
70-
71 

75 

Drogi 
krajowe  

12000 - 
15000 

100- 
300 

200 - 
600 

8 70 50 66 73 

Drogi 
wojew. 

2000 -
5000 

40-
100 

80-
200 

10 70 50 
61-
57 

68-
61 

Drogi 
powiatowe 

750 - 
3000 

15- 
60 

30 -
120 

5 60 50 64 70 
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Na postawie badań instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki 
Wrocławskiej określono typowe wartości poziomów hałasu drogowego 
w zależności od klasy drogi - tabela nr 2.7.-5. 
 
Tabela nr 2.7.-5. Wartości poziomów hałasu drogowego w zależności od klasy 
drogi. 

Warunki ruchu Poziom hałasu 
Całkowite 
natężenie 

ruchu 

 Procentowy 
udział poj. 

ciężarowych 

średnia 
prędkość 

Odległość [m] 

Qśr p Vśr d=10 d=20 d=30 

Rodzaj drogi 

[poj./h] [%] [km/h] [dB] [dB] [dB] 
Główne, 
krajowe 

2000 - 
3000 

10 60 71 69 66 

Zbiorcze 
1250 - 
1500 

5 60 68 66 63 

Lokalne 500-600 2 50 63 60 57 

 
 
W mniejszych miastach największe zagrożenie hałasem drogowym, występuje 
w odniesieniu do zabudowy położonej wzdłuż jednej, zazwyczaj głównej trasy. 
Na podstawie wartości zestawionych w tabeli nr 2.7-6a i 2.7-6b wyznaczono 
powierzchnię następujących kategorii obszarów: 
 
- obszar zagrożony hałasem w porze dziennej, 
- obszar zagrożony hałasem w porze nocnej,  
- obszar występowania ponadnormatywnego hałasu w porze dziennej, 
- obszar występowania ponadnormatywnego hałasu w porze nocnej. 
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Tabela 2.7-6a. Główne drogi Powiatu Strzeleckiego wraz z obszarami oddziaływania na klimat akustyczny w porze dnia. 

Kategoria  
drogi 

Długość odcinka 
trasy 

komunikacyjnej 

Poziom hałasu 
w odległości 
1m dla pory 

dnia 

Odcinek 
komunikacyjny 

Zasięg 
występowania 

poziomu 
hałasu 

wyższego od 
dopuszczalnego 

-60dB 

Zasięg 
występowania 

poziomu 
hałasu 

wyższego od 
progowego - 

75dB 

Obszar 
występowania 

ponad-
normatywnego 

poziomu 
hałasu 
- 60dB 

Obszar 
zagrożony 
hałasem - 

75dB 

 [km] [dB]  [m] [m] [km2] [km2] 

A4 16 83,8 
gr. powiatu - 
Nogowczyce 

160 6 2,6 0,096 

DK 40 5 76,8 
gr. powiatu - gr. 

powiatu 
40 1 0,2 0,007 

DK 88 7 81,8 
Strzelce Op. - 
Nogowczyce 

110 4 0,8 0,028 

DK 94 14 81,8 
Izbicko - Strzelce 

Op. 
110 4 1,5 0,056 

DK 94 3 81,8 Strzelce Op. 110 4 0,3 0,012 

DK 94 13 76,8 
Strzelce Op. - gr. 

powiatu 
40 1 0,5 0,019 

DW 463 12 69,8 
gr. powiatu - 
Zawadzkie 

10 0 0,1 0,004 

DW 901 11 76,8 
Zawadzkie - gr. 

powiatu 
40 1 0,4 0,016 

DW 426 17 76,8 
Zawadzkie - 

Strzelce Opolskie 
40 1 0,7 0,024 

DW 426 5 69,8 
Strzelce Opolskie 

- Olszowa 
10 0 0,0 0,002 

DW 409 15 69,8 
gr. powiatu - 
Strzelce Op. 

10 0 0,1 0,005 

DP 27-... 312 78,8 
drogi powiatowe 

razem 
60 2 18,3 0,681 
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Tabela 2.7-6b. Główne drogi Powiatu Strzeleckiego wraz z obszarami oddziaływania na klimat akustyczny w porze nocy. 

Kategoria 
drogi 

Długość odcinka 
trasy 

komunikacyjnej 

Poziom 
hałasu w 
odległości 

1m dla pory 
nocy 

Odcinek 
komunikacyjny 

Zasięg 
występowania 

poziomu hałasu 
wyższego od 

dopuszczalnego 
 -50dB 

Zasięg 
występowania 

poziomu 
hałasu 

wyższego od 
progowego - 

67dB 

Obszar ponad-
normatywnego 

poziomu 
hałasu 
- 50dB 

Obszar 
zagrożony 
hałasem 
- 67dB 

 [km] [dB]  [m] [m] [km2] [km2] 

A4 16 79,8 
gr. powiatu - 
Nogowczyce 

360 16 7,4 0,177 

DK 40 5 69,8 
gr. powiatu - gr. 

powiatu 
75 2 0,4 0,009 

DK 88 7 74,8 
Strzelce Op. - 
Nogowczyce 

190 5 1,4 0,033 

DK 94 14 74,8 
Izbicko - Strzelce 

Op. 
190 5 2,7 0,066 

DK 94 3 74,8 Strzelce Op. 190 5 0,6 0,014 

DK 94 13 69,8 
Strzelce Op. - gr. 

powiatu 
75 2 0,9 0,022 

DW 463 12 65,8 
gr. powiatu - 
Zawadzkie 

30 1 0,4 0,009 

DW 901 11 69,8 
Zawadzkie - gr. 

powiatu 
75 2 0,8 0,019 

DW 426 17 69,8 
Zawadzkie - 

Strzelce Opolskie 
75 2 1,2 0,029 

DW 426 5 65,8 
Strzelce Opolskie - 

Olszowa 
30 1 0,2 0,004 

DW 409 15 65,8 
gr. powiatu - 
Strzelce Op. 

30 1 0,5 0,011 

DP 27-... 312 72,8 
drogi powiatowe 

razem 
135 3 41,1 0,989 
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Analizują dane zebrane w tabelach nr 2.7.-6a i b, można stwierdzić, że 
całkowity obszar zagrożony hałasem (przyjęto wartości dla pory nocnej) 
wynosi - 1,38km2, natomiast całkowity obszar powiatu Strzelce Opolskie 
objęty ponadnormatywnym hałasem w porze nocnej wynosi - 57km2. 
Obszar zagrożony hałasem stanowi 0,18% całkowitego obszaru powiatu. 
Głównym wskaźnikiem stopnia zagrożenia hałasem jest liczba ludności 
narażonej na ponadnormatywny lub ponad progowy hałas.  
 
Miarą uciążliwości indywidualnej hałasu jest równoważny poziom dźwięku A, 
Leq. Oceny stopnia zanieczyszczenia hałasem dokonuje się na porównując 
wartość Leq z poziomem dopuszczalnym (tabela nr 2.7.-2) lub progowym.  
Obliczone lub zmierzone wartości LeqA w połączeniu z liczbą mieszkańców 
na badanym terenie pozwalają określić społeczną dokuczliwość hałasu- SSH. 
 

SSH = n * LeqA 
 
Gdzie n - liczba ludności narażonej na hałas. Społeczna dokuczliwość 
maleje, gdy maleje równoważny poziom dźwięku LeqA. Wartość SSH pozwala 
uszeregować obszary pod względem stopnia zanieczyszczenia hałasem, 
pozwala także określić kolejność działań w celu poprawy klimatu 
akustycznego. 
 
 
2.7.5.2. Hałas komunikacyjny kolejowy  
 
Obok transportu kołowego na terenie powiatu występuje dobrze rozwinięta 
sieć kolejowa, w której skład wchodzą cztery czynne linie: 
 
- Opole - Strzelce Opolskie - Gliwice (część linii magistralnej nr 132), 
- Fosowskie - Częstochowa (część pierwszorzędnej linii nr 61), 
- Opole - Fosowskie - Tarnowskie Góry (część pierwszorzędnej linii nr 144), 
- Fosowskie - Kluczbork (część pierwszorzędnej linii nr 175). 
 
Równoważny poziom hałasu kolejowego na linii najbliższej zabudowy 
mieszkaniowej – 20m od toru – obliczono wg wzoru: 
 

LAeqT   =  10 lg( n/T 100,1LAE) 
 
gdzie:  

T –  czas dla którego wyznacza się wartość równoważnego poziomu 
hałasu – 57 600 s dla pory dnia i 28800s dla pory nocnej,  

n –   liczba przejazdów pociągów, 
LAE – ekspozycyjny poziom dźwięku stosowany do oceny poziomu 

równoważnego pojedynczych zjawisk akustycznych takich jak 
np. przejazd pociągu. 
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Obliczenia zestawiono w tabeli nr 2.7-7. 
 
Tabela 2.7-7. Główne trasy kolejowe Powiatu Strzeleckiego wraz z obszarami 
oddziaływania na klimat akustyczny w porze nocy. 

Linia 
kolejowa 

Długość 
linii (na 
terenie 
powiatu 

Natężenie ruchu 
pociągów 

 
[pociągi na 

dobę] 

Poziom dźwięku 
w odległości 7,5m 

 
[dBA] 

Zasięg 
oddziaływania 
ponadnorma-

tywnego 
hałasu dla 
pory nocnej 

Powierzchnia 
obszaru 

oddziaływania 
hałasu 

ponadnorma-
tywnego 

- [km] 
pora 
dnia 

pora 
nocy 

pora 
dnia 

pora 
nocy 

[m] [km2] 

Opole - 
Strzelce Op. 

- Gliwice 
(nr 132) 

24,0 53 26,5 74,0 71,0 450 10,8 

Fosowskie - 
Częstochowa 

(nr 61) 
6,3 16,6 8,3 69,0 66,0 200 1,3 

Opole - 
Fosowskie 
(nr 144) 

6,0 19,4 9,7 69,7 66,7 220 1,3 

Fosowskie - 
Tarnowskie 

Góry 
(nr 144) 

8,0 16,0 8,0 68,8 65,8 200 1,6 

Fosowskie - 
Kluczbork 
(nr 175) 

5,2 6,8 3,4 65,1 62,1 10 0,1 

 
 
Analizując dane zebrane w powyższej tabeli nr 2.7.-7 można stwierdzić, że 
całkowity obszar powiatu Strzelce Opolskie objęty ponadnormatywnym 
hałasem kolejowym w porze nocnej wynosi - 15,0km2. 
Obszar zagrożony hałasem wynosi około 0,5km2 i stanowi 0,07% całkowitego 
obszaru powiatu. 
 
 
2.7.5.3. Hałas przemysłowy 
 
Uciążliwość akustyczna obiektów przemysłowych i usługowych oceniana jest 
na podstawie pomiarów. Pomiary hałasu wykonywane są przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w związku ze skargami mieszkańców lub 
zgodnie z przyjętym planem kontroli zakładów.  
 
Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. 
(Dz.U. nr 62 poz. 627) prowadzący instalację emitującą ponadnormatywny 
hałas do środowiska zobowiązany jest wystąpić do urzędu starosty o wydanie 
pozwolenie na emisję hałasu. 
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Jak już pisano w Powiecie Strzeleckim pozwolenia zintegrowanego, czyli 
także na emitowanie hałasu, wymagają składowiska odpadów komunalnych 
Szymiszów, Kielcza i Krasowa oraz PACKPROFIL Sp. z o.o. Kolonowskie. 
Potencjalnie (po wznowieniu działalności, ze względu na posiadane 
instalacje) również GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. - Cementownia „Strzelce 
Opolskie”, ŚZPW OPOLWAP S.A. - Zakład „Strzelce Opolskie” oraz Huta 
„ANDRZEJ” Zawadzkie. 
 
Należy zaznaczyć, że aktualnie Huta „ANDRZEJ” w Zawadzkiem ogłosiła 
upadłość, jednak obiekt funkcjonujący niegdyś jako Huta im. Gen. Karola 
Świerczewskiego posiadał określoną strefę ochronną, m.in. z uwagi na 
oddziaływanie hałasu na sąsiadującą zabudowę mieszkalną. Warunkiem 
uzyskania pozwolenia IPPC po wznowieniu działalności przez Hutę jest 
dotrzymywanie standardów jakości środowiska, w tym norm hałasowych. 
W przypadku powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenie Huty 
należy zwrócić szczególną uwagę na ich uciążliwość akustyczną. 
 
Emisja hałasu z urządzeń wykorzystywanych na składowiskach odpadów 
związana jest z pracą urządzeń typu kompaktor, spycharka, ładowarka itp. 
Poziom dźwięku w odległości 1m od urządzeń tego typu przyjmuje wartości 
w zakresie 75-90dB. Zakres występowania ponadnormatywnego poziomu 
dźwięku (dla źródła emitującego hałas 90dB) określonego dla pory nocnej 
wynosi około 80m. Zwykle urządzenia wykorzystywane na składowiskach nie 
pracują w porze nocnej. 
 
Pomiarów kontrolnych hałasu przemysłowego dokonuje na terenie powiatu 
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, kontrolując poziom 
hałasu przenikającego do środowiska. W przypadkach stwierdzenia 
nadmiernego poziomu hałasu nakładane są kary. 
 
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 21 października 
2003r. „w sprawie wysokości stawek za (..) przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu hałasu na rok 2004”, jednostkowe stawki kar wynoszą  
(tabela nr 2.7-8): 
 
Tabela nr 2.7.-8. Jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu dźwięku. 

W zł za każdy dB przekroczenia 
Wielkość przekroczenia 

w porze dnia w porze nocy 

od 1 do 5dB 8,55 10,69 
powyżej 5 do 10dB 14,97 18,17 
powyżej 10 do 15dB 21,38 25,66 
powyżej 15dB 32,07 38,49 
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2.7.6. Wnioski 
 
Oceniając stan klimatu akustycznego Powiatu należy określić jego pozytywne 
strony, a mianowicie brak uciążliwego przemysłu. Niekorzystny stan w 
zakresie klimatu akustycznego to: 
 

1) Przebieg tras kolejowych. 
2) Przebieg autostrady A4 
3) Występowanie terenów zagrożonych hałasem w najbliższym otoczeniu 

dróg i torów kolejowych w porze nocnej. 
4) Przekroczenie normatywnych poziomów hałasu w otoczeniu tras 

komunikacyjnych na obszarze w odległości od 10 do 160m w porze 
dnia i od 30 do 360m w porze nocnej. 

5) Brak zieleni izolacyjnej i innych zabezpieczeń przed hałasem 
komunikacyjnym, a w przypadku autostrady ekrany akustyczne o zbyt 
małej skuteczności. 

 
 
2.8. Gospodarka odpadami 
2.8.1. Odpady komunalne 
2.8.1.1.  Wstęp 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa problem odpadów komunalnych 
stanowi zadanie własne samorządów terytorialnych.  
 
W województwie opolskim na 142 gminy (12 powiatów) przypada 71 
składowisk odpadów komunalnych o łącznej powierzchni ok. 195ha  
i pojemności ok. 7900tys. m3. Składowanych jest na nich obecnie ok. 3,6mln 
Mg odpadów (2001 r.) (WIOŚ Opole, GUS). 
 
Stan gospodarki odpadami w województwie nie jest zadawalający. Źródłem 
odpadów komunalnych wytworzonych na terenach miejskich są przede 
wszystkim gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej i obsługi 
ludności. Powszechnie stosowaną w województwie metodą unieszkodliwiania 
odpadów jest deponowanie na składowiskach.  
 
Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od 
innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład 
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (według 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach). Gospodarką odpadami 
komunalnymi zajmują się z mocy ustawy gminy. Aktem prawnym 
regulującym te kwestie jest Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie, do której nowelizację wprowadziła Ustawa z 
dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Nowelizacja zwiększyła 
uprawnienia gmin i rad gminnych w zakresie tworzenia warunków do 
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właściwej gospodarki odpadami komunalnymi, oraz nałożyła nowe obowiązki 
na właścicieli nieruchomości w sprawie zasad utrzymania czystości 
i porządku w gminie. Nieselektywne składowanie nadal stanowi główny 
sposób unieszkodliwiania odpadów komunalnych.  
 
Aby zmniejszyć ilości odpadów kierowanych na wysypiska większość gmin 
wdraża na swoim terenie system selektywnej zbiórki odpadów. W 2001 r. 31 
jednostek organizacyjnych prowadziło selektywną zbiórkę (głównie 
makulatury i szkła), a 7 jednostek zamierza taki system wprowadzić 
w najbliższym czasie. 
 
Podejmowane przez samorządy Gmin inicjatywy w zakresie segregacji 
odpadów, odzysku surowca wtórnego, a w konsekwencji minimalizowania 
ilości kierowanych na wysypiska odpadów, winny być sukcesywnie 
rozszerzane i prowadzone równolegle z zadaniami w zakresie budowy, 
rozbudowy i modernizacji składowisk odpadów komunalnych. Pozwoli to na 
wydłużenie okresu ich eksploatacji. Dla szerszego wdrażania tego kierunku 
brak jest nadal właściwych relacji ekonomicznych i sprzyjających 
uwarunkowań gospodarczych.  
 
Głównymi źródłami powstawania odpadów na terenach wiejskich są: 
gospodarstwa domowe, obiekty obsługi wsi (ludności i rolnictwa), zakłady 
przemysłowe i usługowe oraz gospodarstwa rolne indywidualne i zbiorowe. 
Skład i struktura odpadów komunalnych wytworzonych na terenach 
miejskich i wiejskich różnią się zasadniczo. Odpady powstałe na terenach 
miejskich charakteryzują się wyższą wartością opałową. Strukturę odpadów 
komunalnych przedstawia tabela nr 2.8.-1. (na podstawie „Krajowego Planu 
Gospodarki Odpadami” – źródło: dane opracowane przez IETU). 
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Tabela 2.8.-1. Szacunkowy skład morfologiczny powstających odpadów 
komunalnych 

Miasta Tereny wiejskie 
Lp. Udział frakcji 

% % 

1 
 Odpady kuchenne ulegające 
 biodegradacji 

21,3 9,9 

2  Odpady zielone 2,4 1,9 
3  Papier i tektura 6,8 4,8 
4  Opakowania papierowe 9,8 6,9 
5  Opakowania wielomateriałowe 1,1 0,8 
6  Tworzywa sztuczne 11,4 9,4 

7 
 Opakowania z tworzyw  
 sztucznych 

3,7 3,0 

8  Tekstylia 2,8 2,1 
9  Szkło 0,5 0,4 
10  Opakowania ze szkła 6,6 8,4 
11  Metale 3,0 2,0 
12  Opakowania blaszane 1,1 0,7 
13  Opakowania aluminiowe 0,3 0,2 
14  Odpady mineralne 3,4 5,9 
15  Drobna frakcja popiołowa 11,0 18,0 
16  Odpady wielkogabarytowe 4,7 6,7 
17  Odpady budowlane 9,4 17,9 
18  Odpady niebezpieczne 0,7 0,9 

 
Należy oczekiwać, że w miarę rozwoju gospodarczego kraju i poprawy 
sytuacji finansowej mieszkańców, skład morfologiczny odpadów będzie się 
zmieniał, upodabniając się stopniowo do składu odpadów w krajach Europy 
Zachodniej. Wraz z upływem czasu nastąpi w nich spadek zawartości 
substancji organicznej przy jednoczesnym wzroście ilości odpadów 
opakowaniowych (papier, tworzywa sztuczne, szkło).  
 
Jednocześnie zmniejszała się będzie stopniowo zawartość frakcji <10mm jako 
efekt zastępowania węgla w ciepłownictwie innymi źródłami energii (gaz, olej 
opałowy). 
Grupą odpadów bardzo ważną z punktu widzenia ochrony środowiska 
naturalnego są wytwarzane przez mieszkańców odpady mające właściwości 
odpadów niebezpiecznych. Należą do nich m. in.: 
 
- zużyte baterie, akumulatory itp.,  
- odpady zawierające rtęć (lampy rtęciowe, termometry),  
- pozostałości oraz opakowania po farbach i lakierach,  
- rozpuszczalniki organiczne,  
- inne substancje chemiczne np. służące do wywabiania plam, środki 

czyszczące,  
- środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,  
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- zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do 
dezynfekcji i dezynsekcji,  

- zużyte oleje smarowe i silnikowe,  
- odczynniki chemiczne np. fotograficzne.  
 
Charakterystyka i przestrzenne rozmieszczenie źródeł opadów komunalnych 
 
Bilans wytwarzania odpadów komunalnych obejmuje następujące źródła: 
 
- gospodarstwa domowe w przeliczeniu na mieszkańców, 
- obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności: 
- urzędy organów administracji, 
- szkoły i placówki oświatowe, 
- zakłady opieki zdrowotnej i opieki społecznej (z wyjątkiem odpadów 

niebezpiecznych), 
- handel, 
- obiekty remontowane, 
- inne źródła: 

◦ ulice, 
◦ targowiska, 
◦ parki, cmentarze. 

 
Jednym z priorytetów w prowadzonej przez państwo polityce ochrony 
środowiska jest zagospodarowanie odpadów nagromadzonych na 
składowiskach oraz minimalizacja wytwarzania odpadów. Dla gospodarki 
odpadami komunalnymi przewiduje się wdrażanie rozwiązań kompleksowych 
w hierarchii: 
 
- wstępna selekcja odpadów w źródle ich powstawania, 
- ponowne użycie poszczególnych strumieni odpadów, 
- unieszkodliwianie, 
- składowanie, 
- budowę składowisk spełniających wymogi ochrony środowiska dla 

odpadów, które nie mogą być wykorzystane gospodarczo. 
 
 
2.8.1.2. Gospodarka odpadami komunalnymi w Powiecie Strzeleckim 
 
Podstawy prawne gospodarki odpadami komunalnymi. 
 
Gospodarka odpadami komunalnymi jest jednym z elementów funkcjonalno-
przestrzennych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym jednostki 
administracyjnej. Ogólnie gospodarka odpadami komunalnymi leży w 
kompetencji władz gminnych. Wynika to z Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13/96 poz. 74 wraz z późniejszymi 
zmianami), która w Art. 7 ust. 1 pkt 3 zobowiązuje gminę do utrzymania 
składowisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych powstałych na jej 
terenie. 
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Realizacja tego typu zobowiązań wymaga: 
 
- konieczności lokalizacji składowiska odpadów komunalnych na terenie 

własnym Gminy lub wspólnego użytkowania takiego obiektu położonego 
na terenie innej Gminy, 

- uwzględnienia lokalizacji podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wywożeniem odpadów gromadzonych przez mieszkańców, 

- tworzenia warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania 
(tymczasowego) odpadów przydatnych do wykorzystania, w tym lokalizacji 
podmiotów zajmujących się przetwórstwem wysegregowanych odpadów, 

- wymogu organizowania gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
wydzielanymi z odpadów komunalnych. 

 
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w Gminach (Dz.U. Nr 132/96 poz. 622, z późniejszymi zmianami) jest 
podstawowym aktem prawnym określającym zadania Gminy i obowiązki 
właścicieli nieruchomości m.in. w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi i nieczystościami ciekłymi. 
 
Zgodnie określoną w ustawie definicją, przez odpady komunalne należy 
rozumieć odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach 
czyli odpady  powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady 
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 
odpadów powstających w gospodarstwach domowych 
Zgodnie z Art. 4 wymienionej ustawy, Rada Gminy po zasięgnięciu opinii 
państwowego terenowego inspektora sanitarnego ustala w drodze uchwały 
szczegółowe zasady dotyczące przedmiotu ustawy.  
Zasady te zawarte w uchwale Rady Gminy muszą być zgodne również 
z aktualnie obowiązującymi przepisami: 
 
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, 

poz. 628 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 

z roku 2001, poz. 1591 (tekst jednolity) z późniejszymi zmianami), 
- Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

Nr 142 z roku 2001, poz. 1592 (tekst jednolity) z późniejszymi zmianami), 
- Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. 

Nr 142 z roku 2001, poz. 1590 (tekst jednolity) z późniejszymi zmianami). 
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W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Powiat posiada następujące 
uprawnienia: 
 
- wydawanie nowych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie 

transportu, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych (Art. 1, ust. 26, lit. d; ust. 12, lit. b i Art. 9, ust. 2 Ustawa 
z dnia 19.12.2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78)), 

- wydawanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów w tym 
komunalnych, 

- zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowisk odpadów dla obiektów 
przyjmujących do 20Mg/24h odpadów, 

- dodatkowo zgodnie z Art. 40 i 41 Ustawy o samorządzie powiatowym 
Rada Powiatu może uchwalić w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
przepisy miejscowe obowiązujące na terenie całego powiatu, w tym 
przepisy porządkowe dotyczące ochrony środowiska, w zakresie 
nieuregulowanym w innych przepisach, jeśli przyczyny konieczności 
wydania przepisów występują na terenie więcej niż jednej gminy. 

 
W Powiecie Strzeleckim występuje 7 gmin, 5 gmin miejsko wiejskich i 2 
gminy wiejskie. W tabeli nr 2.8-2 przedstawiono strukturę ludności 
w Powiecie Strzeleckim z podziałem na gminy. Dane podano na podstawie 
Rocznika Statystycznego Województwa Opolskiego z 2002 r. stan na 
31.12.2001 r. 
 
Tabela nr 2.8.-2. Struktura ludności w Powiecie Strzeleckim. 

Struktura ludności Jednostka 
organizacyjna Miasto Wieś Razem 

 Powiat Strzelecki 39006 46420 85426 
 Gmina Izbicko - 5614 5614 
 Gmina Jemielnica - 7964 7964 
 Gmina Kolonowskie 4016 3029 7045 
 Gmina Leśnica 3092 6144 9236 
 Gmina Strzelce Op. 21079 13776 34855 
 Gmina Ujazd 1741 5095 6836 
 Gmina Zawadzkie 9078 4798 13876 
 
 
We wszystkich gminach prowadzona jest gospodarka odpadami 
komunalnymi w oparciu o zatwierdzone uchwały.  
 
Zgodnie z przyjętymi zasadami do świadczenia usług w zakresie wywozu 
odpadów komunalnych z terenach gmin powiatu oraz do unieszkodliwiania 
tych odpadów uprawnione są jedynie jednostki posiadające zezwolenie na 
działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych. 
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Właściciele nieruchomości zostali zobowiązani do zawierania umów 
pisemnych na usuwanie odpadów z podmiotami posiadającymi zezwolenie na 
prowadzenie takiej działalności. Na żądanie upoważnionych służb Gminnych 
zobowiązani są do okazania umowy oraz dowodów wpłaty za usługi lub 
okazanie dowodów wpłaty za składowanie odpadów na składowisku we 
własnym zakresie.  
Właściciele nieruchomości zostali zobowiązani do wyposażenia swojej 
posiadłości w specjalistyczny pojemnik do gromadzenia odpadów 
komunalnych. 
 
Częstotliwość opróżniania pojemników ustalana jest w każdej gminie 
oddzielnie. Regułą jest natomiast, iż z terenów miejskich częstotliwość 
opróżniania pojemników jest większa w porównaniu z terenami wiejskimi 
(większa ilość odpadów przeznaczonych do składowania). 
Na terenach gmin w powiecie najczęściej stosowane są pojemniki 
o pojemności 110dm3, a ponadto stosowane są pojemniki o pojemności 
240dm3, 1100dm3 i pojedynczo kontenery o pojemności 7m3.  
 
Firmami, które prowadzą odbiór odpadów na terenach gmin Powiatu 
Strzeleckiego są: 
 
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. 

ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie (spółka ze 100% udziałem 
gminy Strzelce Opolskie) – gminy Strzelce Opolskie i Jemielnica, 

- ALTVATER SULO Polska Sp. z o.o. oddz. w Krapkowicach, 
ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice – gmina Strzelce Opolskie, 

- E. i A. Węglarz PHU „Orzeł” s.c. w Kalinowicach – gmina Strzelce 
Opolskie, 

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolonowskiem, 
ul. Kolejowa 8 – gmina Kolonowskie, 

- RETHMANN Opole Sp. z o.o., ul. Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole – gminy 
Kolonowskie, Izbicko, Zawadzkie, Leśnica, 

- SITA Częstochowa Sp. z o.o., ul. Dębowa 26/28, 42-207 Częstochowa – 
gminy Kolonowskie i Zawadzkie 

- ZAW-KOM spółka z o.o., ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie – gmina 
Zawadzkie, 

- Uwe-Eco Sp. z o.o., ul. Gustawa Morcinka 9, 47-200 Kędzierzyn Koźle – 
gminy Ujazd i Leśnica. 

 
Głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów w Powiecie Strzeleckim, tak 
jak i w całym kraju, jest ich składowanie na składowiska odpadów. 
Na terenie Powiatu znajdują się 4 czynne składowiska odpadów 
komunalnych które obsługują 5 gmin: 
 
- składowisko w Szymiszowie (gmina Strzelce Opolskie)- gminy Strzelce 

Opolskie, Jemielnica, 
- składowisko w Kielczy (gmina Zawadzkie) – gmina Zawadzkie, 
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- składowisko w Suchodańcu (gmina Izbicko) – gmina Izbicko, 
- składowisko w Krasowej (gmina Leśnica) – gmina Leśnica, Ujazd oraz 

dodatkowo gmina Zdzieszowice (powiat krapkowicki). 
 
Odpady z gminy Kolonowskie składowane są na międzygminnym 
składowisku odpadów w Dylakach w gminie Ozimek (pow. Opolski ziemski). 
Dokładny opis składowisk podany został poniżej w rozdziale – Składowiska 
odpadów komunalnych. 
 
W sześciu gminach powiatu prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 
stanowiących surowce wtórne. Jedyną gminą, która nie prowadzi 
selektywnej zbiórki odpadów jest gmina Zawadzkie. 
Dokładny opis selektywnej zbiórki odpadów podano w rozdziale – Selektywna 
zbiórka odpadów. 
 
Poniżej przedstawiono teoretyczną ilość odpadów powstających na terenie 
Powiatu Strzeleckiego, w rozbiciu na gminy oraz tereny miejskie i wiejskie) 
wyliczoną na podstawie wskaźników (źródło IETU) nagromadzenia odpadów 
wg „Krajowego planu gospodarki odpadami”, MŚ, Warszawa 2002 r.: 
 
- wskaźnik nagromadzenia odpadów dla miast 424kg/M/rok, 
- wskaźnik nagromadzenia dla terenów wiejskich 224kg/M/rok. 
 
Ilości odpadów zaokrąglono do 1Mg. 
Ilość odpadów oszacowano dla liczby ludności wg stanu na 31.12.2001 r. 
(GUS). 
 
Tabela nr 2.8.-3. Teoretyczna ilość odpadów komunalnych powstających  
w Powiecie Strzeleckim. 

Odpady komunalne 
Miasto Wieś Razem 

Jednostka 
organizacyjna 

Mg/rok Mg/rok Mg/rok 
 Powiat Strzelecki 16538 10398 26936 
 Gmina Izbicko - 1257 1257 
 Gmina Jemielnica - 1784 1784 
 Gmina Kolonowskie 1703 678 2381 
 Gmina Leśnica 1311 2605 3916 
 Gmina Strzelce Op. 8937 3086 12023 
 Gmina Ujazd 738 1141 1879 
 Gmina Zawadzkie 3849 1075 4924 
 
Poniżej w tabeli przedstawiono teoretyczny skład morfologiczny odpadów 
wytwarzanych w powiecie strzeleckim w oparciu o dane z KPGO. 
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Tabela 2.8.-4. Teoretyczny skład morfologiczny powstających odpadów 
komunalnych w Powiecie Strzeleckim (na podstawie KPGO). 

Miasta Tereny wiejskie Razem 
Lp. Udział frakcji 

Mg/rok Mg/rok Mg/rok 

1 
Odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji 

3532 1029 4561 

2 Odpady zielone 397 198 595 
3 Papier i tektura 1124 499 1623 
4 Opakowania papierowe 1621 717 2338 

5 
Opakowania 
wielomateriałowe 

182 83 265 

6 Tworzywa sztuczne 1885 977 2862 

7 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

612 312 924 

8 Tekstylia 463 218 681 
9 Szkło 83 42 125 
10 Opakowania ze szkła 1091 873 1964 
11 Metale 496 208 704 
12 Opakowania blaszane 182 73 255 
13 Opakowania aluminiowe 50 21 71 
14 Odpady mineralne 562 613 1175 

15 
Drobna frakcja 
popiołowa 

1819 1872 3691 

16 
Odpady 
wielkogabarytowe 

777 697 1474 

17 Odpady budowlane 1555 1861 3416 
18 Odpady niebezpieczne 116 94 210 

 
Przedstawione powyżej dane mają charakter szacunkowy, jednakże podane w 
oparciu o KPGO w dużej mierze powinny odpowiadać stanowi faktycznemu. 
Wskaźniki wytwarzanych odpadów oraz wskaźniki dotyczące składu 
morfologicznego odpadów zaczerpnięte są z badań prowadzonych przez 
IETU1. 
 
 
 
 
 
                                       
1 - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) powstał w 1992 roku w efekcie 
przekształcenia w samodzielną jednostkę, istniejącego od 1972 roku katowickiego oddziału 
Instytutu Ochrony Środowiska "Centrum Ochrony Środowiska". IETU jest jedną z 
najbardziej liczących się śląskich placówek naukowych. Jego działalność, ściśle związana z 
rozwojem ochrony i kształtowania środowiska w Polsce. 
 



Program ochrony środowiska – Powiat Strzelce Opolskie        Rozdział 2 str. 111 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

___________________________________________________________________________ 
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 

2.8.1.3.  Składowiska odpadów komunalnych 
2.8.1.3.1.  Składowiska czynne 
 
W Powiecie Strzeleckim istnieją 4 składowiska odpadów komunalnych: 
 
- składowisko w Szymiszowie (gmina Strzelce Opolskie)- gminy Strzelce 

Opolskie, Jemielnica – istnieje od roku 1981 w 2001 roku rozpoczęto 
eksploatacje nowej kwatery i zrekultywowano starą (uszczelnienie czaszy 
folią PEHD), odgazowanie, rowy opaskowe, niska zieleń; ilość odpadów 
złożonych do 2001 r. 943180Mg, 

- składowisko w Kielczy (gmina Zawadzkie) – gmina Zawadzkie, gmina 
Lubliniec (powiat Lubliniecki woj. Śląskie), gmina Tworóg (pow. 
Tarnowskie Góry, woj. Śląskie) – eksploatowane od 1973 r. 
zmodernizowane w 1992 r., 

- składowisko w Suchodańcu (gmina Izbicko) – gmina Izbicko – 
eksploatowane od 1987 r.; ilość złożonych odpadów do końca roku 2002 
– 24000Mg, 

- składowisko w Krasowej (gmina Leśnica) – gmina Leśnica, Ujazd oraz 
dodatkowo gmina Zdzieszowice (powiat krapkowicki) – eksploatowana 
kwatera nr 2 i rekultywowana kwatera nr 1 (uszczelnienie czaszy papa , 
folia PCW, odgazowanie, drenaż odcieków). 

 
Sytuacje prawną składowisk odpadów regulują w Polsce następujące akty 
prawne: 
 
- Ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. 2001r., Nr 62 poz. 628, z 

późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dn. 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
2001r., Nr 100 poz. 1085, z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.03.2003 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i 
zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 
odpadów (Dz. U. z 2003 r., Nr 61, poz. 549), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 09.12.2002 r. w sprawie 
zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu 
składowisk odpadów (Dz. U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1858). 

 
Powyższe akty prawne są zgodne z prawodawstwem UE w zakresie ziemnych 
składowisk odpadów. Zgodnie z nimi istniejące składowisko odpadów 
powinno posiadać: 
 
- uszczelnienie podłoża w postaci naturalnej oraz sztucznej bariery 

geologicznej (dodatkowe uszczelnienie podłoża warstwą geologiczną o 
miąższości 0,5m i współczynniku wodoprzepuszczalności k<10-9m/s) oraz 
izolację syntetyczną (folia) – dla składowisk istniejących w przypadku 
stwierdzenia negatywnego wpływu na środowisko wodne, 
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- system drenażu odcieków czaszy składowiska i zboczy, 
- system rowów opaskowych, 
- instalację do odprowadzania gazu składowiskowego z jednoczesnym 

wykorzystaniem gazu do celów energetycznych lub spaleniu w pochodni, 
- zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych – ogrodzenie, 
- pas zieleni izolacyjnej, 
- brodzik dezynfekcyjny, 
- wagę samochodową, 
- zbiorniki odcieków, 
- system monitoringu gazu składowiskowego, wód podziemnych, 

powierzchniowych, odcieków, parametrów geotechnicznych, 
- zatwierdzoną instrukcję eksploatacji, 
- pozwolenie na użytkowanie. 
 
W tabeli 2.8.-5 przedstawiono charakterystykę obiektów zlokalizowanych na 
terenie Powiatu Strzeleckiego. 
 
W pełni dostosowane do wymogów dotyczących składowisk odpadów jest  
w Powiecie Strzeleckim składowisko w Szymiszowie, natomiast najmniej 
dostosowanym jest składowisko w Suchodańcu posiadające dodatkowo 
udokumentowany zły stan techniczny kwatery składowania. Według danych 
uzyskanych w gminie Izbicko będącej właścicielem składowiska odpadów w 
Suchodańcu planowane jest w najbliższym czasie zamknięcie rzeczonego 
składowiska.  
Zgodnie z opracowaniem „Ocena stanu technicznego sprawności urządzeń 
służących ochronie środowiska znajdujących się na wysypisku odpadów  
w Suchodańcu gmina Izbicko”, M. Grzybek i J. Sobczak, Opole, lipiec 2000 
r., stan techniczny kwatery składowania odpadów oceniono jako zły.  
Z opracowania wynika, iż szczelność kwatery nie jest zachowana ze względu 
na zastosowanie złych materiałów izolacyjnych (cienki ekran glinowy, cienka 
folia ogrodnicza) oraz prawdopodobnego uszkodzenia uszczelnienia przez 
sprzęt zmechanizowany. Potwierdzeniem braku szczelności kwatery może być 
brak odcieków w zbiorniku odcieków co świadczy o przenikaniu odcieków 
przez dno kwatery bezpośrednio do podłoża. W czasie eksploatacji obiektu 
odcieki ani razu nie były wywożone z terenu składowiska nie było także ich 
recyrkulacji na kwaterę składowania. Składowisko w stanie istniejącym 
stanowi zagrożenie dla jakości wód podziemnych w tym dla wód GZWP  
nr 333. 
 
Obecny stan techniczny składowiska dyskwalifikuje je jako obiekt mogący 
służyć do składowania odpadów. 
 
Gospodarka odciekami na składowiskach odpadów: 
 
- Składowisko odpadów w Szymiszowie gm. Strzelce Opolskie – odcieki 

gromadzone w zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywożone do 
oczyszczalni ścieków komunalnych w Szczepanku gm. Strzelce Opolskie. 
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w okresach suchych zraszanie odpadów na kwaterze składowania, 
 
- Składowisko odpadów w Krasowej gm. Leśnica - odcieki gromadzone w 

zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Zdzieszowicach gm. Zdzieszowice powiat Krapkowicki. W 
okresach suchych zraszanie odpadów na kwaterze składowania. 

- Składowisko odpadów w Kielczy gm. Zawadzkie - odcieki gromadzone w 
zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Zawadzkiem gm. Zawadzkie. W okresach suchych 
zraszanie odpadów na kwaterze składowania. 

 
Tabela nr 2.8.-5. Składowiska odpadów komunalnych. 

Ilość 
składowanych 

odpadów1 Obiekt Gmina 

Mg/rok 

Obsługiwane 
gminy 

Uwagi 

Składowisko 
odpadów w 

Szymiszowie 

Strzelce 
Opolskie  

10310,88 w tym 
9409,48 odpadów 

komunalnych 

Strzelce 
Opolskie, 

Jemielnica 

Spełnia 
wymogi 
prawne 

Składowisko 
odpadów w 
Krasowej 

Leśnica 
14014,9 w tym 

5987,4 odpadów 
komunalnych 

Leśnica, 
Ujazd, 

Zdzieszowice2 

Brak 
sztucznej 
bariery 

geologicznej 

Składowisko 
odpadów w 

Kielczy 
Zawadzkie 

5995 w tym 3137,5 
odpadów 

komunalnych 
Zawadzkie 

Brak 
sztucznej 
bariery 

geologicznej 

Składowisko 
odpadów w 

Suchodańcu 
Izbicko 396,72 Izbicko 

Mała 
miąższość 
sztucznej 
bariery 

geologicznej, 
zły stan 

techniczny 
kwatery 

składowania i 
uszczelnienia 

1 – dane za rok 2002, składowisko w Krasowej za rok 2001. 
2 – Powiat Krapkowicki. 
 
 
2.8.1.3.2. Składowiska nieeksploatowane, rekultywowane, 

zrekultywowane. 
 
Składowisko Żędowice - Zawadzkie 
 
Składowisko odpadów znajduje się w granicach miasta Zawadzkie. 
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Składowisko nigdy nie posiadało uregulowanego stanu formalno-, prawnego, 
co wynikało przede wszystkim z niewłaściwej, z punktu widzenia ochrony 
środowiska jego lokalizacji, a następnie z niespełnienia  zarówno na etapie 
projektowania jak i realizacji inwestycji  warunków określonych w decyzji 
ustalającej miejsce i warunki realizacji inwestycji wydanej przez Naczelnika 
Miasta i Gminy w Zawadzkiem Nr UAN/833/29/86 z dnia 20.11.1986 r.  
 
Ilość złożonych do 1993 r. odpadów wynosi ok. 90500m3 tj. ok. 32128Mg. 
Należy przyjąć, iż na składowisko przyjmowane były jedynie odpady 
komunalne lub w swym składzie podobne do komunalnych. 
 
W ramach rekultywacji wykonano m. in.: 
 
- renowacje rowów melioracyjnych R-G i R-G-1, 
- drenaż  opaskowy  składowiska  rurociągiem wraz z dwoma wylotami do 

rowu R-G, 
- studnie odgazowujące w korpusie składowiska, 
- drenaż  gazowy  z warstwy piasku grubości 20cm na powierzchni, 
- drenaż gazowy z rurociągów perforowanych PVC, 
- uszczelnienie powierzchni wysypiska folią PEHD o grubości 1,0mm, 
- drenaż  warstwy  glebowej z piasku, warstwę grubości 15cm na 

powierzchni uszczelnienia folią, 
- warstwę glebową grubości o gr. 45cm  
- koryto odwadniające u podstawy skarp, 
- ubezpieczenie skarpy darniną lub włókniną wzdłuż korytka pasem 2 

szerokości 0,50m, 
- zagospodarowanie powierzchni składowiska jako użytek zielony,  
- pasy zieleni ochronnej na powierzchni 0,25ha oraz uzupełnienie 

istniejącego zadrzewienia. 
 
Składowisko w Żędowicach zostało zrekultywowane. Rekultywacja została 
zakończona w 1997 r. 
 
Składowisko Gajdowe gm. Jemielnica 
 
Omawiany, przeznaczony do rekultywacji, obiekt zlokalizowany jest 
w kierunku południowo - zachodnim od wsi Jemielnica w odległości 
ok.4,0km i w kierunku północno - wschodnim od wsi Dziewkowice 
w odległości około 1,1km. 
Czasza przedmiotowego składowiska obejmuje powierzchnię 0,72 ha jak 
obliczono na podstawie obmiaru powykonawczego pojemność składowiska  
 
Na etapie projektu budowlanego rekultywacji składowiska rozpatrywano dwa 
warianty uszczelnienia czaszy składowiska przed wpływem warunków 
atmosferycznych: 
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- uszczelnienie czaszy wysypiska przy użyciu gliny tj. materiału ilastego, 
- uszczelnienie czaszy wysypiska przy zastosowaniu folii PEHD. 
 
Składowisko w Gajdowym jest obecnie nieeksploatowane. 
Prowadzona jest procedura wyboru odpowiedniej oferty rekultywacji 
składowiska. 
 
 
2.8.1.3.3. „Dzikie” wysypiska odpadów 
 
Na terenie gmin Powiatu Strzeleckiego występują ogniska tzw. „dzikich 
wysypisk” odpadów. 
 
Na takich „wysypiskach” najczęściej składowane są odpady gruzu 
budowlanego, gałęzi, odpady wielkokabarytowe oraz w mniejszym stopniu 
inne odpady komunalne. 
 
W „Założeniach rozwoju infrastruktury...”, IMMB, 2001 r. wymieniono na 
terenie Powiatu następujące „dzikie wysypiska” odpadów: 
 
- gmina Izbicko – Suchodaniec – 3, Krośnica – 2, Borycz – 1, Izbicko – 2, 

Otomice – 3, Poznowice – 1, Siedlec – 1, 
- gmina Jemielnica – na ternie prywatnym, 
- gmina Kolonowskie – Kolonowskie – 2, Staniszcze Małe 1 
- gmina Ujazd – Zimna Wódka. 
 
Z informacji uzyskanych w Urzędach Gminnych „dzikie wysypiska” odpadów 
likwidowane są na bieżąco w miarę dostępnych środków. Jednak pomimo 
tego powstają ciągle nowe. 
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, iż największy teren zajmuje wysypisko 
w Zimnej Wódce. Gmina Ujazd prowadzi rekultywację wysypiska poprzez 
wyrównywanie terenu i zasypywanie zagłębienia piaskiem. 
 
 
2.8.1.4.  Selektywna zbiórka odpadów 
 
Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w sześciu gminach Powiatu 
Strzeleckiego: Strzelce Opolskie, Izbicko, Leśnica, Ujazd, Jemielnica, 
Kolonowskie. 
W gminie Zawadzkie nie jest prowadzona zorganizowana selektywna zbiórka 
odpadów.  
 
Gmina Strzelce Opolskie 
 
Na terenie Gminy prowadzony jest system selektywnej zbiórki odpadów. 
Selektywnej zbiórce poddano (dane ilościowe za 2002 r.): 
- makulatura  – 3,28Mg, 
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- tworzywa sztuczne  – 12,34Mg, 
- szkło    – 92,58Mg. 
 
Odbiór, wtórną segregację i dystrybucję odpadów (belowanie, sprzedaż) 
prowadzi na terenie gminy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i 
Mieszkaniowych spółka z o.o. w Strzelcach Opolskich. W ramach współpracy 
z Domem Pomocy Społecznej, w ramach rewalidacji osób upośledzonych, 
odbieranie, segregowanie tworzyw sztucznych i makulatury odbywa się na 
przystosowanym terenie w DPS w Kadłubie. 
 
Gmina Kolonowskie 
 
Selektywnej zbiórce poddaje: 
- szkło   – 23,04Mg, 
- tworzywa sztuczne – 1,006Mg, 
- aluminium  – 0,5Mg. 
 
Gmina Leśnica 
 
Selektywna zbiórka odpadów została wprowadzona z początkiem 2003 r. 
Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest bezpośrednio u wytwórców 
odpadów poprzez gromadzenie odpadów w przeznaczonych do tego celu 
workach polietylenowych w odpowiednich kolorach: 
 
- kolor żółty – odpady tworzyw sztucznych, 
- kolor zielony – odpady szklane, 
- kolor różowy – odpady puszek aluminiowych. 
 
Gmina Izbicko 
 
Odbiór wysegregowanych odpadów prowadzi firma RETHMAN Opole Sp. z 
o.o., ul. Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole. 
W roku 2002 wysegregowano w sposób zorganizowany następującą ilość 
odpadów: 
- szkło   – 15,12Mg, 
- tworzywa sztuczne – 1,98Mg, 
- makulatura  – 0,99Mg. 
 
Gmina Zawadzkie 
 
Zbiórka odpadów na terenie gminy jest prowadzona w ograniczonym zakresie 
przez firmę RETHMAN Opole Sp. z o.o., ul. Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole 
(pojemniki, worki). 
W roku 2002 wysegregowano w sposób zorganizowany następującą ilość 
odpadów: 
 
- szkło   – 6,48Mg, 



Program ochrony środowiska – Powiat Strzelce Opolskie        Rozdział 2 str. 117 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

___________________________________________________________________________ 
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 

- tworzywa sztuczne – 0,79Mg, 
- makulatura  – 2,38Mg. 
 
Gmina Jemielnica 
 
W gminie Jemielnica selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest zarówno 
bezpośrednio u wytwórców odpadów (worki do segregacji – od 3 miesięcy) jak 
również poprzez pojemniki ustawione na terenach sołectw. 
Odpady segregowane: 
- metale    – 8 szt., 
- tworzywa sztuczne  – 13szt., 
- szkło    – 17 szt. 
 
Gmina Ujazd 
 
Segregacji rozpoczęła się w bieżącym roku brak jest bilansu 
wysegregowanych odpadów za rok 2002: 
- makulatura, 
- metale i aluminium, 
- butelki PET, 
- folia, 
- szkło. 
 
 
2.8.1.5. Gospodarka odpadami komunalnymi – podsumowanie. 
 
W tabeli nr 2.8.-6 przedstawiono orientacyjny bilans odpadów komunalnych 
wytworzonych, składowanych na składowiskach odpadów oraz 
wysegregowanych na terenie Powiatu Strzeleckiego. 
 

Odpady segregowane w 
zorganizowanej zbiórce odpadów2 Odpady komunalne 

wytwarzane na terenie 
Powiatu 

Odpady 
komunalne 

składowane na 
składowiskach 

odpadów na 
terenie Powiatu 

Szkło 
Tworzywa 
sztuczne 

Złom 
metali 

Papier 

Mg/rok Mg/rok Mg/rok 

26936 18931,11 137,22 16,116 0,5 6,65 

1 – odpady z gmin Powiatu Strzeleckiego za wyjątkiem gminy Kolonowskie oraz 
odpady z gmin spoza Powiatu: Zdzieszowice, Tworóg, Lubliniec. 
2 – gminy: Strzelce Opolskie, Kolonowskie, Izbicko, Zawadzkie. 
 
Głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Powiecie 
Strzeleckim jest ich składowanie na składowiskach odpadów. 
 
W Powiecie Strzeleckim istnieją 4 składowiska odpadów komunalnych. 
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W pełni wyposażonym oraz spełniającym wymogi prawne jest składowisko 
odpadów w Szymiszowie. Składowiskiem o najsłabszej infrastrukturze jest 
składowisko w Suchodańcu przewidziane przez władze gminy do zamknięcia 
i rekultywacji. 
 
Zorganizowana segregacja odpadów prowadzona jest w 6 gminach Powiatu. 
Segregowana jest tylko niewielka część odpadów stanowiących surowiec 
wtórny, a znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych. 
 
Zaznaczyć należy, iż możliwą jest również indywidualna segregacja odpadów 
przez wytwórców. Zwłaszcza odpadów w postaci złomów metali (przede 
wszystkim kolorowych). Odpady te są dostarczane indywidualnie do punktów 
skupu surowców wtórnych. Powodem tego jest to, iż cena jednostkowa 
skupu złomu metali, zwłaszcza kolorowych, jest atrakcyjna dla dostawcy 
tego rodzaju odpadów. 
 
Na terenach wiejskich prowadzone jest także kompostowanie odpadów 
ulegających biodegradacji, zwłaszcza odpadów z terenów zielonych oraz 
organicznych odpadów kuchennych. Kompostowanie takie prowadzone jest 
indywidualnie w prywatnych kompostownikach i ma na celu wytworzenie 
kompostu do własnych potrzeb rolników. Skala tego zjawiska trudna jest do 
oszacowania. 
 
 
2.8.2. Gospodarka odpadami przemysłowymi 
2.8.2.1. Wstęp 
 
Ustawa o odpadach nie podaje definicji odpadów przemysłowych, jednak ze 
względu na specyfikę oraz miejsce powstawania odpady przemysłowe 
wyodrębniono w osobną grupę. W przeciwieństwie do odpadów 
komunalnych, których powstawanie jest związane z bytowaniem człowieka, 
odpady przemysłowe powstają w wyniku różnorodnych procesów 
technologicznych. 
 
Dane statystyczne GUS o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 
dotyczą zakładów, które wytworzyły w ciągu roku powyżej 1tys. Mg odpadów 
lub nagromadziły 1mln Mg i więcej odpadów. Na terenie województwa 
opolskiego w roku 2000, zgodnie z danymi statystycznymi, w 61 zakładach 
wytworzono ogółem 2510,1tys. Mg odpadów, co stanowiło 2% wszystkich 
odpadów wytworzonych w ciągu roku w Polsce (10 miejsce w skali kraju). 
W roku 2001 odpadów tych (klasyfikowanych w podobny sposób) 
wytworzono w województwie opolskim 2328,3tys. Mg odpadów.  
W porównaniu z rokiem 2000 nastąpił niewielki spadek ilości wytworzonych 
odpadów. Wykorzystanie odpadów wynosi ponad 80% ogólnej ilości 
wytworzonych odpadów. Nadal podstawową metodą unieszkodliwiania 
odpadów jest ich składowanie. Województwo opolskie zajmuje 11 miejsce, 
wśród 16 województw, pod względem ilości odpadów nagromadzonych na 
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składowiskach. Na koniec 2000 r. ilość odpadów nagromadzona na 
składowiskach wynosiła 29593,7tys. Mg, a w roku 2001 29562,8tys. Mg. 
Obszar składowisk odpadów przemysłowych na Opolszczyźnie wynosił w 
2000 r. 223,6ha, a w roku 2001 233,1ha. 
 
Najliczniejszą grupę odpadów wytworzonych w województwie opolskim były 
odpady energetyczne, które stanowiły ok. 40% odpadów wytworzonych. 
Zakłady wytwarzające odpady mają prawny obowiązek chronić środowisko 
przed ujemnym oddziaływaniem tych odpadów, uwzględniając w pierwszej 
kolejności ich gospodarcze wykorzystanie.  
 
Z danych WIOŚ (baza SIGOP-W) wynika, iż w 2000r. w województwie 
opolskim wytworzono ok. 2510,1tys. Mg odpadów przemysłowych, z czego: 
  
- wykorzystano:   2061,5tys. Mg, 
- unieszkodliwiono:  331,6tys. Mg, 
-  w tym składowano:   312tys. Mg, 
- tymczasowo gromadzono: 117tys. Mg. 
  
Głównym źródłem odpadów przemysłowych województwa opolskiego są 
zakłady zlokalizowane w powiatach (przede wszystkim w miastach): 
opolskim, kędzierzyńsko-kozielskim, brzeskim. 
 
 
Odpady przemysłowe powstają głównie w aglomeracjach przemysłowych. 
W zestawieniu GUS miast o największej ilości odpadów (z wyłączeniem 
odpadów komunalnych) wytworzonych w 2000 r. Opole zajmuje 24 pozycję 
(wśród 47 miast Polski). W 20 największych miastach woj. opolskiego 
powstało 61,5%, a na wsiach 38,5% całkowitej masy odpadów wytworzonych 
w województwie. Najwięcej w Opolu (55,5%), Kędzierzynie –Koźlu (14,3%) 
i Lewinie Brzeskim (8%). 
 
Rysunek 2.8.-1. Gospodarka odpadami przemysłowymi w województwie 
opolskim w 2000 r. („Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w 
2000 r. WIOŚ Opole 2001) 
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82,1%

0,8%12,4%4,7%

1 2 3 4
 

 
 

1 – odpady wykorzystane 
2 – unieszkodliwione (poza składowaniem) 
3 – składowane 
4 – tymczasowo gromadzone 
 
Największe ilości wytworzonych odpadów w województwie według grup to: 
 
- skruszone skały (27,51%),  
- odpady nieorganiczne z procesów termicznych (46,14%).  
 
Odpady niebezpieczne 
 
Do grupy odpadów niebezpiecznych zaliczane są odpady zawierające 
substancje, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować 
zagrożenia dla funkcjonowania ekosystemów, skutki zdrowotne dla ludzi, 
zwierząt lub roślin, a także, w większości przypadków, trudno odwracalne 
zmiany w środowisku. 
 
W myśl Ustawy o odpadach, odpady oznaczają każdą substancje lub 
przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do 
ustawy. Odpady niebezpieczne są to odpady: 
 
1 należące do kategorii lub rodzaju odpadów określonych na liście A 

załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadającego co najmniej jedną 
z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub 

 
2 należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B 

załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników 
wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej 
jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy. 
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W Polsce w 2000 r. wytworzono 1601,5 tys. Mg odpadów niebezpiecznych, 
z czego: 
 
- wykorzystano 476,9 tys. Mg, 
- unieszkodliwiono 1110,8 tys. Mg, w tym: 
- składowano 96,2 tys. Mg. 
 
Tymczasowo magazynowano, celem późniejszego przekazania do 
wykorzystania bądź unieszkodliwienia, 13,8 tys. Mg. 
 
W roku 2000 na terenie województwa opolskiego, w 12 powiatach, objętych 
ankietyzacją na potrzeby bazy SIGOP-W, zarejestrowanych było 89 
producentów odpadów, którzy wytworzyli 3486,15Mg odpadów 
niebezpiecznych (0,14% masy odpadów przemysłowych wytworzonych 
w województwie w 2000 r.), z tego: 
 
- 73,7% unieszkodliwiono, 
- 20,4% wykorzystano, 
- 5,9% tymczasowo gromadzono, 
- nie składowano odpadów niebezpiecznych. 
 
Najwięcej odpadów niebezpiecznych powstało w 2000 r., w jednostkach 
gospodarczych z powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego (55,1%), oleskiego 
(22,8%) i opolskiego grodzkiego (7,6%). 
 
Należy zaznaczyć, iż ilości odpadów niebezpiecznych uwzględnione wyżej 
(baza SIGOP) nie obejmują odpadów pochodzących z małych zakładów 
przemysłowych i usługowych oraz z gospodarstw domowych.  
Odpady niebezpieczne magazynowano na terenie zakładów w boksach i 
pojemnikach celem przekazania do utylizacji lub składowano na 
składowiskach odpadów przemysłowych.   
Wśród odpadów niebezpiecznych wytworzonych na terenie województwa 
opolskiego w 2000 r. dominowały: 
 
- odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania 

ścieków i gospodarki wodnej (Grupa 19) – 28,58%,  
- odpady z przemysłu syntezy organicznej (Grupa 07) – 21,51%, 
- odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz 

wysokotemperaturowej przeróbki węgla (Grupa 05) – 19%, 
- oleje odpadowe (Grupa 13) – 16,09%, 
- odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych (Grupa 18) – 

8,89%.  
 
Rysunek 2.8.-2. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w województwie 
opolskim w 2000 r. („Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w 
2000 r. WIOŚ Opole 2001) 
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73,7%

20,4%
5,9%

1 2 3
 

1 – unieszkodliwione 
2 – tymczasowo gromadzone 
3 - wykorzystane 

 
Odpady medyczne 
 
Odpady medyczne dzieli się na 3 grupy (zgodnie z wytycznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego): 
 

- Odpady bytowo-gospodarcze, składowane na składowiskach 
komunalnych, 

- Odpady specyficzne, przeznaczone do unieszkodliwienia. Odpady te 
stanowią znaczne zagrożenie infekcyjne, wymagają one izolowania od 
otoczenia już w miejscu powstawania, zapewnienia odpowiednich 
warunków przemieszczania na terenie placówki medycznej i zastosowania 
skutecznych metod unieszkodliwiania. 

- Odpady specjalne zagospodarowywane wg odrębnych przepisów.  

 

 

2.8.2.2. Podstawa prawna gospodarowania odpadami przemysłowymi 
– prawo polskie 

 
Gospodarka odpadami przemysłowymi regulowana jest (według stanu 
prawnego na grudzień 2003 roku) przez następujące akty prawne: 
 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, 

poz. 628, z późniejszymi zmianami), 
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 62, poz. 627), 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
z dnia 18.09.2001 r., Nr 100, poz. 1085), 

- Ustawa z dn. 19.12.2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78), 

- Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku  o zmianie niektórych ustaw 
określających kompetencje organów administracji publicznej w związku 
z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668), 

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach 
chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84), 

- Ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 639, z późniejszymi 
zmianami), 

- Ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z późniejszymi 
zmianami), 

- Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. 
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 152, poz. 1736), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. 
w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do 
sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 152, poz. 1737) (wchodzi z życie od 01.01.2003 r.), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 roku w sprawie 
wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i 
oznakowaniem (Dz. U. z 2002 r., Nr 129, poz. 1110), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie 
listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać 
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. z 2002 
r. Nr 74, poz. 686), 

 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie 

kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1172), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.10.2002 r. w sprawie 
rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań 
dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz. U. nr 188 z 2002 r., 
poz. 1575),  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.12.2002 r. w sprawie 
zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236 
z 2002 r., poz. 1986), 

- Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia 
w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z dnia 23 
listopada 2002 r. Nr 194, poz. 1629), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie 
rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1595). 

 
 
2.8.2.3. Podstawa prawna gospodarowania odpadami przemysłowymi 

– prawo UE 
 
Podstawowe normy europejskie dotyczące odpadów zawierają dyrektywy, 
rozporządzenia i decyzje: 
 
- Dyrektywa Rady 75/442/EEC z dnia 15 lipca 1975 r. o odpadach 

(ramowa) (nowelizacja dyrektywa 91/156/EEC, dyrektywa 91/692/EEC, 
decyzja Komisji 96/350/EC), 

- Dyrektywa Rady 91/689/EEC z dnia 12 grudnia 1991 r. o odpadach 
niebezpiecznych (nowelizacja dyrektywa 94/31/EC), 

- Dyrektywa Rady 89/429/EEC z dnia 21 czerwca 1989 r. o istniejących 
spalarni odpadów komunalnych, 

- Dyrektywa Rady 94/67/EEC z dnia 16 grudnia 1994 r. o spalarniach 
odpadów niebezpiecznych, 

- Dyrektywa Rady I Parlamentu 2000/76/EC z dnia 4 grudnia 2000 r. 
w sprawie spalania odpadów 

- Dyrektywa Rady 99/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999 r. o składowaniu 
odpadów, 

- Dyrektywa Rady 75/439/EEC z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie 
usuwania olejów odpadowych (nowelizacja dyrektywa 87/101/EEC, 
dyrektywa 91/692/EEC), 

- Dyrektywa Rady 96/59/EC z dnia 16 września 1996 r. w sprawie 
usuwania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli, 

- Dyrektywa Rady 91/157/EEC z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii 
i akumulatorów zawierających szkodliwe substancje (nowelizacja 
dyrektywa 98/101/EC, dyrektywa dostosowawcza 93/157/EEC), 

- Dyrektywa Rady 78/176/EEC z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie 
odpadów z produkcji dwutlenku tytanu (nowelizacje dyrektywa 
82/883/EC, dyrektywa 83/29/EEC, dyrektywa 91/692/EEC), 

- Dyrektywa Rady 92/112/EEC z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie 
procedur harmonizacji programów redukcji i eliminacji zanieczyszczeń 
spowodowanych odpadami z przemysłu dwutlenku tytanu, 
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- Dyrektywa Rady 86/278/EEC z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie 
ochrony środowiska, a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów 
ściekowych w rolnictwie (nowelizacja dyrektywa 91/692/EEC)  

- Rozporządzenie Rady 259/93/EEC z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie 
transgranicznego przesyłania odpadów, 

- Decyzja Komisji 94/3/EC ustanawiająca listę odpadów, 
- Decyzja Rady 94/904/EC ustanawiająca listę odpadów niebezpiecznych , 
- Dyrektywa Rady 94/62/EC z 20 grudnia 1994 r. o opakowaniach i 

odpadach z opakowań. 
 
 
2.8.2.4. Gospodarowanie odpadami przemysłowymi w Powiecie 

Strzeleckim 
 
Dotychczas odpady przemysłowe usuwane bezpośrednio do środowiska, 
lokowane na składowiskach podlegają w mniejszym lub większym stopniu 
kontroli. Kontrolą taką do dnia 1 stycznia 1998 roku objęte były przede 
wszystkim duże zakłady przemysłowe, wytwarzające ponad 1000Mg odpadów 
rocznie, które zgodnie z ustawą o statystyce państwowej zgłaszały 
odpowiednie informacje o odpadach do GUS-u. 
Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 czerwca 1997 (z późniejszymi 
zmianami), która zaczęła obowiązywać od 01.01.1998r., podmioty 
gospodarcze miały obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie 
działalności w wyniku której powstaje każda ilość odpadów niebezpiecznych 
odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne w ilości powyżej jednej tony 
rocznie. Zezwolenie takie wydawał na wniosek zainteresowanego: 
 
- Wojewoda - w przypadku każdej ilości odpadów niebezpiecznych i powyżej 

jednego tysiąca ton rocznie w przypadku odpadów innych niż 
niebezpieczne; 

- Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta w przypadku wytwarzania odpadów 
innych niż niebezpieczne w ilości od jednej tony do tysiąca ton rocznie. 

 
Następnie na podstawie Ustawy z dnia 03 marca 2000 roku o zmianie 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, 
poz. 272) zmieniono kompetencje władz i niektóre zapisy pierwotnej Ustawy 
o odpadach. 
 
 
Nałożono na podmioty gospodarcze obowiązek uzyskania zezwolenia na 
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne w ilości 
równej lub większej od jednego tysiąca Mg rocznie. Zezwolenie takie wydawał 
na wniosek zainteresowanego właściwy terytorialnie organ: 

 
- Starosta po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego (dla obiektów zaliczonych do 
inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi – 
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Wojewoda po zasięgnięciu opinii starosty), 
- Prezydent miasta na prawach powiatu po zasięgnięciu opinii 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego (dla obiektów zaliczonych do 
inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi – 
Wojewoda po zasięgnięciu opinii starosty). 

 
W przypadku wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w ilości 
poniżej jednego tysiąca Mg rocznie wymagane było uzgodnienie ilości i 
rodzaju wytwarzanych odpadów oraz sposobów postępowania z tymi 
odpadami z następującymi organami właściwymi terytorialnie: 

 
- Wójt, burmistrz lub prezydent miasta (dla obiektów zaliczonych do 

inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi – 
Wojewoda). 

 
Organ właściwy terytorialnie ustala się według miejsca wytwarzania 
odpadów. 
Obecna Ustawa o odpadach, obowiązująca od 01.10.2001r., zmieniła 
zasadniczo zasady przyznawania zezwoleń, i tak: 
 
Wytwórca odpadów prowadzący instalację w rozumieniu ustawy Prawo 
ochrony środowiska był zobowiązany do: 
 
- uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarza powyżej 

1Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5000Mg rocznie 
odpadów innych niż niebezpieczne, 

- uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza do 1Mg odpadów niebezpiecznych 
rocznie, 

- przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza od 5 do 
5000Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne. 

 
Wytwórca odpadów nieprowadzący instalacji w rozumieniu ustawy Prawo 
ochrony środowiska był zobowiązany do: 
 
- uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 
100kg rocznie, 

- przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady w ilości 
do 100kg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 ton rocznie odpadów 
innych niż niebezpieczne. 

 
Obecnie wytwórca odpadów jest zobowiązany do: 
 
- uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarza powyżej 
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1Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5000Mg rocznie 
odpadów innych niż niebezpieczne, w związku z eksploatacją instalacji, 

- uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza powyżej 0,1Mg odpadów 
niebezpiecznych rocznie, 

- przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza powyżej 5Mg 
odpadów innych niż niebezpieczne albo do 0,1Mg odpadów 
niebezpiecznych. 

 
W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów 
we wniosku ujmuje się wszystkie wytwarzane w danym miejscu odpady 
(Art.1 ust. 6 - Ustawa z dn. 19.12.2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78). 
 
Wnioski o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami składane są do 
właściwego organu, który zatwierdza je w formie decyzji. Organami 
decyzyjnymi są wojewoda bądź starosta (prezydent miasta na prawach 
powiatu) w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. 
 
Ponadto wszyscy wytwórcy odpadów zobowiązani są do prowadzenia bieżącej 
ewidencji odpadów, a dodatkowo po każdym roku kalendarzowym powinni 
złożyć zbiorcze zestawienie danych (do końca 2001 roku wytwórca wnosił 
opłatę za umieszczenie i czas składowania odpadów na składowisku) 
Marszałkowi Województwa (wcześniej Wojewodzie). 
 
Jednakże w praktyce wielu przedsiębiorców nie prowadziło bieżącej ewidencji 
i nie składało informacji o odpadach lub też nie występowało o konieczne 
zezwolenia. 
 
Dlatego też należy posłużyć się daleko posuniętymi szacunkami w oparciu o 
wypis z ewidencji działalności gospodarczej, a także o dane pochodzące z 
wydanych decyzji zatwierdzających sposoby gospodarowania odpadami dla 
wybranych jednostek gospodarczych (posiadających zezwolenia). 
 
 
2.8.2.5. Bilans odpadów przemysłowych wytwarzanych przez 

przedsiębiorstwa w Powiecie Strzeleckim 
 
Szacując ilość odpadów przemysłowych z terenu Powiatu Strzeleckiego 
oparto się na publikacji „Założenia rozwoju infrastruktury komunalnej 
w zakresie gospodarki odpadami stałymi w województwie opolskim”, IMMB, 
Opole. 
 
W opracowaniu tym podano zestawienia ilości wytwarzanych odpadów w 
województwie opolskim z podziałem na grupy i rodzaje odpadów. Dane 
dotyczące ilości odpadów pochodzą z roku 2000. Ponieważ zmiany w ilości 
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odpadów przemysłowych na przestrzeni 2 lat nie są znaczące, dlatego można 
odnieść ilość wytwarzanych odpadów wymienioną w/w opracowaniu do 
sytuacji teraźniejszej. 
 
Ogólna ilość odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne i komunalne 
wynosi 32048Mg. W tabeli nr podano zestawienie odpadów z podziałem na 
grupy i podgrupy wraz z podaniem ilości i udziałem procentowym w ogólnej 
masie odpadów. Grupy i podgrupy odpadów podano wg katalogu odpadów - 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206). 
 
Tabela nr 2.8.-7. Ilości odpadów przemysłowych powstających na terenie 
Powiatu („Założenia rozwoju infrastruktury komunalnej w zakresie 
gospodarki odpadami stałymi w województwie opolskim”, IMMB, Opole 
2001). 

Ilość odpadów 
Udział w ogólnej masie 

odpadów Grupa odpadów Podgrupa odpadów 

Mg/rok % 
1 2 3 4 

02 - Odpady z 
rolnictwa, 
sadownictwa, upraw 
hydroponicznych, 
rybołówstwa, 
leśnictwa, łowiectwa 
oraz przetwórstwa 
żywności 

02 07 - Odpady z 
produkcji napojów 
alkoholowych i 
bezalkoholowych (z 
wyłączeniem kawy, 
herbaty i kakao) 
 

2000,0 6 

03 01 - Odpady z 
przetwórstwa drewna 
oraz z produkcji płyt i 
mebli 

52,4 0,2 

03 03 - Odpady z 
produkcji oraz z 
przetwórstwa masy 
celulozowej, papieru i 
tektury 

614,3 1,9 

03 - Odpady z 
przetwórstwa drewna 
oraz z produkcji płyt i 
mebli, masy 
celulozowej, papieru i 
tektury 

Razem 666,7 2,1 
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Tabela nr 2.8.-7. c.d. 
1 2 3 4 

10 01 - Odpady z 
elektrowni i innych 
zakładów 
energetycznego 
spalania paliw (z 
wyłączeniem grupy 19) 

7358,8 23 

10 02 - Odpady z 
hutnictwa żelaza i stali 

6786 21 

10 09 - Odpady z 
odlewnictwa żelaza  

883 2,8 

10 - Odpady z 
procesów termicznych  

Razem 15027,8 46,8 
12 - Odpady z 
kształtowania oraz 
fizycznej i 
mechanicznej obróbki 
powierzchni metali i 
tworzyw sztucznych  

12 01 - Odpady z 
kształtowania oraz 
fizycznej i 
mechanicznej obróbki 
powierzchni metali i 
tworzyw sztucznych  

12405,9 38,7 

15 01 - Odpady 
opakowaniowe 
(włącznie z selektywnie 
gromadzonymi 
komunalnymi 
odpadami 
opakowaniowymi) 

62,4 0,2 

15 02 - Sorbenty, 
materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania 
i ubrania ochronne 

130 0,4 

15 - Odpady 
opakowaniowe; 
sorbenty, tkaniny do 
wycierania, materiały 
filtracyjne i ubrania 
ochronne nieujęte w 
innych grupach  

Razem 192,4 0,6 

16 - Odpady nieujęte 
w innych grupach  

- 24,5 0,06 
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Tabela nr 2.8.-7. c.d. 
1 2 3 4 

17 01 - Odpady 
materiałów i 
elementów 
budowlanych oraz 
infrastruktury 
drogowej (np. beton, 
cegły, płyty, ceramika) 

681 2,1 

17 04 - Odpady i 
złomy metaliczne oraz 
stopów metali  

24 0,07 

17 05 - Gleba i ziemia 
(włączając glebę i 
ziemię z terenów 
zanieczyszczonych 
oraz urobek z 
pogłębiania) 

40 0,1 

17 06 - Materiały 
izolacyjne oraz 
materiały 
konstrukcyjne 
zawierające azbest 

8 0,03 

17 - Odpady z 
budowy, remontów i 
demontażu obiektów 
budowlanych oraz 
infrastruktury 
drogowej (włączając 
glebę i ziemię z 
terenów 
zanieczyszczonych) 

Razem 753 2,3 
19 08 - Odpady z 
oczyszczalni ścieków 
nieujęte w innych 
grupach  

897,5 2,8 

19 09 - Odpady z 
uzdatniania wody 
pitnej i wody do celów 
przemysłowych 

34 0,1 

19 -  Odpady z 
instalacji i urządzeń 
służących 
zagospodarowaniu 
odpadów, z 
oczyszczalni ścieków 
oraz z uzdatniania 
wody pitnej i wody do 
celów przemysłowych  Razem 931,5 2,9 

20 – Odpady 
komunalne łącznie z 
frakcjami 
gromadzonymi 
selektywnie 

20 03 - Inne odpady 
komunalne  
 

3300 - 

 
 
Z tabeli powyżej wynika, iż ok. 85,5% wszystkich wytworzonych odpadów 
stanowią odpady z procesów energetycznych (produkty spalania paliw, 
odpady z odlewnictwa i hutnictwa) oraz odpady złomów metalicznych i 
odpadów z obróbki metali. W następnej kolejności występują odpady z 
oczyszczalni ścieków (skratki, piasek, osady). 
 
Poniżej w tabeli nr 2.8.-8 przedstawiono zestawienie odpadów 
niebezpiecznych wytwarzanych w Powiecie Strzeleckim w oparciu o dane jak 
w przypadku odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne. 
Ogólna ilość odpadów niebezpiecznych wynosi 1087Mg. 
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W tabeli podano zestawienie odpadów z podziałem na grupy i podgrupy wraz 
z podaniem ilości i udziałem procentowym w ogólnej masie odpadów. Grupy i 
podgrupy odpadów podano wg katalogu odpadów - Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206). 
 
Tabela nr 2.8.-8. Ilości odpadów niebezpiecznych powstających na terenie 
Powiatu („Założenia rozwoju infrastruktury komunalnej w zakresie 
gospodarki odpadami stałymi w województwie opolskim”, IMMB, Opole 
2001). 

Ilość odpadów 
Udział w ogólnej 
masie odpadów Grupa odpadów Podgrupa odpadów 

Mg/rok % 
1 2 3 4 

08 01 - Odpady z 
produkcji, 
przygotowania, obrotu 
i stosowania oraz 
usuwania farb i 
lakierów 

10,112 0,6 

08 04 - Odpady z 
produkcji, 
przygotowania, obrotu 
i stosowania klejów 
oraz szczeliw (w tym 
środki do impregnacji 
wodoszczelnej) 

0,5 0,03 

08 – Odpady z 
produkcji, 
przygotowania, obrotu 
i stosowania powłok 
ochronnych (farb, 
lakierów, emalii 
ceramicznych), kitu, 
klejów, szczeliw i farb 
drukarskich  

Razem 10,602 0,63 
11 01 - Odpady z 
obróbki i powlekania 
metali oraz innych 
materiałów (np. 
procesów 
galwanicznych, 
cynkowania, 
wytrawiania, 
fosforanowania, 
alkalicznego 
odtłuszczania, 
anodowania) 

10,811 0,6 

11 03 - Odpady z 
produkcji oraz z 
przetwórstwa masy 
celulozowej, papieru i 
tektury  

0,45 0,03 

11 – Odpady z 
chemicznej obróbki i 
powlekania 
powierzchni metali 
oraz innych 
materiałów i z 
procesów 
hydrometalurgii metali 
nieżelaznych  

Razem 11,261 0,64 
12 – Odpady z 
kształtowania oraz 
fizycznej i 
mechanicznej obróbki 
powierzchni metali i 
tworzyw sztucznych  

12 01 - Odpady z 
kształtowania oraz 
fizycznej i 
mechanicznej obróbki 
powierzchni metali i 
tworzyw sztucznych  

82,54 4,9 
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Tabela nr 2.8.-8. c.d. 
1 2 3 4 

13 01 - Odpadowe 
oleje hydrauliczne  

5,97 0,3 

13 02 - Odpadowe 
oleje silnikowe, 
przekładniowe i 
smarowe 

532,5 31,5 

13 03 - Odpadowe 
oleje i ciecze 
stosowane jako 
elektroizolatory oraz 
nośniki ciepła  

5,11 0,3 

13 05 – Odpady z 
odwadniania olejów w 
separatorach  

0,7 0,04 

13 06 - Odpady 
olejowe nieujęte w 
innych podgrupach 

75,22 4,4 

13 – Oleje odpadowe i 
odpady ciekłych paliw 
(z wyłączeniem olejów 
jadalnych oraz grup 
05, 12 i 19) 

Razem 619,55 36,7 

14 – Odpady z 
rozpuszczalników 
organicznych, 
chłodziw i propelentów 
(z wyłączeniem grup 
07 i 08) 

14 06 - Odpady z 
rozpuszczalników 
organicznych, 
chłodziw i propelentów 
w pianach lub 
aerozolach  

15,5 0,9 

16 01 - Zużyte lub 
nienadające się do 
użytkowania pojazdy 
(włączając maszyny 
pozadrogowe), odpady 
z demontażu, 
przeglądu i 
konserwacji pojazdów 
(z wyłączeniem grup 
13 i 14 oraz podgrup 
16 06 i 16 08) 

60,0 3,5 

16 02 - Odpady 
urządzeń 
elektrycznych i 
elektronicznych 

66,5 39,5 

16 – Odpady nieujęte 
w innych grupach  

16 06 - Baterie i 
akumulatory 

12,5 0,7 
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Tabela nr 2.8.-8. c.d. 
1 2 3 4 

16 07 - Odpady z 
czyszczenia zbiorników 
magazynowych, 
cystern 
transportowych i 
beczek (z wyjątkiem 
grup 05 i 13)  

0,565 0,03 16 – Odpady nieujęte 
w innych grupach 

Razem 139,6 43,8 
17 - Odpady z 
budowy, remontów i 
demontażu obiektów 
budowlanych oraz 
infrastruktury 
drogowej (włączając 
glebę i ziemię z 
terenów 
zanieczyszczonych) 

17 06 - Materiały 
izolacyjne oraz 
materiały 
konstrukcyjne 
zawierające azbest  

101 6,0 

18 – Odpady 
medyczne i 
weterynaryjne  

18 01 - Odpady z 
diagnozowania, 
leczenia i profilaktyki 
medycznej 

40 2,4 

19 -  Odpady z 
instalacji i urządzeń 
służących 
zagospodarowaniu 
odpadów, z 
oczyszczalni ścieków 
oraz z uzdatniania 
wody pitnej i wody do 
celów przemysłowych  

19 08 - Odpady z 
oczyszczalni ścieków 
nieujęte w innych 
grupach  

60 3,6 

 
Głównymi odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w Powiecie Strzeleckim 
są odpady w postaci zużytych świetlówek i lamp rtęciowych powstające w 
zasadzie we wszystkich podmiotach gospodarczych oraz odpady olejów 
przepracowanych związane nierozerwalnie z eksploatacja maszyn i środków 
transportu. 
 
Na terenie Powiatu Strzeleckiego znajduje się 4127 firm (liczba podana 
w oparciu o klasyfikację REGON na podstawie „Rocznik Statystyczny 
Województwa Opolskiego 2002” – stan na rok 2001). 
 
Według podziału PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) podmioty 
gospodarcze można podzielić na: 
 
- przemysł – 424 podmioty, 
- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 167 podmiotów, 
- budownictwo – 527 podmiotów, 
- handel i naprawy – 1228 podmiotów, 
- hotele i restauracje – 124 podmioty, 
- transport, gospodarka magazynowa i łączność – 283 podmioty, 
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- ochrona zdrowia i opieka społeczna – 262 podmioty, w szczególności: 
apteki – 15, przychodnie zdrowia – 11, ośrodki zdrowia – 6, szpitale – 1, 
praktyki lekarskie - 26, 

- obsługa nieruchomości i firm, nauka – 524 podmioty, 
- administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia 

zdrowotne i społeczne – 69 podmiotów, 
- edukacja – 98 podmiotów, 
- pośrednictwo finansowe – 135 podmiotów, 
- pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna – 

286 podmiotów. 
 
Należy przyjąć, że w większości firm powstają odpady opakowaniowe (papier, 
tworzywa sztuczne, metale, szkło, drewno) oraz odpady komunalne 
(segregowane i niesegregowane) i odpady niebezpieczne (oleje, jarzeniówki). 
 
Ogólną liczbę odpadów przemysłowych nie będących odpadami 
niebezpiecznymi można oszacować na (w zaokrągleniu) około 30000Mg 
rocznie, odpadów niebezpiecznych na ok. 1100, odpadów komunalnych na 
około 3500Mg. 
 
Szacunkowy bilans odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa na 
terenie Powiatu Strzeleckiego przedstawiono w tabeli 2.8.-9. 
 
Tabela 2.8.-9. Szacunkowy bilans odpadów wytwarzanych przez 
przedsiębiorstwa. 

Rodzaj odpadów Ilość wytwarzanych odpadów 

 Odpady komunalne 3500Mg/rok 

 Odpady inne niż niebezpieczne 30000Mg/rok 

 Odpady niebezpieczne 1100Mg/rok 

 
Głównymi wytwórcami odpadów przemysłowych są w Powiecie: 
 
- Huta „Andrzej” w Zawadzkiem wraz z wydzielonymi spółkami – odpady z 

obróbki metali, odpady z energetycznego spalania paliw i odpady z 
odlewnictwa i hutnictwa (obecnie huta w złej sytuacji ekonomicznej), 

- zarządcy oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich, Zawadzkim i 
Ujeździe – odpady z eksploatacji oczyszczalni ścieków, 

- zakłady naprawcze środków transportu – odpady przepracowanych 
olejów, akumulatorów, chłodziw, 

- firmy budowlane – odpady z remontów i budów. 
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2.8.2.6. Charakterystyka obiektów gospodarki odpadami 
przemysłowymi. 

2.8.2.6.1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu i 
zbierania odpadów na terenie Powiatu. 

 
Według danych uzyskanych w Starostwie Powiatowym, jednostki, które 
uzyskały zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów to: 
 
1.  złom metali nieżelaznych i żelaznych: 

 
- Zakład Przerobu Złomu "SKAWMET" w Skawinie, ul. Energetyków l 

(punkt skupu w Strzelcach Opolskich ul. Ujazdowska 39), 
- A.B. Kałamajscy, ul. Strzelców Bytomskich 18 (punkt skupu w Strzelcach 

Opolskich, ul. Kościuszki 10), 
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "RUMO", 

Kolonowskie, ul. Polna 8a, 
- "KRIS - RÓL" Krystyna Gucz, Zalesie Śląskie, ul. Dworcowa 2, 
- Firma Handlowo - Usługowa "WISBUD" w Strzelcach Opolskich, 

ul. Jarzębowa 8 (punkt skupu w Strzelcach Opolskich ul. l-go Maja 35a), 
- "DIM - ROL - BUD" Danuta Bubała, Zimna Wódka, ul. Strzelecka 14, 
- Transport - Handel Józef Profus, Zimna Wódka, Plac Wolności la, 
- PHU "WANDA" Skład Opału Nakło Wanda Legierska Tarnów Opolski, ul. 

Strzelecka 22, 46-050 Tarnów Opolski, 
- "STALMET" Strzelce Opolskie, 1-go Maja 35a, 
- Spółka Jawna "OPOLZŁOM" Madejczyk - Nowicki , ul. Krakowska 28 A/2, 

47-100 Strzelce Opolskie, 
- PTHU Klaudiusz Biniek, ul. Dworcowa 15, 47-171 Rozmierka, 
- "KLIMBART" Bartłomiej Piaszczyński w Kolonowskiem , ul. Fabryczna 6. 
 
2. Tworzywa sztuczne, opakowania z papieru i tektury, opakowania 

z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z tekstyliów: 
 
- Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie, ul. Zamkowa 5, 
- "KLIMBART" Bartłomiej Piaszczyński w Kolonowskiem, ul. Fabryczna 6. 
 
 
2.8.2.6.2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odzysku 

odpadów na terenie Powiatu Strzeleckiego 
 
Według danych uzyskanych w Starostwie Powiatowym, jednostki, które 
uzyskały zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów to: 
 
- "PACKPROFIL" Sp. z o.o. w Kolonowskiem, ul. Zakładowa 3 - odzysk 

odpadów: papier i tektura w ilości 9100Mg/rok, opakowania 
wielomateriałowe w ilości 20OOOMg/rok, opakowania z papieru i tektury 
w ilości 16 700 Mg/rok, 

- Zakład Wulkanizacyjny Ernest Lipok w Jemielnicy, ul. Cicha l - odzysk 
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odpadów: odpady z przemysłu gumowego - w ilości 1,0Mg/rok, zużyte 
opony - w ilości 2Mg/rok, 

- Warsztat Ślusarski Jan Maciejczyk w Dziewkowicach , ul. Lompy 37 - 
odzysk odpadów -blachy odpadowe - Żelazo i stal - w ilości 100Mg/rok, 

- Zakład Ślusarsko - Mechaniczny w Dziewkowicach , ul. Jemielnicka 6 - 
odzysk odpadów - blachy odpadowe - Żelazo i stal - w ilości 120Mg/rok, 

- Warsztat Ślusarski w Dziewkowicach , ul. Lompy 2 - odzysk odpadów - 
blachy odpadowe - Żelazo i stal - w ilości 100 Mg/rok, 

- S. C. Ślusarstwo Maciejczyk Marcin, Maciejczyk Teresa, Maciejczyk 
Roman w Dziewkowicach , ul. Mała 2a - odzysk odpadów - blachy 
odpadowe - żelazo i stal - w ilości 100Mg/rok, 

- Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce 
Opolskie, ul. Moniuszki 7 – odzysk (wykorzystanie) odpadów – żużle 
z procesów wytapiania i żużle z innych procesów z hutnictwa stali i żelaza 
w ilości 2500Mg/rok. 

 
 
2.8.2.6.3. Składowiska odpadów przemysłowych 
 
Na terenie Powiatu Strzeleckiego brak jest czynnych typowych składowisk 
odpadów przemysłowych. 
 
Na niektóre składowiska odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne 
i obojętne) mogą być przyjmowane niektóre odpady różne od komunalnych, 
i tak: 
 
a. Składowisko odpadów komunalno-przemysłowych w Kielczy w gminie 

Zawadzkie: 
 
- odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa 

i rybołówstwa z grupy 02, 
- odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy 

celulozowej, papieru i tektury z grupy 03, 
- odpady z procesów termicznych z grupy 10, 
- odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych 

materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych z grupy 11, 
- odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni 

metali i tworzyw sztucznych z grupy 12, 
- odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały 

filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach z grupy 15, 
- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 
zanieczyszczonych z grupy 17, 

- odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów 
z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów 
przemysłowych z grupy 19. 
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b. Składowisko odpadów w Krasowej w gminie Leśnica: 
 
- odpady gruzu budowlanego z grupy 17 01, 
 
c. Składowisko odpadów w Szymiszowie w gminie Strzelce Opolskie: 
 
- odpady gruzu budowlanego z grupy 17 01. 
 
Z danych uzyskanych w gminach i powiecie ustalono, iż na terenie Powiatu 
Strzeleckiego znajdują się 2 zrekultywowane składowiska odpadów 
przemysłowych: 
 
- składowisko odpadów Huty „Andrzej” w Barucie gmina Jemielnica, 
- składowisko odpadów BLACHOWNIA S. A. w Ujeździe. 
 
Składowisko odpadów pohutniczych Huty „Andrzej” w Barucie gm. 
Jemielnica 
 
Nieczynne składowisko odpadów zlokalizowane jest po lewej stronie drogi do 
miejscowości Barut, w odległości ok. 1km od Jemielnicy. 
 
W latach 1969-1976 Huta "Andrzej" w Zawadzkim składowała na terenie 
nieczynnego wyrobiska w Barucie odpady poprodukcyjne. Szacowana ilość 
zdeponowanych odpadów poprodukcyjnych wynosi 45000 m3. Ponadto 
w Barucie składowano bliżej nieokreślone ilości odpadów komunalnych. 
 
Na składowisku (według informacji Huty "Andrzej) zdeponowane zostały 
odpady z huty następujących rodzajów odpadów (wg. obowiązującej obecnie 
klasyfikacji): 
 
- kod 19 08 14 – szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 – odpady 
poneutralizacyjne z neutralizacji ścieków kwaśnych mlekiem wapiennym 
- w ilości ok. 62 %, 

- kod 05 06 03 – inne smoły - szlamy tzw. poczadnicowe (generatorowe) 
powstałe przy oczyszczaniu gazu generatorowego wytwarzanego 
w procesie zgazowania węgla na potrzeby huty - w ilości ok. 12 % - odpad 
niebezpieczny, 

- kod 10 09 08 - zużyte rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania 
inne niż wymienione w 10 09 07 - zużyte materiały formierskie - w ilości 
ok. l %, 

- kod 10 09 03 - żużle odlewnicze - spieki i bryły z odlewania żeliwa - ok. 
15 %, 

- kod 19 09 99, 19 09 03 - odpady z uzdatniania wody tzn. osady 
z dekarbonizacji wody i inne w ilości - zużyte złoże filtracyjne i wapno 
pokarbidowe -  ok. 6 %, 

- kod 10 01 80 - mieszanki popiołowe - żużlowe z mokrego odprowadzania 
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odpadów paleniskowych w ilości ok. 3%, 
- kod 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

w ilości ok. 1%. 
 
Z posiadanych przez hutę dokumentów wynika, ze sprawa udzielenia 
zezwolenia na składowanie odpadów poprodukcyjnych w miejscowości Barut 
„Cegielnia" była rozpatrywana przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Strzelcach Opolskich Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury 
(istnieje pismo w tej sprawie Nr WBUA.I-440/69/69 z dnia 17 kwietnia  
1967 r.) z uwzględnieniem opinii Powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologiczne w Strzelcach Opolskich. 
 
Z istniejących dokumentów nie można określić czy był ustalony w tamtych 
latach sposób zabezpieczenia dna wyrobiska przed przesiąkaniem 
zanieczyszczeń do wód podziemnych. 
 
Rekultywacja terenu składowiska odbywała się w latach 1976 - 1979 zgodnie 
z kierunkiem określonym przez Urząd Gminy w Jemielnicy przewidującym 
wtedy przeznaczenie tego terenu na pastwisko. Wykonano niwelację tego 
terenu oraz przykrycie warstwą wapna. W międzyczasie nadal były tam 
składowane na dziko odpady komunalne. Po ich zniwelowaniu przykryto 
teren warstwa ziemi 15 cm i obsiano trawą. Rekultywacja była prowadzona w 
oparciu o projekt rekultywacji sporządzony przez zakładowe biuro 
konstrukcyjne. W dniu 6 czerwca 1980 r. została sporządzona „Notatka 
Urzędowa" podpisana przez Z-cę Dyrektora Huty ds. pracowniczych mgr inż. 
J. Trojoka i Naczelnika Gminy Jemielnica mgr inż. Pawła Sonsalę - dotycząca 
wykonania rekultywacji byłego składowiska odpadów w Jemielnicy. W 
notatce stwierdzono, że teren wysypiska został zniwelowany, obsiany trawą 
oraz że Urząd Gminy nie wnosi zastrzeżeń do jakości wykonanych zabiegów 
rekultywacyjnych. Ponadto stwierdzono, że od daty spisania notatki nadzór 
nad terenem przejmuje Urząd Gminy w Jemielnicy. 
 
Ważnym aspektem jest to, iż w sąsiedztwie składowiska w Barucie 
zlokalizowane jest ujęcie wody dla Jemielnicy. Z dostępnych materiałów 
geologicznych wynika, iż składowisko znajduje się na kierunku spływu wód 
podziemnych. 
 
Według „Dokumentacji Geologicznej określającej warunki hydrogeologiczne 
w rejonie składowiska odpadów w Barucie”, W. Jaworski i M. Przezdzienk, 
Opole, listopad 2002 r., stwierdzono w trakcie wierceń występowanie 
utworów antropogenicznych. Wydzielono tutaj dwa rodzaje osadów: nasypy 
niekontrolowane o różnym składzie oraz charakterystyczne odpady 
pochodzenia pohutniczego. Do pierwszego wydzielenia (nasypy) zaliczono 
zarówno gruzy, jak i nie rozpoznane odpady. Zaliczono tutaj również nasypy 
uformowane głównie z humusu, które stwierdzono powyżej odpadów 
pohutniczych (warstwa humusu, którą przykryto osady poczadnicowe 
procesie wykonanej rekultywacji). Jako odrębne wydzielono nawiercone 
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odpady pohutnicze, które łatwo dało się organoleptycznie rozpoznać. Są to 
odpady o szaro czarnej i czarnej barwie oraz intensywnym zapachu fenoli. Są 
to zdeponowane osady poczadnicowe.  
 
Badania laboratoryjne wykazały duże stężenia zanieczyszczeń 
w zdeponowanych osadach poczadnicowych. Stwierdzono ponadnormatywne 
ilość metali ciężkich i fenoli. W pozostałych wykonanych odwiertach, w tym 
w nawierconych nasypach uformowanych przypuszczalnie również 
z odpadów pohutniczych stwierdza się punktowe zanieczyszczenia zwłaszcza 
niklem i kadmem. Przy czym kadm w rejonie badań ma podwyższone tło, 
a jego obecność w gruncie nie musi być związana ze zdeponowanymi 
odpadami. 
 
Ujęcie wody w Jemielnicy znajduje się w odległości ok. l km na zachód od 
omawianego składowiska odpadów w Banicie. Zasięg leja depresji dla tego 
ujęcia wynosi 366m, a więc znacznie przybliża się do składowiska. 
Szacowany czas poziomego przepływu z rejonu składowiska do ujęcia wynosi 
ok. 15-18 lat. 
 
Powyższe dane wskazują, iż ujęcie wody w Jemielnicy jest bardzo poważnie 
zagrożone przez zdeponowane w Banicie odpady. Otwartą kwestią jest czas 
pionowej migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji. Przy czym zwraca się 
uwagę, iż pierwsze odpady zostały zdeponowane na wysypisku ponad 30 lat 
temu. Migracji zanieczyszczeń sprzyjają procesy wietrzenia stropu wapieni 
uruchomione w wyniku zdjęcia pokrywy słabo przepuszczalnych glin. 
Zanieczyszczenie zbiornika wapienia muszlowego jest bardzo poważnym 
zagrożeniem dla całego regionu, gdyż jest to podstawowy poziom wodonośny 
na tym obszarze. 
 
Z obserwacji autorów opracowania wynika, iż w miejscu zrekultywowanego 
składowiska nadal gromadzone są odpady. Na miejscu stwierdzono obecność 
dużej ilości odpadów (ok. 100m3) przede wszystkim gruzu, cegieł, materiałów 
z przebudowy dróg (grys, asfalt). Teren ten stanowi „dzikie” składowisko 
odpadów pomimo umieszczenia tablicy o zakazie wywozu i wysypywania 
odpadów.  
 
Składowisko odpadów BLACHOWNIA S.A. w Ujeździe 
 
Według danych otrzymanych w trakcie rozmowy telefonicznej 
z przedstawicielem firmy BLACHOWNIA ustalono, iż rzeczone składowisko 
eksploatowane było od lat 70 XX wieku do roku 2000. Brak jest danych na 
temat budowy i zabezpieczeń składowiska. 
Według danych użytkownika na składowisku złożono ok. 15000Mg odpadów 
głównie odpadów poremontowych w postaci gruzu budowlanego, papy, 
materiałów mineralnych, złomu, opon. Na składowisku nie składowano 
odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych. 
Obecnie składowisko odpadów jest rekultywowane. Na podstawie wizji 
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lokalnej stwierdzono, iż składowisko zasypano piaskiem. Teren składowiska 
porośnięty jest niską zielenią tzw. „samosiejki”. 
 
Magazyn przeterminowanych środków ochrony roślin (odpady niebezpieczne) 
PHU „PESTIMPEX” – Jemielnica ul. Strzelecka 6 
 
Zgodnie z decyzją Prezydenta Opola z dnia 26.10.2001 r. Pismo 
OŚR.III.7621/O/110/2001 zobowiązano firmę PHU „PESTIMPEX” do 
usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych w postaci 
przeterminowanych środków ochrony roślin w ilości około 4Mg (42 beczki), 
które są magazynowane w magazynie Hurtowni Materiałów Budowlanych 
Maria Ludwig w Jemielnicy przy ul. Strzeleckiej 6. 
 
Termin wymagalny unieszkodliwienia określono na dzień 30.06.2002 r. 
 
Do chwili obecnej magazyn nie został opróżniony.  
 
2.8.2.6.4. Podmioty mające zezwolenie na wytwarzanie odpadów 

azbestowych na terenie Powiatu 
 
1. SERWIS Kędzierzyn – Koźle Sp. z o.o., ul. Portowa 9; teren powiatu, 

ROŚ.7647-2-11/02. 
2. Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych 

TERMOEXPORT w Warszawie, ul. Żurawia 24/7; teren powiatu 
Strzeleckiego); 17 01 06, 17 06 01, 17 06 05 – teren powiatu; ROŚ.7647-
2-8/03. 

3. SpeBau Sp. z o.o. Wrocław, ul. Mielecka 21/1; teren powiatu 
Strzeleckiego; 17 06 01, 17 06 05, ROŚ.7647-2-11/03. 

4. EKOCHEM EKOSERVICE Sp. z o.o. w Łodzi, Al. Kościuszki 9; teren 
powiatu Strzeleckiego, 17 06 01, 17 06 05; ROŚ.7647-2-15/03. 

5. Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu CARO, Zamość, 
ul. Zamoyskiego 51, 17 01 06, 17 06 01, 17 06 05; ROŚ.7647-2-29/03. 

6. „REMAT” Krapkowice Os. XXX-lecia 12/92 w Krapkowicach, teren 
powiatu; ROŚ.7647-28/01, ROŚ.7647-29/01 – stary kod 17 01 05. 

7. „STALBET-2” Zakład Robót Inżynieryjnych, Skoczów,  
ul. Stelmacha89A; ROŚ.7647/7/00. 

8. Autoryzowany Zakład Ogólnobudowlany Danuta i Piotr Gawlik,  
ul. Kremowa 27, Cieszyn; 17 06 01, 17 06 05; ROŚ.7647-2-16/03. 

  
 
2.9.  Promieniowanie niejonizujące 
2.9.1. Wstęp 
 
Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące jest promieniowaniem, 
którego energia oddziaływania na ciało materialne, w tym i na ciało 
człowieka, nie wywołuje procesu jonizacji. Promieniowanie 
elektromagnetyczne – PEM – towarzyszy każdemu przepływowi prądu 



Program ochrony środowiska – Powiat Strzelce Opolskie        Rozdział 2 str. 141 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

___________________________________________________________________________ 
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 

i polega na ciągłej zmianie pola elektrycznego i magnetycznego. 
Źródłem naturalnych pól elektromagnetycznych występujących 
w środowisku są m.in. ziemskie pola magnetyczne i elektryczne, pola 
ładunków elektrycznych związane z naturalną jonizacją powietrza i 
wyładowań atmosferycznych oraz pola wywołane źródłami pozaziemskimi np. 
przez Słońce i Kosmos. 
 
Występowanie sztucznych pól elektromagnetycznych jest konsekwencją 
lawinowego rozwoju techniki. Pola elektromagnetyczne o szerokim zakresie 
częstotliwości wytwarzają przewody elektryczne i wszystkie urządzenia 
wykorzystujące energię elektryczną takie jak: systemy radiowo – telewizyjne, 
systemy radiokomunikacji (także CB – radio), radiolokacji i radionawigacji, 
medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, kuchnie mikrofalowe, 
zgrzewarki itp. 
Pola elektromagnetyczne wytwarzane przez w/w urządzenia nakładając się 
na istniejące w przyrodzie pola naturalne zmieniają warunki, w których żyje 
człowiek. Coraz częściej zaczyna się mówić o zanieczyszczeniu środowiska 
naturalnego zbędnym promieniowaniem elektromagnetycznym podobnie jak 
o skażeniu chemicznym czy zagrożeniu nadmiernym hałasem. 
 
Przepisy ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i budowlane 
pozwalają na kontrolę lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych 
i ograniczenie ich oddziaływania na środowisko. Przepisy sanitarne 
natomiast ograniczają oddziaływanie pól elektromagnetycznych w miejscach 
pracyi w mieszkaniach. 
Dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego według 
polskiego prawa podaje Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i 
środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą 
występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy 
wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. z 1998 r. Nr 
107, poz. 676). oraz określa szczegółowe zasady ochrony ludzi i środowiska 
przed polami elektromagnetycznymi w postaci: 
 
- pól magnetycznych i elektrycznych stałych , 
- pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50Hz wytwarzanych 

przez stacje i linie elektromagnetyczne, 
- pól elektromagnetycznych o częstotliwości od 1kHz do 300 000MHz 

wytwarzanych przez urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne 
i radiolokacyjne. 

 
Dopuszczalne poziomy PEM w środowisku przedstawia tab.2.9-1. 
 
 
 
 



Rozdział 2 str. 142 Program ochrony środowiska – Powiat Strzelce Opolskie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

___________________________________________________________________________ 
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 

Tabela 2.9-1. Dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego 
niejonizującego charakteryzowane poprzez wartości graniczne wielkości 
fizycznych 

L.p. 
Wielkość fizyczna 

Zakres częstotliwości 
promieniowania 

Składowa 
elektryczna 

Składowa 
magnetyczna 

Gęstość 
mocy 

Gęstość 
prądu 

jonowego 

1 pola stałe 16kV/m 8kA/m - 100nA/m2 

2 pola 50Hz 10kV/m 80A/m - - 

3 0,001-0,1MHz 100V/m 10A/m - - 

4 0,1 do 10MHz 20V/m 2A/m - - 

5 10 do 300MHz 7V/m - - - 

6 300 do 300.000MHz - - 0,1W/m2 - 
 
Objaśnienia: 
Wartości graniczne czynników fizycznych charakteryzujących dopuszczalne 
poziomy promieniowania odpowiadają: 
a) wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych 

o częstotliwości 50Hz i od 0,001 do 300MHz, 
b) wartościom średnim gęstości mocy pól elektromagnetycznych 

o częstotliwości powyżej 300MHz do 300.000MHz. 
 
Zaznaczyć należy, że wymienione wartości dopuszczalne nie obowiązują 
w miejscach niedostępnych dla ludzi.  
 
Na terenach zabudowy mieszkaniowej, szpitali, żłobków, przedszkoli 
i internatów – składowa elektryczna PEM niejonizującego nie może 
przekraczać 1kV/m, a dopuszczalny poziom PEM stacjonarnego w zakresie 
mikrofalowym (300MHz – 300GHz), określony przez gęstość mocy tego 
promieniowania wynosi 0,1W/m2 

 
Podział promieniowania elektromagnetycznego na jonizujące i niejonizujące 
wynika z granicznej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek 
materii. 
Z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia człowieka w zakresie 
promieniowania niejonizującego istotne są mikrofale, radiofale oraz fale 
o bardzo niskiej (VLF) i ekstremalnie niskiej częstotliwości (FW). 
 
W przypadku Powiatu Strzeleckiego źródłami emisji promieniowania 
elektromagnetycznego są anteny nadawcze telefonii komórkowej, anteny 
nadawcze sygnału radiowego, linie przesyłowe wysokich napięć i stacje 
transformatorowe. 

Rys. 2.9-2. Spektrum promieniowania elektromagnetycznego wraz  
z podzakresami 
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2.9.2. Charakterystyka systemu elektroenergetycznego z 
uwzględnieniem źródeł promieniowania PEM. 
 
2.9.2.1. Linie WN i GPZ. 
 
Przez teren Powiatu przebiegają sieci NN 220kV i WN 110kV. Na terenie 
Powiatu istnieją cztery stacje elektromagnetyczne tj. główne punkty zasilania 
GPZ (WN/SN), w których dokonuje się transformacji napięcia na niższe, 
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celem dalszego zasilania stacji transformatorowych średniego napięcia SN  
i niskiego napięcia nn. (wszystkie dane dotyczące sieci elektroenergetycznej 
według „Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego”). 
 
Linie WN (wysokiego napięcia) (110kV) w Powiecie Strzeleckim: 
 
- linia podwójna (2 x 110kV) Kędzierzyn-Koźle – Chrząstowice – 

przechodząca przez gminy: Leśnica (okolice Zalesia Śląskiego), Ujazd 
(okolice Zimnej Wódki i Olszowej), Strzelce Opolskie (okolice Strzelec 
Opolskich i Rozmierza, Izbicko (okolice Krośnicy), 

- linia podwójna (2 x 110kV) Miechowice – Zawadzkie – Ozimek – 
przechodząca przez gminy: Zawadzkie (okolice Żędowic, Zawadzkiego), 
Kolonowskie (okolice Kolonowskiego, Staniszcz Małych i Wielkich), 

- linia podwójna (2 x 110kV) Kędzierzyn-Koźle – Zdzieszowice – 
przechodząca przez gminę Leśnica (okolice Zalesia Śląskiego, Lichynii, 
Leśnicy), 

- linia podwójna (2 x 110kV) Kędzierzyn-Koźle – Łabędy – przechodząca 
przez gminę Ujazd (okolice Ujazdu), 

- linia podwójna (2 x 110kV) Wielowieś – Krupski Młyn – przechodząca 
przez wschodnią granicę gminy Zawadzkie, 

- linia Zawadzkie – Pawonków – przechodząca przez gminę Zawadzkie od 
GPZ w Zawadzkiem do Pawonkowa, 

 
Linie NN (najwyższego napięcia) 220kV: 
 
- linia Kędzierzyn-Koźle – Groszowice - przechodząca przez gminę Leśnica 

(okolice Zalesia Śląskiego, Lichynii, Leśnicy), 
- linia Kędzierzyn-Koźle – Łagisza - przechodząca przez gminę Ujazd 

(okolice Ujazdu i Starego Ujazdu), 
 
GPZ w Powiecie Strzeleckim 
 
- GPZ (WN/SN) (wysokie napięcie / średnie napięcie) w Strzelcach 

Opolskich, 
- GPZ (WN/SN) na terenie Cementowni „Strzelce Opolskie”, 
- GPZ (WN/SN) w Zawadzkiem ul. Opolska, 
- GPZ (WN/SN) na terenie Huty „ANDRZEJ” w Zawadzkiem. 
 
 
Rejestrowane natężenia pól elektrycznych w sąsiedztwie Stacji 
transformatorowych NN/WN wynoszą 0,1 ÷ 0,3kV/m. Wartość składowej 
magnetycznej (natężenie pola magnetycznego) dla sąsiedztwa danych stacji 
GPZ rejestrowane są w zakresie poniżej 0,2A/m (dane za „Linie i stacje 
elektroenergetyczne w środowisku człowieka”, folder – wydanie 3, Grupa 
Kapitałowa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa 2002). 
 
Rejestrowane natężenia pól elektrycznych w sąsiedztwie napowietrznych linii 
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najwyższego napięcia 220kV wynoszą 1 - 10kV/m, natomiast maksymalna 
zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego w otoczeniu krajowych linii 
napowietrznych 220kV przy największym zwisie linii, na wysokości 1,8m nad 
ziemią wynosi 5,1kV/m. Wartość składowej magnetycznej (natężenie pola 
magnetycznego) dla sąsiedztwa danych linii rejestrowane są w zakresie 
poniżej 0,8 - 40A/m, natomiast maksymalna zmierzona wartość natężenia 
pola magnetycznego w otoczeniu krajowych linii napowietrznych 220kV przy 
największym zwisie linii, na wysokości 1,8m nad ziemią wynosi 32A/m. 
(dane za „Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka”, folder – 
wydanie 3, Grupa Kapitałowa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 
Warszawa 2002). 
 
Rejestrowane natężenia pól elektrycznych w sąsiedztwie napowietrznych linii 
wysokiego napięcia 110kV wynoszą 0,5÷4kV/m, natomiast maksymalna 
zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego w otoczeniu krajowych linii 
napowietrznych 110kV przy największym zwisie linii, na wysokości 1,8m nad 
ziemią wynosi 3,2kV/m. Wartość składowej magnetycznej (natężenie pola 
magnetycznego) dla sąsiedztwa danych linii rejestrowane są w zakresie 
poniżej 16A/m, natomiast maksymalna zmierzona wartość natężenia pola 
magnetycznego w otoczeniu krajowych linii napowietrznych 110kV przy 
największym zwisie linii, na wysokości 1,8m nad ziemią wynosi 15A/m. 
(dane za „Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka”, folder – 
wydanie 3, Grupa Kapitałowa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 
Warszawa 2002). 
Maksymalne szerokości stref ochronnych w otoczeniu linii wysokiego (WN) 
i niskiego napięcia (NN) o natężeniu pola elektrycznego ponad 1kV/m 
przedstawiono w tabeli nr 2.9-3.  
 
Tabela nr 2.9.-3. Obszar stref ochronnych w otoczeniu linii NN i WN 
o natężeniu pola elektrycznego ponad 1kV/m. 

Maksymalna szerokość strefy ochronnej linii 220kV m 46 
Minimalna szerokość strefy ochronnej linii 220kV m 30 
Maksymalna szerokość strefy ochronnej linii 110kV m 24 
Minimalna szerokość strefy ochronnej linii 110kV m 18 

 
Dopuszczalne wartości pola elektrycznego ELF według norm polskich i 
zaleceń międzynarodowych wynoszą 10kV/m i 1kV/m odpowiednio dla strefy 
ograniczonej i nieograniczonej czasowo ekspozycji społecznej. 
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Rys. 2.9.-4. Typowe rozkłady pola elektrycznego w otoczeniu krajowych linii 
przesyłowych 110kV, 220kV i 400kV, pomierzone na wysokości 1,8m, w 
środku przęsła przy największym zwisie przewodów roboczych. Na osi x 
odległości od osi linii w m, na osi y natężenia pola elektrycznego w kV/m 
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Pole magnetyczne w otoczeniu przewodu prostoliniowego z prądem I, jest 
określone przez indukcją magnetyczną B. Jednostką indukcji magnetycznej 
jest Tesla (1T), przy czym w praktyce najczęściej stosuje się jej pochodną – 
1µT. 
 
Dopuszczalna wartość indukcji magnetycznej w zakresie pól ELF, dla 
ekspozycji społecznej bez ograniczeń czasowych wynosi 100µT. 
Wykonane własne pomiary pól magnetycznych pod liniami wysokich napięć 
poczynając od 400kV poprzez 220kV, 110kV do 15kV wykazały, że w żadnym 
przypadku wartości pól magnetycznych nie przekraczają 20A/m (25µT). 
 
Rys. nr 2.9.-5. Typowe rozkłady pola magnetycznego w otoczeniu krajowych 
linii przesyłowych 110kV, 220kV i 400kV, na wysokości 1,8m, w środku 
przęsła przy największym zwisie przewodów roboczych. Na osi x odległości od 
osi linii, na osi y natężenia pola magnetycznego w µT 
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Zilustrowane na powyższych rysunkach typowe przykłady profili pola 
elektrycznego i magnetycznego pod liniami elektroenergetycznymi w Polsce 
mogą wystąpić jedynie teoretycznie w upalne lato przy maksymalnych 
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obciążeniach linii. W przeciętnych warunkach pogodowych wartości te nie są 
osiągane. 
 
 
2.9.2.2. Linie SN i stacje transformatorowe 
 
Dostarczona z zewnętrznych sieci energia w formie SN 20kV jest 
przetwarzana poprzez stacje transformatorowe 20/0,4kV na niskie napięcia 
i w takiej formie przekazywana do odbiorców. 
 
Rejestrowane natężenia pól elektrycznych w sąsiedztwie napowietrznych linii 
średniego napięcia wynoszą poniżej 0,3kV/m, a wartość składowej 
magnetycznej (natężenie pola magnetycznego) dla sąsiedztwa danych linii 
rejestrowane są w zakresie 0,8-16A/m.  
 
Rejestrowane natężenia pól elektrycznych w sąsiedztwie stacji średniego 
napięcia wynoszą poniżej 0,2kV/m, a wartość składowej magnetycznej 
(natężenie pola magnetycznego) dla sąsiedztwa danych stacji rejestrowane są 
w zakresie poniżej 0,15A/m (dane za „Linie i stacje elektroenergetyczne w 
środowisku człowieka”, folder – wydanie 3, Grupa Kapitałowa Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A., Warszawa 2002). 
 
 
2.9.3. Charakterystyka źródeł fal radiowych i mikrofal z 
uwzględnienie promieniowania PEM. 
2.9.3.1. Źródła mikrofal 
 
Źródłami mikrofal w powiecie są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci 
telefonii komórkowej. Urządzenia takie znajdują się na specjalnych masztach 
bądź wysokich kominach i budynkach w następujących miejscowościach 
(według danych Starostwa Powiatowego-według wydanych decyzji przez 
starostwo od roku 1999): 
 
- Strzelce Opolskie – 2, 
- Zawadzkie – 3, 
- Kolonowskie – 5, 
- Jemielnica – 4, 
- Dolna – 4, 
- Błotnica Strzelecka – 3, 
- Nogowczyce – 3, 
- Olszowa – 2, 
- Wysoka – 2, 
- Ujazd – 2. 
 
Pole elektromagnetyczne o średniej i dużej częstotliwości (z zakresu 0,1MHz 
do 300 GHz) ma charakter całkowicie inny niż pole elektromagnetyczne stałe 
i niskiej częstotliwości, np. 50Hz. Jego oddziaływanie na organizm żywy ma 



Rozdział 2 str. 148 Program ochrony środowiska – Powiat Strzelce Opolskie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

___________________________________________________________________________ 
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 

charakter głównie termiczny. W zakresie tym można mówić o falowym 
rozchodzeniu się w przestrzeni promieniowania pola w postaci fali 
elektromagnetycznej, czyli o rozprzestrzenianiu się nierozerwalnie ze sobą 
związanych zmian pola elektrycznego i pola magnetycznego, które działają na 
obiekty fizyczne, nie powodując jonizacji cząstek materii. Intensywność 
oddziaływania na organizmy żywe zależy w tym przypadku od gęstości mocy 
wypromieniowanej do otoczenia, a stopień zagrożenia od dawki energii 
pochłoniętej przez organizm. Ze względów praktycznych, powszechnie 
przyjętą do oceny stopnia zagrożenia w ochronie środowiska, miarą poziomu 
elektromagnetycznego jest gęstość mocy promieniowania wyrażona w W/m2.  
 
W zakresie mikrofalowym pola elektromagnetycznego największy niepokój 
wśród społeczeństwa budzi telefonia komórkowa. Jej burzliwy rozwój w 
ostatnich kilku latach, objawiający się ogromną liczbą samych telefonów 
oraz licznością stacji bazowych instalowanych na budynkach, w 
szczególności w dużych miastach, niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania tego typu łączności. Wyzwala to w ludziach ogromne emocje 
i budzi niepokój o zagrożenie dla zdrowia człowieka. 
 
Zespół stacji bazowych BTS (Base Transceiver Station) umożliwia abonentom 
wyposażonym w stacje ruchome (telefony komórkowe) dostęp do stałej części 
systemu GSM i dalej w miarę potrzeby do innych systemów 
telekomunikacyjnych. Stacje bazowe komunikują się z jednej strony poprzez 
interfejs radiowy ze stacjami ruchomymi, z drugiej strony poprzez łącze stałe 
ze sterownikami stacji bazowych. Do funkcji stacji bazowych należy między 
innymi wykrywanie zgłoszeń stacji ruchomych, przetwarzanie sygnału w 
kierunku nadawczym i odbiorczym, szyfrowanie i rozszyfrowywanie sygnałów 
przesyłanych w kanale radiowym, realizacja skakania po częstotliwościach. 
Stacje bazowe GSM są stacjami małej mocy. Są zdefiniowane w ośmiu 
klasach, ich moce zawierają się w granicach od 320W (55dBm, klasa 1) do 
2,5W (34dBm, klasa 8) i zmieniają się co 3dB. W skład stacji bazowej 
telefonii komórkowej wchodzą urządzenia zasilające oraz urządzenia 
nadawczo-odbiorcze z zespołem anten, które są instalowane w 
pomieszczeniach urządzeń wewnątrz budynku oraz na masztach rurowych 
umieszczonych na dachu budynku w miastach oraz na ażurowych, 
wolnostojących, masztach w terenie poza miejskim. Stacja bazowa jest 
wyposażona najczęściej w trzy anteny rozsiewcze sektorowe, zawieszone na 
wysokości na ogół nie mniejszej niż 25m do 30m nad powierzchnią ziemi i 
służą one do zapewnienia łączności z telefonami komórkowymi. 
 
Działanie systemu telefonii komórkowej oparte jest na podziale całego 
obszaru działania systemu na mniejsze części, tzw. komórki. Wielkości 
komórek są różne, co jest związane z liczbą abonentów. Średnice komórek 
wynoszą od kilkuset metrów w gęsto zabudowanych terenach miejskich do 
kilkunastu km w terenach o małej gęstości zaludnienia. Każda z komórek 
musi być wyposażona we własny system nadawczo odbiorczy (BTS). W tym 
celu w każdej stacji bazowej instalowane są radiolinie, wyposażone w anteny 
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paraboliczne. Moc doprowadzona do anteny radiolinii jest bardzo mała, 
rzędu miliwatów i nie przekracza na ogół 1W. Średnice czasz anten 
parabolicznych wynoszą od 30cm do 3m, natomiast częstotliwości robocze 
tych anten zawierają się w granicach 7GHz, 15GHz, 23GHz i 38GHz 
w zależności od spełnianej funkcji. Anteny paraboliczne charakteryzują się 
bardzo wąską wiązką promieniowania, silnie skolimowaną w osi anteny (tzw. 
charakterystyka cygarowa) Efekt ten uzyskuje się dzięki zastosowaniu 
zwierciadła parabolicznego wewnątrz anteny. Duży zasięg tych anten wynika 
nie z mocy nadajnika, lecz z dużego zysku energetycznego anteny. Z tego 
względu obszary o gęstości mocy promieniowania o wartościach 
przekraczających dopuszczalne mogą występować tylko w bardzo 
ograniczonej przestrzeni w pobliżu osi anteny. 
 
Do realizacji łączności z telefonami komórkowymi stacje bazowe muszą być 
wyposażone w anteny nadawczo-odbiorcze, (anteny rozsiewcze) o 
określonych charakterystykach promieniowania. Najczęściej są to anteny o 
charakterystykach sektorowych. Gęstość energii promieniowanej do oto-
czenia zależy od mocy doprowadzonej do każdej z tych anten. Typowa 
wartość mocy w środowiskach miejskich wynosi 25W dla stacji 
jednosystemowych i 50W dla stacji dwusystemowych. Częstotliwość pracy 
stacji bazowych wynosi obecnie 900MHz i 1800MHz. Istotnym dla oceny 
stopnia zagrożenia środowiska jest znajomość rozkładu w przestrzeni 
gęstości energii promieniowanej przez anteny. Przykłady typowych 
charakterystyk rozsiewczych pokazano na Rys. nr 2.9-7. 
 
Rys. nr 2.9.-6. Typowy obraz charakterystyki promieniowania anteny 
sektorowej w płaszczyźnie poziomej  
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Rys. nr 2.9-7. Typowy obraz charakterystyki promieniowania anteny 
sektorowej w płaszczyźnie pionowej 
 
Zasięg wstępowania obszaru, gdzie gęstość strumienia energii przekracza 
0,1W/m2, (wartość dopuszczalna przez przepisy polskie), dla stosowanych 
obecnie mocy doprowadzonych do anteny rozsiewczej, jest niewielki i wynosi 
w praktyce od kilku do kilkunastu m od osi anteny. Względne tłumienie 
mocy pola elektromagnetycznego w kierunku pionowym, jak wynika 
z charakterystyk anten, wynosi ponad 30dB. Zatem natężenie 
promieniowania w kierunku do ziemi jest znikome, o kilka rzędów mniejsze 
od natężenia w kierunku głównym anteny. 
 
Obszar, w który gęstość mocy przekraczałaby wartości dopuszczalne jest 
bardzo mały i występuje w płaszczyźnie poziomej na wysokości zawieszenia 
anten. Jak wynika z badań i pomiarów, gęstość mocy dla nadajnika 
pracującego z mocą 300W wynosi w odległości 1m od osi głównego 
promieniowania 0,3W/m2, a w odległości 3m zaledwie 0,05W/m2. 
 
Przy zachowaniu procedury, wymaganej przez przepisy polskie, dotyczących 
wymagań, jakie musi spełniać instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej 
w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, przebywanie nawet w 
pobliżu anteny można uznać za bezpieczne. 
 
Pozostaje problem samego telefonu komórkowego. Pytanie, czy częstotliwości 
z zakresu mikrofal oraz moce wyjściowe rzędu od 300mW do 2W, z jakimi 
mamy do czynienia w przypadku telefonu są obojętne dla organizmów 
żywych, pozostaje ciągle bez rzetelnej odpowiedzi. 
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Wszystkie powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że mimo istnienia na 
terenie powiatu kilkunastu urządzeń telefonii komórkowej, ich oddziaływanie 
na środowisko, należy według współczesnego stanu wiedzy, uznać za nie 
mające wpływu na zdrowie społeczne. Wynika to głównie z obowiązującegow 
Polsce rygorystycznego ustawodawstwa w zakresie wartości dopuszczalnych 
gęstości mocy promieniowania dla ekspozycji społecznej, ale także jest 
efektem prawidłowego funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na 
środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych z zastosowaniem urządzeń 
będących źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego. 
 
 
2.9.3.2. Niezorganizowane źródła promieniowania PEM 
 
Jako niezorganizowane źródła promieniowania określić należy anteny 
nadawcze i odbiorcze CB – radia pracujące w zakresie częstotliwości 26,96 – 
27,28MHz. Najwyższe zmierzone wartości natężenia pola elektrycznego 
pochodzącego od anteny CB-radio zamontowanej na pojeździe zawierają się 
w przedziale 30 – 140V/m, czyli wielokrotnie przekraczają normę wynoszącą 
dla tych częstotliwości 7V/m.  
Należy zauważyć, iż poważnym problemem jest zupełny brak kontroli nad 
ilością anten CB-radio. 
 
 
2.10.  Środowisko przyrodnicze. 
2.10.1. Uwarunkowania prawne 
 
Cele, zasady i formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej oraz 
krajobrazu określa Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie 
przyrody (tekst jednolity: Dz.U.2001r., Nr 99, poz.1079 ze zmianami). 
Ochrona przyrody oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz 
odnawianie zasobów przyrody i jej składników, a w szczególności: 
 
- dziko występujących roślin i zwierząt, 
- siedlisk przyrodniczych, 
- stanowisk gatunków chronionych roślin i zwierząt, 
- zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, 
- roślin lub zwierząt, objętych ochroną na podstawie odrębnych przepisów, 
- przyrody nieożywionej, 
- krajobrazu. 
 
Listy gatunków roślin i zwierząt rodzimych dziko występujących objętych 
ochroną gatunkową ścisłą i częściową zawarte są w Rozporządzeniach 
Ministra Środowiska z 2001 roku (Dz. U. Nr 130, poz.1456, Dz. U. Nr 106 
poz.1176). Natomiast Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 
2001r. (Dz.U. Nr 92, poz. 1029) określa rodzaje siedlisk przyrodniczych 
podlegające ochronie. 
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Ochronę, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt 
łownych regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1995r., prawo 
łowieckie  Dz.U. 1995 nr 147 poz. 71  z późniejszymi zmianami. 
 
 
2.10.2. Ochrona przyrody w prawie Unii Europejskiej. 
 
Ochrona przyrody w Unii Europejskiej jest realizowana wielopłaszczyznowo, 
reguluje ją wiele aktów prawnych różnej rangi. Kraje pragnące przystąpić do 
UE muszą zaadaptować swoje przepisy, zasady i procedury celem 
wprowadzenia w życie całości aktów prawnych UE zawartych w acquis 
communautaire. Polskie ustawodawstwo o ochronie przyrody (ustawa o 
ochronie przyrody z 1991 r., Prawo łowieckie z 1995 r.) w większości 
realizuje standardy europejskie.  
 
Główne regulacje prawne Unii Europejskie  dotyczące ochrony przyrody 
zawarte są w dwóch dyrektywach: 
 
- Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 

dzikich ptaków (zwana dyrektywą ptasią) ustanawia plan ochrony 
wszystkich gatunków dzikich ptaków żyjących na swobodzie na terenie 
Wspólnoty,  nakłada obowiązek określenia i odpowiedniej ochrony 
siedlisk wylęgowych i siedlisk ważnych dla gatunków ptaków 
wędrownych. Państwa członkowskie mają ogólny obowiązek utrzymania 
populacji wszystkich gatunków naturalnie występujących w stanie dzikim 
na terytorium UE na poziomie odpowiadającym szczególnym 
ekologicznym, naukowym i kulturowym wymogom,  z uwzględnieniem 
wymogów ekonomicznych i rekreacyjnym. Ten cel należy osiągać poprzez 
ochronę, utrzymanie lub powtórne wprowadzenie wystarczającej 
różnorodności i obszarów siedlisk, to znaczy poprzez stworzenie obszarów 
chronionych art. 3 ust. 1 i 3 ust. 2 pkt „a”) gospodarowanie siedliskami 
na terenie i poza obszarami chronionymi, poprzez reintrodukcję biotopów 
i tworzenie nowych. Państwa członkowskie mają obowiązek podjęcia 
specjalnych środków w celu ochrony siedlisk gatunków znajdujących się 
w wykazie zagrożonych ptaków (Załącznik I) oraz gatunków wędrujących, 
w szczególności poprzez wyznaczenie obszarów szczególnie chronionych 
(Special Protection Areas – SPAs), w miejscu najbardziej odpowiednim dla 
tych gatunków.  Należy specjalnie uwzględnić bagna i obszary podmokłe. 
Ochrona SPA jest określona w postanowieniach dyrektywy w sprawie 
ochrony naturalnych siedlisk, 

 
- Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

naturalnych siedlisk i dzikiej fauny i flory (zwana siedliskową) ma na celu 
utrzymanie różnorodności biologicznej na europejskim terytorium państw 
członkowskich poprzez ochronę naturalnych siedlisk dzikiej fauny i flory 
(art. 2 ust.1) Dyrektywa ma na celu zagwarantowanie "korzystnego stanu 
ochrony" dla wybranych rodzajów siedlisk i gatunków, które stanowią 
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przedmiot zainteresowania UE.  Kryteria selekcji siedlisk i gatunków 
odwołują się do czynników takich jak dynamika populacji gatunku,  
tendencje zaobserwowane w naturalnym zasięgu gatunków i siedlisk, 
zachowany obszar siedlisk i proporcjonalny obszar siedliska przypadający 
na państwo członkowskie. Dyrektywa stanowi o utworzeniu Europejskiej 
Sieci Ekologicznej specjalnych obszarów ochrony Natura 2000. Każde z 
państw członkowskich ma obowiązek uczestniczyć w jej tworzeniu na 
swoim terytorium przez wyznaczenie specjalnych obszarów chronionych 
(Special Areas of Conservation – SAC). Sieć Natura 2000 ma się składać  
z wyselekcjonowanych obszarów, na których znajdują się rodzaje siedlisk 
naturalnych wymienione w załączniku I i siedliska gatunków 
wymienionych w załączniku II dyrektywy. W jej skład wchodzą także 
obszary wyznaczone na podstawie dyrektywy w sprawie ochrony dzikich 
ptaków (SPAs). 

 
Ochrona przyrody jest również przedmiotem regulacji kilku umów 
międzynarodowych, w których stroną jest Unia Europejska. Oznacza to, że 
są one częścią acquis communautaire i muszą one zostać przyjęte przez 
państwa wstępujące do UE na równi z całą resztą prawa unijnego. Chodzi tu 
przede wszystkim o konwencję z Rio de Janeiro w sprawie bioróżnorodnościz 
dnia 5 czerwca 1992 roku oraz konwencję o ochronie europejskich gatunków 
dzikiej fauny i flory oraz ich naturalnych siedlisk z dnia 19 września 1980r. 
z Berna. Obie zostały ratyfikowane przez Polskę.  
 
Konwencja o różnorodności biologicznej oceniana jest jako przełomowa w 
dziedzinie ochrony przyrody. Preferuje przejście od ochrony fragmentów 
przyrody do ochrony jej jako całości. Zobowiązuje do zachowania pełnej 
różnorodności form życia w biosferze przez ich ochronę oraz umiarkowane 
użytkowanie. Obejmuje zarówno ochronę różnorodności gatunkowej oraz 
różnorodności ekosystemów jak i biocenoz [art. 2(j)]. 
 
W polskim ustawodawstwie nie ma odrębnej ustawy dotyczącej ochrony 
bioróżnorodności. Mają tu zastosowania przepisy ustawy o ochronie przyrody 
z 1991 r. (Dz.U. nr 114, poz. 492 z późn. zm).  
 
W porównaniu z regulacjami prawnymi dotyczącymi zachowania 
różnorodności biologicznej w Polsce, cele Konwencji  idą znacznie dalej. Poza  
koniecznością restytucji i utrzymania różnorodności biologicznej nakazują 
również umiarkowane użytkowanie jej elementów. 
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2.10.3. Flora 
 
Szczególnie cennym pod względem florystyczny obszarem powiatu 
strzeleckiego jest Park Krajobrazowy Góra św. Anny. W granicach gmin 
powiatu powierzchnia parku wynosi odpowiednio: Leśnica – ok. 63%, 
Zdzieszowice - ponad 21%, Strzelce Opolskie – ok. 6%, Ujazd - ok. 2%. 
Dotychczasowe badania wykazały istnienie na terenie parku około 400 
gatunków roślin naczyniowych (około 18 % flory Polski). Roślinność 
kserotermiczna, będąca przedmiotem ochrony rezerwatowej, występuje w 
ścisłym rezerwacie florystycznym Ligota Dolna (gmina Strzelce Opolskie). 
Termo-, helio- i kalcyfity tworzą tu naskalne zbiorowiska, murawy i zarośla 
kserotermiczne. W skład muraw wchodzi bardzo rzadki na Śląsku 
rozchodnik biały, ożanka pierzastosieczna, kostrzewa bruzdkowana, 
rozchodnik sześciorzędowy, czosnek skalny, marzanka pagórkowa, turzyca 
wiosenna. W pobliżu rezerwatu rośnie len austriacki. Jest to jedno z trzech i 
zarazem najliczniejsze w Polsce stanowisko tego gatunku (ponad 2000 
osobników). 
 
Również tereny gminy Jemielnica obfitują w grunty zawierające duże ilości 
wapna, co stworzyło dogodne siedliska dla rzadkich roślin, do których 
należą:  
 
- storczykowate Orchidaceae,  
- paprocie (np. długosz królewski Osmunda regalis), 
- widłaki Lycopodium sp.. 
 
Bogata roślinność wodna i szuwarowa oraz cenne zbiorowiska torfowiskowe  
i niskoturzycowe występują w mikroregionie Dolina Małej Panwi (gmina 
Zawadzkie). Obszar ten ze względu na znaczne zróżnicowanie siedlisk 
i zbiorowisk obfituje w chronione i rzadkie gatunki roślin. Stwierdzono tu 
obecność 30 gatunków roślin chronionych, spośród których 17 objętych jest 
ochroną ścisłą, a 13 częściową. Występuje tu również 29 gatunków rzadkich 
i ginących w skali województwa, regionu i całego kraju. 
 
Według inwentaryzacji przyrodniczej (Dubel, 94-95) w gminie Kolonowskie 
występuje około 300 gatunków roślin naczyniowych. Wśród nich 16% to 
rośliny synantropijne (uprawiane na polach i w parkach), a 84% to gatunki 
rodzime, występujące na siedliskach naturalnych lub wtórnych (apofity). 
Stan taki świadczy o ubóstwie florystycznym i niskim stopniu 
synantropizacji flory.  
 
Najciekawsze odnalezione gatunki to: długosz królewski (Osmunda regalis), 
dziewięciornik błotny (Parnassia palustris), modrzewnica zwyczajna 
(Andromeda polifolia), nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum), 
ostrołódka kosmata (Oxytropis pilosa), pomocnik baldaszkowy (Chimaphila 
umbellata), przytulia wonna (Galium odoratum), widłaczek torfowy 
(Lepidotis/Lycopodiella inundata). 
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Do mało atrakcyjnych florystycznie należy zaliczyć  gminę  Ujazd. 
 
Większość terenu zajmują tu uprawy rolne oraz fragmenty sztucznych lub 
zdegradowanych lasów. Jedyne miejsca o naturalnej florze to buczyna 
pomiędzy Kluczem a Olszową, oraz łąki na południe od Ujazdu, 
gdzie występuje podgórski zespół łąkowy. Na obszarze gminy Ujazd 
stwierdzono ponad 300 gatunków roślin naczyniowych. Wśród współczesnej 
flory obok pospolitych gatunków synantropijnych występuje 11 roślin 
górskich oraz 8 gatunków chronionych 
 
 
2.10.4. Fauna 
 
Pod względem występowania gatunków zwierząt (zwłaszcza większych) 
obszar powiatu strzeleckiego generalnie nie wyróżnia się od pozostałych 
terenów prawobrzeżnej Opolszczyzny. Bytuje tu 55 gatunków ssaków, min.: 
jelenie, dziki, sarna leśna i jej forma polna, zające, lisy, borsuki, kuny leśne i 
domowe, tchórze, jeże, krety i nietoperze. Podobnie liczebna, bo sięgająca 50 
gatunków jest liczba gniazdujących ptaków.  
 
W okolicach Góry Św. Anny obserwuje się takie gatunki zwierząt jak: 
popielica (gatunek zakwalifikowany w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt do 
kategorii R - rzadki) kuna leśna, borsuk, tchórz, dzik, lis, sarna, jeleń, jeż, a 
z ptaków: jastrząb, pustułka, dzięcioł czarny, dzięcioł zielonosiwy, kobuz, 
myszołów, krogulec. Z owadów stwierdzono występowanie 600 gatunków 
motyli oraz rzadkiego w skali kraju gatunku pluskwiaka różnoskrzydłego – 
Drymus rei. Zakończone w 2001 r. badania potwierdziły, iż widywanego 
jeszcze w latach 80-tych w okolicach miejscowości Dolna i Żyrowa, susła 
moręgowanego, należy uznać za gatunek wymarły w województwie opolskim i 
w Polsce. 
 
Bogaty świat zwierząt charakteryzuje obszar północno i północno -zachodniej 
części powiatu (gmina  Kolonowskie i Zawadzkie).  
 
 
Duża powierzchnia lasów na terenie gminy Kolonowskie sprawia, że 
występują tu przede wszystkim gatunki leśne: zające, lisy, jelenie, sarny, 
daniele, dziki, jeże, krety i wydry. Spotyka się tu objęte ochroną płazy: 
traszkę zwyczajną, grzebieniastą i górską (typowo górski gatunek), ropuchę 
paskówką, rzekotkę drzewną. Gady reprezentowane są przez: zaskrońca 
zwyczajnego, padalca zwyczajnego, żmiję zygzakowatą i jaszczurkę zwinkę. 
Z ciekawszych gatunków ptaków swoje żerowiska i stanowiska lęgowe mają 
tu: żuraw, bocian czarny, zimorodek, orzeł bielik, sowa uszata, puszczyk, 
rybołów, perkoz rdzawoszyjny, łabądź krzykliwy.  
 
O bogactwie fauny gminy Zawadzkie decydują liczne ostoje - fragmenty 
obszaru chronionego krajobrazu  Lasów Stobrawsko-Turawskich, uznane za 
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użytki ekologiczne: śródleśne łąki i bagna. Odnotowano tu wiele gatunków 
chronionych oraz rzadkich w skali regionu czy województwa.  
 
Z występujących tu 113 gatunków ptaków ponad 100 gatunków to ptaki 
lęgowe i prawdopodobnie lęgowe a  107 to gatunki chronione. Do najbardziej 
interesujących należy zaliczyć żurawia i bociana czarnego, sokoła pustułkę, 
myszołowa, sowę uszatą, dzięcioła czarnego, derkacza (gatunek zagrożony w 
skali światowej), kląskawkę i pokląskwę.  
Na terenie gminy bytuje 8 gatunków dużych ssaków, w tym 2 gatunki 
chronione, oraz 6 gatunków łownych. Odnotowano tu takie rzadkie gatunki  
ssaków jak: koszatka i wydra, ryjówka aksamitna, tchórz zwyczajny, 
gronostaj i łasica oraz nietoperze min. gacek brunatny oraz mopek.  
 
Stwierdzono obecność 5 chronionych gatunków gadów (jaszczurka zwinka, 
jaszczurka żyworodna, zaskroniec, żmija zygzakowata) oraz rzadkiego w 
Polsce gniewosza plamistego. Liczne na terenie gminy są płazy (występuje tu 
8 gatunków chronionych). Występują tu również rzadkie gatunki ryb, jak; 
słonecznica, różanka, oraz śliz. Spośród zwierząt bezkręgowych na uwagę 
zasługuje rzadki gatunek pająka – tygrzyk paskowany oraz bardzo rzadkie, 
znane w Polsce z kilkunastu stanowisk chrząszcze: jelonek rogacz i pachnica  
 
 
2.10.5. Pomniki przyrody 
 
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub 
ich skupienia, o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-
pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, 
wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych 
rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, 
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie (Ustawa o 
ochronie przyrody z dn. 16 października 1991 r. – tekst jednolity, Dz. U. 
2001 r., Nr 99, poz. 1079). 
Według ROŚ (Ewidencji Parków Narodowych, Rezerwatów i Pomników 
Przyrody na) terenie powiatu strzeleckiego znajduje się 79 prawnie 
chronionych obiektów przyrodniczych. Ochroną objęto jeden pomnik 
przyrody nieożywionej (stożek wulkaniczny) i 78 pomników przyrody 
ożywionej, wśród których znajdują się 72 pojedyncze drzewa, trzy grupy 
drzew i dwie aleje drzew (tabela ). 
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Tabela nr 2.10.-1. Pomniki przyrody powiatu strzeleckiego 
Pomniki przyrody ożywionej 

Gmina pojedyncze 
drzewa 

grupy 
drzew 

aleje razem 
Pomniki przyrody 

nieożywionej 

Izbicko  3 - - 3 - 
Jemielnica 31 3  34 - 
Kolonowskie 1 - - 1 - 
Leśnica 2    1 
Strzelce 
Opolskie 

17 - 2 19 - 

Ujazd 1 - - 1 - 
Zawadzkie 17  1   
Razem  
Powiat 

72 3 3 78 1 

 
Ponadto planuje się poddać ochronie dodatkowe 43 obiekty przyrodnicze: 21 
przyrody nieożywionej (jeden w gminie Jemielnica i 20 na terenie gminy 
Leśnica) oraz 22 obiekty przyrody ożywionej na terenie gminy Ujazd. 
 
 
2.10.6. Łąki 
 
Zgodnie z Rocznikiem Statystycznym Województwa opolskiego 2002 łąki 
zajmują 15,7% użytków rolnych w powiecie strzeleckim, czyli 5720 ha. 
Największy udział łąk w powierzchni użytków rolnych mają tereny północno - 
zachodnie powiatu strzeleckiego obejmujące gminy Kolonowskie i Zawadzkie 
(tabela 2.10-2) Większość to użytki słabych klas bonitacji gruntów IV i V. 
Strukturę klas bonitacji użytków zielnych powiatu strzeleckiego przedstawia 
tabela 2.10-3.  

 
Tabela 2.10.-2. Udział łąk w ogólnej powierzchni gmin powiatu strzeleckiego 
(źródło: Stan rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego w powiecie 
strzeleckim Starostwo powiatowe w Strzelcach Opolskich, Sierpień 2001) 
Gmina  powierzchnia 

łąk [ha]  
 % powierzchni 

użytków rolnych 
udział łąk w % ogólnej 

powierzchni gminy 
Izbicko 784 17,9 9,2 
Jemielnica 927 23,6 8,1 
Kolonowskie 716 40,8 8,5 
Leśnica 648 9,1 6,8 
Strzelce Opolskie 1210 10,2 6,0 
Ujazd 445 7,9 5,3 
Zawadzkie 837 35,4 10,2 
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Tabela 2.10.-3. Struktura klas bonitacji użytków zielonych źródło: Stan 
rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego w powiecie strzeleckim 
Starostwo powiatowe w Strzelcach Opolskich, Sierpień 2001) 

Klasy bonitacji % użytków zielonych 
I 0,0 
II 1,6 
III 15,4 
IV 50,0 
V 28,4 
VI 4,6 

Razem 100 
 
Łąki to ekosystemy bardzo zróżnicowane pod względem ekologicznym 
i florystycznym. Są to azonalne (niestrefowe) zbiorowiska roślinne 
umiarkowanej strefy klimatycznej, wykształcone zarówno na glebach 
mineralnych, jak i na torfach niskich, częściowo także wysokich. Według 
cech florystycznych łąkę określa się jako zbiorowisko roślinne złożone prawie 
wyłącznie z trwałych roślin zielnych, wśród których przeważają lub co 
najmniej posiadają duży współudział gatunki z rodziny traw Gramineae lub 
turzycowatych Cyperaceae oraz motylkowych Papilionaceae. 
 
Łąki w ogromnej większości mają pochodzenie wtórne, antropogeniczne, 
bowiem wykształciły się na siedliskach poleśnych, przeważnie na terenach 
sztucznie wylesionych przez człowieka. W praktyce wyróżnia się jednak 
seminaturalne zbiorowiska łąkowe, tj. wykształcone pod wpływem 
ekstensywnej gospodarki rolnej, oraz zbiorowiska sztuczne o bardzo 
uproszczonym składzie florystycznym, wykształcone przez człowieka jako 
kultury rolnicze, z przeznaczeniem na kilkuletni zaledwie okres użytkowania. 
Za seminaturalne, należy więc uważać wszystkie łąki trwałe, które od 
niepamiętnych lat porastają obszary bezleśne i od dawna użytkowane są jako 
tereny kośne lub pastwiska. Roślinność tych łąk pod wpływem 
długotrwałego, systematycznego koszenia lub wypasu jest w stanie 
równowagi biocenotycznej i nabrała cech stałości wykazując daleko idącą 
stabilizację w określonych warunkach edaficznych i klimatycznych. Zatem 
koszenie i wypas należy traktować jako podstawowe czynniki ekologiczne, 
warunkujące istnienie łąk trwałych strefy umiarkowanej. W przeciwieństwie 
do naturalnych łąk, sztuczne są kulturami trawiastymi, założonymi przez 
człowieka w drodze przeorania gleby i obsiewu uproszczonymi mieszankami 
nasion traw i roślin motylkowych. Zbiorowiska te jako nie ustabilizowane 
mają charakter nietrwały i ulegają stopniowej sukcesji, prowadzącej do 
przekształcenia ich w wielogatunkowe zbiorowiska trwałe. Trzeba wiele lat, 
aby łąka lub pastwisko założone w sposób sztuczny upodobniły się 
florystycznie i fizjonomicznie do trwałych łąk naturalnych. 
 
Z przyrodniczego punktu widzenia najcenniejsze są łąki wilgotne i zalewowe, 
użytkowane metodami ekstensywnymi, na których występuje szereg rzadkich 
i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Cenne zbiorowiska łąkowe powiatu 
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strzeleckiego to: 
 

− Łąki podmokłe rzędu Molinietalia, wśród których szczególnie 
interesujący jest zespół łąki trzęślicowej –(Molinietu medioeropaeum) 
bardzo bogaty florystycznie, obfitujący w rzadkie i pięknie kwitnące 
gatunki, odznaczający się wyjątkowymi walorami krajobrazowo – 
dekoracyjnymi – w otulinie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny 
(okolice Kalinowa, Leśnicy, Jasionej),  

 
− łąki w rezerwacie Ligota Dolna: 

a) zespół Koelerio - Festucetum sulcatae – z rzadkimi trawami: 
strzęplicą nadobną (Koeleria gracilis) i kostrzewą bruzdkową (Festuca 
sulcata)., 
b) wapniolubne murawy kserotermiczne, w tym bogaty florystycznie 
zespół miłka wiosennego i  kłosownicy pierzastej (Adonido-
Brachypodietum pinnati),  

 
Wiele zbiorowisk łąkowych jest związanych z doliną Małej Panwi. Występują 
tu łąki bagienne trwale zawodnione z zespołami szuwarowo - bagiennymi, 
łęgowe okresowo zalewane i grądowe na obszarach nie podlegających 
zalewaniu. 
 
 
2.10.7. Lasy 
 
Powierzchnia gruntów leśnych w województwie opolskim w 2001 r. wynosiła 
253 tys. ha, w tym powierzchnia lasów ogółem 246,7 tys.ha. Pod względem 
lesistości 26,2% opolskie zajmuje 11 miejsce w kraju.  
W powiecie strzeleckim udział lasów wynosi średnio aż 42% powierzchni. 
 
Struktura własności lasów w powiecie strzeleckim jest następująca: 

a) Lasy państwowe pozostające w zarządzie  Lasów Państwowych -30 411 ha 
b) Lasy niepaństwowe : 
- osób fizycznych .................................–... 1 179 ha 
- osób prawnych ..................................–........ 93 ha 
- lasy stanowiące własność gmin..........–.......  23 ha  
 
Lasy będące własnością Skarbu Państwa pozostają w zarządzie 
4 nadleśnictw: 
 
a) Nadleśnictwo “Strzelce Opolskie” - 11 256 ha (pow. ogólna 18.9 tys. ha) 
b) Nadleśnictwo “Zawadzkie” - 15 902 ha (pow. ogólna  19.6 tys. ha) 
c) Nadleśnictwo “Rudziniec” - 2 973 ha (pow. ogólna  18.6 tys. ha) 
d) Nadleśnictwo “Kędzierzyn” - 280 ha (pow. ogólna  11.5 tys. ha) 
Największy udział w powierzchni lasów państwowych mają 
średnioprodukcyjne siedliska borów. W nadleśnictwie Strzelce Opolskie 
zajmują one 70%, w nadleśnictwie Zawadzkie 93% i w nadleśnictwie 
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Kędzierzyn 70% powierzchni lasów. Jedynie w nadleśnictwie Rudzieniec 
dominują wysokoprodukcyjne siedliska lasów mieszanych i liściastych - 
78%. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Jej procentowy udział w 
powierzchni lasów wynosi: w nadleśnictwie Strzelce Opolskie - 72%, 
nadleśnictwie Zawadzkie – 91%, nadleśnictwie Kędzierzyn – 69%, 
nadleśnictwie Rudziniec – 78%. Pozostałe gatunki tworzące drzewostan 
lasów to; świerk, dąb, brzoza, olcha i buk. Wiek drzewostanów lasów 
państwowych i ich zasobność przedstawiono w tabeli 2.10-4. 
 
Tabela 2.10.-4. Wiek drzewostanów i zasobność 

Nadleśnictwo 
Przeciętny wiek 

(lata) 
Przeciętna zasobność 

(m3/ha) 
Strzelce Opolskie 54 215 
Zawadzkie  53 177 
Kędzierzyn 54 70 
Rudziniec 56 205 
 
Lasy niepaństwowe zajmują w powiecie strzeleckim powierzchnię -1296 ha, 
w tym 987 ha lasów  jest nadzorowane przez Nadleśnictwo Strzelce Opolskie,  
a 309 ha przez Starostę Strzeleckiego.  
 
Przeciętna zasobność, czyli ilość drewna na 1 ha powierzchni wynosi tu 
142m3. Drzewostany osiągają średni wiek 46 lat. W strukturze 
powierzchniowej gatunkiem dominującym jest sosna, zajmująca 62% 
powierzchni lasu. Dominują tu siedliska borów, które zajmują 31% 
powierzchni, a siedliska lasowe zajmują około 10% powierzchni lasów. 

Udział lasów ochronnych w poszczególnych nadleśnictwach ilustruje tabela 
2.10.-5. 
Tabela 2.10.-5. Udział lasów ochronnych w poszczególnych gminach Powiatu 
Strzeleckiego 

Gminy Lasy ochronne w [ha] 
Izbicko  573,31 
Jemielnica  6 367,10 
Kolonowskie 4 810,92 
Leśnica 962,56 
Strzelce Opolskie 2 611,56 
Ujazd 1 033,34 
Zawadzkie 5 310,91 
Razem powiat  21 669,70 

 
Rozłożenie lasów na terenie powiatu jest nierównomierne. W części 
południowej powiatu Strzelce Opolskie lesistość jest mniejsza od średniej 
wojewódzkiej (gmina Leśnica - 16%, gmina Ujazd - 24%) a lasy stanowią 
małe płaty porozcinane terenami zabudowanymi, siecią dróg i obszarami 
upraw rolnych. W części północnej lasy tworzą duże, zwarte kompleksy a 



Program ochrony środowiska – Powiat Strzelce Opolskie        Rozdział 2 str. 161 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

___________________________________________________________________________ 
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 

lesistość jest bardzo duża (gmina Kolonowskie - 73%, gmina Zawadzkie 
62%). Pod względem przyrodniczo-leśnym lasy powiatu usytuowane są w V 
Krainie Śląskiej, dzielnicy 6 Kędzierzyńsko-Rybnickiej, w mezoregionie 
Chełmskim 6a.  
 
Na terenie powiatu strzeleckiego można wyróżnić dwa duże kompleksy leśne: 
lasy na północy powiatu oraz lasy występujące w granicach Parku 
Krajobrazowego Góra Św. Anny 
 
Szczególnie wartościowe są kompleksy leżące na północy powiatu obejmujące 
część gmin Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie i Zawadzkie. Należą one do 
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasów Stobrawsko – Turawskich”, 
charakteryzujących się dużym zróżnicowaniem siedliskowym i gatunkowym. 
Przeważają tu siedliska borów sosnowych z płatami grądu 
środkowoeuropejskiego i łęgami występującymi w dolinach rzecznych. W 
przeszłości stanowiły one fragment Puszczy Śląskiej. Występujące 
zbiorowiska leśne to: 
 
- Leucobryo-Pinetum ubogi bór sosnowy – dominuje na terenie powiatu. 

Płaty boru o cechach roślinności naturalnej zachowały się we wschodniej 
i północnej części; 

- Vacinio uliginosi-Pinetum bór bagienny – występuje sporadycznie na 
glebach podmokłych tj. w dolinie Małej Panwi i Myśliny, w okolicach 
Spóroka; występują tam Ledum palustre (bagno zwyczajne), Vaccinium 
uliginosum (borówka bagienna) i Eriophorum vaginatum (wełnianka 
pochwowata); 

- Querco-Carpinetum medioeuropaeum grąd – fragmenty występują na 
glebach bardziej gliniastych, charakterystyczne gatunki to Lathraea 
squamaria (łuskiewnik różowy), Melampyrum nemorosum (pszeniec 
gajowy), Stellaria holostea (gwiazdnica wielkokwiatowa) i Vinca minor 
(barwinek pospolity); 

- Ficario-Ulmetum campestris łęg wiązowo-jesionowy – występuje miejscami 
nad strumykami śródleśnymi na glebach mułowo-błotnych; 

- Circaeo-Alnetum łęg jesionowo-olszowy – nad strumykami, ale na 
terenach niżej położonych (wilgotniejszych), z charakterystyczną Circaea 
alpina (czartawa drobna); 

- Carici elongatae-Alnetum ols – występuje rzadko, dominująca Alnus 
glutinosa (olsza czarna). 

 
W składzie gatunkowym dominuje sosna zwyczajna (96,5%) na siedliskach 
boru suchego i boru świeżego, na pozostałych z domieszką świerka, brzozy i 
olchy, dębu i grabu. Udział gatunków liściastych to tylko 1% ogólnej 
powierzchni występujących lasów. 
 
Natomiast obszar Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (część terenu gmin 
Leśnica, Strzelce Opolskie i Ujazd) porastają lasy bukowe, które stanowią 
potencjalną roślinność naturalną Parku. W granicach Parku znajdują się 
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najcenniejsze fragmenty lasów wyżynnych, w tym także bukowe drzewostany 
nasienne (148 ha).  
 
Drzewostan tworzy tu 6 głównych gatunków: buk pospolity (Fagus silvatica), 
świerk pospolity (Pinus silvestris), dąb szypułkowy (Quercus robur), brzoza 
brodawkowata (Betula pendula), modrzew europejski (Larix decidua) oraz 
domieszka olszy szarej (Alnus incana), klonu pospolitego (Acer 
pseudoplatanus), jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior), lipy drobnolistnej 
(Tilia cordata), grabu pospolitego (Carpinus betulus).  
Wiek drzewostanów parkowych wynosi średnio 70 – 80 lat, przy znacznym 
udziale buka w wieku 130 – 150 lat. 
 
Lasy na terenie Opolszczyzny są stale zagrożone przez czynniki biotyczne, 
abiotyczne i antropogeniczne. Do głównych czynników abiotycznych 
zakłócających funkcjonowanie ekosystemów leśnych należą emisje 
przemysłowe, przede wszystkim SO2 i NOX. Województwo opolskie ma 
największy w kraju odsetek lasów uszkodzonych przez imisje zanieczyszczeń 
przemysłowych. Według stref uszkodzeń dominują uszkodzenia słabe – I 
strefa, oraz średnie – II strefa. Jedynie w obrębie nadleśnictw Kędzierzyn i 
Strzelce Opolskie występują uszkodzenia silne – III strefa. Osłabione przez 
emisje przemysłowe drzewa łatwo ulegają masowym pojawom szkodników 
owadzich pierwotnych - boreczników, osnui gwiaździstej i brudnicy mniszka 
oraz wtórnych - przypłaszczka granatka, cetyńcy. Znacznym zagrożeniem 
obszarów leśnych jest również występowanie chorób powodowanych przez 
grzyby. 
 
Wszystkie kompleksy lasów powiatowych, w powiązaniu z lasami obszarów 
sąsiednich, stanowią lokalne, regionalne lub krajowe strefy ekologiczne, 
należące do wspólnej sieci ECONET-Polska. 
 
 
2.10.8. Obszary podlegające ochronie. 
 
Znaczna część obszarów powiatu strzeleckiego podlega ochronie prawnej w 
postaci parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych i użytków ekologicznych. Na terenie powiatu 
znajdują się następujące obszary chronione: 
 
park krajobrazowy 
 
- Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” – gminy: Leśnica, Strzelce Opolskie, 

Ujazd. 
 
rezerwaty 
 
- rezerwat geologiczny  „Góra Św. Anny” – gmina Leśnica, 
- rezerwat florystyczny „Ligota Dolna” – na granicy gminy Strzelce Opolskie 
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(część południowo-zachodnia) i gminy Leśnica (część północno-
zachodnia), 

- rezerwat przyrody „Boże Oko” – na granicy gminy Leśnica z gminą Ujazd, 
- rezerwat leśny „Grafik” – gmina Leśnica, 
- rezerwat leśny „Płużnica” – gmina Strzelce Opolskie 
- rezerwat leśny „Tęczynów” – gmina Strzelce Opolskie 
- rezerwat leśny „ Biesiec” -  gmina Leśnica 
 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 
 
- „Pod Dębami” – na granicy gminy Kolonowskie (południowa część) 

i gminy Zawadzkie (północno-zachodnia część) 
- „Kocia Góra” – w gminie Kolonowskie 
- „Nad Brzyniczką” – w gminie Kolonowskie 
- „Mostki” – częściowo w gminie Zawadzkie, a częściowo w gminie 

Jemielnica, 
- „Piaskowa Góra” – w gminie Jemielnica, 
- „Szczypki” – w gminie Jemielnica, 

 
użytki ekologiczne 
 
- Jemielnica (12), Kolonowskie (16), Zawadzkie (22), 
 
obszar chronionego krajobrazu 
 
- Lasy Stobrawsko – Turawskie (gmina Zawadzkie, Kolonowskie, północna 

część gminy Jemielnica i północno-wschodnia część gminy Izbicko 
- Parki przypałacowe (gminy: Izbicko, Leśnica, Strzelce Opolskie). 
 
Oprócz terenów prawnie chronionych wiele gmin posiada inne cenne 
przyrodniczo obszary, będących miejscem występowania bogatych siedlisk 
roślinnych oraz bytowania wielu rzadkich gatunków zwierząt. Również one 
zasługują na szczególna ochronę. Należą do nich miedzy innymi: 
 

- Dolina rzeki Mała Panew (gmina Kolonowskie i gmina Zawadzkie), 
- Dolina rzeki Brzyniczki (gmina Kolonowskie), 
- Dolina rzeki Myśliny (gmina Kolonowskie), 
- Dolina rzeki Jemielnicy (gmina Izbicko), 
- Dolina Kłodnicy (gmina Ujazd), 
- Dolina Kanału Gliwickiego (gmina Ujazd), 
- Stawy Pluderskie (gmina Kolonowskie) 
- Park przypałacowy (gmina: Izbicko). 
 

Z pośród wyżej wymienionych szczególne znaczenie dla ochrony walorów 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych powiatu strzeleckiego mają 
następujące obszary chronione: 
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Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” 
 
Park powstał na podstawie Uchwały XXIV/193/88, Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Opolu, 26 maja 1998 roku, zajmuje obszar 5778ha, a jego 
otulina to 7950ha. 
Krajobrazowo jest to bardzo atrakcyjna część Śląska Opolskiego, ponieważ 
nad obszarem równinnym wznosi się masyw Góry Chełmskiej stanowiącej 
zachodnią część Wyżyny Śląskiej. Wzniesienie chełmskie jest bogato 
rzeźbione. Spotykamy tu liczne doliny, głęboko wcięte wąwozy, wywierzyska 
skalne, leje i misy krasowe oraz piaszczyste wydmy. Flora parku jest 
urozmaicona, ale niezbyt bogata, istnieje tam ok. 400 gatunków roślin 
naczyniowych ( 18 % flory Polski). Do osobliwości florystycznych parku 
zaliczyć można gatunki chronione oraz rzadkie. Ustawową ochroną objęte są 
następujące rośliny: śnieżyczka przebiśnieg, paprotka zwyczajna, lilia 
złotogłów, kruszynek szerokolistny, podkolan biały, listera jajowata, orlik 
pospolity, parzydło leśne, wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity, barwinek 
pospolity, dziewięćsił bezłodygowy, buławik wielokwiatowy, buławik 
mieczolistny, konwalia majowa, kalina koralowa, marzanka wonna, 
pierwiosnek lekarski, kruszyna pospolita, kopytnik pospolity. 
 
Wśród grzybów na szczególną uwagę zasługują objęte ochroną ścisłą: 
sromotnik bezwstydny oraz soplówka gałęzista. 
 
Pod względem występowania gatunków zwierząt (zwłaszcza większych) 
obszar Parku nie wyróżnia się od terenów prawobrzeżnej Opolszczyzny. 
Osobliwością przyrodniczą jest rejestrowana w Parku popielica – 
zamieszczona w Czerwonej Księdze Zwierząt w kategorii R. 
Na obszarze Parku występuje ok. 600 gatunków motyli.  
 
Ponadto licznie występują tu pospolite gatunki zwierząt, takich jak: sarny, 
jelenie, lisy, jeże, wiewiórki, myszołowy, jastrzębie, borsuki, tchórze, dziki, 
kuny leśne, pustułki, krogulce, dzięcioły czarne, dzięcioły zielonosine.  
We wschodniej części parku, w dolinie Poręby znajduje się grupa źródeł 
z obfitym wypływem krystalicznie czystej wody pochodzenia krasowego. 

 

Rezerwat geologiczny „Góra Św. Anny” 

 
Rezerwat o powierzchni 2,69 ha położony jest w miejscowości Góra Św. 
Anny. Rezerwat utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa 
i Przemysłu Drzewnego z dnia 10.12.1971 roku, w celu ochrony i zachowania 
ze względów naukowych i dydaktycznych rzadkich profili i zjawisk 
geologicznych po działającym tu 5 mln lat temu wulkanie. Rezerwat 
usytuowany jest poniżej szczytu Chełmskiej Góry na jej południowo-
zachodnim zboczu obejmuje fragment nieczynnego kamieniołomu bazaltu 
i wapieni. Stanowi bardzo atrakcyjną ilustrację budowy geologicznej Góry 
Św. Anny. W rezerwacie znaleźć można przebarwione skały macierzyste (po 
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erupcji wulkanu z okresu alpejskich ruchów górotwórczych), popioły (tufy) 
wulkaniczne, w tym uznany pomnikiem przyrody stożek popiołów w centrum 
rezerwatu, bomby, żyły bazaltowe o wrzecionowatym kształcie i zabarwieniu 
brunatno-czerwonym oraz słupy bazaltowe wnikające w wapienie triasowe 
i w warstwę piaskowca. 
 
Rezerwat florystyczny „Ligota Dolna” 
 
Rezerwat o powierzchni 4,90 ha położony jest ok. 15 km od miejscowości 
Ligota Dolna w gminie Strzelce Opolskie. Rezerwat utworzony został 
Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19.09.1959 
roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych roślinności 
kserotermicznej z rzadkimi gatunkami takimi jak: ożanka pierzastolistna , 
rozchodnik biały, ligustr pospolity występujących na jednym z nielicznych 
stanowisk w Polsce. Rezerwat usytuowany jest w północno-zachodnim 
krańcu Garbu Chełma na zachodnim i południowo-zachodnim zboczu 
Ligockiej Góry (323 m n.p.m.), w bliskim sąsiedztwie nieczynnego już 
kamieniołomu. Ostańcowy charakter Góry, liczne wychodnie skalne, cienka 
warstwa gleby złożona w większości z rędzin, miejscami z warstwą lessów 
sprawiają, że na terenie rezerwatu występują specyficzne warunki 
mikroklimatyczne i ekologiczne. Dodatkowo ekspozycja wzgórza, silne 
nasłonecznienie z dużą dobową amplitudą temperatury i dużą siłą wiatrów 
powoduje, że na terenie rezerwatu mamy do czynienia z silnym 
przepuszczeniem podłoża. Jest to powodem występowania w rezerwacie 
roślinności kserotermicznej (ciepłolubnej). Oryginalna i bardzo bogata szata 
roślinna obejmuje wg. A. Sendka (1985) 203 gatunki roślin naczyniowych a 
wg. K. Spałka (1998) 181 gatunków oraz 38 gatunków mszaków, 4 gatunki 
porostów. W liczbie tej licznie reprezentowane są gatunki, które najbliższe 
stanowiska mają na Nizinie Węgierskiej i przywędrowały tu przez Bramę 
Morawską. Dwa gatunki spośród występujących w rezerwacie - orlik 
pospolity i dziewięćsił bezłodygowy, należą do roślin objętych ochroną ścisłą. 
Wśród pozostałych liczną grupę stanowią gatunki zliczane do rzadkich np. 
rozchodnik biały, len austriacki, ożanka pierzastosieczna, czosnek skalny, 
przylaszczka pospolita, fiołek pagórkowy. 
 
Dużym walorem rezerwatu jest atrakcyjna rzeźba terenu ze skalistymi 
urwiskami i wychodniami wapiennymi jak również efektowne ściany 
nieczynnego już kamieniołomu, prezentujące profil geologiczny i zjawiska 
geologiczne, jakie złożyły się na historię tej góry. Rezerwat „Ligota Dolna” 
stanowi również niezwykle wartościowy obiekt faunistyczny. W latach 60 
dziesiątych tego stulecia zebrano tu 546 gatunków motyli (spośród 599 
notowanych), co stanowi 54% ogólnej liczby z listy motyli zarejestrowanych 
na Śląsku. Pozostali przedstawiciele świata zwierzęcego są tu również licznie 
reprezentowani, począwszy od unikalnych bezkręgowców (mięczaki i 
pajęczaki) poprzez płazy, gady, ptaki i ssaki.  
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Rezerwat leśny „Grafik”. 
 
Rezerwat o powierzchni 27,66 ha jest położony pomiędzy wsiami Lichynią a 
Czarnocinem, obejmuje oddziały lasu nr 24a,b,d,f, 25j oraz 26a leśnictwa 
Klucz, obrębu Zdzieszowice, Nadleśnictwa Strzelce Opolskie. Rezerwat 
utworzony został Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1971 roku w celu ochrony 
i zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasu 
bukowego o charakterze naturalnym z udziałem licznych drzew 
spełniających kryteria drzew pomnikowych. Rezerwat położony jest na 
niewielkim wzniesieniu (302 m n.p.m.) opadającym przy jego południowej 
granicy w kierunku południowo-wschodnim. W przeważającej części obszar 
rezerwatu jest równinny. Gleby rezerwatu pokrywa gruba warstwa lessu, są 
więc podatne na erozję wodną i dlatego lasy rezerwatu zaliczane są do lasu 
glebochronnego. W drzewostanie dominuje buk w wieku 130 lat o przeciętnej 
pierśnicy 50cm i przeciętnej wysokości 28–31m z domieszką 
równowiekowego modrzewia europejskiego, co stanowi 80% powierzchni 
rezerwatu, resztę stanowi sosna pospolita, dąb, brzoza, świerk, jesion, jawor. 
Runo leśne jest bogate, obejmuje łącznie 66 gatunków roślin naczyniowych, 
w tym 4 gatunki chronione: parzydło leśne (ochrona ścisła), kopytnik 
pospolity, przytulia wonna, konwalia majowa (gatunki objęte ochrona 
częściową). W przypadku fauny, ślady wskazują na stałe bytowanie saren, 
lisów, zajęcy, kun leśnych, jeży oraz okresowo dzików i jeleni. Spośród 
ptaków zarejestrowano: myszołowy, jastrzębie, gołębie grzywacze, dzięcioły 
czarne, dzięcioły zielonosine, sójki. 
 
Rezerwat leśny „Boże Oko”.  
 
Rezerwat o powierzchni 57,31 ha położony jest na zachód od miejscowości 
Klucz. Obejmuje oddziały lasu nr 18b,c, 28c, 29a,b,c,d leśnictwa Klucz, 
obrębu Zdzieszowice, Nadleśnictwa Strzelce Opolskie. Utworzony został 
Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 25.07.1997 roku w celu ochrony ze względów naukowych i 
dydaktycznych lasu świeżego z licznie występującymi ponad 100 letnim 
bukiem pospolitym. Rezerwat wyróżnia się bardzo ciekawą rzeźbą terenu, 
obejmuje niewielkie wzniesienie 295 m n.p.m. W jego granicach znajdują się 
malownicze suche dolinki o szerokich dnach i głębokie parowy o stromych 
zboczach, a także leje krasowe – stożkowate zagłębienia sięgające 6 m 
głębokości powstałe po zapadnięciu się stropu podziemnych szczelin i jaskiń. 
Cały obszar rezerwatu to siedlisko lasu świeżego, porośnięte jednopiętrowym 
drzewostanem bukowym w wieku ok. 135 – 155 lat z domieszka modrzewia, 
świerka, graba, brzozy, sosny. Przeciętnie pierśnice drzew sięgają 50 – 60 
cm, a wysokość 30 – 32 m w rezerwacie występują 3 zbiorowiska roślinne: 
kwaśna buczynę niżową, żyzna buczynę sudecką, żyzną buczynę niżową. 
Zarejestrowano 61 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 
zewidencjonowano gatunki objęte ochroną: buławnik wielkokwiatowy, 
bluszcz pospolity - kwitnące okazy, kruszczyk szerokolistny, konwalia 



Program ochrony środowiska – Powiat Strzelce Opolskie        Rozdział 2 str. 167 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

___________________________________________________________________________ 
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 

majowa, przytulia wonna, kopytnik pospolity, kalina koralowa, spośród 
grzybów solówka gałęzista, sromotnik bezwstydny. Z okazów fauny spotkać 
można: jelenie, dziki, sarny, lisy, zające, borsuki, kuny leśne, wiewiórki, jeże. 
 
Rezerwat leśny „Płużnica” 
 
Zachowany, ze względów naukowych i dydaktycznych, fragment lasu 
mieszanego o charakterze naturalnym, występujący wśród sztucznych 
nasadzeń boru sosnowego. Ma on powierzchnię 3,17 ha, a położony jest 
częściowo na terenie lasów państwowych RDLP Katowice. Rezerwat znajduje 
się na granicy dawnego województwa opolskiego i katowickiego. 
Dominującym typem lasu jest Melico-Fagetum, jednopiętrowy. Można tu 
spotkać rośliny zielne takie jak: borówka czarna, jeżyna, orlica pospolita, 
szczawik zajęczy, sałatnik leśny, trzcinnik leśny, żarnowiec miotlasty. 
 
Rezerwat leśny  „Tęczynów”  
 
Obejmuje płat rzadkiego w Polsce zespołu ciepłolubnej buczyny storczykowej 
Carici-Fagetum. Położony jest na południe od Szymiszowa i na zachód od 
Strzelec Opolskich. Charakteryzuje się drzewostanem bukowym w wieku ok. 
140 lat. Miejscami występują tu lipy i sosny. W runie przeważają marzanka 
wonna, kłosownica leśna, żankiel zwyczajny, fiołek leśny i groszek wiosenny. 
Z rzadkich roślin występują: czerniec gronkowy, groszek czerniejący, turzyca 
palczasta. gat. górskie: narecznica szerokolistna i przytulia okrągłolistna 
oraz gatunki ciepłolubne: ciemiężyk białokwiatowy i miodownik melisowaty. 
Ochronie podlegają: gnieźnik leśny, lilia złotogłów, orlik pospolity, podkolan 
biały, marzanka wonna i konwalia majowa. 
 
Proponuje się również objąć ochroną w formie rezerwatu przyrody dolinę 
rzeki Brzyniczki w jej dolnym, leśnym odcinku. 
 
Rezerwat leśny „Biesiec” 
 
Rezerwat ma powierzchnię 24 ha . Położony jest między Ligotą Dolną i Górą 
św. Anny na terenie nadleśnictwa Strzelce Opolskie. Stanowi zbiorowisko 
lasu bukowego szacowanego na 140 lat. Rośnie tu wiele chronionych i 
rzadkich gatunków roślin. Do najciekawszych należy m.in. lilia złotogłów, 
śnieżyczka przebiśnieg, paprotka zwyczajna, zanokcica skalna, wyka leśna 
oraz bardzo rzadko spotykany na Śląsku Opolskim pokrzyk wilcza jagoda  
Na terenie Bieśca spotkać możemy wiele gatunków storczyków: kruszczyka 
szerokolistnego, kruszczyka sinego, buławnika wielkokwiatowego oraz 
żłobika koralowego, występującego w województwie opolskim tylko w tym 
rezerwacie. Znajduje się tu również stanowisko dwóch rzadkich i ginących w 
Polsce grzybów: gwiazdosza potrójnego i gwiazdosza frędzelkowatego. Wśród 
walorów przyrody nieożywionej, najważniejsze związane są ze skałkowymi 
wychodniami wapieni środkowego triasu oraz ze zróżnicowaną rzeźbą terenu. 
Proponuje się również objąć ochroną w formie rezerwatu przyrody dolinę 
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rzeki Brzyniczki w jej dolnym, leśnym odcinku. 
 
Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” 
 
Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie o powierzchni 179305 
ha został powołany w 1988 roku. Głównymi walorami tego obszaru są zróżnicowane 
gatunkowo i siedliskowo lasy. Na szczególną uwagę zasługują drzewostany liściaste 
buczyn, dąbrów i olszyn, poprzecinane gęstą siecią dolin rzecznych, bogatych w 
ekosystemy łąkowe.  
W granicach Lasów Stobrawsko-Turawskich znalazło się kilka zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych oraz kilkadziesiąt użytków ekologicznych i 
pomników przyrody. Niezliczona ilość cieków, stawy hodowlane, źródła, 
polodowcowe moreny i wydmy stanowią o wysokich walorach 
krajobrazowych i przyrodniczych tego terenu. Stwierdzono tu występowanie 
wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt.  
 
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 
 
„Pod Dębami” – pow. 328,92 ha. Ochronie podlega kompleks leśny w dolinie 
Małej Panwi między Kolonowskiem i Zawadzkiem. Jest to odcinek rzeki z 
meandrami, stromymi brzegami i licznymi starorzeczami. Wśród 
występujących na omawianym terenie roślin są objęte ochroną częściową: 
kopytnik pospolity, konwalia majowa i ścisłą: wawrzynek wilczełyko, lilia 
złotogłów, śnieżyczka przebiśnieg, paprotka zwyczajna, konwalia majowa, 
kruszczyk szerokolistny, ciemiężnica zielona, 
Swoje siedliska mają tu dzięcioł czarny, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł zielony, 
krzyżodziób świerkowy, pliszka górska, puszczyk, zimorodek, wydra. 
 
„Kocia Góra” – pow. 284 ha. Ochronie podlegają bory sosnowe porastające 
wzniesienia morenowe oraz kompleks stawów hodowlanych z ciekawą florą i 
fauną. 
„Nad Brzyniczką” – pow. 118 ha. Obejmuje dolinę rzeki Brzyniczki na 
odcinku między Kolonowskiem a Pludrami. 
 
„Piaskowa Góra” - celem ochrony zespołu jest zachowanie atrakcyjnego o 
wysokich walorach fragmentu krajobrazu, jakim są porośnięte lasem 
wzniesienia morenowe o nachyleniach sięgających do 450 i wysokości od 230 
do 254 m n.p.m. 
 
„Szczypki” - celem ochrony zespołu jest zachowanie unikalnego 
malowniczego fragmentu krajobrazu obejmującego porosłe lasem, morenowe 
wydmy piaszczyste, u podnóża, których znajduje się bagno. 
 
„Mostki” - celem ochrony zespołu jest zachowanie porośniętych lasem 
morenowych wzniesień o zboczach sięgających nachylenia 450 i wysokości od 
230 do 245 m n.p.m., występujących na tak dużym obszarze. Znajduje się tu 
bagno Koło – miejsce bytowania i żerowania wielu gat. zwierząt. Na terenie 
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tym występują: 
- rośliny – widłak jałowcowy, żurawina błotna; 
- zwierzęta – żaba moczarowa, wodnik, dzięcioł czarny, żuraw, rzekotka 

drzewna, nietoperz i cyraneczka – jedyne miejsce jej występowania na 
obszarze gminy. 

 
Na terenie powiatu strzeleckiego znajdują się cenne przyrodniczo obszary o 
znaczeniu międzynarodowym, które wyznaczono jako ostoje Natury 2000 - 
Specjalne Obszary Chronione (SOO) – Dolina Małej Panwi, Góra Św. Anny. 
Ponadto wyznaczono na terenie powiatu obszary, gdzie występują siedliska 
chronione i zagrożone wyginięciem. 
 


