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1. WSTĘP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, Ŝe Rzeczpospolita Polska
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównowaŜonego rozwoju.
Ustala takŜe, Ŝe ochrona środowiska jest obowiązkiem m.in. władz
publicznych, które poprzez swoją politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo
ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Zapisy te są
konsekwentną realizacją podpisanych przez nasze Państwo konwencji
i porozumień międzynarodowych. Idea rozwoju zrównowaŜonego (ekorozwoju)
wynika z konieczności sprostania wyzwaniom nowego tysiąclecia, jest
pogodzeniem
rozwoju
gospodarczego
i
społecznego
w
harmonii
z poszanowaniem przyrody - jako granicę podejmowanych działań przyjmuje
zagroŜenie środowiska naturalnego.
Na poziomie powiatu rozwój zrównowaŜony jest kierunkiem rozwoju
społeczno – gospodarczego, który w zaspokajaniu potrzeb społeczności
lokalnej nie prowadzi do degradacji środowiska przyrodniczego. Rozwój
zrównowaŜony nie oznacza zahamowania procesów gospodarczych
w powiecie, wprost przeciwnie – oznacza harmonijny rozwój w wymiarze
ekologicznym, ekonomicznym i społecznym.
Zgodnie z art. 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska, zarząd powiatu w celu realizacji polityki ekologicznej państwa,
sporządza powiatowy program ochrony środowiska, który następnie
uchwalany jest przez radę powiatu. Program ten, zgodnie z art. 14 w/w
ustawy, sporządzany jest podobnie jak polityka ekologiczna państwa co 4
lata i określa cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań
proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym
mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
Niniejsza aktualizacja Programu Ochrony Środowiska jest zatem realizacją
ustawowego obowiązku Zarządu Powiatu Strzeleckiego.
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2. METODYKA OPRACOWANIA.
Punktem wyjścia dla sporządzenia aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego były informacje, cele i kierunki działań
zawarte w poniŜszych dokumentach:
a) krajowych:
-

Projekcie Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007 – 2010
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014 (grudzień 2006r.),
Długookresowej strategii trwałego i zrównowaŜonego rozwoju – Polska
2025,
Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (grudzień 2007r.),

b) regionalnych:
-

Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa
Opolskiego (marzec 2008r.),
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata
2007 – 2013 (październik 2007r.),
Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000 – 2015
(aktualizacja, październik 2005r.),
Planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego
(marzec 2002r.), obecnie trwają prace nad aktualizacją planu,

c) lokalnych:
-

Sprawozdaniu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Strzeleckiego na lata 2004 – 2006 (czerwiec 2007r.),
Programie ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami
dla Powiatu Strzeleckiego (przyjęty w czerwcu 2004r.)
Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego do roku 2015 (aktualizacja
grudzień 2007r.),
w gminnych strategiach rozwoju lokalnego,
w gminnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Koncepcja aktualizacji Programu… przewiduje sformułowanie zbioru celów w
zakresie ochrony środowiska oraz działań niezbędnych dla ich osiągnięcia.
Zgodnie z Projektem Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007 – 2010
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014 oraz Aktualizacją
Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego w niniejszym
Powiatowym dokumencie określono i zawarto:
-

cele średniookresowe do roku 2014,
zadania na lata 2007-2010,
ocenę realizacji programu,
nakłady finansowe na realizację programu.
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3. UWARUNKOWANIA
REALIZACJI
POWIATOWEGO
PROGRAMU
OCHRONY ŚRODOWISKA.
3.1. Ogólna charakterystyka Powiatu. PołoŜenie administracyjne.
Powiat Strzelecki połoŜony jest w południowo - zachodniej Polsce, w
Województwie Opolskim. Powiat strzelecki zajmuje powierzchnię 744km2, co
stanowi 7,9% powierzchni województwa i zamieszkany jest przez 80421 osób
(wg GUS na 31.12.2006r.), co stanowi 7,7% ludności województwa. Jak z
powyŜszego wynika średnia gęstość zaludnienia w powiecie (108 osób/km2)
jest nieznacznie niŜsza od średniej wojewódzkiej (111 osób/km2) i niŜsza w
porównaniu do średniej krajowej (122 osób/km2).
Powiat Strzelecki graniczy z innymi powiatami Województwa Opolskiego
(od południa z kędzierzyńsko - kozielskim, od zachodu z krapkowickim i
opolskim ziemskim, od północy z oleskim) oraz z powiatami Województwa
Śląskiego (od wschodu z lublinieckim, tarnogórskim i gliwickim).
W skład Powiatu Strzeleckiego wchodzą: gmina wiejska Izbicko, gmina
wiejska Jemielnica, miasto i gmina Kolonowskie, miasto i gmina Leśnica,
miasto i gmina Strzelce Opolskie, miasto i gmina Ujazd, miasto i gmina
Zawadzkie.
3.2. PołoŜenie geograficzne i ukształtowanie terenu.
Powiat Strzelecki połoŜony jest w południowo-zachodniej Polsce, w środkowowschodniej części województwie opolskiego. Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski J. Kondrackiego znajduje się na terenie dwóch
makroregionów:
- część północna wchodzi w skład mezoregionu Równiny Opolskiej (318.57)
naleŜącego do makroregionu Niziny Śląskiej (318.5),
- część południowa Powiatu leŜy w mezoregionie Chełmu (341.11)
naleŜącym do makroregionu WyŜyny Śląskiej (341.1).
Równina Opolska charakteryzuje się ukształtowaniem terenu typowo
nizinnym. Występują tu bardzo słabe gleby typu bielicowego o małych
moŜliwościach produkcyjnych i tym samym przydatności dla rolnictwa.
W granicach Powiatu przez teren Równiny przepływa równoleŜnikowo ze
wschodu na zachód Mała Panew. Rzeka płynie głównie naturalnym korytem
tworząc liczne zakola i starorzecza. Rozległe tereny piaszczyste Równiny
Opolskiej z licznymi formami wydmowymi porastają lasy iglaste. Na północ
od Małej Panwi las jest najbardziej zwarty i tworzy tzw. Bory Stobrawskie.
W przeciwieństwie do części północnej Powiatu, charakteryzującej się duŜym
udziałem lasów w ogólnej powierzchni, część południowa ma charakter
rolniczy. Występują tu głównie gleby brunatne z moŜliwością uprawy
wszystkich zbóŜ, rzepaku, buraków cukrowych, roślin okopowych i warzyw.
Pod względem ukształtowania terenu jest to jeden z najciekawszych
obszarów w województwie, a takŜe w skali kraju. Masyw Chełmu stanowi
zachodnią część garbu triasowego wapienia muszlowego, oddzieloną od
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Garbu Tarnogórskiego wyraźnym obniŜeniem pod Pyskowicami. Długość tego
złoŜa wapienia wynosi ok. 130 km, a szerokość waha się od 15 do 25 km.
Rzeźbę terenu kształtują pojedyncze podłuŜne wzniesienia i płaskowyŜe,
których wysokość wynosi od 360 do 400 m npm. Główny masyw Chełmu
biegnie z północnego zachodu w kierunku południowo- wschodnim,
przewyŜszając otaczającą krainę na długości ok. 25 km. W sylwecie Chełmu
moŜna wyodrębnić kilka kulminacji, z najwyŜszą w części północno zachodniej - Górą Św. Anny.
Wysokość względna obszaru Powiatu wynosi od ok. 200m n.p.m. w rejonie
koryta Małej Panwi i Kłodnicy do 400m n.p.m. na szczycie Góry Św. Anny.

3.3. Budowa geologiczna. Hydrogeologia i hydrologia
Powiat Strzelecki znajduje się na obszarze wschodniej części monokliny
przedsudeckiej. Monoklinę przedsudecką budują utwory permu i triasu
zalegające niezgodnie na sfałdowanych skałach podłoŜa - proterozoik, dewon
i karbon. Utwory monokliny zapadają w kierunku północnym i pokryte są
nierównomiernie osadami czwartorzędowymi. 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 przewaŜnie przykryte
osadami kajpru i retyku.
Powiat Strzelecki leŜy na obszarze bogatym w wody podziemne. Na terenie
Powiatu występuje aŜ 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.
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NajwaŜniejszymi dla Powiatu są zbiorniki GZWP nr 333 i 335. Podczas
rozpatrywania lokalizacji instalacji związanych z prowadzeniem gospodarki
odpadami naleŜy uwzględnić zasięg występowania tychŜe zbiorników.
Zasoby wód powierzchniowych na terenie Powiatu tworzą zlewnie rzek Mała
Panew, Kłodnica i Jemielnica.
Największy obszar Powiatu zajmuje zlewnia rzeki Mała Panew. Powierzchnia
jej dorzecza wynosi 2132 km2. Źródła rzeki znajdują się na WyŜynie
Woźnicko – Wieluńskiej. Mała Panew to rzeka o długości 132km,
przepływająca w południowo-zachodniej Polsce przez województwa śląskie i
opolskie. Przepływa silnie meandrując przez Równinę Opolską i Bory
Stobrawskie, poniŜej Opola uchodzi do Odry. Jej głównymi dopływami są:
Leśnica, Lublinianka, Libawa, Chrząstawa (Jemielnica).
W pobliŜu Turawy wybudowano na Małej Panwi zaporę, a utworzony w ten
sposób sztuczny zbiornik - Jezioro Turawskie, pełni funkcje zasilające
dorzecze, ochrony przeciwpowodziowej, obsługi potrzeb komunalnych
oraz turystyczne. Zbiornik Turawski zajmuje powierzchnię około 20 km2, a
jego głębokość sięga miejscami 13m przy pojemności maksymalnej
ok. 108 mln m3.
Jemielnica ze źródłami znajdującymi się na terenie wsi Błotnica jest
głównym dopływem Małej Panwi na obszarze Powiatu. Jemielnica jest
III-rzędowym ciekiem. 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 złoŜony 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 drenujący obszar na południe od linii Jemielnicy. Charakter Suchej
jest podobny do Jemielnicy. Jest to równieŜ 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.
W południowej części Powiatu największą rzeką jest Kłodnica przepływająca
przez południową cześć Powiatu w pobliŜu miasta Ujazd w gminie Ujazd.
Kłodnica bierze początek w Brynowie - dzielnicy Katowic, na wysokości 305m
n.p.m. Całkowita długość rzeki wynosi 75,3km, a powierzchnia zlewni
1084,8km2.
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3.4. Społeczność lokalna
W Powiecie Strzeleckim, jak i w całym kraju zauwaŜalny jest postępujący
spadek ogólnej liczby ludności. Zgodnie z danymi statystycznymi na dzień
31.12.2006r. w stosunku do danych z 31.12.2005r. spadek liczby ludności w
powiecie wyniósł aŜ 6,12%. Przy czym zauwaŜyć naleŜy, iŜ spadek liczby
ludności na terenach wiejskich (3,38%) jest większy niŜ w miastach (2,74%)
PoniŜej w tabeli nr 1. przedstawiono strukturę ludności w powiecie z
podziałem na gminy i rodzaj obszaru. W tabeli nr 2. przedstawiono prognozę
zmian liczby ludności na przestrzeni lat objętych niniejszą aktualizacją.
Tabela nr 1. Struktura ludności
31.12.2006.
Jednostka
organizacyjna
Miasto
Powiat Strzelecki
36 228
Gmina Izbicko
Gmina Jemielnica
Gmina Kolonowskie
3406
Gmina Leśnica
2920
Gmina Strzelce Op.
19976
Gmina Ujazd
1643
Gmina Zawadzkie
8283
źródło: dane GUS, 2007r.

w

Powiecie

Strzeleckim

Struktura ludności
Wieś
44 193
5578
7560
2794
5779
13351
4616
4515

na

dzień

Razem
80 421
5578
7560
6200
8699
33327
6259
12798

Tabela nr 2. Ludność Powiatu Strzeleckiego wraz z prognozą zmian (źródło:
Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2007 oraz Prognoza
demograficzna na lata 2003 – 2030 GUS).
Jednostka
Liczba ludności w poszczególnych latach
administracyjna
2006
2010
2014
2018
Województwo
1 041 941
1 013 507
986 555
959 681
Opolskie
Powiat Strzelecki
80 421
76 702
73 481
70 548
miasta

36 228

34 067

32 138

30 321

wieś

44 193

42 635

41 343

40 227
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3.5. Warunki glebowe i rolnictwo
Tereny Powiatu w sposób naturalny dzielą się na dwie główne jednostki.
Część południowa, charakteryzująca się stosunkowo dobrymi glebami i
niskim zalesieniem, jest zagłębiem rolniczym Ziemi Strzeleckiej. Północna
część Powiatu, posiadająca słabe gleby i zalesienie powyŜej 60%, koncentruje
się na przemyśle, którego ośrodkiem jest miasto Zawadzkie. LeŜąca pośrodku
gmina Strzelce Opolskie jest terenem przejściowym. Miasto powiatowe
Strzelce Opolskie pełni funkcje regionalnego centrum usług, handlu oraz
przemysłu.
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 moŜliwościach 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 uŜytkach
zielonych na terenie Powiatu mają gleby zaliczane do IV klasy bonitacyjnej, a
więc średniej jakości. NaleŜy zaznaczyć duŜy udział w gruntach ornych gleb
słabych i najsłabszych z klas V i VI (Tabela nr 3).
Tabela nr 3. Klasyfikacja bonitacyjna gruntów ornych Powiatu Strzeleckiego
(źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w latach 2005 – 2006,
WIOŚ Opole 2007, wg stanu na styczeń 2007r.)
Klasa bonitacji

Powierzchnia gruntów ornych [%]

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI

0,0
3,0
11,1
10,7
14,3
18,1
27,0
15,8

Powiat Strzelecki ma charakter przemysłowo – rolniczy. Zgodnie z danymi
Powszechnego Spisu Rolnego za 2002r. uŜytki rolne stanowią średnio 48%
powierzchni Powiatu (dla Województwa Opolskiego odpowiednio 59,9%).
Grunty orne zajmują ponad 80% powierzchni uŜytków rolnych, natomiast
lasy i grunty leśne ok. 42 % powierzchni Powiatu. Biorąc pod uwagę warunki
klimatyczne i glebowe, decydujące o rolniczym uŜytkowaniu gleb na terenie
Powiatu, jego obszar moŜna podzielić na dwa regiony: północny - dorzecze
Małej Panwi obejmujący gminy Kolonowskie, Zawadzkie i Jemielnica i
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południowy - Masywu Chełmu obejmujący gminy: Strzelce Opolskie, Izbicko,
Leśnica i Ujazd. Ponadto rolnictwo na terenie Powiatu Strzeleckiego
charakteryzuje się wysokim poziomem uzbrojenia technicznego, co wraz z
nieograniczonymi zasobami czystej wody zbiornika podziemnego Zawadzkie Opole daje doskonałą podstawę dla rozwoju przemysłu przetwórstwa
spoŜywczego.

3.6. Przemysł
W gospodarce Powiatu w dalszym ciągu najwaŜniejsze miejsce pod względem
generowanych miejsc pracy, jak i ilości podmiotów, zajmuje handel i usługi.
Pod względem liczby zatrudnionych widoczna jest nieznaczne przewaga
przemysłu (29,7%) w stosunku do zatrudnienia w rolnictwie (24,4%).
Przemysł dominuje w rejonie centralnym i północnym, z kolei tereny
południowe i zachodnie powiatu mają charakter rolniczy. Przemysł Powiatu
Strzeleckiego skupia się praktycznie w trzech ośrodkach, jakimi są Strzelce
Opolskie, Zawadzkie i Kolonowskie. Dominujące branŜe to hutnictwo oraz
przemysł metalowy, meblowy.
Według Rocznika Statystycznego Województwa Opolskiego 2007 na koniec
2006 roku w rejestrze REGON Powiatu Strzeleckiego było zarejestrowanych
4646 osób fizycznych, osób prawnych i samodzielnych jednostek nie
posiadających
osobowości
prawnej.
W
ostatnich
latach
liczba
przedsiębiorstw dynamicznie rośnie, wskaźnik aktywności gospodarczej
wyraŜony liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wynosi
57,77 dla Powiatu Strzeleckiego i jest niŜszy od średniej wojewódzkiej 89,1;
jednakŜe wskaźnik dynamiki liczby podmiotów gospodarki narodowej za lata
2005 – 2006 jest wyŜszy w powiecie (104,3%), niŜ w województwie (103,0%).
Do najwaŜniejszych zakładów przemysłowych oddziałujących na środowisko
w powiecie moŜna zaliczyć:
1.
2.
3.
4.
5.

ZPU Pyka s.c. Dobrodzień
PACKPROFIL Sp. z o.o. Kolonowskie.
„Paher” S. j. Kolonowskie,
Drewnoplast Strzelce Opolskie,
Energo-Mechanik (dawniej Rafako-Mechanik) Sp. z o.o. Strzelce
Opolskie.
6. GóraŜdŜe Cement S.A. – Cementownia Strzelce Opolskie (rozbiórka
obiektu prowadzona była w latach 2005 – 2006 przez Energopol
Południe S.A.) obecnie na jej terenie powstaje fabryka płyt i paneli
podłogowych Kronospan,
7. Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. Strzelce Opolskie,
8. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Strzelce Opolskie,
9. Przedsiębiorstwo Przemysłu Obuwniczego Strzelce Opolskie,
10. Strzelecka Spółdzielnia SpoŜywców „Piast” Strzelce Opolskie,
11. FPH Kapica Zawadzkie,
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12. Izostal S.A. Zawadzkie,
13. zakłady zlokalizowane na terenie Strzeleckiego Obszaru Gospodarczego
(Kleinmann Wyroby Metalowe Sp. z o.o., Adamietz Sp. z o.o., PLIMET,
DREMEX).
14. ZEC Strzelce Opolskie,
15. Ciepłownie Rejonowe naleŜące do ZAW-KOM Sp. z o.o. Zawadzkie.
Obiektami potencjalnie uciąŜliwymi dla środowiska są równieŜ stacje paliw
oraz obiekty gospodarki komunalnej - składowiska odpadów i oczyszczalnie
ścieków.

3.7. Transport i komunikacja
Na terenie Powiatu Strzeleckiego istnieje dobrze rozwinięta sieć dróg.
Najistotniejsze znaczenie 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.
Arteriami komunikacyjnymi Powiatu są:
drogi krajowe:
-

DK nr 40 (Kędzierzyn-Koźle –
Pyskowice),
DK nr 94 (Zgorzelec – Kraków).

drogi wojewódzkie:
-

DW nr 409 (Strzelce Opolskie –
Krapkowice),
DW nr 426 (Kędzierzyn-Koźle –
Zawadzkie),
DW nr 463 (Zawadzkie –
Ozimek),
DW nr 901 (Olesno – Gliwice)

Sieć komunikacyjna jest uzupełniana przez drogi powiatowe i gminne.
Układ dróg w powiecie przedstawia rysunek nr 1.
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Rys. 1. Układ sieci drogowo - komunikacyjnej w powiecie strzeleckim.
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),

oraz nie eksploatowana aktualnie linia kolejowa: Fosowskie – Strzelce
Opolskie – Kędzierzyn Koźle.
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3.8. Przyroda, obszary podlegające ochronie, zabytki
Powiat Strzelecki posiada liczne obiekty dziedzictwa kulturowego,
zasługujące na szczególną ochronę. Są to zabytkowe kościoły, cmentarze
oraz budowle z przylegającymi do nich załoŜeniami parkowymi, będącymi
pozostałością po pałacach i parkach dworskich wchodzących w skład
majątków ziemskich. Wiele jest tu zabytkowych obiektów mieszkalnych
i gospodarskich. Część z nich jest wpisana do rejestru zabytków
województwa opolskiego. Wiele wpisanych jest jedynie do ewidencji
zabytków. Są to w większości pojedyncze budowle (np. domy) nie zawsze
wiekowe, lecz reprezentujące kulturę i styl swoich czasów. Bardzo liczne w
Powiecie Strzeleckim stanowiska archeologiczne zlokalizowane są na terenie
gmin: Jemielnica, Izbicko, Kolonowskie, Strzelce Opolskie, Ujazd
i Zawadzkie.
Znaczna część obszarów Powiatu Strzeleckiego podlega ochronie prawnej
w postaci parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych i uŜytków 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 gmin: Strzelce Opolskie
(część południowo-zachodnia) i Leśnica (część północno-zachodnia),
rezerwat przyrody „BoŜe Oko” – na granicy gmin: Leśnica i Ujazd,
rezerwat leśny „Grafik” – gmina Leśnica,
rezerwat leśny „PłuŜnica” – gmina Strzelce Opolskie,
rezerwat leśny „Tęczynów” – gmina Strzelce Opolskie,
rezerwat leśny „Biesiec” – gmina Leśnica,

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
-

„Pod Dębami” – na granicy gmin: Kolonowskie (południowa część)
i Zawadzkie (północno - zachodnia część),
„Kocia Góra” – gmina Kolonowskie,
„Nad Brzyniczką” – gmina Kolonowskie,
„Mostki” – gminy: Zawadzkie i Jemielnica,
„Piaskowa Góra” – gmina Jemielnica,
„Szczypki” – gmina Jemielnica.
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uŜytki ekologiczne
-

Jemielnica (12), Kolonowskie (16), Zawadzkie (22).

obszary 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. RównieŜ one
zasługują na szczególną ochronę. NaleŜą do nich miedzy innymi:
-

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

Na terenie Powiatu Strzeleckiego znajdują się równieŜ cenne przyrodniczo
obszary o znaczeniu międzynarodowym, które wyznaczono jako ostoje
naleŜące do obszaru Natura 2000. Są to Specjalny Obszar Chroniony (SOO) –
„Góra Św. Anny” oraz Obszar o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) – „Kamień
Śląski”.
3.9. Turystyka i rekreacja
Powiat Strzelecki to cenny turystycznie obszar ze względu na:
-

-

-

ciekawą rzeźbę terenu wynikającą z nizino – wyŜynnego charakteru
środowiska, pozostałości procesów górotwórczych (Góra Św. Anny),
eolicznych (wydmy) i działalności rzecznej,
interesującą budowę geologiczną uwidaczniającą się w wychodnich
skałach przedczwartorzędowych i na skarpach licznych wyrobisk kruszyw
naturalnych,
bardzo korzystne warunki makro-, mezo- i mikroklimatyczne,
obecność wód powierzchniowych,
zróŜnicowaną i bogatą roślinność, zwłaszcza w większych kompleksach
leśnych (Lasy Stobrawskie) i w dolinach rzek (parki podworskie),
bogatą faunę,
istniejące pomniki przyrody – drzewa, głazy narzutowe,
rzadko spotykaną w kraju liczbę zabytków reprezentujących róŜne style
i epoki,
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-

zachowane załoŜenia architektoniczne miast i wsi,
dobrą dostępność środowiska do penetracji obszarowej zapewnioną przez
rozwiniętą sieć drogową,
często wysokie walory fizjonomiczne krajobrazu wynikające ze
zróŜnicowania i kontrastowości środowiska umoŜliwiające załoŜenie
ciekawej sieci szlaków turystycznych.

Najciekawsze pod względem przyrodniczym są tereny Parku Krajobrazowego
Góra Św. Anny obejmujące kilka rezerwatów oraz monumentalny amfiteatr
skalny zwieńczony pomnikiem czynu powstańczego. W obrębie Parku
załoŜono kilka ścieŜek przyrodniczo – dydaktycznych (ścieŜka wokół góry św.
Anny, ścieŜka z Góry św. Anny do Ligoty Górnej przez śyrową, ścieŜka z Góry
św. Anny do Zalesia Śląskiego przez rezerwaty „BoŜe Oko” i „Grafik”, ścieŜka
z śyrowej do Góry św. Anny przez projektowany rezerwat „Lesisko”) oraz
6 szlaków turystycznych (szlak Powstańców Śląskich - niebieski, szlak III
Powstania Śląskiego- czerwony, szlak spacerowy im X. Dunikowskiego –
Ŝółty).
NajwaŜniejsze tereny dla celów rekreacyjnych stanowią kompleksy leśne
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasów Stobrawsko – Turawskich” oraz
dolina rzeki Małej Panwi. Na terenie Powiatu utworzono równieŜ szlaki
rowerowe. MoŜliwy równieŜ jest spływ kajakowy Małą Panwią korzystając z
przystani kajakowych w Kolonowskiem i Staniszczach Małych.
Oprócz niewątpliwych walorów istnieją liczne bariery ograniczające rozwój
turystyki na terenie Powiatu, do których naleŜy zaliczyć:
-

brak odpowiednich zabezpieczeń przed dewastacją i degradacją terenów
najwartościowszych turystycznie,
słabą promocję walorów Powiatu,
braki w zakresie bazy noclegowej i turystycznej,
niedostateczną ilość kin, bibliotek i obiektów sportowo-rekreacyjnych.

3.10. Strategia Rozwoju Powiatu
Pod
względem
struktury
funkcjonalno
–
przestrzennej
Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego lokuje Powiat
Strzelecki w strzelecko - góraŜdŜańskim rejonie przemysłowym strefy A uprzemysłowienia i urbanizacji. Natomiast o przyszłym charakterze
Powiatu moŜe zadecydować potencjalna aktywizacja gospodarcza obszarów
w obrębie autostrady A4, w tym węzłów autostradowych „Olszowa” i
„Nogowczyce”.
Analiza uwarunkowań rozwojowych Powiatu w korelacji z aspiracjami
mieszkańców i sygnałami płynącymi z otoczenia pozwoliły na modyfikację w
2007r. „Strategii rozwoju Powiatu Strzeleckiego do roku 2015”. Zawiera ona
cele generalne i operacyjne, kierunki działań i projekty priorytetowe, które
powinny być realizowane w perspektywie krótko- i długoterminowej.
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Celami generalnymi powiązanymi z ochroną środowiska są:
1. Wysoka atrakcyjność zamieszkania w Powiecie Strzeleckim jako
miejsca, w którym osiąganie materialnych standardów cywilizacyjnych
łączone jest z zachowaniem pozytywnych wartości kulturowych,
tradycyjnych więzi społecznych i wartości środowiskowych oraz
dostarczającego swoim mieszkańcom dogodnych warunków dla
rozwoju indywidualnego i aktywności zawodowej.
2. Wysoka
konkurencyjność
gospodarki
Powiatu
Strzeleckiego
rozwijającej się w zgodzie z zasadami ekorozwoju, zdolnej do
sprostania wyzwaniom pojawiającym się w otoczeniu i efektywnie
wykorzystującej zasoby wewnętrzne Powiatu.
W odniesieniu do ochrony środowiska celem operacyjnym jest: dyscyplina w
gospodarowaniu zasobami środowiska naturalnego pozwalająca na
zachowanie
najcenniejszych
walorów
ekosystemu
i
świadome
wykorzystywanie zasobów naturalnych dla celów gospodarki i osadnictwa.
PowyŜszy cel przekłada się na kierunki działań w postaci:
1. Gospodarowanie przestrzenią z uwzględnieniem zasad rozwoju
zrównowaŜonego.
2. Kształtowanie proekologicznej świadomości mieszkańców. Jako
projekty priorytetowe ustalono w tym zakresie:
Intensyfikację pracy wychowawczej szkół oraz organizację
konkursów o tematyce ekologicznej.
3. UmoŜliwienie mieszkańcom Powiatu zachowań proekologicznych i ich
egzekwowanie. Za projekty priorytetowe uznano w tym zakresie:
Likwidację dzikich wysypisk odpadów.
W innych dziedzinach strategicznego rozwoju (infrastruktura) jako cel
operacyjny ujęto: Infrastrukturę ochrony środowiska w pełni zabezpieczającą
zasoby naturalne Powiatu przed negatywnymi wpływami gospodarki i
osadnictwa, przekładającą się na kierunki działań w postaci:
1. Ochrona powietrza przez likwidowanie niskiej emisji.
2. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych.
Według „Strategii…” główne uwarunkowania rozwoju Powiatu w zakresie
tematycznym ochrona środowiska przedstawiają się następująco:
Atuty środowiskowe powiatu (silne strony):
-

lesistość powiatu naleŜąca do najwyŜszych w województwie,
bogactwo krajobrazu, flory i fauny,
parki krajobrazowe o wyjątkowych walorach przyrodniczych,
duŜe zasoby wody pitnej (zbiornik wód podziemnych GZWP 333),
dobre warunki środowiskowe sprzyjające rozwojowi turystyki
łowiectwa.

i
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Problemy środowiskowe powiatu (słabe strony):
-

słaba ochrona wód podziemnych i powierzchniowych,
brak kompleksowej gospodarki odpadami,
wysoka inwazyjność działalności rolnej względem
naturalnego,
zagroŜenia niskiej emisji.

środowiska

Wyzwania stymulujące i adaptacyjne (szanse rozwoju powiatu):
-

-

dominacja w Polsce i Europie koncepcji rozwoju zrównowaŜonego
(ekorozwoju) jako podejścia do planowania rozwoju lokalnego i
regionalnego,
dostępne programy pomocowe z zakresu ochrony środowiska,
wzrost zainteresowania inwestorów, zwłaszcza wykorzystujących
nowoczesne technologie, obszarami czystymi ekologicznie,

Wyzwania opozycyjne (zagroŜenia rozwoju Powiatu):
-

ceny nośników energii utrudniające proekologiczne zachowania
(problemy z wyeliminowaniem niskiej emisji),
rosnąca dysproporcja pomiędzy zadaniami samorządów terytorialnych, a
moŜliwościami działania wyznaczanymi przez dostępne zasoby
finansowe.

3.11. Realizacja zadań własnych, zawartych w Programie Ochrony
Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego w latach 2003-2006
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego” stanowi
podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Powiecie.
Podstawowym załoŜeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska na
wszystkich szczeblach, od krajowego do gminnego, jest aby ich realizacja
doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego
zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące
środowisko przed degradacją, a takŜe stworzyła warunki dla wdroŜenia
wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując realizację
programu na szczeblu Powiatu naleŜy pamiętać, Ŝe praktycznie zadania o
charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan
środowiska i związane z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem,
obciąŜają samorząd gminny i podmioty gospodarcze. Charakter zadań z
zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd powiatowy
determinuje moŜliwości jego bezpośredniej ochrony.
W niniejszym rozdziale przedstawiono zadania, które były realizowane w
ramach przyjętego przez Radę Powiatu Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Strzeleckiego.
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Do najwaŜniejszych zadań zaliczyć moŜna:
-

odwadnianie dróg, czyszczenie kanalizacji deszczowych, czyszczenie
rowów - w ramach utrzymania dróg powiatowych,
termomodernizację obiektów Powiatu,
edukację ekologiczną,
budowę kotłowni olejowych i gazowych,
modernizację oczyszczalni ścieków,
dofinansowanie do monitoringu powietrza ,
aktualizację operatów urządzeniowych dla lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa,
zalesienia gruntów porolnych,
wyznaczanie obszaru korzystnego oddziaływania dla urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych.

Ochrona powierzchni ziemi, gleb i kopalin
Stosownie do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska obowiązek
rekultywacji gruntu zdegradowanego zasadniczo spoczywa na władającym
gruntem. JeŜeli władający gruntem wykaŜe, Ŝe przyczyną degradacji gruntu,
zaistniałą po uzyskaniu władania, było zachowanie się innego podmiotu, to
do rekultywacji gruntu zobowiązany jest sprawca szkody. Ustawa przewiduje
okoliczności, w których starosta dokonuje rekultywacji.
Zadania związane z rekultywacją gruntu, ze względu na swoją specyfikę,
wymagają poniesienia znacznych kosztów finansowych. Do tej pory na
Terenie Powiatu nie wystąpił przypadek, w którym tut. Starostwo byłoby
zobowiązane do prowadzenia rekultywacji gruntu ale z uwagi na moŜliwość
wystąpienia takiej sytuacji, co roku w planie wydatków PFOSiGW planowane
są środki finansowe, umoŜliwiające rozpoczęcie prowadzenia tego zadania.
Na terenie Powiatu gromadzone są aktualne dane dotyczących terenów
zdegradowanych, które wymagają rekultywacji z uwagi na przekroczone
standardy jakości gleby lub ziemi przedstawione w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby
oraz standardów jakości ziemi.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zobowiązanym do rekultywacji
jest podmiot władający powierzchnią ziemi, na której występuje
zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie
naturalnego ukształtowania terenu. Wyjątek od tej zasady wprowadziła
ustawa z dnia 27 lipca 2001r. „o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr
100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami). UmoŜliwiła ona podmiotom, które
wykazały, Ŝe na terenie, którym władały w dniu wejścia ustawy Prawo
ochrony środowiska, zanieczyszczenie gleby lub ziemi bądź niekorzystne
ukształtowanie terenu spowodowane było przez inny podmiot, zgłoszenia
tego faktu do starosty w terminie do dnia 30 czerwca 2004 roku. Fakt ten
powodował, iŜ obowiązkiem rekultywacji tego gruntu zostawał obciąŜany
starosta.
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W 2004r. do Starosty Strzeleckiego wpłynęło 5 zgłoszeń PKN „ORLEN” S.A. z
Płocka. Dotyczyły one zanieczyszczenia powierzchni ziemi substancjami
ropopochodnymi na nieruchomościach gruntowych stacji benzynowych w
Jemielnicy (1), Leśnicy (1), Strzelcach Opolskich (2), Ujeździe (1). Starosta
Strzelecki decyzją odrzucił wszystkie zgłoszenia z uwagi iŜ PKN ORLEN jest
następcą prawnym CPN a Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało
zaskarŜone decyzje w całości w mocy. Jednocześnie tereny te zostały wpisane
do rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów
jakości gleby i ziemi. Rejestr terenów na których stwierdzono przekroczenia
jakości gleby i ziemi , zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie przesłano do Wojewody
Opolskiego – pismo ROŚ. 7637-1/07 z dnia 23.05.2007r.
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
W ramach zadania: „czyszczenie kanalizacji deszczowych, umacnianie skarp
i rowów, odwodnienie dróg – w ramach utrzymania dróg powiatowych, na
terenie Powiatu do chwili obecnej zostało wykonane:
- odwodnienie drogi 27-808 Izbicko – Ligota Dolna w miejscowości Otmice
(wspólnie z Gminą Izbicko),
- odwodnienie jezdni dróg powiatowych Nr 27-461, 27-441 w m. Jaryszów
ul. Ujazdowska, Strzelecka, 1-go Maja (dotacja dla gminy Ujazd),
- odwodnienie chodnika przy ul. Jemielnickiej w Centawie droga Nr 27802 (dotacja dla gminy Jemielnica),
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa odwodnienia ulic Strzeleckiej i
Korfantego w Dziewkowicach,
- odwodnienie drogi nr 1809 Izbicko – Ligota Dolna w miejscowości
Otmice (wspólnie z Gminą Izbicko),
- odwodnienie drogi nr 1434 O Kędzierzyn-Koźle Januszkowice w m.
Krasowa (wspólnie z Gminą Leśnica),
- remont odwodnienia w ciągu drogi 1461 O Sieroniowice - Ujazd
w m. Ujazd,
- przebudowa odwodnienia drogi 1805 O Strzelce Op. - Leśnica –
Kędzierzyn-Koźle w m. Poręba (koncepcja oraz dokumentacja
projektowa),
- odtwarzanie i konserwacja rowów przy drogach powiatowych,
Opracowano równieŜ szereg dokumentacji określających obszar korzystnego
oddziaływania urządzeń melioracji wodnych (rowy) w Staniszczach Wielkich,
Kadłubie, w Kolonowskiem oraz Osieku.
Przeprowadzono modernizację oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy
Społecznej Zawadzkie i DPS Strzelce Opolskie.
Sporządzono równieŜ dokumentacje techniczną oraz udroŜniono zewnętrzną
sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej przebiegającą przez teren ośrodka
SOSW w Leśnicy.
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Ochrona powietrza i wykorzystanie energii odnawialnej
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, na terenie Powiatu,
przeprowadzono działania polegające na budowie kotłowni olejowej wraz z
kompleksową modernizacja systemu cieplnego na terenie SOSW w Leśnicy
oraz instalacji kotłowni olejowej DPS Strzelce Opolskie – Filia Leśnica oraz
modernizację kotłowni w budynku Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy
PoŜarnej.
Przeprowadzono równieŜ termorenowację, polegającą na wymianie okien w
budynkach podlegających Starostwu: PUP w Strzelcach Opolskich, ZSZ Nr 1
w Strzelcach Opolskich, ZSZ w Zawadzkiem, PCPR w Strzelcach Opolskich
Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem.
Corocznie udzielane są równieŜ dotacje dla OWIOŚ przeznaczone na
monitoring powietrza (stęŜenie SO 2 i NO2).
Ochrona przed hałasem
Na terenie Powiatu zwraca się uwagę na uwzględnianie wymogów ochrony
środowiska przed hałasem przy opracowywaniu i opiniowaniu ogólnych i
szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W planach zagospodarowania przestrzennego określa się standardy
akustyczne dla wyznaczonych terenów.
Gospodarka odpadami
Zadania z zakresu gospodarki odpadami i ich realizacja zostały opisane w
Sprawozdaniu z wykonania Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami oraz
w dokumentacji Aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami w Powiecie
Strzeleckim.
Ochrona przyrody i krajobrazu
W ramach dofinansowania planów urządzenia lasów nie stanowiących
własności Skarbu Państwa, będących własnością osób fizycznych,
zrealizowano w 2003 roku dofinansowanie w 17% wydatków na wykonanie
uproszczonych planów urządzenia lasów dla gmin Jemielnica i Kolonowskie,
jak równieŜ 50% wydatków na wykonanie uproszczonych planów urządzenia
lasów dla gmin: Izbicko, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie.
Na mocy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów
rolnych do zalesienia zalesiono 13,0117 ha gruntów porolnych. Za
wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej
właścicielom wypłacany jest coroczny ekwiwalent.
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Edukacja ekologiczna społeczeństwa i dostęp
środowisku, systemy zarządzania środowiskiem

do

informacji

o

Skuteczna realizacja polityki ekologicznej powiatu wymaga udziału w tym
procesie
wszystkich
zainteresowanych
podmiotów
wywierających
bezpośredni lub pośredni wpływ na sposób i intensywność korzystania ze
środowiska, w tym równieŜ udział obywateli. Podstawowe znaczenie dla
społecznego udziału w realizowaniu celów ekologicznych ma przede
wszystkim odpowiednia edukacja ekologiczna oraz powszechny dostęp do
informacji o środowisku. Koniecznym uzupełnieniem powinno być takŜe
dalsze rozszerzanie współpracy między instytucjami publicznymi, a
organizacjami ekologicznymi (konsultowanie strategii i programów,
przedsięwzięć i decyzji, rozwijania edukacji ekologicznej, wspieranie
aktywności w realizacji celów polityki ekologicznej powiatu itp.).
Na terenie Powiatu, pracownicy wydziału ROŚ na bieŜąco edukują jednostki
organizacyjne w zakresie obowiązków wynikających z obowiązującego Prawa
Ochrony Środowiska. Informują m.in. o wymogu posiadania pozwoleń
sektorowych jak równieŜ w zakresie ponoszenia opłat za korzystanie ze
środowiska. Informują równieŜ właścicieli stacji paliw o wymaganych
działaniach ograniczających emisje węglowodorów. Kładą nacisk na
stymulowanie zakładów do samokontroli poprzez wprowadzanie systemów
zarządzania środowiskiem.
Wszelkie informacje dla przedsiębiorców związane z ochroną środowiska
dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Prowadzone są tu działania polegające na informowaniu społeczeństwa o
stanie środowiska naturalnego oraz umoŜliwieniu udziału społeczeństwa w
postępowaniu w sprawie jego ochrony. Prowadzona jest równieŜ współpraca z
pozarządowymi organizacjami ekologicznymi.
Wszelkie działania wskazane w tym zadaniu są prowadzone na bieŜąco przez
pracowników wydziału ROŚ w oparciu o wpływające wnioski i dokumentacje.
Zgodnie z art. 32. 1. ustawy Prawo ochrony środowiska przed wydaniem
decyzji wymagających udziału społeczeństwa Starosta wszczynając
postępowanie:
-

-

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz
o moŜliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty
podania do publicznej wiadomości, wskazując jednocześnie miejsce ich
składania,
moŜe
przeprowadzić
rozprawę
administracyjną,
otwartą
dla
społeczeństwa,
rozpatruje zgłoszone uwagi i wnioski.

Starosta podaje teŜ do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych, o decyzjach wymagających udziału
społeczeństwa. Podanie do publicznej wiadomości następuje takŜe poprzez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej starostwa.
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Organizacje ekologiczne, które, powołując się na miejsce swego działania,
zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym
udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.
Ponadto, władze Powiatu corocznie organizują konkurs zbiórki surowców
wtórnych
dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, młodzieŜy szkół
ponadpodstawowych i szkół specjalnych z Powiatu Strzeleckiego.
Udzielono dotacji na programy i projekty edukacyjne w latach 2003-2006:
-

-

-

-

-

-

I Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych;
I Wyprawa Ekologiczna – Babiogórski Park Narodowy; II Powiatowe
Forum Edukacji Ekologicznej-warsztaty dla nauczycieli - dotacja dla
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w Powiecie
Strzeleckim,
XXII Zlot Turystyczno-Ekologiczny - śladami dawnego hutnictwa –
dotacja dla PTTK przy Hucie “Andrzej” w Zawadzkiem,
projekt edukacyjny “Z ekologią na ty” - dotacja dla Gminy Jemielnica,
II Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych; II Wyprawa Ekologiczna - Park Narodowy Góry
Stołowe; III Powiatowe Forum Edukacji Ekologicznej-warsztaty dla
nauczycieli - - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i
Kultury w Powiecie Strzeleckim,
III Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych; III Wyprawa Ekologiczna – Pilsko - śywiecki Park
Krajobrazowy; IV Powiatowe Forum Edukacji Ekologicznej-warsztaty dla
nauczycieli - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i
Kultury w Powiecie Strzeleckim,
program edukacyjny w zakresie ochrony rzadkich gatunków drzew –
dotacja dla Nadleśnictwa Zawadzkie,
edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i
zasad zrównowaŜonego rozwoju- wydatki własne(szkolenia pracowników
wydz. ROŚ),
edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i
zasad zrównowaŜonego rozwoju- wydatki własne (szkolenia pracowników
wydz. ROŚ),
IV wyprawa ekologiczna – Pradziad 2006 -dotacja dla Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w Powiecie Strzeleckim.

Ponadto, przeprowadzono dofinansowanie prac związanych z zadaniem
polegającym na wytyczaniu, promowaniu i realizacji ścieŜek przyrodniczo –
dydaktycznych, szlaków pieszych i tras rowerowych.
W 2003r. udzielono wsparcia finansowego Gminie Izbicko na opracowanie
projektu rowerowych szlaków turystycznych.
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4. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2014

NA

LATA

2007-2010

Z

4.1. Ochrona powierzchni ziemi
4.1.1.

Stan wyjściowy

W województwie Opolskim przewaŜają 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
takŜe bielicowe, częściowo oglejone.
Na przewaŜającym 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 jak i uŜytków zielonych.
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 moŜliwościach 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 uŜytkach
zielonych na terenie Powiatu mają gleby zaliczane do IV klasy bonitacyjnej, a
więc średniej jakości. NaleŜy zaznaczyć duŜy udział w gruntach ornych gleb
słabych i najsłabszych z klas V i VI.
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza
się:
-

nadmierną zawartość metali cięŜkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz
innych substancji chemicznych, np. ropopochodnych,
zasolenie,
nadmierną alkalizację,
zakwaszenie przez związki siarki i azotu,
skaŜenie radioaktywne.

Odczyn jest bardzo istotną cechą gleby, kształtuje jej właściwości chemiczne,
biologiczne i fizyczne. Jego wartość moŜe ulegać zmianom w czasie zarówno
pod wpływem warunków klimatycznych jak i działalności człowieka.
Zakwaszenie gleb województwa opolskiego jest na stałym wysokim poziomie,
co potwierdzają badania przeprowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno
– Rolniczą w Opolu.
Według danych GUS struktura odczynu gleb w województwie opolskim w
latach 2002 – 2005 kształtowała się następująco: gleby bardzo kwaśne – 7%,
gleby kwaśne – 26%, gleby lekko kwaśne – 49%, gleby obojętne – 15%, gleby
zasadowe – 2%.
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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 podłoŜe 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 nawoŜenie 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.
Antropogeniczne zanieczyszczenie gleb województwa opolskiego, pochodzące
z rolniczego ich uŜytkowania jest wynikiem nadmiernego nawoŜenia
mineralnego gleb. Azotany i azotyny pochodzące ze źródeł rolniczych
wpływają destrukcyjnie na gleby, powodując ich zakwaszenie. Wzmagają
takŜe eutrofizację wód powierzchniowych.
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 przewyŜszała ilość -50 –
100kgN/ha - uznawaną za wystarczającą do pokrycia potrzeb pokarmowych
roślin i chroniąca środowisko przed zanieczyszczeniem (Stan środowiska w
województwie opolskim 2006).
W latach 1992 – 1997, w ramach Ogólnokrajowego Programu Badań
Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej, Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w
Opolu, pod kierunkiem IUNG w Puławach przeprowadziła badania mające na
celu ocenę stopnia zanieczyszczenia gleb metalami cięŜkimi – kadmem (Cd),
miedzią (Cu), niklem (Ni), ołowiem (Pb) i cynkiem (Zn).
Rozpoznanie
stanu
gleb
uŜytkowanych
rolniczo
pod
względem
zanieczyszczenia metalami cięŜkimi jest istotne z uwagi na produkcję
bezpiecznej Ŝywności dla człowieka. Występowanie w glebach podwyŜszonych
zawartości metali cięŜkich będące następstwem działalności ludzkiej poprzez:
emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa,
powoduje degradację biologicznych właściwości gleb, skaŜenie wód
gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeń do łańcucha Ŝywieniowego.
Około 80% gleb w województwie charakteryzuje się naturalną zawartością
metali cięŜkich. Silne i bardzo silne zanieczyszczenie wykazuje 0,57% gleb w
województwie opolskim. Pierwiastkiem, który zanieczyszcza największy
procent gleb województwa opolskiego jest kadm. W powiecie strzeleckim
obserwuje się spore zanieczyszczenia metalami cięŜkimi. W tabeli nr 4.
przedstawiono zawartość metali cięŜkich w glebach Powiatu.
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Tabela nr 4. Zawartość metali w glebach gmin Powiatu Strzeleckiego. (źródło:
Stan środowiska w województwie opolskim 2006)
Zawartość
Lp.
Pierwiastek
mg / kg gleby
1.
Kadm
0,52
2.
Miedź
10,10
3.
Nikiel
8,63
4.
Cynk
57,64
5.
Ołów
28,38

4.1.2.

Uwarunkowania prawne

Ochrona gleb realizowana jest przede wszystkim w oparciu o następujące
przepisy prawne:
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Tekst
jednolity: Dz. U. 2008 r. nr 25, poz. 150),
- ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.
U. 2004r. nr 121 poz. 1266 z późniejszymi zmianami),
- ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. nr 93
poz. 898 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 26 lipca 2000r. o nawozach i nawoŜeniu (Dz. U. nr 89, poz.
991 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz. U. 2004r. nr 11
poz. 94 z późniejszymi zmianami).
4.1.3.

Cele i zadania

Polityka ekologiczna państwa zakłada ochronę zasobów gleb uŜytkowanych
przyrodniczo, ochronę gleb przed erozją, dewastacją fizyczną i chemiczną,
rekultywację gleb, utrzymanie lub przywrócenie na terenach rolniczych
odpowiedniej jakości gleb. Ochrona powierzchni ziemi oraz jej racjonalne
uŜytkowanie jest jednym z waŜniejszych priorytetów polityki ekologicznej
państwa, która zakłada dwutorową realizację załoŜonych celów:
-

-

po pierwsze, wspierane będą prace mające na celu niedopuszczenie do
degradacji powierzchni ziemi przez wspieranie dobrych praktyk
rolniczych oraz restrykcyjne przestrzeganie wymagań ochrony gleb w
działalności gospodarczej, przede wszystkim w sektorach przemysłu,
budownictwa i transportu,
po drugie prowadzona będzie rekultywacja i przywracanie funkcji
przyrodniczej terenów i gruntów zdegradowanych.

Opracowany kierunek działań ekologicznych będzie zgodny z załoŜeniami
polityki ekologicznej Państwa oraz województwa opolskiego i oparty na
dotychczasowych załoŜeniach i zadaniach realizowanych w Powiecie.
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W zakresie ochrony gleb jako główny, strategiczny cel do realizacji na terenie
Powiatu Strzeleckiego przyjęto - racjonalne korzystanie z zasobów glebowych.
Jako cele średniookresowe do 2014r. wyznaczono:
-

dostosowanie
zagospodarowania
i
intensywności
produkcji
do
naturalnego, biologicznego potencjału gleb,
stosowanie zabiegów ograniczających negatywne przekształcenia gleb na
skutek erozji , mechanicznej i chemicznej degradacji gleb,
podnoszenie poziomu edukacji ekologicznej rolników,
rekultywacja terenów zdegradowanych.

Kierunki działań krótkookresowych, do realizacji do roku 2010:
-

okresowe badania jakości gleby i ziemi,
ograniczenie wykorzystywania gleb najsłabszych na cele rolnicze,
propagowanie i wdraŜanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,
powszechne odkwaszanie gleb,
odpowiednie zagospodarowanie wąwozów i stoków (głównie Masyw
Chełmu),
wprowadzenie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych ograniczających
erozję gleb,
propagowanie sposobu produkcji zgodnego z Ustawą o rolnictwie
ekologicznym,
rekultywacja terenów po likwidowanych dzikich wysypiskach odpadów.

Podsumowanie
W tabeli nr 5. przedstawiono zestawienie tabelaryczne programu ochrony
powierzchni ziemi z uwzględnieniem celów średnio- i krótkookresowych.
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Tabela nr 5. Ochrona powierzchni ziemi – cele średniookresowe i krótkookresowe.
Zagadnienie

Podstawowy cel długookresowy: racjonalne korzystanie z zasobów glebowych
Jednostkowe cele średniookresowe do
Jednostkowe cele krótkookresowe
2014r.
do 2010r.

Podmioty uczestniczące w
realizacji zadań
Powiat
WIOŚ

Okresowe badania jakości gleby i ziemi

Zahamowanie
degradacji rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej

Podniesienie
poziomu wiedzy
uŜytkowników gleb

Dostosowanie zagospodarowania i
intensywności produkcji do
naturalnego, biologicznego potencjału
gleb

Ograniczenie wykorzystywania gleb najsłabszych
na cele rolnicze
Promowanie rozwoju rolnictwa zintegrowanego

Stosowanie zabiegów ograniczających
negatywne przekształcenia gleb na
skutek erozji, mechanicznej i
chemicznej degradacji gleb

Edukacja ekologiczna rolników

Powiat, Gminy, Właściciele
gruntów., Lasy Państwowe,
Ośrodek Doradztwa
Rolniczego

Powszechne odkwaszanie gleb

Gminy
Rolnicy

Odpowiednie zagospodarowanie wąwozów i
stoków (głównie Masyw Chełmu)

Gminy
Właściciele gruntów

Wprowadzenie zadrzewień i zakrzaczeń
śródpolnych ograniczających erozję gleb

Powiat, Gminy
Właściciele gruntów

Propagowanie Kodeksu Dobrych Praktyk
Rolniczych

Ośrodek Doradztwa
Rolniczego

Propagowanie sposobu produkcji zgodnego z
Ustawą o rolnictwie ekologicznym
Opracowanie i realizacja powiatowego programu
rekultywacji i zalesienia zdegradowanych gleb
na obszarach uŜytkowanych rolniczo

Ośrodek Doradztwa
Rolniczego

Przywrócenie
właściwości
Rekultywacja terenów zdegradowanych
uŜytkowych gruntom
Rekultywacja terenów po likwidowanych dzikich
zdegradowanym
wysypiskach odpadów.
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4.2. Ochrona
zasobów
poeksploatacyjnych.
4.2.1.

kopalin

i

rekultywacja

terenów

Stan wyjściowy

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 wiąŜe 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 duŜych złóŜ 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 równieŜ „GóraŜdŜe” i „Tarnów Opolski”).
Udokumentowane złoŜa wapieni grupują się w pasie wychodni wapienia
muszlowego. Do największych naleŜą złoŜa: „Strzelce Opolskie” „IzbickoNakło” i „Izbicko II”.
WaŜną koncesję na eksploatację złoŜa „Strzelce Opolskie I” posiadają Śląskie
Zakłady Przemysłu Wapienniczego OPOLWAP S.A., Zakład „Strzelce
Opolskie” - obecnie złoŜe nie jest eksploatowane.
Oprócz wapieni na terenie gminy Leśnica (wieś Raszowa) znajdują się
eksploatowane złoŜa kruszywa piaskowo-Ŝwirowego.
Przemysł
wydobywczy
powoduje
szereg
oddziaływań,
z
których
najistotniejsze to powstawanie odpadów pogórniczych i przeróbczych,
przekształcanie powierzchni terenu oraz drenowanie poziomów wodonośnych
z potencjalną moŜliwością ich zanieczyszczenia. Przekształcenie powierzchni
terenu następuje przede wszystkim w wyniku składowania odpadów na
hałdach oraz powstawania otwartych wyrobisk poeksploatacyjnych, często o
duŜej powierzchni. Eksploatacja kruszyw naturalnych, surowców ilastych,
piasków oraz wapieni i margli jest główną przyczyną degradacji i dewastacji
gruntów w województwie jest eksploatacja kruszyw naturalnych, surowców
ilastych, piasków oraz wapieni i margli.
Pomimo korzystnych warunków występowania surowców wapienniczych na
terenie Powiatu Strzeleckiego i braku konfliktu ewentualnej eksploatacji 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.
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4.2.2.

Uwarunkowania prawne

Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych
realizowana jest przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne:
- ustawę z dnia 4 lutego 1994r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z
2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami
wykonawczymi,
- ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.
U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami),
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Tekst
jednolity: Dz. U. 2008r. Nr 25, poz. 150),
- ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami).

4.2.3.

Cele i zadania

Uwzględniając wytyczne z dokumentów krajowych i wojewódzkich oraz ocenę
stanu środowiska przyjęto dla Powiatu Strzeleckiego, jako podstawowy cel
długoterminowy (strategiczny) ochronę zasobów złóŜ poprzez ich racjonalne
wykorzystanie.
Jako cele średniookresowe (do 2010r.):
-

racjonalne gospodarowanie zasobami eksploatowanych kopalin w ramach
powiatowej polityki koncesyjnej,
minimalizację negatywnych skutków eksploatacji kopalin na środowisko,
ewidencję i ochronę terenów złóŜ przed niepoŜądanym zainwestowaniem,
rekultywację terenów poeksploatacyjnych i „dzikich” wyrobisk.

Kierunki działań krótkookresowych, do realizacji do roku 2010:
-

wzmoŜenie
działalności
kontrolnej
dla
wyeliminowania
niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin,
wprowadzanie i egzekwowanie systemu kar za nielegalną eksploatacje
kopalin,
współdziałanie w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania
eksploatowanych złóŜ,
podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego wykorzystania
odpadów poeksploatacyjnych (wody z odwodnienia kopalni),
stosowanie technik eksploatacyjnych najmniej uciąŜliwych dla
środowiska,
określenie
granic
i
opracowywanie
planów
zagospodarowania
przestrzennego trenów górniczych dla eksploatowanych surowców,
ochronę zasobów wodnych w rejonie wyrobiska kopalni „Strzelce
Opolskie”,
opracowanie powiatowej mapy zasobów kopalin (w tym terenów
perspektywicznych),
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-

-

uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
wszystkich udokumentowanych złóŜ wraz z zapisami uniemoŜliwiającymi
ich trwałe zainwestowanie,
kontrolę terenów poeksploatacyjnych oraz określanie warunków
rekultywacji w koncesjach na eksploatację,
inicjowanie i wspieranie likwidacji i rekultywacji wszystkich dzikich
miejsc eksploatacji kopalin.

Podsumowanie:
W tabeli nr 6. przedstawiono zestawienie tabelaryczne programu ochrony
zasobów
kopalin
i
rekultywacji
terenów
poeksploatacyjnych
z uwzględnieniem celów średnio- i krótkookresowych.

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

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego

33

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tabela nr 6. Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych – cele średniookresowe
i krótkookresowe.
Podstawowy cel długookresowy: Ochrona zasobów złóŜ poprzez ich racjonalne wykorzystanie
Jednostkowe cele średniookresowe do
Jednostkowe cele krótkookresowe
Podmioty uczestniczące w
Zagadnienie
2014r.
do 2010r.
realizacji zadań
WzmoŜenie działalności kontrolnej dla
Powiat
wyeliminowania niekoncesjonowanej
eksploatacji kopalin
Ochrona zasobów
Wprowadzanie i egzekwowanie systemu kar za
Powiat
kopalin
nielegalną eksploatacje kopalin
Racjonalne gospodarowanie zasobami
eksploatowanych i
Współdziałanie w celu zapewnienia
eksploatowanych kopalin w ramach
zwiększenie
maksymalnego
wykorzystania eksploatowanych
Powiat
powiatowej polityki koncesyjnej
efektywności ich
złóŜ
wykorzystania
Podejmowanie działań zmierzających do
gospodarczego wykorzystania odpadów
Powiat
poeksploatacyjnych (wody z odwodnienia
kopalni )
Stosowanie technik eksploatacyjnych najmniej
Koncesjonariusze
uciąŜliwych dla środowiska
Ograniczenie
Określenie granic i opracowywanie planów
naruszeń środowiska
Minimalizacja negatywnych skutków
zagospodarowania przestrzennego trenów
Gminy
towarzyszącym
eksploatacji kopalin na środowisko
górniczych dla eksploatowanych surowców
eksploatacji kopalin
Ochrona zasobów wodnych w rejonie wyrobiska
Koncesjonariusze
kopalni „Strzelce Opolskie”
Opracowanie powiatowej mapy
Powiat
zasobów kopalin
Geolog Wojewódzki
Ochrona złóŜ
(w tym terenów perspektywicznych)
Ewidencja i ochrona terenów złóŜ przed
niezagospodaroUwzględnianie w miejscowych planach
niepoŜądanym zainwestowaniem
wanych
Gminy
zagospodarowania przestrzennego wszystkich
Wojewoda
udokumentowanych złóŜ wraz z zapisami
uniemoŜliwiającymi ich trwałe zainwestowanie
Kontrola terenów poeksploatacyjnych oraz
określanie
warunków rekultywacji w koncesjach
Powiat
Rekultywacja
Rekultywacja terenów
na
eksploatację
terenów
poeksploatacyjnych i „dzikich”
Inicjowanie i wspieranie likwidacji i rekultywacji
poeksploatacyjnych
wyrobisk.
Powiat
wszystkich dzikich miejsc eksploatacji kopalin
Właściciele gruntów
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4.3. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych.
4.3.1.

Stan wyjściowy

Wody powierzchniowe

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ
wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.– Prawo wodne (Dz.
U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), przy czym zgodnie z ust. 3 tego
artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów
fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych naleŜą do kompetencji
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W przypadku elementów
hydromorfologicznych instytucjonalnie odpowiedzialnym za prowadzone
badania jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
W ramach podsystemu monitoringu jakości wód powierzchniowych, w latach
2007-2009 („Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 20072009”) realizowane są zadania mające na celu stworzenie podstaw do
podejmowania działań na rzecz poprawy stanu wód oraz ich ochrony przed
zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed eutrofizacją powodowaną wpływem
sektora
bytowo-komunalnego
i
rolnictwa
oraz
ochrony
przed
zanieczyszczeniami przemysłowymi, w tym zasoleniem, substancjami
szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego i substancjami
priorytetowymi. Punkty monitoringu WIOŚ w Opolu zaznaczono na
poniŜszym planie (rys nr 2.)
Największy obszar Powiatu zajmuje zlewnia II rzędu rzeki Mała Panew.
Mała Panew to rzeka w południowo-zachodniej Polsce. Długości 132 km,
powierzchnia dorzecza 2132km2. Płynie przez województwo śląskie i opolskie.
Źródła rzeki znajdują się na WyŜynie Woźnicko - Wieluńskiej. Przepływa
przez Równinę Opolską, Bory Stobrawskie. Rzeka silnie meandrująca.
Uchodzi do Odry, poniŜej 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. Na
terenie Powiatu jest to punkt ppk Zawadzkie na 43,8km rzeki. Wynik
klasyfikacji wód w punkcie monitoringu (na podst. rozporz. Ministra
Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r., Dz.U.2004.32.284) wskazuje na IV
klasę jakości wód ze względu na barwę BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr, N-K, NO3 i
V ze względu na bakterie kałowe oraz ogólna liczbę bakterii.
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.
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Środkowy bieg Jemielnicy zasilają liczne cieki oraz rowy melioracyjne. Układ
rowów i cieków jest bardzo złoŜony i często wody w ciekach i Jemielnicy
prowadzone są równolegle przez kilka kilometrów.
Wody Jemielnicy wprowadzane są do Małej Panwi niemal u jej ujścia do
Odry, co marginalizuje znaczenie tego cieku dla stanów Małej Panwi. Wyniki
klasyfikacji rzek z 2007r, w punkcie pomiarowym Chrząstawa/Jemielnica
wskazują na IV klasę wód ze względu na NO3 i bakterie kałowe.

Rys. 2. Punkty monitoringu rzek w województwie opolskim – 2007r.
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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 równieŜ rzeka typowo
nizinna o powolnym biegu, z licznym dopływami, które stanowią rowy
melioracyjne lub naturalne bezimienne cieki. Punkt monitoringu rzeki Sucha
na terenie województwa opolskiego zlokalizowany jest powyŜej Chrząstowic
na 1,4km. Wg klasyfikacji są to wody jakości klasy IV ze względu na ChZTMn, NO3 i bakterie kałowe.
W południowej części Powiatu największą rzeką jest Kłodnica przepływająca
przez południową cześć Powiatu w pobliŜu miasta Ujazd w gminie Ujazd.
Kłodnica bierze początek w Brynowie - dzielnicy Katowic, na wysokości 305m
n.p.m. Całkowita długość rzeki wynosi, powierzchnia zlewni 1084,8km2.
Punkt pomiarowy zlokalizowano poniŜej ujścia rzeki, wykazał wody jakości
klasy V ze względu na PEW, subst. rozp., chlorki, chlorofil "a", ogólną liczbę
bakterii coli.
ZauwaŜyć naleŜy, iŜ na terenie Powiatu, wiele miejscowości w powiecie nie
posiada kanalizacji a głównym sposobem odprowadzenia ścieków są
przydomowe szamba, bardzo często nieszczelne.
MoŜna równieŜ zaryzykować stwierdzenie, iŜ część ścieków z terenu Powiatu
odprowadzana jest bezpośrednio do cieków wpływając negatywnie na stan
ich czystości.
W Powiecie istnieją 4 oczyszczalnie ścieków komunalnych:
-

w
w
w
w

Strzelcach Opolskich (dla gminy Strzelce Opolskie),
Zawadzkiem (dla gminy Zawadzkie),
Ujeździe (dla gminy Ujazd),
Kolonowskiem.

oraz oczyszczalnia ścieków naleŜąca do zakładu
Kolonowskiem – oczyszczalnia ścieków przemysłowych.

„PACKPROFIL”

w

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.
Wody podziemne
Monitoring jakości zwykłych wód podziemnych jest jednym z elementów
państwowego monitoringu środowiska koordynowanego i finansowanego
przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jakości
wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód
podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagroŜeń w skali kraju,
na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności
podejmowanych działań ochronnych.
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Program monitoringu realizowany w 2006 roku został dostosowany do
wymogów stawianych przez Ramową Dyrektywę Wodną (RDW) 2000/60/WE.
Konsekwencją tego była reorganizacja dotychczasowej sieci monitoringowej,
polegająca przede wszystkim na zmianie przedmiotu monitoringu z
dotychczasowych róŜnych uŜytkowych poziomów wód podziemnych na
wyznaczone tzw. jednolite części wód podziemnych (JCWP). Termin JCWP,
wprowadzony przez Dyrektywę (groundwater body GWB) oznacza oddzielną,
znaczącą objętość wód podziemnych wewnątrz warstwy lub warstw
wodonośnych. Jego odpowiednikiem w wodach powierzchniowych jest
jednolita część wód powierzchniowych JCW.
Kompleksowa ocena stanu (chemicznego i ilościowego) jednolitych części wód
podziemnych, zgodna z Ramową Dyrektywą Wodną, będzie dokonana w 2008
roku w oparciu o klasyfikację wg rozporządzenia Ministra Środowiska
stanowiącego wykonanie delegacji zawartej w art. 38a ust. 1 ustawy - Prawo
wodne - w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych
(projekt). Do jej sporządzenia będą wykorzystane badania stanu chemicznego
jednolitych części wód podziemnych prowadzone w ramach PMŚ oraz
informacje pozyskiwane poza systemem PMŚ (dane o zasobach dostępnych i
strukturze poboru w jednolitych częściach wód podziemnych niezbędne do
określenia stanu ilościowego, wyniki szczegółowej charakterystyki
jednolitych części wód podziemnych i pogłębionej analizy presji).
Powiat Strzelecki leŜy na obszarze, jednym z najzasobniejszych w Polsce,
bogatym w wody podziemne. Na terenie Powiatu występuje, aŜ 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.

NajwaŜniejszymi zbiornikami dla Powiatu są GZWP nr 333 i 335.
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Powiat Strzelecki znajduje się w zasięgu jednostki hydrogeologicznej zwanej
triasem opolskim. Trias opolski jest elementem zbiornika zwanego zrębem
triasu opolskiego. Od zachodu wzdłuŜ 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, Ŝe współczynniki
filtracji skał wapienia muszlowego mogą róŜnić się w poszczególnych strefach
od siebie kilkadziesiąt razy. W ślad za zróŜnicowaniem 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 niŜsza,
ok. 0,05m/24h. Wody w utworach czwartorzędowych na obszarze Powiatu
nie mają znaczenia uŜytkowego. Największe znaczenie mają poziomy
wodonośne retu i wapienia muszlowego.
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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 naleŜy 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
najwyŜszej
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 obniŜania połoŜenia zwierciadła wody i zmian stosunków
wodnych, co pociąga za sobą uboŜenie 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 wzmoŜonej
infiltracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Istniejące warunki
geologiczne, wysokie walory uŜytkowe zbiornika, przy jednoczesnej słabej
naturalnej odporności na zanieczyszczenie powodują, Ŝe wszelka działalność
na obszarze zbiornika nr 333 musi być podporządkowana ochronie ilości
i jakości jego wód.
Z 516 otworów na obszarze GZWP 333 aŜ 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 takŜe często od
spągu, od zmineralizowanych wód podłoŜa. Najcenniejsze obszary są skaŜone
związkami azotu, metalami cięŜkimi 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 aŜ 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 leŜące wyŜej mniejsze zbiorniki wód podziemnych wieku od triasu do
czwartorzędu (GZWP: 323, 327, 328, 333, 334, 336). GZWP-335 jest
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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 cięŜkie. Na
podstawie dotychczas przeprowadzonych badań stwierdza się powaŜne
zagroŜenie dla zasobów wodnych badanego obszaru. WyraŜa 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 cięŜkimi.
Z wyjątkiem ponadnormatywnych stęŜeń niklu i chromu w otoczeniu
składowiska „Szymiszów" oraz podwyŜszonych zawartości Strontu w wodach
retu w południowej części obszaru pozostałe metale cięŜkie występowały
w bardzo niewielkich ilościach lub częściej nawet poniŜej 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 pobliŜu Cementowni „Strzelce Opolskie". W wielu punktach natomiast
w wysokich stęŜeniach obecny był stront, a zakres jego wartości zmieniał się
w granicach; od 0,14mg/dm3 do 11,4mg/dm3.
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
przewaŜają 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 podwyŜszone
stęŜenia azotanów. Szczególnie niepokojące są ich ponadnormatywne
stęŜenia w studniach ujęciowych, zwłaszcza, Ŝe 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 wyŜszy od wód wapienia
muszlowego stopień mineralizacji (do 740mg/dm3), wyŜszą twardość
(do 935mgCaCO3/dm3) oraz wyŜsze zawartości siarczanów (do 705mg/dm3).
Ponadnormatywne stęŜenia siarczanów (> 200mg/dm3) charakterystyczne są
dla wód retu na całym badanym obszarze. W wyniku rozszerzonych badań
pojawił się równieŜ problem podwyŜszonych stęŜeń strontu, którego wysokie
koncentracje (do 12mg/dm3) stwierdzono w rejonie eksploatacji wód retu
w południowej części obszaru badań.
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Wody pstrego piaskowca - wody charakteryzuje niska mineralizacja
(TDS= 130 - 137mg/dm3), niskie i stabilne zawartości siarczanów (5,19 5,29mg/dm3) oraz bardzo niskie stęŜenia chlorków (<0,1 - 1,05mg/dm3).
śaden z analizowanych elementów nie przekraczał dopuszczalnych wartości
normatywnych.
W ramach monitoringu przeprowadzonego w 2005 r., w województwie
opolskim nie stwierdzono wód odpowiadających I klasie czyli wód o bardzo
dobrej jakości. Ocena jakości wód prowadzona w oparciu o standardy jakości
wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi, (wg Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 (Dz. U. Nr 203, poz. 1718) wskazuje na
wysoką zawartość manganu i Ŝelaza w wodach podziemnych.
NajwyŜszym zanieczyszczeniem charakteryzowały się wody pobrane do badań
z ujęcia komunalnego w Strzelcach Opolskich (wartości stęŜeń dla 6
wskaźników nie spełniały wymagań normatywnych). Normy pitne w pełnym
badanym zakresie (25 wskaźników) spełniały wody pobrane do badań w:
Boguchwałowie i Karłowiczkach (wody utworów odpowiednio karbonu i
czwartorzędu). Generalnie jakość wód podziemnych badanych od roku 1995
do 2003 (według „starej” klasyfikacji zwykłych wód podziemnych
wyróŜniającej 4 klasy jakości) uległa poprawie – na 11 punktów badawczych,
w 6 jakość wód uległa poprawie. Nowa klasyfikacja wód podziemnych została
wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004
r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i
podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji
wyników i prezentacji stanu tych wód. Wody podziemne, oceniane na
podstawie „nowej” klasyfikacji w latach 2004-2005 w ramach sieci krajowej
monitoringu wód, charakteryzowały się poprawą jakości wód w roku 2005
stosunku do poprzedniego roku w 7 punktach badawczych (o jedną klasę).,
w 11 jakość wód utrzymywała się na tym samym poziomie, a w dwóch uległa
pogorszeniu.

4.3.2.

Uwarunkowania prawne

Poprawa jakości wód realizowana jest przede wszystkim w oparciu o
następujące przepisy prawne:
-

ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2005r. nr 239, poz.
2019 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,
ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008r.
nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).
ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006r. nr 123, poz.858) wraz
z przepisami wykonawczymi.
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PowyŜsze ustawy oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw transponują
Dyrektywy Unii Europejskiej, wśród których do najistotniejszych naleŜą:
dyrektywy określające standardy jakości wód:
-

75/440/EWG dotycząca jakości wód powierzchniowych ujmowanych do
produkcji wody do picia,
76/160/EWG dotycząca jakości wód przeznaczonych dla celów
rekreacyjnych,
78/659/EWG dotycząca jakości wód niezbędnych dla Ŝycia ryb,
98/83/EC dotycząca jakości wody do picia,

dyrektywy określające normatywy dla ścieków:
-

91/676/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych,
91/676/EWG dotycząca ochrony wód przed azotanami pochodzenia
rolniczego,
76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre
niebezpieczne substancje odprowadzane do środowiska wodnego
Wspólnoty.

Podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej kształtującym politykę
ekologiczną w zakresie ochrony zasobów wodnych jest Ramowa Dyrektywa
Wodna 2000/60/EC obejmująca wszystkie cząstkowe dyrektywy oraz
ustalająca zakres i kolejność prac do podjęcia przez wszystkie kraje
członkowskie, aby osiągnąć dobrą jakość wód powierzchniowych i
podziemnych do końca 2015r.

4.3.3.

Cele i zadania

Polityka ekologiczna państwa zakłada zapewnienie do końca 2015r., redukcji
75% całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych
pochodzących z całego obszaru kraju w celu ochrony wód powierzchniowych,
w tym wód morskich, przed eutrofizacją oraz zakończyć program budowy,
rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków
w aglomeracjach o RLM od 2 000 do 15 000.
Celem średniookresowym, strategicznym polityki ekologicznej w odniesieniu
do jakości wód jest osiągnięcie dobrego stanu krajowych wód
powierzchniowych i podziemnych. Podstawowymi działaniami realizującymi
wytyczony cel jest zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i
podziemnych ze szczególnym naciskiem na zapobieganie powstawania
zanieczyszczeń u źródła, poprzez przestrzeganie ustalonych przepisami
wymagań normatywnych dla ścieków i zanieczyszczeń odprowadzanych do
wód.
W odniesieniu do Powiatu Strzeleckiego, cele te osiągnąć moŜna poprzez
realizację działań zarówno długo- jak i krótkoterminowych, które zgodne są
z Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego.
__________________________________________________________________________________________
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51 - 162 Wrocław

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego

43

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
Jako cele długookresowe dla Powiatu Strzeleckiego określono objęcie
systemami kanalizacji wszystkich terenów zabudowanych na terenie Powiatu
i stworzenie warunków do korzystania z systemów kanalizacji sanitarnej
wszystkim mieszkańcom Powiatu.
Jako cele średniookresowe do roku 2014 określić naleŜy:
-

pełną realizację systemu kanalizacji w aglomeracji Strzelec Opolskich,
zaprzestanie zrzutu nieoczyszczonych i nie spełniających wymagań
ścieków z terenu Powiatu.

Jako cele krótkookresowe do roku 2010 określić naleŜy:
-

kontynuowanie rozbudowy systemu kanalizacji w Strzelcach Opolskich,
sukcesywną rozbudowę systemów kanalizacji na terenach gmin Powiatu,
budowę
nowych
systemów
kanalizacyjnych
na
terenach
nieskanalizowanych,
sukcesywna wymiana starych i uszkodzonych odcinków kanalizacyjnych,
inwentaryzacja nielegalnych kolektorów lub rowów słuŜących do
odprowadzania ścieków,
zaprowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości
płynne i przydomowych oczyszczalni ścieków,
weryfikację pozwoleń dla firm zajmujących się usługami asenizacyjnymi,
weryfikację pozwoleń wodnoprawnych dotyczących odprowadzania
ścieków,
stały nadzór nad pracą istniejących oczyszczalni ścieków.

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wodnymi i ochrona tych
zasobów
Jako cele długookresowe naleŜy określić pełne wdroŜenie idei zrównowaŜonej
produkcji i konsumpcji w odniesieniu do zuŜycia wody na cele przemysłowe
komunalne i rolnicze. Kolejnym jest przywrócenie wartości uŜytkowych
wodom zdegradowanym, w tym osiągnięcie I klasy czystości wód dla
dopływów Odry – Mała Panew, Kłodnica.
WaŜnym do zrealizowania jest równieŜ zapewnienie pełnej ochrony
zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniami oraz poprawa stanu
wód w zbiorniku nr 333.
Jako cele średniookresowe do roku 2014 naleŜy określić:
-

-

wdraŜanie działań w celu ograniczenia zuŜycia wód podziemnych do
celów innych niŜ zaopatrzenie w wodę do picia oraz dla przemysłu
spoŜywczego i wyeliminowanie poboru wody o najlepszych parametrach
przez zakłady przemysłowe
stosowanie tylko najlepszych dostępnych technik produkcyjnych (BAT)
sprzyjających ograniczaniu zuŜycia wody,
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-

-

osiągnięcie 100% zwodociągowania Powiatu,
objęcie indywidualnymi pomiarami zuŜycia wody wszystkich chętnych
odbiorców,
pełna wymianę najbardziej awaryjnych i najstarszych części sieci
wodociągowych,
rozpoczęcie prac w celu wykorzystania wód z odwadniania wyrobisk
kopalnianych na podstawie opracowanej koncepcji,
wspieranie działań mających na celu maksymalne wykorzystanie wód
opadowych,
wyznaczenie stref ochronnych zbiorników wód podziemnych, w tym
obszarów najwyŜszej i wysokiej ochrony na obszarach zasobowych
zbiorników oraz stref ochronnych poszczególnych ujęć wody,
likwidacja lub zabezpieczenie wszelkich obiektów zagraŜających jakości
wód podziemnych i powierzchniowych
opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych weryfikujących ustalone
zasoby zbiorników wód podziemnych,
wprowadzenie
opracowanego
spójnego
programu
monitoringu
jakościowego i ilościowego wód zbiorników GZWP,
wdraŜanie rozwiązań proponowanych w zakresie gospodarki ściekowej
i rolnej (spływy powierzchniowe) wg przyjętego harmonogramu

Jako cele krótkoterminowe do roku 2010 naleŜy określić:
-

-

-

-

stopniowe wdraŜanie działań w celu ograniczenia zuŜycia wód
podziemnych do celów innych niŜ zaopatrzenie w wodę do picia oraz dla
przemysłu spoŜywczego,
stopniowe wdraŜanie i popieranie najlepszych dostępnych technik
produkcyjnych (BAT) sprzyjających ograniczaniu zuŜycia wody,
weryfikację sposobów wykorzystywania wody podziemnej do celów
przemysłowych z ujęć własnych, w tym weryfikacja pozwoleń
wodnoprawnych,
sukcesywną rozbudowę Gminnych sieci wodociągowych,
likwidację ujęć wody, które ujmują wodę zanieczyszczoną
sukcesywny montaŜ liczników zuŜycia wody,
sukcesywną wymianę najbardziej awaryjnych części sieci wodociągowej,
opracowanie koncepcji wykorzystania wód z odwadniania wyrobisk
kopalnianych,
rozpoznanie moŜliwości wykorzystania wód opadowych z bilansem
wielkości opadów dla terenu Powiatu,
rozpoczęcie prac w celu wyznaczenia stref ochronnych zbiorników wód
podziemnych, w tym obszarów najwyŜszej i wysokiej ochrony na
obszarach zasobowych zbiorników,
wytypowanie obiektów zagraŜających jakości wód podziemnych
i powierzchniowych,
weryfikację istniejących stref ochronnych dla istniejących ujęć wody
podziemnej i powierzchniowej,
rozpoczęcie prac w celu opracowania dokumentacji hydrogeologicznych
weryfikujących ustalone zasoby zbiorników wód podziemnych,
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-

opracowanie
spójnego
programu
monitoringu
jakościowego
i ilościowego wód w GZWP,
wdraŜanie rozwiązań proponowanych w zakresie gospodarki ściekowej
i rolnej (spływy powierzchniowe) według przyjętego harmonogramu.

Ograniczenie spływów powierzchniowych
Jako cele długookresowe naleŜy przyjąć
zanieczyszczonych spływów powierzchniowych.

maksymalne

ograniczenie

Jako cele średniookresowe do 2014 roku naleŜy przyjąć:
-

zaprzestanie bezściółkowej hodowli trzody chlewnej,
wykonanie roślinnych barier ochronnych wzdłuŜ wytypowanych odcinków
wód powierzchniowych,
stosowanie
nawozów
na
wszystkich
uprawach
zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Jako cele krótkookresowe do 2010 roku naleŜy przyjąć:
-

kontynuowanie akcji informacyjnej wśród rolników, w celu propagowania
kodeksu dobrych praktyk rolniczych.

Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Jako
cel
długoterminowy
naleŜy
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

określić

maksymalną

poprawę

Jako cele średniookresowe do roku 2014 określić naleŜy:
-

utrzymanie przeciwpowodziowej funkcji terenów zalewowych,
kontrolę istniejących zabezpieczeń,
modernizację wszystkich istniejących zabezpieczeń przeciwpowodziowych,
wykształcenie w społeczności lokalnej odpowiednich zachowań w razie
wystąpienia powodzi,
kontynuację modernizacji istniejących systemów kanalizacji deszczowych
i rozbudowę na terenach zurbanizowanych.

Jako cele krótkookresowe do roku 2010 określić naleŜy:
-

wykonanie dokumentacji określającej obszary korzystnego oddziaływania
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
inwentaryzację istniejących kanalizacji deszczowych wraz z oceną ich
stanu technicznego,
kontrolę
istniejących
zabezpieczeń
wodnych
i
modernizację
najwaŜniejszych i najbardziej zuŜytych,
opracowanie skierowanego do mieszkańców programu postępowania
w razie wystąpienia powodzi i rozpropagowanie tego programu,
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-

zupełne ograniczenie wszelkiego rodzaju budownictwa mieszkalnego
i innych działań, które mogą zmniejszyć rolę przeciwpowodziową terenów
zalewowych.

Zwiększenie małej retencji
Retencja stanowi podstawowy sposób zwiększania zasobów wodnych zlewni,
a tym samym – ich ochrony. Za zasadniczy kierunek zwiększania zdolności
retencyjnej zlewni naleŜy uznać gospodarowanie zgodne z naturalnymi
procesami
gromadzenia
wody.
Oznacza
to
ograniczenie
spływu
powierzchniowego, parowania terenowego i przepływu wód w ciekach, na
korzyść infiltracji (wód opadowych, rzecznych i jeziornych). Retencja
podziemna jest najbardziej efektywnym zabezpieczeniem zasobów wodnych
ze względu na to, Ŝe wraz z rosnącą głębokością zwierciadła wód
podziemnych zmniejszają się straty w parowaniu. Z powodu parowania
skuteczność wykorzystania retencji powierzchniowej jest mniejsza.
Jako cel długoterminowy określić naleŜy zwiększenie małej retencji.
Jako cele średnioterminowe do roku 2010 określić naleŜy:
-

-

budowę, odbudowę i modernizację małych akwenów śródpolnych
i śródleśnych zwiększających retencję oraz bioróŜnorodność przyrodniczą,
zalesianie i dolesianie oraz przebudowę istniejących monokultur
sosnowych,
odbudowę retencji naturalnej roślinnej w dolinach cieków, szczególnie w
dolinie Małej Panwi, poprzez zastąpienie gruntów ornych lasami
liściastymi, a w najgorszym przypadku uŜytkami zielonymi,
umoŜliwienie wiosennych zalewów dolin rzecznych, sprzyjających
procesom samooczyszczania cieków oraz powstawaniu terenów
podmokłych, zwiększających retencję dolin.

Jako cele krótkookresowe do roku 2010 określić naleŜy:
-

-

wytypowanie istniejących małych akwenów do odbudowy,
wytypowanie terenów do budowy małych akwenów wodnych,
wytypowanie terenów dolin rzecznych do zalesienia,
zachowanie i ochrona w stanie naturalnym starodrzewów, lasów
łęgowych, olszyn, torfowisk, bagien i mokradeł sprzyjających procesom
retencji,
wytypowanie cieków do odbudowy retencji naturalnej roślinnej,
wytypowanie dolin cieków moŜliwych do czasowego zalewania bez
niekorzystnego wpływu na mieszkańców.
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Rozwój współpracy regionalnej na wodach granicznych
NajwaŜniejsza i największą rzeką w Powiecie jest rzeka Mała Panew
stanowiąca dopływ Odry. Stan czystości rzeki jest zły. Stan wody w Małej
Panwi przy wlocie na teren powiatu wskazuje na ponadnormatywne
zanieczyszczenie
bakteriologiczne.
Zanieczyszczenia
te
są
typowo
antropogeniczne, tzn. pochodzą ze zrzutów nieoczyszczonych ścieków
sanitarnych.
Celowym byłoby doprowadzenie stanu wód Małej Panwi do I klasy czystości
zgodnie z załoŜeniami „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
opolskiego”. W tym celu konieczne jest współdziałanie wszystkich
zainteresowanych stron tj. wszystkich Gmin leŜących wzdłuŜ biegu rzeki,
zarówno w województwie opolskim jak i śląskim.
Celem długoterminowym jest tutaj doprowadzenie wód Małej Panwi do I
klasy czystości.
Jako cele średniookresowe do roku 2014 określić naleŜy:
-

doprowadzenie wód Małej Panwi do II klasy czystości.

Jako cele krótkookresowe do roku 2010 określić naleŜy:
-

kontynuacja programu.

Podsumowanie:
W tabeli 7. przedstawiono zestawienie celów długo- i krótkookresowych w
gospodarce wodno – ściekowej.
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Tabela nr 7. Ochrona wód – cele średniookresowe i krótkookresowe.
Zagadnienie
1

Podstawowy cel długookresowy: Osiągnięcie dobrej jakości wód podziemnych i powierzchniowych
Jednostkowe cele średniookresowe do
Jednostkowe cele krótkookresowe
Podmioty uczestniczące w
2014r.
do 2010r.
realizacji zadań
2

3

4

Pełna realizacja systemu kanalizacji w
aglomeracji Strzelec Opolskich

Kontynuowanie rozbudowy systemu kanalizacji
w Strzelcach Opolskich

Gmina Strzelce Opolskie

Uporządkowanie
gospodarki wodno –
ściekowej objęcie systemami
kanalizacji
wszystkich terenów
zabudowanych na
terenie Powiatu i
Zaprzestanie zrzutu nieoczyszczonych i
stworzenie
nie spełniających wymagań ścieków z
warunków do
terenu Powiatu.
korzystania z
systemów kanalizacji
sanitarnej wszystkim
mieszkańcom
Powiatu.

Sukcesywna rozbudowę systemów kanalizacji na
terenach gmin Powiatu
Budowa nowych systemów kanalizacyjnych na
terenach nieskanalizaowanych

Gminy

Sukcesywna wymiana starych i uszkodzonych
odcinków kanalizacyjnych

Gminy

Inwentaryzacja nielegalnych kolektorów lub
rowów słuŜących do odprowadzania ścieków

Gminy

Zaprowadzenie ewidencji zbiorników
bezodpływowych na nieczystości płynne i
przydomowych oczyszczalni ścieków
Weryfikacja pozwoleń dla firm zajmujących się
usługami asenizacyjnymi
Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych
dotyczących odprowadzania ścieków
Stały nadzór nad pracą istniejących oczyszczalni
ścieków.

Pełne wdroŜenie idei
WdroŜenie działań w celu ograniczenia
zrównowaŜonej
zuŜycia wód podziemnych do celów
produkcji i
innych niŜ zaopatrzenie w wodę do picia
konsumpcji w
oraz dla przemysłu spoŜywczego i
odniesieniu do
wyeliminowanie poboru wody o
zuŜycia wody na cele
najlepszych parametrach przez zakłady
przemysłowe,
przemysłowe
komunalne
i rolnicze.

Gminy

Stopniowe wdraŜanie działań w celu
ograniczenia zuŜycia wód podziemnych do celów
innych niŜ zaopatrzenie w wodę do picia oraz dla
przemysłu spoŜywczego
Stopniowe wdraŜanie działań w celu
ograniczenia zuŜycia wód podziemnych do celów
innych niŜ zaopatrzenie w wodę do picia oraz dla
przemysłu spoŜywczego
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c. d. Tabela nr 7.
1

Pełne wdroŜenie idei
zrównowaŜonej
produkcji i
konsumpcji w
odniesieniu do
zuŜycia wody na cele
przemysłowe,
komunalne
i rolnicze.

3

4

Stosowanie tylko najlepszych
dostępnych technik produkcyjnych
(BAT) sprzyjających ograniczaniu
zuŜycia wody

2

Stopniowe wdraŜanie i popieranie najlepszych
dostępnych technik produkcyjnych (BAT)
sprzyjających ograniczaniu zuŜycia wody

Zakłady przemysłowe
Wojewoda
Powiat
Minister Środowiska

Osiągnięcie 100% zwodociągowania
Powiatu

Sukcesywna rozbudowa Gminnych sieci
wodociągowych
Sukcesywna wymiana najbardziej awaryjnych
części sieci wodociągowej

Gminy

Objęcie indywidualnymi pomiarami
zuŜycia wody wszystkich chętnych
odbiorców
Rozpoczęcie prac w celu wykorzystania
wód z odwadniania wyrobisk
kopalnianych na podstawie
opracowanej koncepcji
Wspieranie działań mających na celu
maksymalne wykorzystanie wód
opadowych

Pełna ochrona
zbiorników wód
podziemnych przed
zanieczyszczeniami
oraz poprawa stanu
wód w zbiorniku nr
333.

Wyznaczenie stref ochronnych
zbiorników wód podziemnych, w tym
obszarów najwyŜszej i wysokiej ochrony
na obszarach zasobowych zbiorników
oraz stref ochronnych poszczególnych
ujęć wody

Sukcesywny montaŜ liczników zuŜycia wody

Opracowanie koncepcji wykorzystania wód z
odwadniania wyrobisk kopalnianych
Rozpoznanie moŜliwości wykorzystania wód
opadowych z bilansem wielkości opadów dla
terenu Powiatu

Odbiorcy indywidualni
Gminy Przedsiębiorstwa
wod. – kan.
„GÓRAśDśE”,
„OPOLWAP”
Zakłady Przemysłowe
Gminy, Powiat
Gminy
Przedsiębiorstwa
wod. – kan.
Powiat

Rozpoczęcie prac w celu wyznaczenia stref
ochronnych zbiorników wód podziemnych, w
tym obszarów najwyŜszej i wysokiej ochrony na
obszarach zasobowych zbiorników
Weryfikacja istniejących stref ochronnych dla
istniejących ujęć wody podziemnej i
powierzchniowej

Likwidacja lub zabezpieczenie wszelkich
obiektów zagraŜających jakości wód
podziemnych i powierzchniowych

Wytypowanie obiektów zagraŜających jakości
wód podziemnych i powierzchniowych

Opracowanie dokumentacji
hydrogeologicznych weryfikujących
ustalone zasoby zbiorników wód
podziemnych

Rozpoczęcie prac w celu opracowania
dokumentacji hydrogeologicznych
weryfikujących ustalone zasoby zbiorników wód
podziemnych
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Gliwicach
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1

2

3

Pełna ochrona
zbiorników wód
Wprowadzenie opracowanego spójnego
podziemnych przed
Opracowanie spójnego programu monitoringu
programu monitoringu jakościowego i
zanieczyszczeniami
jakościowego i ilościowego wód w GZWP
oraz poprawa stanu
ilościowego wód zbiorników GZWP
wód w zbiorniku
nr 333.
Przywrócenie
wartości uŜytkowych
wodom
WdraŜanie rozwiązań proponowanych w
zdegradowanym,
WdraŜanie rozwiązań proponowanych w zakresie
zakresie gospodarki ściekowej i rolnej
w tym osiągnięcie I
gospodarki ściekowej i rolnej (spływy
(spływy powierzchniowe) według
klasy czystości wód
powierzchniowe) wg przyjętego harmonogramu
przyjętego harmonogramu
dla dopływów Odry –
Mała Panew,
Kłodnica
Zaprzestanie bezściółkowej hodowli trzody
Rozpoczęcie akcji informacyjnej wśród
Maksymalne
chlewnej
rolników, w celu propagowania kodeksu
ograniczenie
Stosowanie nawozów na wszystkich uprawach
dobrych praktyk rolniczych
zanieczyszczonych
zgodnie z obowiązującymi przepisami
spływów
Wytypowanie odcinków do wykonania Wykonanie roślinnych barier ochronnych wzdłuŜ
powierzchniowych
ochronnych barier roślinnych
wytypowanych odcinków wód powierzchniowych

Zwiększenie małej
retencji

Budowa i odbudowa małych akwenów
śródpolnych i śródleśnych

Wytypowanie istniejących małych akwenów do
budowy i odbudowy

Zalesianie i dolesianie oraz przebudowa
istniejących monokultur sosnowych

Wytypowanie terenów dolin rzecznych do
zalesienia

Odbudowa retencji naturalnej roślinnej
w dolinach cieków

Wytypowanie cieków do odbudowy retencji
naturalnej roślinnej

Wytypowanie dolin cieków moŜliwych do
UmoŜliwienie wiosennych zalewów dolin
czasowego zalewania bez niekorzystnego wpływu
cieków
na mieszkańców
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4

RZGW we Wrocławiu i
Gliwicach
WIOŚ
Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski
Powiat

Gminy
Zakłady przemysłowe
Indywidualni odbiorcy
Powiat
Urząd wojewódzki

Gminy
Rolnicy indywidualni
Powiat
Gminy
Gminy, RZGW
Lasy Państwowe
WZMiUW w Opolu
Gminy, RZGW
Lasy Państwowe
WZMiUW w Opolu
Gminy, RZGW
Lasy Państwowe
WZMiUW w Opolu
Gminy, RZGW
Lasy Państwowe
WZMiUW w Opolu
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c. d. Tabela nr 7.
1

2

3

4

Rozwój współpracy
regionalnej na
wodach granicznych
w celu
doprowadzenia wód
Małej Panwi do I
klasy czystości

Doprowadzenie wód Małej Panwi do II
klasy czystości

Rozpoczęcie rozmów z zainteresowanymi
stronami i rozpoczęcie programu

Gminy
Powiaty
Urzędy Wojewódzkie

Utrzymanie przeciwpowodziowej funkcji
terenów zalewowych

Całkowite zaprzestanie wszelkich nowych
inwestycji (m.in. budownictwa mieszkalnego) na
terenach zalewowych i innych działań, które
mogą zmniejszyć rolę przeciwpowodziową
terenów zalewowych

Gminy

Maksymalna
poprawa
bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego

Gminy
RZGW
WZMiUW
Spółki wodne
Gminy
RZGW
WZMiUW
Spółki wodne

Kontrola istniejących zabezpieczeń

Kontrola istniejących zabezpieczeń wodnych

Modernizacja wszystkich istniejących
zabezpieczeń przeciwpowodziowych

Modernizacja najwaŜniejszych i najbardziej
zuŜytych urządzeń wodnych

Wykształcenie w społeczności lokalnej
odpowiednich zachowań w razie
wystąpienia powodzi

Opracowanie powszechnego, skierowanego do
społeczeństwa programu postępowania w razie
wystąpienia powodzi i rozpropagowanie tego
programu

Gminy
Powiat

Określenie przydatności
zinwentaryzowanych rowów
melioracyjnych

Wykonanie dokumentacji określającej obszary
korzystnego oddziaływania urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych

Powiat

Modernizacja istniejących systemów
kanalizacji deszczowych i rozbudowa na
terenach zurbanizowanych

Inwentaryzacja istniejących kanalizacji
deszczowych wraz z oceną ich stanu
technicznego

Gminy
Powiat
ZDW
GDDKiA
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4.4. Ochrona powietrza atmosferycznego.
4.4.1.

Stan wyjściowy

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 duŜych zaś aglomeracjach miejskich bywa nawet kilkaset
razy gorsze.
W województwie opolskim w 2005 r. wyemitowano łącznie 55,6 tys. ton
zanieczyszczeń (3,8 tys. ton pyłów i 51,8 tys. ton gazów co stanowi 2,6%
emisji krajowej, tym samym Opolszczyzna zajęła 12 pozycję w kraju pod
względem emisji pyłowej i 7 ze względu na ilość wprowadzanych do powietrza
gazów.
Analizując rozkład wielkości emisji w skali województwa, moŜna zauwaŜyć
dominujący
wpływ
trzech
powiatów:
kędzierzyńsko-kozielskiego,
krapkowickiego i opolskiego, połoŜonych w południowo – wschodniej i
centralnej części województwa. W okresie minionych lat, wielkość emisji
zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciąŜliwych dla czystości
powietrza wykazuje stałą tendencję spadkową, co związane jest nie tylko z
przemianami gospodarczymi w kraju, ale przede wszystkim z
proekologicznymi działaniami podmiotów na rzecz ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do powietrza.
Największym wytwórcą zanieczyszczeń powietrza jest sektor energetyczny,
z którego pochodzi ponad 70% emisji.
Instalacje przemysłowe Opolszczyzny charakteryzuje wysoki stopień redukcji
unosu zanieczyszczeń - 99,3% dla substancji pyłowych i 64,4% dla
substancji gazowych.
NajwaŜniejszymi 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.

Spalanie paliw jest źródłem emisji pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu
i tlenku węgla, a w przypadku paliw stałych – równieŜ węgla elementarnego
(sadzy) i benzo(^)pirenu. Podstawowym produktem spalania jest oczywiście
dwutlenek węgla, który przez autorów niniejszego opracowania nie jest
traktowany jako zanieczyszczenie powietrza.
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Najistotniejsze obiekty energetyczne i kotłownie zakładowe to:
PEC OPOLSZCZYZNA S.A.: Ciepłownia Rejonowa ECO S.A. K-452
w Strzelcach Opolskich wyposaŜona w 2 kotły opalane węglem kamiennym
- WR-15 o nominalnej wydajności cieplnej 15,0MW i WR-25 o nominalnej
wydajności cieplnej 29,075 wyposaŜone w baterie cyklonów odpylających (w
tabeli emisja wg aktualnej Decyzji). Obecnie sieć ciepłownicza obejmuje
większość miasta Strzelce Opolskie, praktycznie wszystkie obiekty
uzasadnione ekonomicznie.
Zakład Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o. Zawadzkie:
Ciepłownia Miejska posiada 2 kotły opalane węglem kamiennym WR-2,5
z czego jeden o nominalnej wydajności cieplnej 2,9MW. Drugi kocioł, w I
półroczu 2001r. został poddany modernizacji celem zwiększenia jego mocy do
4,5MW. Kotły wyposaŜone w baterie cyklonów odpylających. Kotłownia Nowe
Osiedle opalana węglem kamiennym, o wydajności cieplnej ok. 0,90MW .
Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego OPOLWAP S.A., Zakład
„Strzelce Opolskie” (produkcja wapna została wstrzymana). Na terenie
Zakładu istnieje kotłownia zakładowa opalana olejem opałowym lekkim
wyposaŜona w kocioł o nominalnej wydajności cieplnej 0,45MW.
PACKPROFIL Sp. z o.o. Kolonowskie: w roku 2000 zlikwidowano starą
kotłownię węglową i zastąpiono ją nowoczesną kotłownią opalaną olejem
opałowym lekkim, wyposaŜoną w 2 kotły: DFS 5000 o nominalnej wydajności
cieplnej 3,937MW oraz ACA 350 o wydajności 0,400MW.
Wśród zanieczyszczeń technologicznych emitowanych na terenie Powiatu
Strzeleckiego naleŜy wymienić:
-

-

pyły drzewne pochodzące z zakładów drzewnych, meblarskich, usług
stolarskich,
pyły metaliczne pochodzące z zakładów metalurgicznych, usług
ślusarskich, stanowisk spawalniczych,
lotne związki organiczne pochodzące ze stosowanych farb, lakierów i klei
w zakładach meblarskich, lakiernictwa samochodowego, zabezpieczania
elementów stalowych, obuwniczych,
pary benzyn (węglowodory alifatyczne i aromatyczne, w tym benzen)
emitowane ze stacji paliw.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst
jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150) państwowy monitoring środowiska
stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz
gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.
Obejmuje on zadania wynikające z odrębnych ustaw i zobowiązań
międzynarodowych
Rzeczypospolitej
Polskiej
oraz
innych
potrzeb
wynikających z polityki ekologicznej państwa.
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Roczną ocenę jakości powietrza w 2007r. na terenie województwa opolskiego
wykonano w oparciu o art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3
marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref,
w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Celem prowadzenia
corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stęŜeniach
zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref w zakresie umoŜliwiającym:
-

-

wykonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria,
uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stęŜeń zanieczyszczeń
na obszarze strefy w zakresie umoŜliwiającym wskazanie obszarów
przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie poziomów stęŜeń
występujących na tych obszarach,
wskazanie
prawdopodobnych
przyczyn
występowania
ponadnormatywnych stęŜeń zanieczyszczeń w określonych rejonach,
wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu
monitoringu i oceny.

Na potrzeby oceny bieŜącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o
następujące załoŜenia:
-

-

-

klasa A - poziom stęŜeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej;
nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości
powietrza,
klasa B - poziom stęŜeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową, lecz
nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej powiększonej o
margines tolerancji; naleŜy określić obszary przekroczeń wartości
dopuszczalnych/docelowych,
klasa C - poziom stęŜeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową
powiększoną o margines tolerancji; niezbędne jest opracowanie programu
ochrony powietrza POP.

Na podstawie w/w oceny jakości powietrza za rok 2007 na terenie
województwa opolskiego, sklasyfikowane pod kątem ochrony zdrowia ludzi
oraz pod kątem ochrony roślin, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 6 marca 2008r., w sprawie stref, w których dokonuje się
oceny jakości powietrza) całe województwo zakwalifikowano klasy C, ze
względu na przekroczenia wartości dopuszczalnej dla ozonu. Niezbędne jest
zatem opracowanie programu ochrony powietrza POP.
Zachodzące w Polsce i w województwie opolskim korzystne zmiany w zakresie
jakości powietrza są wynikiem wieloletniej polityki państwa i władz
wojewódzkich w tym zakresie. Od stycznia 2008r. obowiązują Polskę
wymagania Dyrektywy 2001/80/WE (Dyrektywa LCP) w sprawie
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z duŜych źródeł
spalania paliw. Jej celem jest ograniczenie emisji z duŜych źródeł spalania o
mocy większej od 50 MW. Ze względu na likwidację marginesów tolerancji
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dla niektórych zanieczyszczeń oraz spodziewaną rewizję przepisów
wspólnotowych dotyczących jakości powietrza, w tym wprowadzenie nowych
norm jakości powietrza dotyczących stęŜenia w powietrzu drobnego pyłu
zawieszonego PM2,5, w nadchodzących latach naleŜy się spodziewać, Ŝe na
obszarze kraju wyznaczana będzie większa ilość stref, dla których wymagane
jest opracowanie programów ochrony powietrza W zakresie pyłu drobnego
PM2,5 zakłada się wprowadzenie standardu na poziomie 25ug/m3 oraz
konieczność zmniejszenia stęŜenia pyłu PM2,5 w powietrzu o 20% pomiędzy
rokiem 2010, a 2020, jeŜeli jest to technicznie moŜliwe. Realizacji tego celu
ma słuŜyć program „Czyste Powietrze dla Europy”. By osiągnąć zamierzone
cele strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza konieczne
będzie zmniejszenie emisji SO2 o 82%,
NOx o 60%, lotnych związków organicznych (LZO) o 51%, amoniaku o 27%, a
pierwotnych cząstek PM2,5 o 59% w stosunku do poziomu emisji z 2000r.

4.4.2.

Uwarunkowania prawne

Ochrona powietrza realizowana jest w oparciu przede wszystkim o przepisy
prawa wewnętrznego, istotne znaczenie posiadają jednak równieŜ podpisane i
ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe, w szczególności:
-

-

-

Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na
dalekie odległości z 13.11.1979 r. (konwencja genewska) z protokołami
wykonawczymi (m. in. I i II protokół siarkowy, protokoły z Aarhus w
sprawie TZO i metali cięŜkich),
Konwencja o ochronie warstwy ozonowej z 22.03.1985 r. (Konwencja
wiedeńska) i Protokół Montrealski w sprawie substancji zuboŜającej
warstwę ozonową z 1987 r. wraz z poprawkami londyńskimi i
kopenhaskimi),
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z
9.05.1991 r. (konwencja klimatyczna w Rio) wraz z protokołem
dodatkowym z Kioto (reguluje kwestie ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych).

Zagadnienie ochrony powietrza na terenie kraju regulowane jest przez
następujące przepisy prawne:
-

ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 r. Nr
25, poz. 150) wraz z przepisami wykonawczymi,
ustawę z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw,
ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr
89, poz. 625, z późniejszymi zmianami),
ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych prowadząca do zmniejszania zuŜycia energii
w budynkach mieszkalnych (Dz. U. nr 162, poz. 1121 z późniejszymi
zmianami).
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Według polskiego sytemu prawnego ochrona zasobów środowiska, w tym
równieŜ ochrona powietrza, realizowana jest poprzez:
-

-

-

kształtowanie standardów jakości powietrza atmosferycznego, kontrolę
ich osiągania oraz podejmowanie działań słuŜących ich nie przekraczaniu
lub przywracaniu stanu wymaganego na obszarach, gdzie standardy te
zostały przekroczone,
kształtowanie standardów emisyjnych z instalacji, urządzeń i procesów
technologicznych,
kształtowanie jakości wytwarzanych produktów pod kątem zawartość
niepoŜądanych substancji zanieczyszczających lub emisji zanieczyszczeń
związanej z ich uŜytkowaniem (normy produktowe jakości paliw
samochodowych, zawartość siarki w paliwach i olejach opałowych, itp.),
tworzenie ekonomiczno – prawnego instrumentu ochrony powietrza –
poprzez wdroŜenie i rozbudowę wspólnotowego system handlu
uprawnieniami do emisji. Uczestnictwo we wspólnotowym systemie jest
obowiązkiem dla przedsiębiorstw i wiąŜe się z wieloma działaniami w
aspekcie monitorowania wielkości emisji, prowadzenia dokumentacji,
planowania produkcji i inwestycji.

Szczególnego znaczenia dla obowiązujących w Polsce uregulowań posiadają
funkcjonujące w Unii Europejskiej i w całości transponowane (lub w
najbliŜszym czasie transponowane) podstawowe regulacje prawne w zakresie
ochrony jakości powietrza, w szczególności:
-

-

-

-

dyrektywa Rady 96/62/WE z 27 września 1996r. w sprawie oceny i
zarządzania jakością powietrza w otoczeniu (tzw. dyrektywa ramowa) i
dyrektyw pochodnych – dyrektywy córki (dyrektywa 99/30/WE,
dyrektywa 92/72/EWG, dyrektywa 2002/3/WE),
dyrektywa Rady 94/63/WE w sprawie kontrolowania emisji lotnych
związków organicznych VOC powstających w wyniku magazynowania
benzyn i jej dystrybucji z terminali do stacji obsługi,
dyrektywa Rady 1999/13/WE w sprawie emisji lotnych związków
organicznych ze stosowania rozpuszczalników organicznych,
dyrektywa Rady 2000/69/WE w sprawie zawartości benzenu i tlenku
węgla w powietrzu,
dyrektywa Rady 99/32/WE w sprawie redukcji zawartości siarki w
paliwach płynnych,
dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i
kontroli zanieczyszczeń (IPPC) w zakresie ograniczenia emisji
zanieczyszczeń przemysłowych,
dyrektywa Rady 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych
zanieczyszczeń do powietrza z duŜych źródeł spalania paliw,
dyrektywa Rady 2001/81/WE w sprawie krajowych pułapów emisji dla
niektórych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,
dyrektywa Rady 2001/77/WE w sprawie promocji energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej.
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4.4.3.

Cele i zadania

Według Polityki ekologicznej państwa w latach 2007-2010 w odniesieniu do
ochrony powietrza konieczne będzie realizowanie zarówno działań
organizacyjno-instytucjonalnych jak i inwestycyjnych. Konieczne jest dalsze
wzmacnianie systemu monitoringu powietrza i jego dostosowywanie do
wymagań Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie wymagań nowej Dyrektywy
2004/107/WE45
w
sprawie
arsenu,
kadmu,
rtęci,
niklu
i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym
powietrzu, oceny stęŜeń pyłu PM10, PM2,5, a takŜe benzenu, SO2 i NOx.
Istotną rolę w osiąganiu wymaganej jakości powietrza odgrywać będzie
realizacja programów ochrony powietrza, opracowywanych dla stref. Ze
względu na to, Ŝe juŜ w 2005r. przestały funkcjonować marginesy tolerancji
dla takich substancji, jak pył zawieszony PM10, tlenek węgla, dwutlenek
siarki (dla okresu uśredniania 1h) i ołów, a od 2010r. będzie to dotyczyło
takŜe pozostałych substancji, czyli benzenu i dwutlenku azotu - ilość stref
zakwalifikowanych do opracowania programów ochrony powietrza jest
aktualnie znacznie większa.
Na podstawie oceny jakości powietrza za rok 2007 na terenie województwa
opolskiego, sklasyfikowane pod kątem ochrony zdrowia ludzi oraz pod kątem
ochrony roślin, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6
marca 2008r., w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości
powietrza) całe województwo zakwalifikowano klasy C, ze względu na
przekroczenia wartości dopuszczalnej dla ozonu. Niezbędne jest zatem
opracowanie programu ochrony powietrza POP.
Lata 2007-2010 będą teŜ okresem intensyfikacji działań ukierunkowanych
na wdraŜanie Traktatu Akcesyjnego, a dotyczących kontroli zanieczyszczeń
przemysłowych. Celem tych prac ma być znaczna redukcja emisji dwutlenku
siarki i tlenków azotu z duŜych źródeł energetycznego spalania.
Aby umoŜliwić dotrzymanie tych zobowiązań rozwaŜana jest celowość i
moŜliwość wprowadzenia krajowego systemu handlu uprawnieniami do
emisji dwutlenku siarki i tlenkami azotu oraz opracowanie krajowego planu
redukcji emisji dla istniejących źródeł.
Zasadniczym celem strategicznym określonym i kontynuowanym na terenie
Powiatu jest ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
Wymaga ona przede wszystkim kontynuacji działań realizowanych
dotychczas dla poprawy jakości powietrza, zwłaszcza intensyfikacji działań
ukierunkowanych na proekologiczne rozwiązania systemu transportu.
Główne kierunki działań określone jako cele średniookresowe - realizowane
do 2014 roku:
-

kontynuacja działań zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń
atmosferycznych,
budowa systemu zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego,
wdroŜenie mechanizmów rynkowych, sprzyjających podejmowaniu
działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i przeciwdziałania
zmianom klimatu.
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Analiza struktury emisji i imisji zanieczyszczeń na obszarze Powiatu oraz
wojewódzkich celów działań średnio- i krótkookresowych prowadzi do
wytypowania następujących zadań powiatowych:
-

ograniczenie „niskiej emisji”,
ograniczenie emisji energetycznej i technologicznej, w tym emisji LZO,
ograniczenie emisji „zanieczyszczeń komunikacyjnych”.
ograniczanie emisji niezorganizowanej, w tym emisji LZO związanej z
magazynowaniem i dystrybucją paliw.

Jako zadania prowadzące do radykalnego ograniczenia „niskiej emisji”
wytypowano:
-

optymalizację gospodarki cieplnej: modernizacja i rozbudowa miejskich
systemów ciepłowniczych połączona z termorenowacją obiektów,
wymianę indywidualnych kotłów węglowych na nowoczesne kotły opalane
paliwami gazowymi lub olejem opałowym,
edukację ekologiczną poprzez promowanie właściwych zachowań
społeczeństwa,
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

W zakresie zmniejszenia emisji z zakładów przemysłowych podstawowymi
funkcjami Powiatu będą działania informacyjne, decyzyjne i kontrolne,
głownie:
1.

2.
3.
4.

wydawanie decyzji określających m.in. wymagania w zakresie ochrony
atmosfery (pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
pozwolenia IPPC, pozwolenia na budowę),
kontrola jednostek gospodarczych pod kątem posiadania wymaganych
prawem pozwoleń, decyzji, zgłoszeń itd.,
promowanie wśród przedsiębiorców nieuciąŜliwych źródeł energii cieplnej
- energii elektrycznej oraz paliw ekologicznych,
promowanie biopaliw jako paliwa alternatywne w szklarniach,
gospodarstwach rolnych, fermach, innych jednostkach produkcyjno –
usługowych.

W zakresie zmniejszenia emisji komunikacyjnych do zadań Powiatu (a
następnie Gmin w ramach gminnych programów ochrony środowiska) naleŜy
zaliczyć:
-

bieŜące remonty dróg powiatowych i gminnych,
rygorystyczne przestrzeganie wymagań dotyczących stanu technicznego
pojazdów,
wspieranie i promowanie publicznych środków transportu,
wyznaczanie stref dostępności dla samochodów,
wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
zapisów zakazujących lokalizacji nowej zabudowy mieszkalnej, szpitali,
domów opieki, szkół, przedszkoli itp. w odległości do 20m od dróg
publicznych,
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-

wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
pasów zieleni izolacyjnej pomiędzy drogami a obszarami zabudowy - tam,
gdzie warunki miejscowe na to pozwalają.

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zgodnie z Działem VIII „Ochrona środowiska”
Rozporządzenia z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, do
podstawowych
środków
ograniczających
zagroŜenia
wynikające
z negatywnego wpływu drogi na powietrze atmosferyczne, przyrodę,
krajobraz, grunty rolne i leśne zalicza się pasy zieleni izolacyjnej.
Zgodnie z w/w Rozporządzeniem:
-

-

otaczające drogę tereny zielone powinny być zaprojektowane z
uwzględnieniem charakteru terenu przylegającego do pasa drogowego,
na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod budowę drogi, jeŜeli warunki miejscowe na to
pozwalają, co najmniej 10% powierzchni powinno być przeznaczone pod
zieleń, jeŜeli decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
nie stanowi inaczej,
zieleń
w
pasie
drogowym
powinna
być
zaprojektowana
z uwzględnieniem jej roli i zadań, w szczególności w zakresie
bezpieczeństwa ruchu, estetyki i funkcji związanych z jej pozytywnym
wpływem na środowisko, a zwłaszcza jako środek jego ochrony przed
hałasem oraz zanieczyszczeniem powietrza i gleb.

W zakresie ograniczanie emisji niezorganizowanej dystrybucji paliw,
zadaniem Powiatu jest kontrola stacji paliw pod kątem spełniania wymogów
określonych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada
2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i
stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosięŜne słuŜące do
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U.
2005 nr 243 poz. 2063 z późniejszymi zmianami).

Podsumowanie:
W tabeli 8. przedstawiono zestawienie tabelaryczne programu ochrony
powietrza
atmosferycznego
z
uwzględnieniem
celów
średnioi
krótkookresowych.
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Tabela nr 8. Ochrona Atmosfery – cele średniookresowe i krótkookresowe.
Zagadnienie

Podstawowy cel długookresowy: Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
Jednostkowe cele średniookresowe do
Jednostkowe cele krótkookresowe
2014r.
do 2010r.

Podmioty uczestniczące w
realizacji zadań

1

2

3

4

Optymalizacja
gospodarki cieplnej

Modernizacja i rozbudowa systemów
ciepłowniczych oraz
termorenowacja obiektów.
Poszanowanie energii.

Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych
oraz kontynuowanie działań związanych z
termomodernizacją budynków

Gminy
Spółdzielnie mieszkaniowe.
Mieszkańcy

Kontynuacja procesu gazyfikacji miast
Kolonowskie, Leśnica, Ujazd oraz obszarów
wiejskich, do tej pory nie objętych gazyfikacją.
Promowanie paliw „ekologicznych”,
głównie gazu ziemnego:
na cele kuchenne i c.w.u.
docelowo równieŜ na cele grzewcze
Zachęcanie mieszkańców do wymiany
indywidualnych kotłów węglowych na
nowoczesne kotły opalane paliwami gazowymi
lub olejem opałowym.
Promowanie poszanowania energii cieplnej i
elektrycznej, wiedzy nt. szkodliwości spalania
odpadów w piecach domowych, korzyści ze
stosowania paliw „proekologicznych”, a co
najmniej węgla o jak najlepszej jakości, korzyści
z przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
W przypadku spalania węgla poprawa jakości
paliwa lub zmiana nośnika na paliwo
„ekologiczne”.
Promowanie wśród przedsiębiorców
nieuciąŜliwych źródeł energii cieplnej - energii
elektrycznej oraz paliw ekologicznych.
Stałe wprowadzanie przyjaznych środowisku
„czystych technologii”, poprawa efektywności
energetycznej źródeł, zmniejszenie
materiałochłonności i energochłonności
produkcji.

Górnośląska Spółka
Gazownictwa w Zabrzu.
Powiat, Gminy.

Gazyfikacja Powiatu

Promowanie paliw alternatywnych dla
węgla w instalacjach indywidualnych
Likwidacja „niskiej
emisji”

Promowanie paliw alternatywnych dla
węgla w instalacjach indywidualnych

Edukacja ekologiczna

Ograniczanie emisji
z procesów
energetycznych i
technologicznych

Zastosowanie paliw alternatywnych dla
węgla

Nowoczesne, efektywne, zmniejszające
materiałochłonność i energochłonność
produkcji technologie

Powiat
Gminy
POE
Powiat
Gminy
POE

Powiat
Gminy
POE

Jednostki gospodarcze
Powiat
Gminy
POE

Jednostki gospodarcze
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c.d. tabeli nr 8.
1

Ograniczanie emisji
z procesów
energetycznych i
technologicznych.

Ograniczenie „emisji
komunikacyjnej”

2

3

4

Modernizacja, hermetyzacja i automatyzację
Nowoczesne, efektywne, zmniejszające
Jednostki gospodarcze
procesów technologicznych.
materiałochłonność i energochłonność
Powiat
Instalowanie urządzeń oczyszczających oraz
produkcji technologie
poprawa sprawności urządzeń funkcjonujących.
Opracowanie powiatowego / gminnego bilansu
Powiat
biopaliw, moŜliwości ich pozyskania,
Gminy
zainteresowania potencjalnych producentów
biopaliw
Promowanie biopaliw (głownie słomy i drewna)
Wykorzystanie energii ze źródeł
jako paliwa w szklarniach, gospodarstwach
Powiat
odnawialnych.
Gminy
rolnych, fermach, jednostkach produkcyjno –
usługowych, budynkach publicznych (z
POE
wyłączeniem szkół).
Budowa instalacji spalania biogazu (preferowane
Składowiska odpadów:
w celach energetycznych) na składowiskach
Szymiszów, Kielcza,
odpadów
Krasowa.
Kontynuacja zadań rządowych:
1. Modernizacja DK nr 40, w tym budowa
obejścia miejscowości Ujazd.
2. Modernizacja DK nr 88.
GDDP
3. Modernizacja DK nr 94, w tym budowa
obejścia miejscowości Izbicko, Sucha, Strzelce
Opolskie, Warmątowice, Błotnica Strzelecka.
BieŜące remonty dróg powiatowych i gminnych.
Powiat Gminy
Kontynuowanie
zadań
wojewódzkich:
Poprawa droŜności i płynności
Modernizacja DW nr 409.
istniejących układów drogowych.
Modernizacja
DW nr 426, w tym budowa obejść
Budowa obwodnic drogowych miast.
miejscowości
Jemielnica,
Piotrówka, Wierchlesie,
Wyprowadzenie ruchu tranzytowego
Strzelce
Op.,
Zalesie
Śląskie,
zmiana kategorii
z miast
drogi z wojewódzkiej na krajową.
Modernizacja DW nr 463.
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Modernizacja DW nr 901, w tym budowa obejść
Opole
miejscowości Kielcza, śędowice, Zawadzkie.
Przekwalifikowanie DP nr 27-435 do rangi drogi
wojewódzkiej, modernizacja, w tym budowa
obejścia miejscowości Zalesie Śląskie.
Przekwalifikowanie DP nr 27-805 do rangi drogi
wojewódzkiej, modernizacja
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c.d. tabeli nr 8.
1

2

Zmiany organizacji ruchu
komunikacyjnego na terenach
miejskich.
Poprawa stanu technicznego pojazdów.
Promowanie publicznych środków
transportu.
Ograniczenie „emisji
komunikacyjnej”.

Prowadzenie właściwej polityki
przestrzennej

Ograniczenie emisji
niezorganizowanej

Ograniczenie emisji LZO

3

4

Zmiana organizacji ruchu w Strzelcach
Opolskich.

Powiat.
Gmina Strzelce Opolskie

Rygorystyczne przestrzeganie wymagań
dotyczących stanu technicznego pojazdów i
przestrzegania dozwolonej prędkości.
Wspieranie i promowanie publicznych środków
transportu.

Powiat.
Gminy
Policja
Powiat.
Gminy

Zmiana organizacji ruchu w Strzelcach
Opolskich.
Rygorystyczne przestrzeganie wymagań
dotyczących stanu technicznego pojazdów i
przestrzegania dozwolonej prędkości.
Wspieranie i promowanie publicznych środków
transportu.
Wprowadzenie do m.p.z.p. zakazu lokalizacji
nowej zabudowy mieszkalnej, szpitali, domów
opieki, szkół, przedszkoli itp. w odległości do
20m od dróg publicznych, pasów zieleni
izolacyjnej pomiędzy drogami a obszarami
zabudowy (tam, gdzie warunki miejscowe na to
pozwalają), wyznaczenie stref dostępności dla
samochodów.
Opracowanie analizy prawno-techniczno ekonomicznej moŜliwości wykorzystania
energetycznego biogazu emitowanego z
otwartych komór fermentacyjnych osadu
istniejących i planowanych oczyszczalni ścieków.
Stworzenie i aktualizowanie bazy danych
(dostępnej m.in. na stronach internet.)
dotyczącej stanu czystości powietrza i wielkości
emisji w oparciu o wyniki pomiarów WIOŚ
Opole, lokalnej sieci pomiarowej Z.K.
ZDZIESZOWICE, sieci BASKI Z.A. KĘDZIERZYN
oraz dane US w Opolu i Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu.

Powiat.
Gmina Strzelce Opolskie
Powiat.
Gminy
Policja
Powiat.
Gminy

Powiat.
Gminy

Zarządcy oczyszczalni
Strzelce Op., Zawadzkie,
Ujazd, planowane obiekty.
Powiat.
Gminy.
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c.d. tabeli nr 8.
1

Systemy zarządzania
ochroną powietrza

2

3

4

Wprowadzenie w Ŝycie nowych regulacji
prawnych, w miarę ukazywania się rozporządzeń
wykonawczych do nowych, obowiązujących
ustaw. Doskonalenie systemu informowania
Wprowadzenie w Ŝycie regulacji
Powiat
społeczeństwa o stanie środowiska.
prawnych zgodnych z prawem unijnym
Gminy
Doskonalenie systemu udziału społeczeństwa w
postępowaniu w sprawie ochrony środowiska.
Współpraca z pozarządowymi organizacjami
ekologicznymi.
Sporządzenie raportu z wykonania celów
krótkookresowych określonych w niniejszym
programie za lata 2007÷2008, a następnie za
Powiat
lata 2009÷2010 i przedstawienie ich radzie
powiatu. Sporządzenie powiatowego programu
Programy ochrony środowiska i
ochrony środowiska na lata 2011÷2014.
zaopatrzenia w energię
1. Opracowanie programu energetycznego ze
szczególnym uwzględnieniem odnawialnych
Gminy
źródeł energii, a przede wszystkim słomy
2. Uchwalenie przez Radę Gminy gminnego
programu ochrony środowiska
Informowanie jednostek organizacyjnych o
wymogu posiadania stosownych pozwoleń lub
zgłoszeń emisji. Informowanie właścicieli stacji
paliw o wymaganych działaniach
ograniczających emisję par benzyn.
Zlokalizowanie, zinwentaryzowanie i zmuszenie
Powiat
do posiadania wymaganych prawem decyzji
Gmina
wszystkich posiadaczy instalacji energetycznych
(w zakresie kontrolnym
Działania informacyjne, kontrolne i
lub technologicznych. Wydawanie odnośnych
równieŜ WIOŚ Opole, w
decyzyjne.
Decyzji. Kontrola wymagań i zaleceń oraz
zakresie informacyjno terminu ich realizacji określonych w Decyzjach.
decyzyjnym równieŜ
Kontrola stacji paliw i w zakresie spełnienia
Wojewoda Opolski)
wymagań technicznych. Informowanie i
kontrolowanie wszystkich jednostek
organizacyjnych w zakresie opłat za korzystanie
ze środowiska. Stymulowanie zakładów do
wprowadzania systemów zarządzania
środowiskiem.
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4.5. Wykorzystanie energii odnawialnej.
4.5.1.

Stan wyjściowy

Całkowite zapotrzebowanie regionu na energię elektryczną i ciepło wynosi
14300 GWh. Udział energii odnawialnej w odniesieniu do całkowitego
zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło wynosi, dla stanu
istniejącego ok. 2,0 % . W perspektywie roku 2010 przy zachowaniu
istniejącego poziomu zuŜycia paliw i energii udział ten moŜe przekroczyć 8,5
%. Wynik taki będzie moŜliwy do osiągnięcia przy załoŜeniu, Ŝe zostaną
zrealizowane plany inwestycyjne gmin w zakresie budowy nowych elektrowni
wodnych i modernizacji istniejących a udział współspalanej biomasy w
kotłach energetycznych Elektrowni ulegnie podwojeniu.
Porównanie potencjału technicznego i ekonomicznego odnawialnych źródeł
energii z obecnym stanem ich wykorzystania wskazuje, Ŝe sektor ten będzie
się dynamicznie rozwijał w najbliŜszym czasie. Jest to jednak uzaleŜnione od
polityki władz zarówno na poziomie centralnym, jak i samorządowym. Rozwój
odnawialnych źródeł energii stwarza szansę szczególnie dla lokalnych
społeczności
na
utrzymanie
niezaleŜności
energetycznej,
rozwoju
regionalnego i nowych miejsc pracy, a takŜe na proekologiczną modernizację,
dywersyfikację i decentralizację sektora energetycznego województwa.
NaleŜy podkreślić, Ŝe ustawa Prawo energetyczne nakłada na
przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek zakupu energii elektrycznej i ciepła
ze źródeł odnawialnych, uwzględniając technologie wytwarzania energii,
wielkość źródła energii oraz sposób uwzględniania w taryfach kosztów jej
zakupu.
Ustawa Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych określa zasady
wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu m.in.
całkowitą lub częściowa zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła
niekonwencjonalne, w tym źródła odnawialne.
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych znajduje zapisy równie w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2003r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z
odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w
skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracji). W myśl Rozporządzenia
przedsiębiorstwa energetyczne (zakłady energetyczne) są zobowiązane do
zakupu energii ze źródeł odnawialnych.
W 2004r. w Jemielnicy wybudowano małą elektrownię wiatrową wraz z siecią
elektroenergetyczną (trzy wiatraki o mocy 150kW i wysokości 30m kaŜdy).
Obecnie, na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowania
zgody na realizacje przedsięwzięcia jest budowa jednego wiatraka o mocy
800kW i wysokości 70m, równieŜ w Jemielnicy, natomiast w śędowicach,
gm. Zawadzkie, istnieje na rzece Mała Panew elektrownia wodna o mocy
41kW.
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4.5.2.

Uwarunkowania prawne

Zagadnienia związane z energią odnawialną regulowane są m.in. przez
następujące przepisy prawne:
-

-

-

-

-

-

-

-

ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr
89, poz. 625, z późniejszymi zmianami),
ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych (Dz. U. nr 162 poz.1121 z późniejszymi
zmianami),
ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych (Dz. U. 2006 nr 169 poz. 1199),
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegółowych
warunków
funkcjonowania
systemów
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 623),
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005
r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz metod
badań jakości biokomponentów,
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i
ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii,
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z
odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w
skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła,
obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2006 w sprawie
ogłoszenia raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i
osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w
odnawialnych źródłach energii,
obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2005 w
sprawie ogłoszenia raportu określającego cele w zakresie udziału energii
elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zuŜyciu energii
elektrycznej w latach 2005-2014,
obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 w sprawie
polityki energetycznej państwa do 2025 r.

Ustawy te poprzez odpowiednie rozporządzenia transponują Dyrektywy Unii
Europejskiej, wśród których do najistotniejszych naleŜą:
-

Dyrektywa Rady 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie
wspólnych zasad wewnętrznego rynku elektroenergetycznego,
Dyrektywa Rady 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
promocji wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na
wewnętrznym rynku energii elektrycznej.
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4.5.3.

Cele i zadania

Ustawa Prawo energetyczne nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne
obowiązek zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych,
uwzględniając technologię wytwarzania energii, wielkość źródła energii oraz
sposób uwzględniania w taryfach kosztów jej zakupu. Ustawa „Wspieranie
przedsięwzięć
termomodernizacyjnych”
określa
zasady
wspierania
przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu m.in. całkowitą lub
częściową
zamianę
konwencjonalnych
źródeł
energii
na
źródła
niekonwencjonalne, w tym źródła odnawialne.
W myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2003 r. w
sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i
ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w
skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła – przedsiębiorstwa energetyczne (zakłady
energetyczne) są zobowiązane do zakupu energii ze źródeł odnawialnych.
Dotyczy to w szczególności: elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych,
biogazu pozyskiwanego z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych,
oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, biomasy, biopaliw,
słonecznych ogniw fotowoltaicznych, słonecznych kolektorów do produkcji
ciepła,
ciepła
geotermalnego.
Według
powyŜszego
rozporządzenia,
przedsiębiorstwo energetyczne (zakład energetyczny) powinien zakupić ze
źródeł niekonwencjonalnych oraz odnawialnych, co najmniej: w 2007r., 5,0%
w 2008r., 6,0% w 2009r., 7,5% w 2010r. i w latach następnych, wykonanej,
całkowitej rocznej, sprzedanej energii elektrycznej.
Polityka ekologiczna państwa zakłada, zwiększenie udziału energii ze źródeł
odnawialnych w bilansie paliwowo – energetycznym kraju do 7,5% w roku
2010 i do 14% w roku 2020 w strukturze zuŜycia nośników pierwotnych,
zgodnie z celami Unii Europejskiej wyraŜonymi w Białej Księdze
(COM(97)599) ,,Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii’’ z 1997 r.
i Zielonej Księdze ,,O bezpieczeństwie energetycznym’’ z 2000 r. Zakłada się
(wg danych „ZałoŜeń polityki energetycznej Polski do roku 2020”), Ŝe w roku
2010 zapotrzebowanie na energię w Polsce wyniesie 4570 PJ, co oznacza
konieczność zwiększenia zdolności produkcyjnych w sektorze energetyki
odnawialnej o dodatkowe 235 PJ. Przy opracowywaniu „Strategii rozwoju
energetyki odnawialnej’’ przyjęto odmienny, niŜ w „załoŜeniach polityki
energetycznej Polski do 2020 roku ” poziom aktualnego wykorzystania
energii odnawialnej – 2,5% zamiast 5,5% - wg „ZałoŜeń…”. Jest to
spowodowane tym, Ŝe Główny Urząd Statystyczny i Ministerstwo Gospodarki
szacując udział energii odnawialnej w Polsce doliczają do niej takŜe takie
źródła energii, które zgodnie z definicją zawartą w ustawie – Prawo
energetyczne nie spełniają wymogów dla źródeł odnawialnych (np. spalanie
odpadów komunalnych), a takŜe uwzględnianiem przez te instytucje
zawyŜonych wartości dotyczących energetycznego wykorzystania torfu, który
obecnie praktycznie nie jest spalany. Natomiast „Strategia…” przewiduje
szybszy, niŜ „ZałoŜenia…” rozwój wykorzystania OZE (odnawialnych źródeł
energii) w stosunku do stanu obecnego – trzykrotny przyrost do roku 2010 i
sześciokrotny do 2020.
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Biała Księga oraz Zielona Księga Unii Europejskiej określiły cel polityczny dla
państw członkowskich – uzyskania do 2010 roku – 12% udziału energii
odnawialnej w ogólnym zuŜyciu energii pierwotnej w UE. Dokumenty te
zalecają, aby kaŜdy z krajów członkowskich sam przygotował krajową
strategię rozwoju OZE, zaleŜnie od sytuacji społeczno – gospodarczej,
ekologicznej, geograficznej i posiadanych zasobów OZE. Zwraca się uwagę, Ŝe
zwiększenie wykorzystania OZE umoŜliwia redukcję emisji gazów
cieplarnianych, zmniejszenie importu energii pierwotnej i tym samym
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, tworzenie nowych miejsc pracy i
rozwój obszarów wiejskich. „Strategia…” jest w duŜym stopniu wzorowana na
podobnych dokumentach, przyjętych wcześniej w Unii Europejskiej.
Cel strategiczny zakładany do osiągnięcia w zakresie wykorzystania energii
ze źródeł odnawialnych na obszarze województwa opolskiego to wzrost
udziału energii odnawialnej w bilansie zuŜycia energii pierwotnej
województwa. Osiągnięcie strategicznego celu na terenie województwa
opolskiego wymagać będzie przeprowadzenia inwestycji związanych z nowymi
źródłami pozyskiwania energii odnawialnej, a przede wszystkim: z biopaliw, z
biomasy, energii wodnej i wiatrowej, energii słonecznej, energii geotermalnej,
pomp ciepła.
Według Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata
2007÷2010 odnawialne źródła energii w bilansie energetycznym województwa
zaspokajają jedynie niewielką część potrzeb energetycznych, pomimo
istnienia znaczących ich zasobów.
Na obszarze województwa stale wzrasta udział energii pochodzącej z biopaliw
w bilansie paliwowym energetyki odnawialnej. Największe nadzieje na
wykorzystanie,
jako
odnawialne
źródło
energii,
związane
są
z wykorzystaniem: słomy, drewna, specjalnych upraw energetycznych,
biogazu, biopaliw płynnych.
Potencjalne znaczenie na terenie Powiatu Strzeleckiego przypisuje się głównie
biopaliwom (spalanie energetyczne biomasy), a te zagadnienia zostały ujęte w
rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego”. Obrane tam cele i zadania,
zgodnie są z Polityką Ekologiczną Państwa oraz załoŜeniami Programu
Środowiska Województwa Opolskiego.
NajwaŜniejszymi
zagadnieniami
w
zakresie
wykorzystania
energii
odnawialnej na terenie powiatu są: wzrost wykorzystania energii odnawialnej
w bilansie energetycznym powiatu oraz popularyzacja zagadnień związanych
z wykorzystaniem energii odnawialnej.

4.6. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
4.6.1.

Stan wyjściowy

Z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego oraz stacji nadawczych i
bazowych telefonii komórkowych na obszarze Powiatu związane jest
promieniowanie niejonizujące mające znaczny wpływ na środowisko.
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W chwili obecnej na terenie Powiatu znajdują się 4 stacje
elektroenergetycznych
wysokich
napięć
(GPZ)
oraz
8
linii
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110kV (w tym 5
podwójnych) i 220kV jak równieŜ 30 stacji nadawczo – odbiorczych telefonii
komórkowej.
Według „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego”
na terenie Powiatu Strzeleckiego planowane są dwie stacje GPZ w Strzelcach
Opolskich na ul. Gogolińskiej oraz w Ujeździe.
Nie przewiduje się budowy nowych linii NN. Trudnym do określenia jest
wzrost ilości stacji telefonii komórkowych. Obiekty te stanowią źródła pól
elektromagnetycznych.
Wzrost postępu technicznego, rosnący zakres zastosowań energii
elektromagnetycznej, wprowadzenie nowych urządzeń do eksploatacji
powoduje, iŜ w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła liczba urządzeń
emitujących elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące – powodując
tym samym wzrost „zanieczyszczeń elektromagnetycznych”.
Brak pomiarów pola elektromagnetycznego w szerokim zakresie uniemoŜliwia
dokładne opisanie tych „zanieczyszczeń” na terenie województwa opolskiego.
W celu dokładnego określenia wielkości problemu zanieczyszczenia
środowiska elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym oraz
dynamiki jego wzrostu, niezbędne jest prowadzenie w ramach monitoringu
szerokopasmowych pomiarów widma pól elektromagnetycznych.
Wg
polskich
przepisów
prawnych
ochrona
przed
polami
elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu
środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniŜej
dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie
poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie
są one dotrzymane.
Wymagane jest pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych dla:
-

linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110kV lub
wyŜszym (220, 400,750 kV),
instalacji radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, których równowaŜna
moc promieniowania izotropowo jest równa 15W lub wyŜsza, emitujących
pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03MHz do 30 000MHz.

Pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego
wytwarzanego przez obiekty, urządzenia będące źródłami promieniowania
wykonywane powinny być bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu
obiektu, urządzenia, a takŜe kaŜdorazowo w razie zmiany warunków pracy
obiektu, urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów
elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, którego źródłem jest
ten obiekt, urządzenie.
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4.6.2.

Uwarunkowania prawne

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym realizowana jest
przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne:
-

-

-

-

Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
2008r. Nr 25, poz. 150) wraz z aktami wykonawczymi.
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko
oraz
szczegółowych
uwarunkowań
związanych
z
kwalifikowaniem
przedsięwzięcia
do
sporządzenia
raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573
z późniejszymi zmianami).
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
(Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 158, poz.1105),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie
zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. nr 221, poz. 1645).

Uregulowania prawne Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska,
Ŝycia i pracy człowieka przed promieniowaniem niejonizującym, zawarte są
przede wszystkim w dyrektywach Unii, określających podstawowe,
minimalne wymagania w zakresie ochrony środowiska i warunków pracy
oraz normach europejskich konkretyzujących dyrektywy.
Najistotniejsze z nich to:
-

Dyrektywa Rady 96/62/WE z 27 września 1996 r. w sprawie oceny
i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu,
Dyrektywa 89/336/CE z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie kompatybilności
elektromagnetycznej.

4.6.3.

Cele i zadania

Polityka ekologiczna państwa zakłada, realizację opracowania i wydawania
przepisów wykonawczych i wytycznych, zapewniających wdroŜenie ustawy –
Prawo ochrony środowiska w części dotyczącej ochrony przed
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych oraz odpowiednich przepisów
prawa budowlanego i przepisów dotyczących planowania przestrzennego a
takŜe
zakłada
stworzenie
odpowiednich
struktur
organizacyjnych
zajmujących się monitorowaniem i badaniem pól elektromagnetycznych,
przeszkolenie personelu i zapewnieniu im środków technicznych.
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Jako cel długoterminowy określić naleŜy wyeliminowanie zagroŜenia PEM dla
ludzi i środowiska.
Cele średniookresowe do 2014r. to:
-

zorganizowanie monitoringu pól elektromagnetycznych dla obiektów,
które stanowią znaczące źródło promieniowania,
wyeliminowanie źródeł potencjalnie groźnych dla ludzi i środowiska.

Cele krótkookresowe do roku 2010r. to:
-

dokładna weryfikacja istniejących źródeł PEM pod kątem oddziaływania
na środowisko i ludzi,
wytypowanie obiektów do prowadzenia monitoringu,
weryfikacja lokalizacji źródeł PEM, na podstawie ocen oddziaływania, przy
wydawaniu pozwoleń na budowę,
ścisła kontrola źródeł PEM przy wydawaniu pozwoleń na emisję
promieniowania.

Podsumowanie:
W tabeli nr 9. przedstawiono zestawienie tabelaryczne programu ochrona
przed PEM z uwzględnieniem celów średnio- i krótkookresowych.
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Tabela nr 9. Ochrona przed PEM – cele średniookresowe i krótkookresowe
Zagadnienie
1

Wyeliminowanie
zagroŜenia PEM dla
ludzi i środowiska
Powiatu.

Podstawowy cel długookresowy: Wyeliminowanie zagroŜenia PEM dla ludzi i środowiska
Jednostkowe cele średniookresowe do
Jednostkowe cele krótkookresowe
2014r.
do 2010r.

Podmioty uczestniczące w
realizacji zadań

2

3

4

Zorganizowanie monitoringu pól
elektromagnetycznych dla obiektów,
które stanowią znaczące źródło
promieniowania

Wytypowanie obiektów do prowadzenia
monitoringu

UŜytkownicy obiektów
Wojewoda
Powiat

Dokładna weryfikacja istniejących źródeł PEM
pod kątem oddziaływania na środowisko i ludzi

Powiat
Wojewoda

Wyeliminowanie źródeł potencjalnie
groźnych dla ludzi i środowiska

Weryfikacja lokalizacji źródeł PEM, na podstawie
ocen oddziaływania, przy wydawaniu pozwoleń
na budowę
Ścisła kontrola źródeł PEM przy wydawaniu
pozwoleń na emisję promieniowania
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4.7. Ochrona przed hałasem
4.7.1.

Stan wyjściowy

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 uciąŜliwych źródeł hałasu w środowisku naleŜy komunikacja
drogowa, która emituje ok. 80% wszystkich hałasów rozprzestrzeniających
się w aglomeracjach miejskich.
Do oceny klimatu akustycznego środowiska stosuje się wskaźnik tzw.
równowaŜnego poziomu dźwięku – LAeq, który jest uśrednionym poziomem
dźwięku w funkcji czasu.
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu
akustycznego środowiska, natomiast zanieczyszczenie hałasem, w
szczególności komunikacyjnym staje się jednym z głównych problemów
środowiskowych na obszarze województwa opolskiego. Głównym źródłem
uciąŜliwości akustycznej, w szczególności na terenach zabudowanych jest
układ komunikacji drogowej (lawinowy wzrost liczby samochodów) oraz
kolejowej. W wyniku wzrostu zasobności mieszkańców obserwuje się równieŜ
miejscowe nagromadzenie szeregu urządzeń technicznych, które generują
hałas. Zagadnienie hałasu zewnętrznego na obszarze województwa stanowi
problem istotny, lecz jak dotychczas, jest on słabo zdiagnozowany. Poziom
hałasu w środowisku jest generalnie umiarkowany, problem stanowią
natomiast oddziaływania akustyczne, które są źródłem niepoŜądanych
uciąŜliwości, utrudniających sen i wypoczynek, przeszkadzających w pracy,
przyczyniających się do wywoływania stanów nerwicowych.
Obserwowany w województwie wzrost liczby pojazdów zarówno osobowych
jak i cięŜarowych, wzmoŜony ruch tranzytowy w komunikacji
międzynarodowej powodują ciągły wzrost uciąŜliwości akustycznej w
środowisku. Ponad 80% ekspozycji hałasu związane jest z oddziaływaniem
__________________________________________________________________________________________
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51 - 162 Wrocław

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego

73

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
hałasu samochodowego. Wyniki pomiarów wykonane w ramach PMŚ w
latach 2002 – 2005 wskazują wyraźnie na wzrost zagroŜenia hałasem ponad
poziom dopuszczalny powyŜej (60 dB) w porównaniu z poprzednimi latami.
Występuje wyraźny trend zwiększania się stopnia zagroŜenia hałasem
komunikacyjnym w zakresie poziomów wyŜszych niŜ 70 dB. W 2005 roku w
ramach Generalnego Pomiaru Ruchu wykonane zostały równieŜ pomiary
hałasu przy drogach krajowych Pomiary hałasu komunikacyjnego w
otoczeniu dróg krajowych województwa opolskiego wykonane w ramach
generalnego pomiaru ruchu w 2005 roku wskazują na jego znaczną
uciąŜliwość wzdłuŜ kaŜdej z badanych dróg. Do przekroczeń dopuszczalnego
poziomu hałasu (przyjmując tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
jednorodzinnej z usługami i zagrodowej o dopuszczalnym poziomie hałasu
dla pory dnia 60 dB i dla pory nocy 50 dB dochodziło na kaŜdym z
wytypowanych przekrojów pomiarowych.
Hałas komunikacyjny
Powiat Strzelce Opolskie posiada bardzo dogodne połoŜenie 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.
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 natęŜenie ruchu pojazdów cięŜkich dla pory nocnej i dziennej oraz
znacznie niŜsze natęŜenie ruchu pojazdów osobowych w porze nocnej,
występujące na autostradzie A4 powoduje, Ŝe poziom hałasu dla pory nocnej
jest niewiele niŜszy od hałasu w porze dnia (około 4dB) - tabela nr 7.
Według szacunkowych pomiarów przeprowadzonych przez POŚ „Lemitor”
w okresie marzec - czerwiec 2003 wartości SDR dla powiatowego odcinka
autostrady naleŜą do zakresu SDR=10000-16000 pojazdów samochodowych
ogółem.
Następną istotną pod względem natęŜenia 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, Ŝe dla tego typu dróg SDR =4000-14000.
Kolejną kategorią dróg są drogi wojewódzkie, wyniki Generalnego Pomiaru
Ruchu z roku 2000 wykazały następujące średnie dobowe natęŜenie ruchu
dla dróg wojewódzkich SDR=1500 - 5000.
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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 natęŜenia 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 natęŜenia ruchu w nocy o 50%,
ruch samochodów cięŜarowych 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 10.
Tabela nr 10. Poziom hałasu w zaleŜności od klasy drogi.
NatęŜenie ruchu
Droga
[poj./dobę]
[poj./h]
łącznie
noc dzień
Autostrada
12000300 - 600 A4
16000
350
700
Drogi
12000 100- 200 krajowe
15000
300
600
Drogi
2000 4080wojew.
5000
100
200
Drogi
1530 750 - 3000
powiatowe
60
120

Udział
pojazdów
cięŜkich

Średnia
prędkość
pojazdów
osobowych

Średnia
prędkość
pojazdów
cięŜkich

[%]

[km/h]

[km/h]

[dBA]
noc

[dBA]
dzień

15

120

80

70-71

75

8

70

50

66

73

10

70

50

61-57

68-61

5

60

50

64

70

Poziom w
odległości 7,5
m

Na postawie badań instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki
Wrocławskiej określono typowe wartości poziomów hałasu drogowego
w zaleŜności od klasy drogi - tabela nr 11.
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Tabela nr 11. Wartości poziomów hałasu drogowego w zaleŜności od klasy
drogi.

Rodzaj drogi

Główne,
krajowe
Zbiorcze
Lokalne

Całkowite
natęŜenie
ruchu
Qśr
[poj./h]
2000 3000
1250 1500
500-600

Warunki ruchu
Procentowy
średnia
udział poj.
prędkość
cięŜarowych
p
Vśr
[%]
[km/h]

Poziom hałasu
Odległość [m]
d=10
[dB]

d=20
[dB]

d=30
[dB]

10

60

71

69

66

5

60

68

66

63

2

50

63

60

57

W mniejszych miastach największe zagroŜenie hałasem drogowym, występuje
w odniesieniu do zabudowy połoŜonej wzdłuŜ jednej, zazwyczaj głównej trasy.
Na podstawie wartości zestawionych w tabeli nr 12 i 13 wyznaczono
powierzchnię następujących kategorii obszarów:
-

obszar
obszar
obszar
obszar

zagroŜony hałasem w porze dziennej,
zagroŜony hałasem w porze nocnej,
występowania ponadnormatywnego hałasu w porze dziennej,
występowania ponadnormatywnego hałasu w porze nocnej.
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Tabela nr 12. Główne drogi Powiatu Strzeleckiego wraz z obszarami oddziaływania na klimat akustyczny w porze dnia.
Zasięg
Obszar
Zasięg
występowania występowania występowania
Poziom hałasu
Obszar
Długość odcinka
poziomu
poziomu
ponadKategoria
w odległości
Odcinek
zagroŜony
hałasu
trasy
hałasu
normatywnego
drogi
1m dla pory komunikacyjny
hałasem wyŜszego od
wyŜszego od
poziomu
komunikacyjnej
75dB
dnia
dopuszczalnego progowego hałasu
-60dB
75dB
- 60dB
[km]

[dB]

A4

16

83,8

DK 40

5

76,8

DK 88

7

81,8

DK 94

14

81,8

DK 94

3

81,8

DK 94

13

76,8

DW 463

12

69,8

DW 901

11

76,8

DW 426

17

76,8

DW 426

5

69,8

DW 409

15

69,8

DP 27-...

312

78,8

gr. Powiatu Nogowczyce
gr. Powiatu - gr.
Powiatu
Strzelce Op. Nogowczyce
Izbicko - Strzelce
Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op. - gr.
Powiatu
gr. Powiatu Zawadzkie
Zawadzkie - gr.
Powiatu
Zawadzkie Strzelce Opolskie
Strzelce Opolskie
- Olszowa
gr. Powiatu Strzelce Op.
drogi powiatowe
razem

[m]

[m]

[km2]

[km2]

160

6

2,6

0,096

40

1

0,2

0,007

110

4

0,8

0,028

110

4

1,5

0,056

110

4

0,3

0,012

40

1

0,5

0,019

10

0

0,1

0,004

40

1

0,4

0,016

40

1

0,7

0,024

10

0

0,0

0,002

10

0

0,1

0,005

60

2

18,3

0,681
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Tabela nr 13. Główne drogi Powiatu Strzeleckiego wraz z obszarami oddziaływania na klimat akustyczny w porze nocy.

Kategoria
drogi

Poziom
Długość odcinka hałasu w
Odcinek
odległości
trasy
komunikacyjny
komunikacyjnej 1m dla pory
nocy
[km]

[dB]

A4

16

79,8

DK 40

5

69,8

DK 88

7

74,8

DK 94

14

74,8

DK 94

3

74,8

DK 94

13

69,8

DW 463

12

65,8

DW 901

11

69,8

DW 426

17

69,8

DW 426

5

65,8

DW 409

15

65,8

DP 27-...

312

72,8

gr. Powiatu Nogowczyce
gr. Powiatu - gr.
Powiatu
Strzelce Op. Nogowczyce
Izbicko - Strzelce
Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op. - gr.
Powiatu
gr. Powiatu Zawadzkie
Zawadzkie - gr.
Powiatu
Zawadzkie Strzelce Opolskie
Strzelce Opolskie Olszowa
gr. Powiatu Strzelce Op.
drogi powiatowe
razem

Zasięg
Zasięg
występowania Obszar ponadwystępowania
poziomu
normatywnego
poziomu hałasu
poziomu
hałasu
wyŜszego od
hałasu
wyŜszego od
dopuszczalnego
progowego - 50dB
-50dB
67dB

Obszar
zagroŜony
hałasem
- 67dB

[m]

[m]

[km2]

[km2]

360

16

7,4

0,177

75

2

0,4

0,009

190

5

1,4

0,033

190

5

2,7

0,066

190

5

0,6

0,014

75

2

0,9

0,022

30

1

0,4

0,009

75

2

0,8

0,019

75

2

1,2

0,029

30

1

0,2

0,004

30

1

0,5

0,011

135

3

41,1

0,989
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Analizują dane zebrane w tabelach, moŜna stwierdzić, Ŝe całkowity obszar
zagroŜony hałasem (przyjęto wartości dla pory nocnej) wynosi - 1,38km2,
natomiast
całkowity
obszar
Powiatu
Strzelce
Opolskie
objęty
ponadnormatywnym hałasem w porze nocnej wynosi - 57km2.
Obszar zagroŜony hałasem stanowi 0,18% całkowitego obszaru Powiatu.
Głównym wskaźnikiem stopnia zagroŜenia hałasem jest liczba ludności
naraŜonej na ponadnormatywny lub ponad progowy hałas.
Miarą uciąŜliwości indywidualnej hałasu jest równowaŜny poziom dźwięku A,
Leq. Oceny stopnia zanieczyszczenia hałasem dokonuje się na porównując
wartość Leq z poziomem dopuszczalnym 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 naraŜonej na hałas. Społeczna dokuczliwość
maleje, gdy maleje równowaŜny poziom dźwięku LeqA. Wartość SSH pozwala
uszeregować obszary pod względem stopnia zanieczyszczenia hałasem,
pozwala takŜe określić kolejność działań w celu poprawy klimatu
akustycznego.
Hałas 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).

RównowaŜny poziom hałasu kolejowego na linii najbliŜszej zabudowy
mieszkaniowej – 20m od toru – obliczono wg wzoru:
LAeqT = 10 lg( n/T 100,1LAE)
gdzie:
T–

czas dla którego wyznacza się wartość równowaŜnego 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
równowaŜnego pojedynczych zjawisk akustycznych takich jak
np. przejazd pociągu.

Obliczenia zestawiono w tabeli nr 14.
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Tabela nr 14. Główne trasy kolejowe Powiatu Strzeleckiego wraz z obszarami
oddziaływania na klimat akustyczny w porze nocy.
NatęŜenie ruchu
pociągów

Zasięg
Powierzchnia
Poziom dźwięku oddziaływania
obszaru
w odległości 7,5m ponadnorma- oddziaływania
tywnego
hałasu
hałasu
dla
ponadnorma[dBA]
pory nocnej
tywnego
pora
pora
[m]
[km2]
dnia
nocy

Linia
kolejowa

Długość
linii (na
terenie
Powiatu

-

[km]

pora
dnia

pora
nocy

Opole Strzelce Op.
- Gliwice
(nr 132)

24,0

53

26,5

74,0

71,0

450

10,8

6,3

16,6

8,3

69,0

66,0

200

1,3

6,0

19,4

9,7

69,7

66,7

220

1,3

8,0

16,0

8,0

68,8

65,8

200

1,6

5,2

6,8

3,4

65,1

62,1

10

0,1

Fosowskie Częstochowa
(nr 61)
Opole Fosowskie
(nr 144)
Fosowskie Tarnowskie
Góry
(nr 144)
Fosowskie Kluczbork
(nr 175)

[pociągi na
dobę]

Analizując dane zebrane w powyŜszej tabeli moŜna stwierdzić, Ŝe całkowity
obszar Powiatu Strzelce Opolskie objęty ponadnormatywnym hałasem
kolejowym w porze nocnej wynosi - 15,0km2.
Obszar zagroŜony hałasem wynosi około 0,5km2 i stanowi 0,07% całkowitego
obszaru Powiatu.
Hałas przemysłowy
UciąŜliwość 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.
Jak juŜ pisano w Powiecie Strzeleckim pozwolenia zintegrowanego, czyli
takŜe na emitowanie hałasu, wymagają składowiska odpadów komunalnych
Szymiszów, Kielcza i Krasowa oraz PACKPROFIL Sp. z o.o. Kolonowskie.
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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.
Oceniając stan klimatu akustycznego Powiatu naleŜy określić jego pozytywne
strony, a mianowicie brak uciąŜliwego przemysłu. Niekorzystny stan w
zakresie klimatu akustycznego to:
1.
2.
3.

Przebieg tras kolejowych.
Przebieg autostrady A4.
Występowanie terenów zagroŜonych hałasem w najbliŜszym otoczeniu
dróg i torów kolejowych w porze nocnej.
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.
Brak zieleni izolacyjnej i innych zabezpieczeń przed hałasem
komunikacyjnym, a w przypadku autostrady ekrany akustyczne o zbyt
małej skuteczności.

4.

5.

4.7.2.

Uwarunkowania prawne

Działania zawarte w programie zostały dostosowane i skoordynowane z
wymaganiami formalnymi zawartymi w obowiązujących aktach prawnych na poziomie międzynarodowym krajowym, tj:
- Directive 2002/49/EC on the European Parliament and the Council of 25
June2002 relating to the assessment and management of environmental
noise.
- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.
2008r. nr 25, poz. 150).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie
dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja moŜe powodować
negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla
których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów
określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. 2007r. nr 1
poz.8).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program
ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r.
nr 179 poz. 1498).
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-

-

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120 poz. 826).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku
substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią
tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. nr 35 poz. 308)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie
rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją
dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które
powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska,
oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. nr 18 poz. 164).
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji
o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych
w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku (Dz. U. nr 21
poz.133).

4.7.3.

Cele i zadania

Strategicznym celem średniookresowym zawartym w Polityce Ekologicznej
Państwa na lata 2007-2010, z uwzględnieniem perspektywy na lata 20112014, jest zmniejszenie zagroŜenia mieszkańców Polski ponadnormatywnym
hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki transportu. Praktyczne
wdroŜenie nowych wymagań wynikających z Dyrektywy 2002/49/WE
wprowadziło nowe wskaźniki i metody oceny klimatu akustycznego oraz
referencyjne metody pomiarów hałasu w środowisku. Podstawę dla
zarządzania stanem akustycznym w środowisku stanowić będą mapy
akustyczne. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których
eksploatacja moŜe powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na
znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map
akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi
mapami (Dz. U. 2007r. nr 1 poz.8.): do obiektów, których eksploatacja moŜe
powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach
zalicza się:
-

-

z dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia: (tj.: 20 stycznia 2007 r.):
• drogi, po których przejeŜdŜa ponad 6 000 000 pojazdów rocznie,
• linie kolejowe, po których przejeŜdŜa ponad 60 000 pociągów rocznie,
• lotniska cywilne, na których ma miejsce ponad 50 000 operacji
startów lub lądowań) statków powietrznych rocznie, z wyłączeniem
lotów szkolnych wykonywanych przy uŜyciu samolotów o masie
startowej poniŜej 5700 kg.
z dniem 1 stycznia 2011 r. do przedmiotowych obiektów zaliczone będą:
• drogi, po których przejeŜdŜa ponad 3 000 000 pojazdów rocznie,
• linie kolejowe, po których przejeŜdŜa ponad 30 000 pociągów rocznie.
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Strategicznym celem działań w zakresie ochrony przed hałasem na obszarze
województwa opolskiego jest zmniejszenie skali uciąŜliwości akustycznej, na
którą naraŜeni są mieszkańcy województwa. W głównej mierze dotyczy to
naraŜenia mieszkańców na ponadnormatywny poziom hałasu, o
największym zasięgu przestrzennym, emitowanym przez środki transportu –
głównie hałas drogowy, w mniejszym stopniu kolejowy.
Zasada realizacji celu obejmuje:
-

modernizację i przebudowę istniejących układów komunikacyjnych oraz
środków komunikacji indywidualnej i zbiorowej,
ograniczanie i eliminację istniejących źródeł uciąŜliwości akustycznej,
eliminację czynności powodujących hałas,
stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapobiegających
powstawaniu lub przenikaniu hałasu do środowiska, a takŜe środków
zmniejszających poziom hałasu.

Podstawowym celem średniookresowym jest ograniczenie uciąŜliwości hałasu
związanego z ruchem komunikacyjnym. Realizację celu moŜna osiągnąć
poprzez:
-

-

-

-

-

-

rozpoczęcie procesu eliminowania ruchu tranzytowego na terenie Powiatu
- docelowo planowana jest budowa obwodnic miejscowości Ujazd, Izbicko,
Sucha, Strzelce Opolskie, Warmątowice, Błotnica Strzelecka, Jemielnica,
Piotrówka, Wierchlesie, Kielcza, śędowice, Zawadzkie, Zalesie Śląskie,
odpowiednie strefowanie zabudowy na terenach objętych uciąŜliwością
hałasu drogowego i kolejowego,
wyznaczenie przekrojów zabudowy mieszkaniowej, gdzie moŜliwa
i skuteczna będzie budowa ekranów dźwiękochłonnych w otoczeniu trasy
drogowej i kolejowej,
stosowanie od strony drogi i torów kolejowych okien o zwiększonej
izolacyjności akustycznej,
utrzymywanie nawierzchni dróg w dobrym stanie technicznym,
lokalizację ochronnych pasów zieleni przy ciągach komunikacyjnych,
ograniczenie prędkości ruchu na trasach w terenie zabudowanym,
zwłaszcza w porze nocnej,
uwzględniane wymogów ochrony środowiska przed hałasem przy
opracowywaniu ogólnych i szczegółowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz planów budowy i przebudowy tras komunikacyjnych,
egzekwowanie przez Policję wymagań prawnych związanych z emisją
hałasu
(nadmierna
prędkość
pojazdów,
stosowanie
sygnałów
dźwiękowych bez uzasadnienia, funkcjonowanie systemów alarmowych
samochodowych i obiektów, zachowanie „ciszy nocnej” itp.),
szczegółowe przestrzeganie procedury zatwierdzającej realizację nowych
inwestycji:
przeglądy
ekologiczne,
monitoring
stanu
klimatu
akustycznego na podstawie udostępnianych informacji,
kontrolowanie
stopnia
zagroŜenia
hałasem
spowodowanym
funkcjonowaniem autostrady A-4.
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Powiatowe cele krótkookresowe związane z ograniczaniem uciąŜliwości
hałasu przemysłowego:
-

-

zwrócenia szczególnej uwagi na oddziaływanie akustyczne zakładów
przemysłowych i warsztatów usługowych przy ustalaniu ich lokalizacji w
rejonach, na których dominuje funkcja mieszkaniowa,
wyeliminowanie emisji hałasu z agregatów chłodniczych zlokalizowanych
na zewnątrz budynków przez ich izolację akustyczną lub przeniesienie do
wnętrza budynku.

Podsumowanie
W tabeli nr 15. przedstawiono zestawienie tabelaryczne programu ochrony
przed hałasem z uwzględnieniem celów średnio- i krótkookresowych.
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Tabela nr 15. Ochrona przed hałasem.
Zagadnienie
1

Ograniczenie
uciąŜliwości hałasu
komunikacyjnego

Ocena klimatu
akustycznego

Podstawowy cel długookresowy: Zmniejszenie uciąŜliwości hałasu
Jednostkowe cele średniookresowe do
Jednostkowe cele krótkookresowe
2014r.
do 2010r.
2

Eliminacja czynności powodujących
hałas oraz ograniczenie uciąŜliwości
hałasu
Modernizacja i przebudowa istniejących
układów komunikacyjnych

Pozyskiwanie danych o skali zagroŜenia
hałasem

Podmioty uczestniczące w
realizacji zadań

3

4

Zadania zaliczone do kategorii „Ograniczenie
emisji komunikacyjnej” w części Programu
„Ochrona powietrza atmosferycznego”
Uwzględniane wymogów ochrony środowiska
przed hałasem przy opracowywaniu ogólnych i
szczegółowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Odpowiednie strefowanie
zabudowy na terenach objętych uciąŜliwością
hałasu drogowego i kolejowego.
Ograniczenie uciąŜliwości akustycznej dróg i
tras kolejowych do poziomu wymaganego
normami.
Budowa ekranów dźwiękochłonnych.
Stosowanie od strony drogi i torów kolejowych
okien o zwiększonej izolacyjności akustycznej.
Lokalizacja ochronnych pasów zieleni.
Uwzględniane wymogów ochrony środowiska
przed hałasem przy opracowywaniu planów
budowy i przebudowy tras komunikacyjnych.
Stworzenie podstaw merytorycznych, do
określenia wielkości populacji zagroŜonej
hałasem komunikacyjnym i przemysłowym oraz
powierzchni terenów przeznaczonych na cele
rekreacyjne – objętych nadmierną uciąŜliwością
akustyczną.
Prowadzenie bazy danych (dostępnej za
pośrednictwem publicznych sieci
telekomunikacyjnych) obejmującej mapy
akustyczne, informacje dotyczące terenów
zagroŜonych hałasem i terenów przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu

Powiat, Gminy
GDDP. ZDW Opole
Policja
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c. d. Tabela nr 15.
1

Ocena klimatu
akustycznego

Ograniczenie
uciąŜliwości hałasu
przemysłowego

2

3

Doskonalenie istniejących i kształtowanie
nowych mechanizmów i procedur
administracyjnych, na poziomie lokalnym i
regionalnym, umoŜliwiających zapobieganie
rozszerzaniu obszarów i powiększaniu wielkości
populacji zagroŜonych hałasem.
Pozyskiwanie danych o skali zagroŜenia
Tworzenie mechanizmów formalnych i
hałasem
organizacyjnych, w sferze administracyjnej na
poziomie regionalnym i lokalnym
umoŜliwiających koordynację działań w
procedurach podejmowania decyzji oraz
minimalizacji kosztów ponoszonych ze środków
publicznych na uzyskiwanie danych o skali
zagroŜenia hałasem
Inwentaryzacja i ocena uciąŜliwości akustycznej
obiektów przemysłowo – usługowych i agregatów
Działania kontrolne
chłodniczych.
Kontrola dotrzymywania obowiązujących norm
akustycznych.
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4.8. Gospodarka odpadami
Cele i kierunki działań dotyczące zagadnienia gospodarki odpadami zostały
opracowane w ramach „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu
Strzeleckiego…”, sporządzonego przez LEMITOR sp. z o.o. we Wrocławiu i są
samodzielnym,
podstawowym
dokumentem
regulującym
powyŜsze
zagadnienia na obszarze Powiatu.

4.9. Ochrona przyrody i krajobrazu.
4.9.1.

Stan wyjściowy

Znaczna część obszarów Powiatu Strzeleckiego podlega ochronie prawnej w
postaci
parków
krajobrazowych,
rezerwatów
przyrody,
zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych i uŜytków ekologicznych. JednakŜe aktualny
układ przestrzenny obszarów nie zapewnia skutecznego powiązania
zapewniającego swobodny przepływ materii, energii i informacji genetycznej
w podstawowych ekosystemach oraz ochrony wszystkich typowych dla tego
terenu biotopów, zbiorowisk roślinnych, stanowisk florystycznych
i faunistycznych, przez co obniŜona jest ich odporność biologiczna. NaleŜy
dąŜyć do zapewnienia ochrony obszarów cennych przyrodniczo dotychczas
nie objętych ochroną (i nie ujętych w systemie NATURA 2000), ale waŜnych
z punktu widzenia zapewnienia spójności ekologicznej województwa.
Na terenie Powiatu Strzeleckiego znajdują się obszary cenne przyrodniczo i
krajobrazowo, które wstępnie wyznaczono jako propozycje w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa do objęcia ochroną prawną.
Są to:
-

obszar proponowanego poszerzenia parku krajobrazowego „Góra Św.
Anny”,
obszar projektowanego parku „Dolina Małej Panwi”,
obszar projektowanego rezerwatu „Dolina Brzyniczki”,
obszar projektowanych rezerwatów „Góra Szpica” oraz „Mała Panew”.

W ramach regionalnej koncepcji sieci ekologicznej ECONET oraz ostoi
przyrody sieci Natura 2000 zakłada się wydzielenie, znajdujących się
częściowo na terenie Powiatu Strzeleckiego, następujących ostoi przyrody:
ostoję kompleksową Doliny Małej Panwi wraz z ostojami cząstkowymi doliny
Małej Panwi i Zbiornika Turawskiego,
ostoję kompleksową Trias Opolski z ostojami cząstkowymi Kamień Śląski i
Chełm.
Poza utworzonymi juŜ obszarami chronionymi i wyznaczonymi ostojami
Natury 2000 na terenie Powiatu znajdują się obszary, gdzie występują
siedliska chronione i zagroŜone wyginięciem w skali europejskiej, które
wymagają ochrony prawnej: Szymiszów – nieczynny kamieniołom oraz
Zawadzkie – torfowisko węglanowe.
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Na terenie Powiatu Strzeleckiego najlepiej chronione są stanowiska roślin
i zwierząt znajdujące się wśród kompleksów leśnych, naturalnie
odgraniczone od terenów zurbanizowanych i nie naraŜone na penetrację
przez turystów. Na terenach połoŜonych bliŜej siedzib ludzkich oraz
uŜytkowanych rolniczo wiele bardzo cennych obszarów ulega systematycznej
degradacji, bądź to z powodu nadmiernej eksploracji, bądź przez niewiedzę.
Ochrona zagroŜonych siedlisk i gatunków powinna być realizowane na całym
terenie Powiatu, równieŜ na obszarach uŜytkowanych produkcyjnie przez
człowieka. Wydaje się koniecznym powołanie społecznych opiekunów
przyrody oraz zwiększenie nacisku na edukację ekologiczną.
Oprócz części rezerwatów przyrody reszta proponowanych obszarów nie
posiada szczegółowej przyrodniczej dokumentacji inwentaryzacyjnej.
Niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji przyrody oŜywionej
i nieoŜywionej w gminach Powiatu i opracowania niezaleŜnie od programów
wojewódzkich, własnego programu ochrony najcenniejszych terenów oraz
pojedynczych okazów.
Działania na rzecz ochrony róŜnorodności biologicznej obejmują równieŜ
sektor rolnictwa. DuŜa część obszarów rolniczych charakteryzuje się bogatą
mozaiką siedlisk spełniających funkcję ostoi zagroŜonych gatunków roślin i
zwierząt. Wspieranie form rolnictwa stosującego metody produkcji nie
naruszające równowagi przyrodniczej, przede wszystkim rolnictwa
ekologicznego jest jednym z celów stawianych przez II Politykę Ekologiczną
Państwa w zakresie róŜnorodności biologicznej i ochrony przyrody. Na
terenach cennych przyrodniczo naleŜy propagować rozwój rolnictwa
ekologicznego. Istotnym kierunkiem działań w tym zakresie powinno być
wdraŜanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych oraz intensyfikacja edukacji
ekologicznej rolników w celu uświadomienia konsekwencji nieprawidłowej
gospodarki rolnej i wskazywanie właściwych rozwiązań.
Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa spowoduje, Ŝe coraz silniej
popierane będzie rolnictwo ekologiczne, które pozwala na zachowanie w
krajobrazie naturalnych i półnaturalnych układów ekologicznych, co jest
szczególnie istotne na obszarach o cennych walorach przyrodniczych i w ich
bezpośrednim sąsiedztwie. Rolnictwo ekologiczne, zwłaszcza połączone z
turystyką, moŜe być szansą dla rolników indywidualnych. Instrumentem
finansowym wspierającym działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony
walorów krajobrazu wiejskiego, podejmowanych przez rolników są tzw.
programy rolno-środowiskowe (rolnicy otrzymują rekompensatę finansową za
utracone dochody w wyniku ekstensyfikacji produkcji).
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4.9.2.

Uwarunkowania prawne

Ochrona przyrody i krajobrazu realizowana jest przede wszystkim w oparciu
o następujące przepisy prawne:
-

ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz.
880 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,
ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008r.
nr 25, poz. 150),
ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Szczególnego znaczenia dla obowiązujących w Polsce przepisów i działań w
zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, posiadają funkcjonujące w Unii
Europejskiej podstawowe regulacje prawne, które stały się podstawą do
wyznaczanie ostoi Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000:
-

Dyrektywa 92/43/WE w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory,
Dyrektywa 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz
ratyfikowane przez Polskę:
Konwencja o róŜnorodności biologicznej (1995r.),
Konwencja krajobrazowa (2004r.),
Ramowa Konwencja o ochronie i zrównowaŜonym rozwoju Karpat (2006r.)

4.9.3.

Cele i zadania

Podstawowym celem polityki ekologicznej państwa w obszarze ochrony
przyrody i krajobrazu jest zahamowanie strat róŜnorodności biologicznej na
poziomie
wewnątrzgatunkowym
(genetycznym),
gatunkowym
i
ponadgatunkowym (ekosystemowym i krajobrazu). Strategiczne cele
wojewódzkie są zgodne z załoŜeniami polityki państwa w tym zakresie.
Podstawowe dokumenty, które określają szczegółowe działania na rzecz
róŜnorodności biologicznej to: „Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego
uŜytkowania róŜnorodności biologicznej” na lata 2007 – 1013” oraz
zatwierdzona juŜ "Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce”
wraz z planem działań na lata 2006-2013.
Strategicznymi celami
zakładanymi do osiągnięcia na terenie województwa opolskiego w zakresie
ochrony przyrody i krajobrazu są:
-

wdraŜanie sieci przyrodniczej Natura 2000,
zabezpieczenie cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów poprzez
objęcie ich róŜnymi formami ochrony przyrody,
stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności
gospodarczej i rozwoju osadnictwa, aby róŜnorodność biologiczna i
krajobrazowa ulegała stopniowemu wzbogaceniu, w szczególności dla
ochrony lub przywrócenia bioróŜnorodności obszarów wodno-błotnych.
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W zakresie ochrony i rozwoju systemów obszarów ochrony jako główny cel
długoterminowy (strategiczny) dla Powiatu Strzeleckiego przyjęto zachowanie
walorów i zasobów przyrodniczych i krajobrazowych Powiatu.
Cele średniookresowe (do roku 2014) określone na terenie Powiatu
Strzeleckiego to:
-

wdraŜanie systemu Natura 2000,
wspieranie inicjatyw na rzecz zwiększania udziału obszarów chronionych
na terenie Powiatu,
ochrona obszarów juŜ objętych ochroną prawną.

Cele krótkookresowe (do roku 2010) to:
-

-

-

podejmowanie działań dąŜących do sformalizowania prawnej ochrony
cennych przyrodniczo siedlisk (Szymiszów – nieczynny kamieniołom,
Zawadzkie – torfowisko węglanowe),
poszerzenie obszaru parku Krajobrazowego Góra Św. Anny,
objęcie ochroną prawną obszaru projektowanego parku krajobrazowego
Dolina Małej Panwi,
objęcie ochroną prawą obszarów projektowanych rezerwatów „Dolina
Brzyniczki”, „Góra Szpica” oraz „Mała Panew”,
włączenie do sieci Natura 2000 wyznaczonych terenów (ostoi
kompleksowych Doliny Małej Panwi i Triasu Opolskiego wraz z ich
ostojami cząstkowymi),
pielęgnacja i konserwacja istniejących na terenie Powiatu obiektów i form
ochrony przyrody.

Kierunki działań na terenie Powiatu Strzeleckiego zmierzające do ochrony
zagroŜonych siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt powinny obejmować w
perspektywie średniookresowej, do roku 2014:
-

wykonanie pełnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych na terenie
wszystkich gmin Powiatu,
zachowanie róŜnorodności biologicznej na terenach uŜytkowanych
rolniczo,
rozszerzenie ochrony in situ i ex situ roślin i zwierząt,
budowa
przejść
dla
zwierząt
nad
trasami
komunikacyjnymi
i przepławek dla organizmów wodnych,

zadania do wykonania w perspektywie krótkookresowej, do roku 2010 to:
-

-

waloryzacja przyrodnicza Powiatu,
wspieranie gmin w ustanawianiu uŜytków ekologicznych i zespołów
przyrodniczo – krajobrazowych na terenach rolniczych, gdzie występują
pozostałości ekosystemów i cennych fragmentów krajobrazu,
zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach cennych
przyrodniczo, rozwój rolnictwa ekologicznego,
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-

-

-

wdraŜanie programów rolnośrodowiskowych,
wspieranie działań mających na celu odbudowę siedliska i restytucję
zbiorowisk roślinności kserotermicznej w rejonie parku krajobrazowego
Góra Św. Anny,
wspieranie działań mających na celu reintrodukcję susła moręgowanego i
cietrzewia,
wyznaczenie obszarów (dróg) bezpośredniego i znaczącego zagroŜenia dla
okresowo migrujących zwierząt i ustanowienie stosownych ograniczeń dla
ruchu pojazdów,
powołanie społecznych opiekunów przyrody.

W celu skutecznej ochrony krajobrazu kulturowego na terenie Powiatu
Strzeleckiego przewiduje się następujące kierunki działań:
w perspektywie średniookresowej, do roku 2014:
-

-

ochrona i rewaloryzacja elementów środowiska przyrodniczo –
kulturowego w szczególności na wyznaczonych terenach rezerwatów i
parków kulturowych,
inspirowanie zapisów do opracowań ekofizjograficznych i planów
zagospodarowania przestrzennego,
propagowanie walorów przyrodniczo - kulturowych Powiatu,
utrzymanie i kształtowanie krajobrazu rolniczego,

w perspektywie krótkookresowej, do roku 2006:
-

-

opracowanie i wdroŜenia zasad ochrony krajobrazu kulturowego na
wyznaczonych obszarach rezerwatów i parków kulturowych,
rewaloryzacja parków podworskich, przypałacowych i wiejskich,
przygotowanie
opracowań
ekofizjograficznych
z
wykorzystaniem
dokumentacji dotyczących inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej
gmin,
przygotowanie opracowań, publikacji, informatorów, map, dotyczących
obiektów przyrodniczych i zabytków kultury Powiatu,
rozwój
sieci
szlaków
turystycznych
i
przyrodniczych
ścieŜek
dydaktycznych,
promowanie rolnictwa ekologicznego,
zachowanie tradycyjnych praktyk rolniczych,
wdraŜanie programu stymulowania wprowadzania zadrzewień i
zakrzaczeń śródpolnych.

Podstawowym celem długoterminowym w zakresie ochrony lasów na terenie
Powiatu Strzeleckiego jest wzmocnienie i racjonalne uŜytkowanie zasobów
leśnych.
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Jako cele średniookresowe wyznaczono:
-

poprawę zdrowotności i odporności drzewostanów,
ochronę i renaturalizację obszarów leśnych,
zwiększenie lesistości Powiatu,
dostosowanie lasów do pełnienia zróŜnicowanych funkcji przyrodniczych i
społecznych,
zwiększanie ilości i powierzchni zadrzewień.

Cele krótkookresowe, realizowane do 2010r. to:
-

-

-

bieŜące wykonywanie w lasach zabiegów ochronnych, pielęgnacyjnych i
sanitarnych w rozmiarach dostosowanych do ich stanu i potrzeb
(preferowanie biologicznych i mechanicznych metod ochrony lasu),
kontynuacja przebudowy monokultur iglastych w kierunku zgodności z
siedliskiem,
zachowanie w lasach w stanie zbliŜonym do naturalnego lub odtworzenia
śródleśnych zbiorników i cieków wodnych, ich zabudowy biologicznej,
restytucja lub ochrona lasów łęgowych, łąk śródleśnych i remiz
śródpolnych,
zalesienie nieefektywnych gruntów porolnych,
wspomagania realizacji zalesień poprzez stworzenie korzystnych
warunków finansowych rekultywacji terenów przemysłowych,
produkowanie dobrego materiału sadzeniowego, który sprosta trudnym
warunkom siedliskowym i silnym skaŜeniom,
objęcie planami urządzania lasu wszystkich lasów,
prowadzenia w lasach o określonych funkcjach społecznych,
specjalistycznego
zagospodarowania,
warunkującego
zachowanie
właściwego ich stanu, łagodzącego występujące konflikty z pozostałymi
funkcjami lasów,
realizacja programów rolnośrodowiskowych,
wykonywanie pasów przeciwwietrznych.

Podsumowanie
W tabelach nr 16 i 17. przedstawiono zestawienie celów średnio- i
krótkookresowych w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz ochrony
i zrównowaŜonego uŜytkowania lasów.
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Tabela nr 26. Ochrona przyrody i krajobrazu – cele średniookresowe i krótkookresowe
Zagadnienie

Podstawowy cel długookresowy: Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych i krajobrazowych Powiatu
Jednostkowe cele średniookresowe do
Jednostkowe cele krótkookresowe
Podmioty uczestniczące w
2014r.
do 2010r.
realizacji zadań

1

Ochrona i rozwój
systemu obszarów
chronionych

2

3

4

WdraŜanie systemu Natura 2000

Włączenie do sieci Natura 2000 wyznaczonych
terenów (ostoi kompleksowych Doliny Małej
Panwi i Triasu Opolskiego wraz z ich ostojami
cząstkowymi.

Wojewoda

Inwentaryzacja i waloryzacja obszarów cennych
przyrodniczo

Wojewoda, Uniwersytet
Opolski
Gminy
WFOŚiG

Wspieranie inicjatyw na rzecz
zwiększania udziału obszarów
chronionych na terenie Powiatu

Podejmowanie działań dąŜących do
sformalizowania prawnej ochrony cennych
przyrodniczo siedlisk (Szymiszów – nieczynny
kamieniołom, Zawadzkie – torfowisko
węglanowe)
Poszerzenie obszaru Parku Krajobrazowego Góra
Św. Anny
Objęcie ochrona prawna obszaru
projektowanego parku krajobrazowego Dolina
Małej Panwi
Objęcie ochrona prawna obszaru
projektowanego rezerwatu „Dolina Brzyniczki”

Ochrona obszarów juŜ objętych ochroną Pielęgnacja i konserwacja istniejących na terenie
prawną
Powiatu obiektów i form ochrony przyrody
Wykonanie pełnej inwentaryzacji
siedlisk przyrodniczych na terenie
Waloryzacja przyrodnicza Powiatu
wszystkich gmin Powiatu
Ochrona
zagroŜonych siedlisk
Wspieranie gmin w ustanawianiu uŜytków
i gatunków roślin i
ekologicznych i zespołów przyrodniczo –
Zachowanie róŜnorodności biologicznej
zwierząt
krajobrazowych na terenach rolniczych, gdzie
na terenach uŜytkowanych rolniczo
występują pozostałości ekosystemów i cennych
fragmentów krajobrazu
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c.d tabeli nr 16.
1

2

Zachowanie róŜnorodności biologicznej
na terenach uŜytkowanych rolniczo

3

Zachowanie tradycyjnych praktyk
gospodarczych na terenach cennych
przyrodniczo, rozwój rolnictwa ekologicznego
WdraŜanie programów rolnośrodowiskowych

Ochrona
zagroŜonych siedlisk
i gatunków roślin i
zwierząt

Ochrona krajobrazu
kulturowego

Wspieranie działań mających na celu odbudowę
siedliska i restytucję zbiorowisk roślinności
kserotermicznej
w rejonie parku krajobrazowego
Rozszerzenie ochrony in situ i ex situ
„Góra
Św. Anny”
roślin i zwierząt
Wspieranie działań mających na celu
reintrodukcję susła moręgowanego i cietrzewia
Wyznaczenie obszarów (dróg) bezpośredniego i
Budowa przejść dla zwierząt nad
znaczącego zagroŜenia dla okresowo
trasami komunikacyjnymi i przepławek
migrujących zwierząt i ustanowienie stosownych
dla organizmów wodnych
ograniczeń dla ruchu pojazdów
Opracowanie
i wdroŜenia zasad ochrony
Ochrona i rewaloryzacja elementów
krajobrazu
kulturowego
na wyznaczonych
środowiska przyrodniczo – kulturowego
obszarach rezerwatów i parków kulturowych
w szczególności na wyznaczonych
terenach rezerwatów i parków
Rewaloryzacja parków podworskich,
kulturowych
przypałacowych i wiejskich
Inspirowanie zapisów do opracowań
Przygotowanie opracowań ekofizjograficznych z
ekofizjograficznych i planów
wykorzystaniem dokumentacji dotyczących
zagospodarowania przestrzennego
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin
Przygotowanie opracowań, publikacji,
informatorów, map, dotyczących obiektów
Propagowanie walorów przyrodniczo przyrodniczych i zabytków kultury Powiatu
kulturowych Powiatu
Rozwój sieci szlaków turystycznych i
przyrodniczych ścieŜek dydaktycznych

Utrzymanie i kształtowanie krajobrazu
rolniczego

Promowanie rolnictwa ekologicznego
Zachowanie tradycyjnych praktyk rolniczych
WdraŜanie programu stymulowania
wprowadzania zadrzewień i zakrzaczeń
śródpolnych

4

Gminy
WODR
Wojewoda, Marszałek,
ARiMR, Gminy, WODR
Wojewoda
Organizacje pozarządowe
Wojewoda
Organizacje pozarządowe
Gminy
Wojewoda,
Gminy
Konserwator zabytków
Gminy
Gminy
Konserwator zabytków
Gminy
WFOŚiG
Powiat,
Nadleśnictwa,
Gminy
Powiat
TODR
Wojewoda
Gminy
Nadleśnictwa
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Tabela nr 17. Ochrona i zrównowaŜone uŜytkowanie lasów – cele średniookresowe i krótkookresowe
Zagadnienie

Powiększenie
zasobów leśnych i
zapewnienie ich
kompleksowej
ochrony

Rozwój
terenów zieleni na
terenach wiejskich

Podstawowy cel długookresowy: Wzmocnienie i racjonalne uŜytkowanie zasobów leśnych
Jednostkowe cele średniookresowe do
Jednostkowe cele krótkookresowe
Podmioty uczestniczące w
2014r.
do 2010r.
realizacji zadań
BieŜącego wykonywanie w lasach zabiegów
ochronnych, pielęgnacyjnych i sanitarnych w
Powiat
rozmiarach dostosowanych do ich stanu i
Nadleśnictwa
Poprawa zdrowotności i odporności
potrzeb. Preferowanie biologicznych i
drzewostanów
mechanicznych metod ochrony lasu
Kontynuacja przebudowy monokultur iglastych
Nadleśnictwa
w kierunku zgodności z siedliskiem
AR i MR
Zachowanie w lasach w stanie zbliŜonym do
Ochrona i renaturalizacja obszarów
naturalnego lub odtworzenia śródleśnych
Nadleśnictwa
leśnych
zbiorników i cieków wodnych, ich zabudowy
biologicznej
Powiat
Zalesienie nieefektywnych gruntów porolnych
Gminy,
(wariant minimum 20 ha rocznie, wariant
Rolnicy
maksimum 50 ha rocznie)
Zwiększenie lesistości Powiatu
WFOŚiGW
Wspomagania realizacji zalesień poprzez
Powiat
stworzenie korzystnych warunków finansowych
WODR
rekultywacji terenów przemysłowych,
Prowadzenia w lasach o określonych funkcjach
Dostosowanie lasów do pełnienia
społecznych, specjalistycznego
Nadleśnictwa
zróŜnicowanych funkcji przyrodniczych zagospodarowania , warunkującego zachowanie
i społecznych
właściwego ich stanu, łagodzącego występujące
konflikty z pozostałymi funkcjami lasów
Właściciele terenów Gminy.
Realizacja programów rolnośrodowiskowych
Nadleśnictwa
Zwiększanie ilości i powierzchni
zadrzewień
Właściciele terenów Gminy,
Wykonywanie pasów przeciwwietrznych
Nadleśnictwa
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4.10. PowaŜne awarie przemysłowe
4.10.1. Stan wyjściowy
W rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska przez „powaŜną awarię
przemysłową” rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, poŜar lub
eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub
transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych
substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagroŜenia Ŝycia lub
zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagroŜenia
z opóźnieniem.
Jako substancje niebezpieczne - rozumie się jedną lub więcej substancji albo
mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne,
biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego
obchodzenia się z nimi, spowodować zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia ludzi lub
środowiska; substancją niebezpieczną moŜe być surowiec, produkt,
półprodukt, odpad, a takŜe substancja powstała w wyniku awarii.
O zaliczeniu zakładu do kategorii „zakładu o zwiększonym ryzyku” lub
„zakładu o duŜym ryzyku” wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej
decydują ilości substancji niebezpiecznych znajdujące się na terenie
zakładu, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia
2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o
zwiększonym ryzyku albo zakładu o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej
awarii przemysłowej (Dz. U. nr 2002/58 poz. 535) zmienionym
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych,
których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o
zwiększonym ryzyku albo zakładu o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej
awarii przemysłowej.
Zakłady zaliczane są do grup ryzyka zwiększonego lub duŜego przy
zastosowaniu zasady sumowania zagroŜeń związanych z toksycznością,
palnością i ekotoksycznością.
Według Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na terenie
województwa słuŜby ochrony przeciwpoŜarowej i inspekcji ochrony
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych za względu na
stopień zagroŜeń awariami przemysłowymi. Na ogólną liczbę 18 zakładów
stwarzających ryzyko wystąpienia powaŜnej awarii wyróŜniono 10 zakładów o
zwiększonym ryzyku awarii i 8 zakładów o podwyŜszonym ryzyku awarii.
Spośród omawianych zakładów na terenie Powiatu Strzeleckiego znajduje się
jedno przedsiębiorstwo zakwalifikowane do kategorii „zakład o duŜym ryzyku
wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej” - jest to UNIMOT-EXPRESS Sp. z
o.o. w Zawadzkiem (dawniej GAZ-ZAW) - ze względu na magazynowanie
ponad 200Mg skroplonego gazu propan-butan (kategoria: palność).
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4.10.2. Uwarunkowania prawne
Zapobieganie powaŜnym awariom regulowane są przez:
-

Ustawę z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. nr
25, poz. 150) wraz z przepisami wykonawczymi,
Ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U.
2007r. nr 44, poz. 287),
Ustawę o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. 2002 r. nr 147, poz. 1229),
Ustawę o Państwowej StraŜy PoŜarnej (Dz.U. 2002r. nr 147, poz. 1230).

Obowiązujące przepisy prawne zharmonizowane są z dyrektywą Seveso II
(dyrektywa 96/82/WE) – w sprawie kontroli niebezpieczeństwa powaŜnych
awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi.
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania na
wypadek wystąpienia powaŜnej awarii jest ustawa Prawo ochrony
środowiska, określająca ogólne regulacje w zakresie postępowania na
wypadek powaŜnych awarii, instrumenty słuŜące przeciwdziałaniu
powaŜnym awariom przemysłowym, obowiązki prowadzącego zakład i
organów administracji, w tym równieŜ w kontekście transgranicznym.
4.10.3. Cele i zadania
Do głównych celów średniookresowych realizowanych na terenie kraju w
perspektywie do 2010r., zgodnie z II Polityką Ekologiczną Państwa oraz
programem wykonawczym zalicza się:
-

-

-

opracowanie ocen ryzyka wystąpienia powaŜnych awarii przemysłowych
dla zakładów zaliczanych do grupy o zwiększonym ryzyku wystąpienia
powaŜnej awarii przemysłowej,
opracowanie zewnętrznych planów operacyjno – ratowniczych dla
jednostek objętych zewnętrznym oddziaływaniem awaryjnym - zakładów o
duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej,
opracowanie wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem (dla terenów o
nagromadzeniu co najmniej 5 obiektów niebezpiecznych),
opracowanie i realizację programu informowania społeczeństwa o
powaŜnych awariach przemysłowych i programów ewakuacji w tym
zakresie.

Zadaniami Powiatu Strzeleckiego (i odpowiednio Gminy Zawadzkie) będą
działania informacyjne (zarówno w odniesieniu do zakładu UNIMOTEXPRESS, jak i społeczeństwa) oraz kontrolne, w zakresie spełnienia szeregu
powyŜej opisanych obowiązków przez „zakład o duŜym ryzyku wystąpienia
powaŜnej awarii przemysłowej”.
W tabeli nr 18. przedstawiono zestawienie tabelaryczne programu w zakresie
tematycznym PowaŜne Awarie Przemysłowe z uwzględnieniem celów średnioi krótkookresowych.
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Tabela nr 18. PowaŜne awarie przemysłowe – cele średniookresowe i krótkookresowe
Podstawowy cel długookresowy: Zapobieganie zagroŜeniom i zmniejszenie skutków ekologicznych i społecznych powaŜnych awarii
przemysłowych
Jednostkowe cele średniookresowe do
Jednostkowe cele krótkookresowe
Podmioty uczestniczące w
Zagadnienie
2014r.
do 2010r.
realizacji zadań
Informowanie zakładu o duŜym ryzyku
Zapobieganie ryzyku
wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej o
Starostwo
Działania informacyjno - kontrolne
obowiązkach.
wystąpienia awarii
Gmina
Komendant powiatowy PSP
przemysłowych.
Kontrole prowadzone co najmniej raz w roku
przez komendanta powiatowego PSP.
Podmioty gospodarcze
Ograniczanie
Powiat
zagroŜeń związanych
Ograniczanie zagroŜeń związanych z
Egzekwowanie wymogów dotyczących transportu
Gminy
z transportem
transportem substancji i odpadów
substancji i odpadów niebezpiecznych
WIOŚ
towarów
niebezpiecznych.
określonych w obowiązujących przepisach.
PSP
niebezpiecznych.
Policja
Informowanie społeczeństwa o występujących
zagroŜeniach, podjętych środkach
zapobiegawczych i o działaniach, które będą
Komendant wojewódzki
Edukacja i
Edukacja społeczna o zagroŜeniach i
podjęte w przypadku wystąpienia awarii
Państwowej StraŜy PoŜarnej
informowanie
zachowaniu na wypadek powaŜnych
przemysłowej.
Powiat
społeczeństwa
awarii
Instruowanie społeczeństwa o zasadach
Gmina Zawadzkie
postępowania w wypadku wystąpienia awarii
przemysłowych i transportowych.
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4.11. Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne
4.11.1. Stan wyjściowy
Intensywny rozwój w dziedzinie biotechnologii i inŜynierii genetycznej oraz
wykorzystania substancji i preparatów chemicznych powoduje konieczność
podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo ludzi i środowiska
przed ich negatywnymi oddziaływaniami. DuŜy akcent naleŜy postawić w
szczególności na stworzenie sprawnego systemu nadzoru i kontroli w
zakresie produkcji, wykorzystania oraz unieszkodliwiania pozostałości (w
tym odpadów i środków przeterminowanych)
przy
wykorzystaniu
specjalistycznych
laboratoriów,
dysponujących
wysokokwalifikowaną kadrą i stosujących dobre praktyki laboratoryjne.
Strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie
bezpieczeństwa biologicznego kraju, a w odniesieniu do chemikaliów jej
celem jest stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami
chemicznymi dopuszczonymi na rynek. Działania zmierzające do osiągnięcia
wyznaczonego celu skupiają się głownie na pełnej kontroli zagroŜeń
środowiskowych związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, dystrybucją,
składowaniem oraz stosowaniem substancji i preparatów chemicznych oraz
genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO).

4.11.2. Uwarunkowania prawne
Kwestie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego regulowane są przez
następujące przepisy prawne:
- ustawę z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr
25 poz. 150) wraz z przepisami wykonawczymi,
- ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (Dz. U. 2002r. nr 76, poz. 811) wraz z przepisami
wykonawczymi,
- ustawę z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach
chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84) wraz z przepisami wykonawczymi,
- ustawę z dnia 16 lutego 2001r. o zmianie ustawy ochronie roślin
uprawnych (Dz. U. nr 22, poz. 248) wraz z przepisami wykonawczymi.
Obowiązujące przepisy prawne stanowią transpozycję regulacji zawartych w
dyrektywach unijnych. Jest to próba stworzenia zharmonizowanych zapisów
zgodnych z obowiązującymi na terenach państw członkowskich regulacjach o
organizmach zmodyfikowanych genetycznie oraz o niebezpiecznych
substancjach i preparatach chemicznych. Prawo wspólnotowe nie ustaliło w
kaŜdym aspekcie precyzyjnych reguł, stąd teŜ przygotowany jest obecnie
projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, który
dokonuje wdroŜenia postanowień prawa wspólnotowego w zakresie GMO
oraz postanowień Ramowego Stanowiska Polski dotyczącego organizmów
genetycznie zmodyfikowanych. Stanowisko zostało przyjęte przez Radę
Ministrów 7 marca 2006r.
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Przedmiotowe kwestie reguluje m.in.:
- Dyrektywa 2001/18 EC (w sprawie zamierzonego uwalniania do
środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie),
- Dyrektywa 2000/54 EC (w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem
związanym z naraŜeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu
pracy),
- Dyrektywa 90/219/EWG (w sprawie ograniczonego stosowania
mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie),
- Dyrektywa 98/81/WE (zmieniająca dyrektywę 90/219/EWG w sprawie
zamkniętego uŜycia mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie),
- Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. dotycząca zawarcia w imieniu
Wspólnoty Europejskiej Protokołu z Kartageny o bezpieczeństwie
biologicznym do Konwencji o róŜnorodności biologicznej,
- Decyzja Rady 2001/204 (uzupełniająca dyrektywę 90/219/EWG w
zakresie kryteriów określania stopnia bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i
dla
środowiska
w
odniesieniu
do
typów
mikroorganizmów
zmodyfikowanych genetycznie),
- Rozporządzenie
Komisji
1829/2003
(w
sprawie
genetycznie
zmodyfikowanej Ŝywności i paszy),
- Rozporządzenie (WE) 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (w
sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie
zmodyfikowanych).

4.11.3. Cele i zadania
Do głównych celów średniookresowych realizowanych na obszarze
województwa opolskiego do 2014r., zgodnie z II Polityką Ekologiczną Państwa
oraz programem wykonawczym zalicza się:
-

zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego społeczeństwa
środowiska,
podnoszenie świadomości społecznej w zakresie biotechnologii, substancji
i preparatów chemicznych, bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego.

Do podstawowych zadań krótkookresowych zaliczono:
-

stworzenie sprawnego systemu nadzoru i kontroli GMO oraz substancji i
preparatów chemicznych,
rozpowszechnianie informacji w zakresie biotechnologii, substancji
i preparatów chemicznych, bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego,
doskonalenie kadr nadzoru w zakresie kontroli GMO i bezpieczeństwa
chemicznego.

Większość z przewidywanych do realizacji zadań naleŜy do zadań własnych
Wojewody i jego słuŜb zespolonych oraz organów centralnych, w niewielkim
zakresie do zadań koordynowanych i ma charakter pozainwestycyjny, stąd
niniejszy Program nie przewiduje zadań realizowanych na szczeblu
powiatowym i gminnym.
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4.12. Monitoring środowiska
Przez monitoring środowiska rozumie się system obserwacji, oceny i prognoz
stanów środowiska. Działanie tego systemu opiera się na uzyskiwaniu,
przekazywaniu i przetwarzaniu danych głównie o przemieszczaniu się
zanieczyszczeń i o ich globalnej ilości w biosferze. Informacje te powinny
umoŜliwić pełnienie funkcji kontrolnych z moŜliwością identyfikacji stanów
awaryjnych,
obserwacje
kierunków
zmian,
opracowywanie
długoterminowych prognoz umoŜliwiających planowanie działalności
pozwalającej na utrzymanie wymaganego stanu czystości poszczególnych
komponentów środowiska, prowadzenia właściwej polityki inwestycyjnej i
lokalizacyjnej, ustalenie wpływu stanu zanieczyszczeń wód i powietrza na
pozostałe elementy środowiska, podejmowanie właściwych decyzji. Realizacja
tych celów wymaga dysponowania siecią pomiarową złoŜoną z takiej liczby
punktów pomiarowych, aby uzyskane informacje były reprezentatywne dla
kontrolowanego obiektu.
Współcześnie definiuje się monitoring jako system kontrolno-decyzyjny
umoŜliwiający identyfikację i prognozowanie stanu środowiska z moŜliwością
oddziaływania nań. Monitoring umoŜliwia zatem kształtowanie stanów
środowiska na bazie opracowanych prognoz, uwzględniając potrzeby
gospodarcze, społeczne, zdrowotne, rekreacyjne i inne.
Samodzielne prowadzenie kompleksowego monitoringu środowiska wykracza
oczywiście poza moŜliwości organizacyjne i ekonomiczne Powiatu.
Teren Powiatu moŜna jednak i naleŜy objąć systemem monitoringu
lokalnego, którego wyniki winny być zamieszczone w ogólnodostępnej (m.in.
internetowej) Powiatowej Bazie Danych o stanie środowiska.
System tworzony jest w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych w ramach
ustawowych obowiązków Powiatu oraz dane uzyskiwane od prowadzących
pomiary instytucji państwowych (przede wszystkim WIOŚ Opole) i
poszczególne jednostki organizacyjne.
W skład monitoringu wchodzą: monitoring powietrza, monitoring środowiska
wód powierzchniowych, monitoring wód podziemnych, monitoring gleb,
monitoring hałasu, monitoring odpadów.
Opracowanie takiego
porozumienia:
-

-

monitoringu

moŜliwe

jest

jedynie

na

drodze

z
jednostkami
prowadzącymi
pomiary
stanu
poszczególnych
komponentów środowiska (WIOŚ, WSSE, lokalnie zarządcy składowisk
odpadów i oczyszczalni ścieków, zakłady szczególnie uciąŜliwe itp.),
z jednostkami gromadzącymi informacje dotyczące rodzaju i wielkości
emisji (Urząd Marszałkowski, Urząd Statystyczny),
podmiotami gospodarczymi w zakresie poboru wody, zrzutu ścieków,
ewidencji odpadów, emisji zanieczyszczeń, badań hałasu, wymaganego
monitoringu, posiadanych badań archiwalnych lub wykonywanych na
potrzeby przeglądów ekologicznych, ocen oddziaływania itp.,
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-

-

-

z zarządcami dróg krajowych, zobowiązanymi od dnia 01.01.2004r. do
wykonywania okresowych pomiarów hałasu co 5 lat w okresie
wykonywania generalnego pomiaru ruchu oraz wykonywania okresowych
analiz zawiesiny i substancji ropopochodnych w wodach opadowych i
roztopowych, z częstotliwością nie mniejszą niŜ jeden raz w ciągu roku
kalendarzowego dla odprowadzeń objętych systemem kanalizacyjnym,
ze szkołami uczestniczącymi w akcji szkolnego monitoringu środowiska
organizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i
Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich,
z firmami świadczącymi usługi asenizacyjne (obowiązek prowadzenia
ewidencji),
z firmami świadczącymi usługi komunalne wywoŜenia odpadów
(obowiązek prowadzenia ewidencji),
z oczyszczalniami ścieków (bilanse i parametry ścieków oczyszczanych),
ze składowiskami odpadów (ewidencja odpadów).

Na podstawie badań własnych i przekazywanych informacji istnieje
moŜliwość stworzenia bazy danych o stanie środowiska na terenie Powiatu.
Odpowiednia obróbka danych archiwalnych i aktualnych daje moŜliwości
analizowania stanu środowiska, prognozowania jego zmian, precyzowania
potencjalnych zagroŜenia dla środowiska itd.
Ustawowe i zalecane wymagania dotyczące monitoringu zostały opisane
w rozdziałach dotyczących poszczególnych komponentów środowiska.
W tabeli nr 19. przedstawiono zestawienie zbiorcze celów średnio- i
krótkoterminowych w zakresie monitoringu środowiska.
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Tabela nr 19. Monitoring środowiska – cele średniookresowe i krótkookresowe.
Zagadnienie

Monitoring
wszystkich
elementów
środowiska

Podstawowy cel długookresowy: Uzyskanie pełnej informacji o stanie środowiska
Jednostkowe cele średniookresowe do
Jednostkowe cele krótkookresowe
2014r.
do 2010r.

Stworzenie spójnego monitoringu:
wód powierzchniowych,
wód podziemnych,
odpadów,
emisji zanieczyszczeń,
jakości powietrza atmosferycznego,
jakości gleb.

Stworzenie Powiatowej Bazy Danych o stanie
środowiska (ogólnodostępnej m.in. na stronach
internetowych) dotyczącej stanu czystości
wszystkich komponentów środowiska i wielkości
emisji w oparciu o archiwalne i bieŜące wyniki
pomiarów i bilanse emisji.
Analizowanie zebranych danych w celu
porównania ze standardami jakości środowiska
oraz określenia zachodzących zmian w
perspektywie czasowej oraz na tle województwa i
kraju.
Aktualizacja bazy danych – na bieŜąco.

Podmioty uczestniczące w
realizacji zadań
Powiat
Gminy
WIOŚ Opole
WSSE
Urząd Marszałkowski w
Opolu
US Opole
Podmioty gospodarcze
GDDP
Szkoły
Centra Edukacji
Ekologicznej
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4.13. Edukacja ekologiczna
Dynamiczny rozwój technologii wraz z eksplozją demograficzną stały się
przyczyną nadmiernego wykorzystywania zasobów naturalnych Ziemi
(zwłaszcza nieodnawialnych), a takŜe prowadzącej do dewastacji środowiska
rabunkowej gospodarki zasobami odnawialnymi.
Rozwój zrównowaŜony zdefiniowano jako prawo do zaspokojenia aspiracji
rozwojowych obecnej generacji bez ograniczania praw przyszłych pokoleń do
zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych. Definicja ta wskazuje, Ŝe rozwój
gospodarczy i cywilizacyjny obecnego pokolenia nie powinien odbywać się
kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i niszczenia środowiska,
dla dobra przyszłych pokoleń, które teŜ będą posiadały prawa do swego
rozwoju.
„Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Polski do 2025r.” podkreśla, Ŝe
podstawowym warunkiem powodzenia realizacji zrównowaŜonego kierunku
rozwoju kraju jest aktywny udział świadomego i dobrze wyedukowanego
społeczeństwa. Edukacja jednostek powinna być prowadzona w sposób
ciągły, rozpoczynając od wychowania w rodzinie, poprzez systemy edukacji
formalnej, do edukacji nieformalnej koncentrującej się m.in. na programach
i promocji odpowiednich zachowań.
Edukacji powinny zostać poddane dzieci i młodzieŜ, rodzice, nauczyciele,
działacze, rolnicy, członkowie samorządów i pracownicy administracji. Tak
postrzegana edukacja, mimo róŜnic w poziomach i programach, musi
zawierać wspólny element, jakim będzie dostrzeganie korelacji, umiejętność
integrowania i równowaŜenia aspektów ekonomicznych, ekologicznych i
społecznych w kaŜdej działalności.
Cele edukacji ekologicznej sformułowane zostały w dokumencie „Przez
edukację do zrównowaŜonego rozwoju – Narodowa Strategia Edukacji
Ekologicznej”:
Kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa
wzajemnie
powiązanymi
kwestiami
ekonomicznymi,
społecznymi,
politycznymi i ekologicznymi.
UmoŜliwienie kaŜdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności
niezbędnych dla poprawy stanu środowiska.
Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i
przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość
środowiska.
Realizacja wyŜej wymienionych celów wymaga:
Uznania, iŜ edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych warunków
realizacji Polityki Ekologicznej Państwa.
Wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej do wszystkich sfer Ŝycia
społecznego, respektując i wykorzystując wartości kulturowe, etyczne i
religijne.
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Zapewnienia dostępu społeczeństwa do informacji o stanie środowiska
przyrodniczego i edukacji ekologicznej. Uznania, Ŝe edukacja ekologiczna jest
podstawowym warunkiem zmiany konsumpcyjnego modelu społeczeństwa.
Zasadniczym celem edukacji ekologicznej na rzecz zrównowaŜonego rozwoju
w Powiecie powinno być tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie
postaw i wartości uwzględniających troskę o otaczające nas środowisko oraz
rozwijanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych u jej
mieszkańców, szczególnie u dzieci i młodzieŜy. W ramach tych działań naleŜy
dąŜyć do tego, by poszczególne zjawiska zachodzące w przyrodzie
interpretowane były nie tylko w odniesieniu do interesów własnych, ale
równieŜ postrzegane były w szerszym wymiarze. Propagowanie idei ochrony
środowiska i przyrody powinno stanowić szerokie pole do działania dla słuŜb
odpowiedzialnych za ochronę środowiska w Powiecie oraz nauczycieli w
szkołach.
Negatywnymi przykładami działań wpływającymi ujemnie na stan
środowiska przyrodniczego Powiatu są m.in.: gromadzenie śmieci na
„dzikich”
wysypiskach
lub
ich
spalanie,
zanieczyszczanie
wód
powierzchniowych i podziemnych, kłusownictwo i nielegalny wyrąb drzew,
stosowanie środków chemicznej ochrony roślin w zawyŜonych dawkach,
wypalanie łąk i ściernisk, nadmierna regulacja rzek i potoków, niszczenie
przez melioracje śródpolnych zadrzewień i zakrzewień, nie stosowanie przez
rolników tzw. wypłaszaczy zwierzyny przy zbiorze zielonek, a takŜe tępienie,
nie tylko poŜytecznych, ale równieŜ będących pod ochroną gatunkową,
drobnych drapieŜników jak np. łasica. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe wiele z
tych działań wynika z ludzkiej nieświadomości, a nie ze świadomego
działania destruktywnego.
W niniejszym opracowaniu odwołano się do Programu Ochrony Środowiska
na lata 2003-2006… i zaproponowanych tam załoŜeń.
Opracowany kierunek działań będzie zgodny z załoŜeniami polityki
ekologicznej Państwa oraz województwa opolskiego i oparty na
dotychczasowych załoŜeniach i zadaniach realizowanych w Powiecie.
Podsumowanie działań przedstawiono w tabeli nr 20. W tabeli uwzględniono
cele średnio- i krótkookresowe.
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Tabela nr 20. Edukacja ekologiczna – cele średniookresowe i krótkookresowe
Zagadnienie
1

Rozwój edukacji
ekologicznej

Podstawowy cel długookresowy: Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa
Jednostkowe cele średniookresowe do
Jednostkowe cele krótkookresowe
Podmioty uczestniczące w
2014r.
do 2010r.
realizacji zadań
2

3

Opracowanie, wdroŜenie i bieŜąca realizacja
wieloletnich, intensywnych szkoleń dla rolników
w szczególności promujących dobre praktyki
rolnicze oraz rolnictwo ekologiczne.
Opracowanie, wdroŜenie i bieŜąca realizacja
wieloletnich szkoleń dla leśników.
Edukacja dzieci i młodzieŜy:
(kontynuowanie realizowanej programowo,
szkolnej edukacji ekologicznej, wykłady i
Realizacja szkoleń, kursów, konkursów,
prelekcje w szkołach, wycieczki przyrodnicze i
wydawnictw, akcji popularyzatorskich
edukacyjne, obserwacje stanu środowiska i
podnoszących świadomość ekologiczną
badania terenowe, uczestnictwo w olimpiadach,
społeczeństwa
konkursach, programach ekologicznych o
charakterze regionalnym i krajowym)
Nawiązanie szerokiej współpracy z Kościołem
Katolickim, wyznaczenie i realizacja wspólnych
celów edukacyjnych.
Organizacja konkursów ekologicznych, akcji
sprzątania, akcji edukacyjnych, spotkań
integrujących mieszkańców, festynów
ekologicznych itp.
Opracowanie i wydanie folderów przyrodniczych,
Realizacja działań podnoszących
broszur informacyjnych, plakatów,
świadomość ekologiczną społeczeństwa
przewodników, materiałów promocyjnych
Opracowanie i wdroŜenie projektów chroniących
Realizacja modelowych przedsięwzięć
obiekty i obszary cenne przyrodniczo dla celów
chroniących obiekty i obszary cenne
naukowo - badawczych oraz promocji i rozwoju
przyrodniczo
lokalnego
Wytyczanie i realizacja ścieŜek przyrodniczoRozwój infrastruktury turystycznodydaktycznych, szlaków pieszych, rowerowych i
dydaktycznej
konnych.
Realizacja cyklicznych prezentacji o
Organizowanie programów, wystaw, imprez.
treściach związanych z ochroną
Realizacja artykułów i programów edukacyjnych,
środowiska
przyrodniczych, prośrodowiskowych.

4

WODR, ARIMR
Organizacje pozarządowe
Powiat
Nadleśnictwa Organizacje
pozarządowe
Powiat
Gminy
Szkoły
Centra Edukacji
Ekologicznej
Powiat
Gminy
Kościół
Powiat, Gminy, WODR,
Kościół, Organizacje
pozarządowe
Powiat, Gminy
WODR
Organizacje pozarządowe
Powiat
Gminy
Powiat, Gminy,
Nadleśnictwa
Organizacje pozarządowe
Powiat, Gminy
Instytucje kultury,
Prasa, Radio, Telewizja
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c.d. Tabela 20.
1

Rozwój edukacji
ekologicznej

2

3

System udostępniania informacji o
środowisku

WdroŜenie publicznie dostępnej Bazy Danych o
stanie środowiska, działaniach
proekologicznych, dokumentach związanych z
ochrona środowiska
Kontynuacja informacji telefonicznej i
internetowej zajmującej się codziennymi
problemami mieszkańców w zakresie ochrony
środowiska.

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

4

Powiat
Gminy

Powiat
Gminy

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego

107

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Sytuacja budŜetowa wielu jednostek samorządu terytorialnego jest bardzo
trudna. Większość z nich nie jest w stanie samodzielnie podołać
finansowaniu inwestycji ekologicznych, dlatego teŜ działania ich ograniczają
się do utrzymania stanu istniejącego. Z powyŜszego wynika konieczność
poszukiwania zewnętrznych źródeł środków na realizację inwestycji, do
podstawowych moŜna zaliczyć: programy pomocowe, państwowe Fundusze
Ekologiczne oraz rynki finansowe. PoniŜej przedstawiona została krótka
charakterystyka
zewnętrznych
źródeł
finansowania
inwestycji
samorządowych w dziedzinie ochrony środowiska.
Programy Pomocowe
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
Celem głównym RPO WO 2007-2013 jest zwiększenie konkurencyjności oraz
zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla
podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do
inwestowania, pracy i zamieszkania. Dla osiągnięcia celu głównego
zdefiniowano 7 celów strategicznych, których osiągnięcie przyczynić się ma
do pobudzania potencjału gospodarczego, poprawy atrakcyjności i
moŜliwości konkurencyjnych województwa opolskiego oraz wzrostu
zatrudnienia. Spośród nich dwa są związane ściśle z dbałością o środowisko
naturalne, i tak:
C4. Poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona przyrody oraz
zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
C6. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
wybranych obszarów zdegradowanych oraz przeznaczonych do rewitalizacji.
Dofinansowanie działań związanych z ochroną środowiska będzie
realizowane w ramach 4 osi priorytetowej RPO WO 2007 – 2013. Realizowane
będą projekty przyczyniające się do poprawy jakości środowiska naturalnego
poprzez rozwój infrastruktury: komunalnej w zakresie gospodarki wodnościekowej, przeciwpowodziowej, ochrony powietrza, odnawialnych źródeł
energii. Ponadto realizowane będą działania mające na celu zachowanie
róŜnorodności biologicznej, walorów przyrodniczych, krajobrazowych
Opolszczyzny oraz związane z monitoringiem środowiska. Realizacja Osi 4
pozwoli na wzmocnienie synergii pomiędzy ochroną środowiska, a wzrostem
gospodarczym. Beneficjentami Osi 4 ochrona środowiska są:
1.
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
2.
Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
3.
Organizacje pozarządowe.
4.
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych.
5.
Administracja rządowa.
6.
Spółki wodne.
7.
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
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8.
Parki narodowe i krajobrazowe.
9.
Przedsiębiorcy.
10. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
(nie wymienione wyŜej).
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej
regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej
ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu toŜsamości
kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z
Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi w
dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów
operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia załoŜonych
w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko jest równieŜ waŜnym instrumentem realizacji
odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią
w ramach programu 66,23% całości wydatków ze środków unijnych.
Ze względu na liczbę działań realizowanych w ramach POiIŚ oraz obszerność
opracowania przytoczono poniŜej jedynie priorytety związane z ochroną
środowiska:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gospodarka wodno-ściekowa – 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln
euro z FS),
Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska –
1,430,3 mln euro (w tym 1,215,7 mln euro z FS),
Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony
środowiska – 655,0 mln euro (w tym 556,8 mln euro z FS),
Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 105,6 mln
euro (w tym 89,9 mln euro z EFRR),
Transport przyjazny środowisku – 12 062,0 mln euro (w tym 7 676,0
mln euro z FS),
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna – 1 403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
W ramach PROW wyodrębniono oś priorytetową 2 „Poprawa środowiska
naturalnego i obszarów wiejskich”, w ramach której określono 4 działania
mające związek z ochroną środowiska.
Działanie Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) ma:
- zapewnić ciągłość rolniczego uŜytkowania ziemi i tym samym utrzymanie
Ŝywotności obszarów wiejskich,
- zachować walory krajobrazowe obszarów wiejskich,
- utrzymać zrównowaŜony sposób gospodarowania uwzględniający, aspekty
ochrony środowiska.
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Działanie Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe), ma
słuŜyć poprawie środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w
szczególności:
- przywracaniu walorów lub utrzymaniu stanu cennych siedlisk
uŜytkowanych rolniczo oraz zachowanie róŜnorodności biologicznej na
obszarach wiejskich,
- promowaniu zrównowaŜonego systemu gospodarowania,
- odpowiedniemu uŜytkowaniu gleb i ochrona wód,
- ochronie zagroŜonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych
odmian roślin uprawnych.
Działanie Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niŜ
rolne, ma się przyczynić do:
- powiększania obszarów leśnych poprzez zalesianie.
- utrzymania i wzmocnienia ekologicznej stabilności obszarów leśnych
poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie
korytarzy ekologicznych.
- zwiększenia udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz ograniczenia
zmian klimatu.
Działanie Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez
katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych, ma na celu:
-

uporządkowanie uszkodzonych powierzchni leśnych,
przygotowanie leśnego materiału sadzeniowego,
stopniowe odnowienie zniszczonych drzewostanów wraz z pielęgnacją i
ochroną załoŜonych upraw,
pielęgnację i ochronę uszkodzonych drzewostanów we wszystkich klasach
wieku oraz cennych leśnych obiektów przyrodniczych,
udostępnienie lasu społeczeństwu przez budowę i modernizację leśnej
bazy turystycznej i edukacyjnej,
wzmocnienie systemu ochrony przeciwpoŜarowej obszarów leśnych.

Państwowe Fundusze Ekologiczne
Podstawę systemu finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce
stanowią Fundusze Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej – dzielące się
zgodnie z podziałem administracyjnym na poziomy: narodowy, wojewódzki,
powiatowy i gminny. Fundusze te zostały powołane w celu zapewnienia
ciągłości oraz uniezaleŜnienia źródeł finansowania inwestycji ekologicznych
od budŜetu państwa. Obecnie stanowią one najbardziej znane źródło dotacji
i poŜyczek dla podmiotów realizujących inwestycje z zakresu ochrony
środowiska.
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 57/08 z dnia 27.05.2008r.
w sprawie zasad udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW stosuje się
następujące formy dofinansowania:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

udzielanie oprocentowanych poŜyczek,
udostępnianie środków finansowych bankom z przeznaczeniem na
udzielanie kredytów na wskazane przez Narodowy Fundusz programy i
przedsięwzięcia,
przyznawanie dotacji,
dokonywanie dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów
bankowych i poŜyczek,
poręczanie spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez
rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na
realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
przekazywanie środków jednostkom budŜetowym,
nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników
administracji rządowej i samorządowej.

Zgodnie z listą priorytetowych Programów NFOŚiGW wsparcie będzie
realizowane w następujących dziedzinach:
1. Ochrona wód i gospodarka wodna:
- gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyŜej 15 tys. RLM
ujętych w KPOŚK,
- gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach od 2 tys. RLM
do 15 tys. RLM ujętych w KPOŚK,
- gospodarka wodno - ściekowa w przedsiębiorstwach,
- przedsięwzięcia finansowane z subfunduszu gospodarka wodna,
- wspieranie ekologicznych form transportu wodnego w ramach
Funduszu Ŝeglugowego,
2. Ochrona powierzchni ziemi:
- zmniejszenie uciąŜliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich
wzbogacania, ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko
procesów likwidacji zakładów górniczych,
- finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy
geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami złóŜ kopalin i
wód podziemnych,
3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska:
- zapobieganie i ograniczanie skutków zagroŜeń naturalnych oraz
przeciwdziałanie powaŜnym awariom,
- monitoring środowiska,
- retencjonowanie
wody
i
zapewnienie
bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego,
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4. Ochrona powietrza:
- podwyŜszenie sprawności wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i
uŜytkowania energii,
- wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw,
- ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem poprzez zapobieganie i
ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i
energii
- zastosowanie technologii zapewniających czystszą i energooszczędną
produkcję,
- zapobieganie i ograniczenie negatywnego oddziaływania hałasu na
środowisko
- finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do
emisji, w tym prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji
i realizację zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monitorowania
wielkości emisji substancji objętych tym systemem,
5. Ochrona przyrody i krajobrazu oraz kształtowanie postaw
ekologicznych:
- ochrona przyrody i krajobrazu,
- wspieranie działań w zakresie zwiększenia lesistości kraju i ochrony
zasobów leśnych,
- kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska,
w tym róŜnorodności biologicznej,
- wspieranie edukacji dla zrównowaŜonego rozwoju,
- wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci
z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości
środowiska,
- wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych.
Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego
Funduszu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa,
instytucje i urzędy, szkoły wyŜsze i uczelnie, jednostki organizacyjne ochrony
zdrowia, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), administracja
państwowa oraz osoby fizyczne.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Zgodnie z projektem „Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Opolu
na rok 2009” w zakresie ochrony środowiska, będą wspierane przede
wszystkim inwestycje słuŜące spełnieniu wymogów traktatu akcesyjnego w
zakresie środowiska, pełnemu wykorzystaniu środków pochodzących z Unii
Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
oraz pełnej realizacji celów średniookresowych w poszczególnych
komponentach ochrony środowiska określonych w „Programie ochrony
środowiska województwa opolskiego na lata 2007 - 2010 z perspektywą do
roku 2014”. PoniŜej przedstawiono preferowane rodzaje działań z podziałem
na dziedziny:
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1. Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych, w tym:
- uporządkowanie gospodarki ściekowej, w tym w szczególności:
• w aglomeracjach powyŜej 15 000 RLM do 2010 r. oraz w aglomeracjach
od 2000 RLM do 15 000 RLM i poniŜej 2000 RLM do 2015 r.,
• na obszarach szczególnej ochrony (GZWP 333, 335, 332 oraz w zlewni
rzeki Nysy Kłodzkiej, w szczególności zlewni rzeki Białej Głuchołaskiej i
Potoku Pępickiego),
• w strefach ochronnych ujęć wody,
• w zlewniach rzek Małej Panwi, Troi i Stobrawy powyŜej istniejących lub
przewidzianych do realizacji zbiorników wodnych,
- ochrona wód przed zanieczyszczeniami wywołanymi azotanami ze
źródeł rolniczych,
- wspieranie działań inwestycyjnych w zakładach przemysłowych,
mających na celu ograniczenie lub eliminację ładunku zanieczyszczeń
odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego, a w
szczególności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego.
2. Ochrona zasobów wodnych, w tym ochrona przed powodzią:
- optymalizacja wykorzystania i zrównowaŜone uŜytkowanie zasobów
wód podziemnych,
- ochrona głównych zbiorników wód podziemnych, które stanowią
główne/strategiczne źródło zaopatrzenia ludności w wodę,
- realizacja Programu dla Odry 2006,
- modernizacja
i
rozbudowa
istniejącego
systemu
ochrony
przeciwpowodziowej,
- zwiększenie retencji naturalnej.
3. Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu:
- kontynuacja działań zmierzających do dalszej redukcji emisji
zanieczyszczeń atmosferycznych,
- budowa systemu zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego,
- kontynuowanie i rozbudowa wdroŜonych mechanizmów rynkowych,
sprzyjających podejmowaniu działań w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego i przeciwdziałania zmianom klimatu.
4. Ochrona przed hałasem:
- stworzenie podstaw merytorycznych, do określenia wielkości populacji
zagroŜonej hałasem komunikacyjnym i przemysłowym, oraz
powierzchni terenów przeznaczonych na cele rekreacyjne - objętych
nadmierną uciąŜliwością akustyczną,
- przeprowadzenie oceny stanu akustycznego środowiska dla
aglomeracji, terenów wskazanych w powiatowym programie ochrony
środowiska oraz dla terenów poza aglomeracjami, pozostającymi pod
negatywnym wpływem akustycznym ze strony danej kategorii dróg,
linii kolejowych i lotnisk,
- wspieranie technologii produkcji wyrobów zmniejszających emisję
hałasu do środowiska.
5. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym:
- monitoring pól elektromagnetycznych,
- poprawa bezpieczeństwa ekologicznego.
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6. Ochrona powierzchni ziemi:
- ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy
zagospodarowania oraz kierunków i intensywności produkcji do ich
naturalnego potencjału przyrodniczego,
- rekultywacja gleb zdegradowanych,
- ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na
środowisko glebowe.
7. Ochrona przyrody i krajobrazu:
- ochrona i rozwój systemów obszarów chronionych,
- ochrona zagroŜonych siedlisk i gatunków roślin i zwierząt,
- ochrona krajobrazu kulturowego.
8. Ochrona i zrównowaŜone wykorzystanie lasów, łowiectwo:
- zwiększenie lesistości województwa,
- stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności
gospodarczej w lasach, aby funkcje ekologiczne (ochronne) i społeczne
mogły być w pełni rozwijane.
9. Wykorzystanie energii odnawialnej:
- wzrost wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym
województwa,
- promocja i popularyzacja zagadnień związanych z wykorzystaniem
energii odnawialnej,
- wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do
produkcji i transportu energii odnawialnej,
- promowanie i popularyzacja modelowych rozwiązań w zakresie
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań
technologicznych,
- prowadzenie analiz przyrodniczo-krajobrazowych przy lokalizacji
obiektów i urządzeń do produkcji energii, w szczególności energetyki
wiatrowej i wodnej,
- określenie potencjału technicznego i ekonomicznego energii
odnawialnej w województwie opolskim.
10. Racjonalne uŜytkowanie surowców:
- ograniczenie materiałochłonności i kontynuacja działań zmierzających
do redukcji odpadów gospodarczych,
- kontynuacja działań zmierzających do zmniejszenia zuŜycia wody, w
szczególności do celów produkcyjnych oraz zmniejszenie strat wody w
przedsiębiorstwach wodociągowo - kanalizacyjnych w miastach,
- zmniejszenie zuŜycia energii w procesach produkcyjnych, rolnictwie i
bytowaniu człowieka.
11. PowaŜne awarie przemysłowe i bezpieczeństwo chemiczne i
biologiczne:
- zapobieganie zagroŜeniom i zmniejszenie skutków ekologicznych i
społecznych awarii przemysłowych,
- zapewnienie
bezpieczeństwa
chemicznego
i
biologicznego
społeczeństwa i środowiska,
- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie biotechnologii,
substancji i preparatów chemicznych, bezpieczeństwa biologicznego i
chemicznego,
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-

propagowanie wykorzystania produktów chemicznych ulegających
biodegradacji.
12. Edukacja ekologiczna:
- wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, zagwarantowanie
szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie,
- zwiększenie
liczby
osób
podejmujących
właściwe
decyzje
konsumenckie z punktu widzenia ochrony zasobów przyrodniczych.
13. Monitoring środowiska:
- wyposaŜanie systemu monitoringu,
- prowadzenie pomiarów, badań analitycznych oraz opracowywanie ich
wyników w szczególności realizowanych w sieciach regionalnych na
podstawie wojewódzkiego programu monitoringu opracowanego przez
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Dysponentem Funduszu w województwie opolskim jest Samorząd
Województwa Opolskiego. Środki terenowego Funduszu przeznaczane mogą
być na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, zgodnie z
przyjętymi przez Sejmik Województwa Opolskiego zasadami i trybem
udzielania dotacji. Przykładowe rodzaje wspieranych działań:
- rekultywacja
na
cele
rolnicze
gruntów
zdewastowanych
lub
zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk Ŝywiołowych
oraz rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych,
- przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych,
- realizacja programu budowy zbiorników małej retencji w województwie
opolskim,
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- wykonywanie badań płodów rolnych, uzyskiwanych w strefach
ochronnych,
- wykonywanie dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych,
- wykonywanie ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych,
- wdraŜanie i upowszechnianie wyników prac naukowo- badawczych,
związanych z ochroną gruntów rolnych,
- zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych i aktualizowania operatów
ewidencji gruntów.
Regulamin funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych określa
zasady i tryb udzielania dotacji, wymogi, jakie winien spełniać wniosek o
przyznanie dotacji ze środków funduszu, a takŜe maksymalne wielkości
dotacji oraz moŜliwy termin składania wniosków o przyznanie dotacji na
dany rok.
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Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Jednostki organizacyjne gmin, spółki z udziałem gmin, organizacje
pozarządowe mogą starać się pozyskać dofinansowanie w ramach Gminnych
lub Powiatowych Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
zadania związane z ochroną środowiska.
Rynki finansowe
Podstawową formą pozyskania funduszy jest zaciągnięcie kredytu w banku
komercyjnym. Warunki spłaty kredytu, opłaty, prowizje oraz oprocentowanie
są przedmiotem indywidualnych negocjacji pomiędzy bankiem a jednostką
samorządową. PoniŜej znajduje się przykładowa lista banków wspierających
inwestycje proekologiczne:
-

-

-

Bank Gospodarstwa Krajowego – jest bankiem państwowym
wspierającym inwestycje w trzech sektorach: mieszkalnictwo łącznie
z problematyką oszczędności energii, małe i średnie przedsiębiorstwa
(MŚP) oraz przedsięwzięcia inwestycyjno-rozwojowe jednostek samorządu
terytorialnego. W ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Bank oferuje preferencyjne kredyty umoŜliwiające gminom i ich związkom
finansowanie kosztów przygotowania projektów inwestycji komunalnych,
przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.
Bank Ochrony Środowiska S.A. – uniwersalny bank specjalizujący się w
obsłudze finansowej przedsięwzięć słuŜących ochronie środowiska. Oferta
BOŚ S.A. skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego,
przedsiębiorców i osób fizycznych. Kredyty dla firm realizujących
inwestycje w formule „Trzeciej strony”. Przedmiotem kredytowania mogą
być inwestycyjne przedsięwzięcia proekologiczne słuŜące np. oczyszczaniu
ścieków lub uzdatnianiu wody, których efekty ekologiczne w wyrazie
finansowym zapewniają spłatę kredytu. Linia usług proekologicznych
pozwala na dofinansowanie zakupu urządzeń i wyrobów słuŜących
ochronie środowiska.
Bank Światowy – jego środki mogą być przeznaczane na inwestycje
infrastrukturalne, w tym: budowę systemów wodociągowych oraz
systemów kanalizacji/zbierania i utylizacji ścieków, poprawę stanu
infrastruktury drogowej. Wnioskodawcami mogą być: gminy wiejskie,
wiejsko-miejskie i miejskie (poniŜej 15000 mieszkańców).

Ponadto samorządy mogą korzystać z usług: Banku Śląskiego S.A.,
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Gospodarczego Banku
Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu, Kredyt Banku S.A., Powszechnego Banku
Kredytowego S.A i in.
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6. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Na potrzeby realizacji celów i kierunków działań załoŜonych w niniejszym
programie określono zadania przewidziane do wykonania wraz ze
wskazaniem terminów i jednostek odpowiedzialnych za ich realizację. PoniŜej
w tabeli nr 21 zamieszczono harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji
wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Powiatu
Strzeleckiego w zakresie ochrony środowiska wraz z określeniem źródeł
finansowania.
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
DPS – Dom Pomocy Społecznej
GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
POIiŚ – Program Operacyjny infrastruktura i Środowisko na lata 2007 –
2013
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PRO WO – Regionalny Program operacyjny Województwa Opolskiego na lata
2007 – 2013
SOSW – Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu
WZMiUW Opole – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w opolu
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Tabela nr 21. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji wybranych zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony
środowiska wraz z określeniem źródeł finansowania
Lp.

Zadanie

Okres
realizacji

Jednostka
odpowiedzialna

Szacunkowe
koszty [PLN]

Źródło
finansowania

1

2

3

4

5

6

Powiat

5 000

środki własne

Powiat

20 000

PFOŚiGW

1.

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
Opracowanie powiatowego programu rekultywacji i zalesiania
2008
zdegradowanych gleb na obszarach uŜytkowanych rolniczo

2.

Okresowe badania jakości gleby i ziemi

3.

OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN I REKULTYWACJA TERENÓW POEKSPLOATACYJNYCH
Opracowanie powiatowej mapy zasobów kopalin (w tym terenów
powiat
2008 – 2010
30 000
perspektywicznych)
geolog wojewódzki
OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla
wsi Klucz i Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym księŜy Las i
Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) Olszowa

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniowice etap II

6.
7.
8.

9.

10.

Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej we
wsi Otmice w gminie Izbicko – etap I i II
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Ligota
Czamborowa w gminie Izbicko
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce
Opolskie
Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na obszarze zbiornika GZWP 333 Opole - Zawadzkie
jako kontynuacja projektu ISPA nr 2001/PL/16/P/PE/028 –
gminy Zawadzkie i Kolonowskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszowej i Łąkach kozielskich
wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych

2007 – 2010

środki własne
RPO WO
GFOŚiGW
środki własne
budŜet państwa
RPO WO
GFOŚiGW
środki własne
budŜet państwa

2009 - 2010

Gmina Ujazd

11 489 323

2009

Gmina Ujazd

3 989 062

2009 – 2010

gm. Izbicko

10 689 094

RPO WO

2009 – 2010

gm. Izbicko

4 633 832

PROW

126 000 000

POiIŚ
NFOŚiGW

57 055 813

POiIŚ

8 000 000

RPO WO
GFOŚiGW
środki własne
budŜet państwa

2007 - 2012

2009 - 2012

2008 - 2010

Strzeleckie Wodociągi i
Kanalizacja sp. z o.o.
Zakład Gospodarki
Komunalnej
„ZAW-KOM” Sp. z o.o.
w Zawadzkiem
Gmina Leśnica
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c.d. Tabela nr 21
1

2

3

4

5

6

11.

Program „Zdrowa Woda” – budowa sieci wodociągowych z
modernizacją ujęć – Gmina Leśnica

2010

Gmina Leśnica

1 200 000

GFOŚiGW

12.

Modernizacja ujęcia wody w Kolonowskiem

2007 – 2009

Gmina Kolonowskie

440 000

13.

Budowa zbiornika małej retencji w Jemielnicy

2008 - 2013

14.

Tworzenie zbiorników
Kolonowskie

15.

Remont regulacji rzeki Jemielnicy

16.

17.

małej

retencji

na

obszarze

gminy

Wykonanie dokumentacji obszaru korzystnego oddziaływania
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej
zadania wykonanie urządzeń oczyszczania wód opadowych i
roztopowych wraz z przebudową wylotów kanalizacji deszczowych
w ciągu drogi powiatowej 18705 i 1401
Odwodnienie boisk rekreacyjno-sportowych przy SOSW w Leśnicy

19.

Modernizacja kotłowni w DPS Strzelce Opolskie

20.

Termorenowacja budynków podlegających Starostwu

22.
23.
24.
25.

1 600 000

Termomodernizacja obiektów
Strzelcach Opolskich
Termomodernizacja budynku
Zawadzkiem
Termomodernizacja budynku
śędowicach
Termomodernizacja budynku
Kielczy

Publicznego Gimnazjum Nr 1 w
Publicznej Szkoły Podstawowej w
Publicznej Szkoły Podstawowej w
Publicznej Szkoły Podstawowej w

Termomodernizacja budynków podlegających Gminie Kolonowskie

25 000

środki własne
gminy

2008 2009

WZMiUW Opole

1 500 000

PROW

2007 – 2010

Powiat

44 000

PFOŚiGW

2007

Powiat

15 000

budŜet Powiatu

40 000

budŜet Powiatu
budŜet gminy

SOSW
Gmina Leśnica
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

18.

21.

2009 - 2010

WZMiUW Opole
Gmina Jemielnica
WZMiUW Opole
Nadleśnictwo
Gmina

RPO WO
WFOŚiGW
środki własne
RPO WO
WFOŚiGW

2007

DPS Strzelce
Opolskie

2008 – 2009

3 143 000

RPO WO
PFRON
środki własne

Powiat

2007 – 2010

411 440

PFOŚiGW

2009

1 450 000

WFOŚiGW

2009

804 000

WFOŚiGW

2009

492 000

WFOŚiGW

2009

795 500

WFOŚiGW

2008 - 2014

410 000

RPO WO,
WFOŚiGW,
środki własne

Gmina
Strzelce Op.
Gmina
Zawadzkie
Gmina
Zawadzkie
Gmina
Zawadzkie
Gmina
Kolonowskie
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1

2

3

4

5

6

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU
26.

Rewitalizacja parku miejskiego w Strzelcach Opolskich

2008 – 2012

Gmina Strzelce
Opolskie

10 000 000

27.

Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększania Lesistości

2008 - 2010

Powiaty, Gminy,
Nadleśnictwa
Właściciele gruntów

100 000

28.
29.
30.

31.

32.
33.

Sporządzanie inwentaryzacji stanu lasu – gruntów zalesionych
Powiat
zgodnie z ustawą o zalesianiu gruntów porolnych
Prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności
Powiat
Starostwa
Gospodarka leśna – wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i
Powiat
prowadzenie uprawy leśnej
POWAśNE AWARIE PRZEMYSŁOWE
KP PSP w
Ochrona przeciwpoŜarowa – zakup sprzętu i urządzeń
Strzelcach Op.
specjalistycznych
MONITORING ŚRODOWISKA
Dotacja dla OWIOŚ na prowadzenie monitoringu powietrza w
WIOŚ w
powiecie strzeleckim
Opolu
Aktualizacja gminnych programów ochrony środowiska

RPO WO,
WFOŚiGW
środki własne
BudŜet Państwa
WFOŚiGW
środki własne

2008

700

PFOŚiGW

2007 – 2010

60 100

budŜet powiatu

2007 – 2010

107 539

ARiMR

2007

12 000

budŜet Powiatu

2007 – 2010

13 500

PFOŚiGW

2008

100 000

GFOŚiGW
środki własne

Powiat

2007 – 2010

16 000

PFOŚiGW

Powiat
gmina Izbicko

2007 – 2009

3 479 686

budŜet Powiatu

gminy
EDUKACJA EKOLOGICZNA

34.

Konkurs zbiórki surowców wtórnych dla przedszkoli i szkół

35.

Przebudowa ścieŜki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1809
Izbicko – Ligota Dolna na odcinku Izbicko – Otmice
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