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1. PODSTAWA PRAWNA I CEL SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO 

Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest projekt „Programu ochrony 

środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025”. Podstawą prawną przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, której elementem jest opracowanie Prognozy jest art. 46 i 47 Ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko [1]. 

Zakres Prognozy oddziaływania na środowisko wynika z art. 51 Ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko [1]. Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 

środowisko został uzgodniony dodatkowo z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Opolu, zgodnie z wymaganiami art. 53 ww. ustawy. 

Celem prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko jest wskazanie potencjalnych zmian w środowisku wynikających z realizacji 

działań zawartych w projekcie dokumentu. W Prognozie wskazuje się na charakter i zasięg potencjalnego 

oddziaływania, oraz wyznacza działania mające na celu zapobieganie/minimalizację potencjalnych 

negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. 

2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU  

Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona dla projektu „Programu ochrony 

środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025” zwanego w dalszej części „POŚ dla Powiatu 

Opolskiego”. Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ dla Powiatu Opolskiego jest realizacja 

przez Powiat polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów 

strategicznych i programowych. POŚ dla Powiatu Opolskiego stanowić będzie podstawę funkcjonowania 

systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony 

środowiska i przyrody na szczeblu danej JST. 

Celem strategicznym POŚ dla Powiatu Opolskiego jest przedstawienie wytycznych do 

racjonalnych działań programowych na dalsze lata i poprawa stanu środowiska przyrodniczego 

obszaru Powiatu Opolskiego, bądź utrzymanie dobrego poziomu tam gdzie został on osiągnięty 

w wyniku realizacji założeń poprzednich projektów. Zawarte w POŚ dla Powiatu Opolskiego 

rozwiązania inwestycyjne oraz organizacyjno-informacyjne przyczynią się do właściwego, zgodnego 

z zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarowania zasobami przyrodniczymi. POŚ dla Powiatu 

Opolskiego jest wypełnieniem obowiązku Powiatu w zakresie sporządzania strategicznych dokumentów 

powiatowych, co pozwala na bieżąco kontrolować stan środowiska oraz planować na tej podstawie 

działania służące ochronie środowiska.  

Przyjęcie POŚ dla Powiatu Opolskiego jest formą podejmowania strategicznej decyzji umożliwiającej 

realizację kierunków rozwoju tego zakresu działalności w określonej perspektywie czasowej. Wynikiem 

procesu planowania jest dokument zawierający wizję rozwoju systemu zarządzania ochroną środowiska, 

określający opcje i warunki rozwiązań. Jest on także ważnym środkiem informacji, narzędziem kontroli 

i materiałem wykorzystywanym do rozwoju systemu w przyszłości. Właściwy system zarządzania 

ochroną środowiska musi opierać się na strategicznych wnioskach, które w tym przypadku są 

przedstawione w postaci dokumentów programowych. 

Przyjęte w POŚ rozwiązania uwzględniają w pierwszej kolejności działania prowadzące do 

zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, poprawy stanu środowiska, poprawy stanu 

jakości powietrza, zapewnienia racjonalnej gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, 
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przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz do 

zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców.  

Struktura POŚ obejmuje omówienie: 

1) spójności POŚ z dokumentami strategicznymi i programowymi wyższego szczebla, 

2) sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej Powiatu Opolskiego, 

3) oceny stanu środowiska na terenie Powiatu Opolskiego z uwzględnieniem jedenastu obszarów 

przyszłej interwencji: (1) ochrony klimatu i jakości powietrza, (2) zagrożenia hałasem, (3) pól 

elektromagnetycznych, (4) gospodarowania wodami, (5) gospodarki wodno-ściekowej, (6) zasobów 

geologicznych, (7) gleb, (8) gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, (9) 

zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, (10) zagrożeń poważnymi awariami, (11) 

edukacji ekologicznej uwzględniającej zagadnienia horyzontalne tj. adaptację do zmian klimatu, 

nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring środowiska, 

4) celów, kierunków interwencji i zadań wynikających z oceny stanu środowiska, 

5) harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającego ze zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla 

poszczególnych obszarów interwencji, 

6) systemu realizacji POŚ w zakresie zarządzania i monitorowania w oparciu o ustalone wskaźniki. 

W POŚ dla Powiatu Opolskiego wyznaczono następujące cele i kierunki interwencji:  

1) Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Cel: Poprawa jakości powietrza 

Kierunek interwencji:  

• Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie emisji z sektora komunalno-bytowego, 

• Ograniczenie emisji z sektora transportowego, 

• Rozwój energetyki odnawialnej, 

• Monitoring i kontrola jakości powietrza, 

2) Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 

Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego 

Kierunek interwencji:  

• Ograniczanie emisji hałasu i ochrona przed hałasem, 

• Monitoring i kontrola emisji hałasu, 

3) Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Cel: Ochrona przed PEM 

Kierunek interwencji:  

• Monitoring oraz ograniczenie emisji PEM,  

4) Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

Cel: Racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 

Kierunek interwencji:  

• Ochrona przed skutkami zjawisk ekstremalnych, 

• Monitoring i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

5) Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa 

Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, 

Kierunek interwencji:  

• Monitoring i kontrola wód i ścieków oraz racjonalizacja zużycia wód 

6) Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

Cel: Racjonalna gospodarka zasobami złóż, 

Kierunek interwencji:  

• Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów kopalin, 
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• Monitoring i kontrola terenów złóż, 

7)  Obszar interwencji: Gleby 

Cel: Ochrona i właściwe użytkowanie powierzchni ziemi 

Kierunek interwencji:  

• Zachowanie możliwie dobrego stanu gleb, 

• Monitoring i rekultywacja terenów zdegradowanych, 

8) Obszar interwencji: Gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Cel: Racjonalna gospodarka odpadami  

Kierunek interwencji:  

• Doskonalenie i utrzymanie systemu gospodarki odpadami, 

• Wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, 

9) Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze i dziedzictwu kulturowe 

Cel: Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych 

Kierunek interwencji:  

• Wzmocnienie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, w tym ochrona gatunków 

i siedlisk, 

• Zwiększenie lesistości i pielęgnacja terenów zielonych, 

• Zachowanie, odtwarzanie i polepszanie stanu obiektów zabytkowych, 

10) Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Cel: Ochrona przed poważnymi awariami 

Kierunek interwencji:  

• Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia poważnej 

awarii, 

11) Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna - zagadnienie horyzontalne 

Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej 

Kierunek interwencji:  

• Kształtowanie właściwych postaw społecznych w zakresie ochrony środowiska. 
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3. POWIĄZANIE PROJEKTU DOKUMENTU Z CELAMI OCHRONY ŚRODOWISKA 

USTANOWIONYMI W DOKUMENTACH WYŻSZEGO SZCZEBLA ORAZ SPOSÓB 

ICH UWAGLĘDNIENIA W PROJEKCIE DOKUMENTU 
 

POŚ dla Powiatu Opolskiego realizując lokalną politykę ochrony środowiska sporządzony został 

z uwzględnieniem celów zawartych w strategiach i programach wynikających z Ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju [15]. Ponadto wpisuje się w szereg dokumentów strategicznych poziomu 

krajowego, regionalnego i lokalnego. Zgodność założeń POŚ dla Powiatu Opolskiego z dokumentami 

wyższego szczebla gwarantuje, że podejmowane działania będą uporządkowane i spójne na poziomie 

lokalnym i regionalnym. Nawiązanie do celów strategicznych wyższego poziomu powoduje, że 

zaplanowane w POŚ działania nie są przypadkowe, lecz służą osiągnięciu celów długoterminowych 

będących kontynuacją jednorodnej polityki strategicznej i ekologicznej.  

3.1. Powiązania projektu Programu z celami strategicznymi na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

Na potrzeby Prognozy oddziaływania na środowisko przeprowadzono analizę zgodności celów 

i kierunków interwencji wyznaczonych w POŚ dla Powiatu Opolskiego z celami innych dokumentów 

strategicznych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. Dokumenty zostały 

przeanalizowane pod kątem zgodności z celami w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego 

rozwoju. Przedstawiono jedynie te cele strategiczne, które związane są z szeroko rozumianym systemem 

ochrony środowiska. Analizie zgodności poddano cele i kierunki interwencji wyznaczone zarówno 

w ramach zadań własnych powiatu jak i zadań monitorowanych.  
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Tabela 1. Analiza zgodności z celami strategicznymi na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym  

LP CELE WYZNACZONE W MIĘDZYNARODOWYCH, WSPÓLNOTOWYCH I 
KRAJOWYCH DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH SPÓJNE Z POŚ 

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI WYZNACZONE W POŚ 

DOKUMENTY MIĘDZYNARODOWE I WSPÓLNOTOWE 
Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030 

1.  Agenda jest planem działań na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu. Celem agendy 
jest również wzmocnienie powszechnego pokoju w warunkach większej wolności. W 
Agencie sformułowano 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.  

Wszystkie wyznaczone cele i kierunki interwencji są zgodne z celami 
nadrzędnymi Agendy Zrównoważonego Rozwoju. W Programie ochrony 
środowiska dla Powiatu Opolskiego zaproponowano szereg działań 
wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju m.in. rozwój systemów 
wykorzystujących odnawialne źródła energii, przedsięwzięcia w zakresie 
zwiększania efektywności energetycznej aby przeciwdziałać zmianom 
klimatu, zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, przyrodniczych 
i bioróżnorodności. 

Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 
2.  Główne cele nowej Strategii to: 

- ustanowienie obszarów chronionych na co najmniej 30% powierzchni lądowej i 30% 
powierzchni morskiej Europy 
- odtworzenie zdegradowanych ekosystemów na lądzie i na morzu poprzez 
- wzrost produkcji w systemie rolnictwa ekologicznego i zwiększenie liczby elementów 
krajobrazu rolniczego przyjaznych przyrodzie 
- zatrzymanie i odwrócenie trendu spadkowego populacji zapylaczy 
- zmniejszenie użycia i ryzyka związanego ze stosowaniem pestycydów o 50% do 2030 r. 
- odtworzenie co najmniej 25 000 km europejskich rzek poprzez przywrócenie do stanu 
swobodnego przepływu 
-zasadzenie 3 miliardów drzew 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe 
Cel: Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych 
Kierunek interwencji:  
• Wzmocnienie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, w tym 

ochrona gatunków i siedlisk, 
• Zwiększenie lesistości i pielęgnacja terenów zielonych. 
Obszar interwencji: Gleby 
Cel: Ochrona i właściwe użytkowanie powierzchni ziemi 
Kierunek interwencji:  
• Zachowanie możliwie dobrego stanu gleb, 
• Monitoring i rekultywacja terenów zdegradowanych. 

Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej do 2020 
3.  Cel nadrzędny (globalny): Rozwój zrównoważony.  

Osiągnięcie celu poprzez realizację celów szczegółowych i działań głównie w aspektach 
tj.:  

1) Ograniczenie zmian klimatycznych oraz wzrostu zużycia energii  
2) Bardziej odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi  
3) Poprawa systemu transportowego oraz systemu zarządzania gruntami 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 
Cel: Poprawa jakości powietrza 
Kierunek interwencji:  

• Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie emisji z sektora 
komunalno-bytowego, 

• Ograniczenie emisji z sektora transportowego, 
• Rozwój energetyki odnawialnej, 
• Monitoring i kontrola jakości powietrza. 

 
Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 
Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego 
Kierunek interwencji:   
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• Ograniczanie emisji hałasu i ochrona przed hałasem , 
• Monitoring i kontrola emisji hałasu. 

 
 
Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe 
Cel: Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych 
Kierunek interwencji:  

• Wzmocnienie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, w tym 
ochrona gatunków i siedlisk, 

• Zwiększenie lesistości i pielęgnacja terenów zielonych. 
Biała Księga: Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania 

4.  Cel główny: osiągnięcie w UE takiej zdolności adaptacji, by mogła ona stawić czoła 
skutkom zmian klimatu.  
Działania:  
1) Tworzenie trwałych podstaw wiedzy na temat oddziaływania i skutków zmian 
klimatu w UE,  
2) Włączenie adaptacji do kluczowych dziedzin politycznych UE,  
3) Stosowanie kombinacji instrumentów politycznych (instrumenty rynkowe, wytyczne, 
partnerstwa publiczno-prywatne) celem zapewnienia skutecznej realizacji procesu 
adaptacji,  
4) Nasilenie międzynarodowej współpracy w zakresie adaptacji. 

Wyznaczone cele i kierunki interwencji w ramach poszczególnych obszarów 
uwzględniają zagadnienia horyzontalne w tym adaptacje do zmian klimatu. 
Wyznaczone cele i kierunki interwencji zapewniają poprawę warunków 
klimatycznych oraz dbałość o jakość powietrza atmosferycznego poprzez 
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, stosowanie rozwiązań energooszczędnych, 
przeciwdziałanie zagrożeniom nadzwyczajnym (suszom, powodziom itp.) 
oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.  

VIII Program działań na rzecz środowiska (8EAP) – priorytety polityki ochrony środowiska w UE na lata 2019-2024 
5.  Cele główne:  

Cel 1: ochrona obywateli i swobód 
Cel 2: rozwijanie silnej i prężnej bazy gospodarczej 
Cel 3: budowanie neutralnej klimatycznie, ekologicznej, sprawiedliwej i socjalnej 
Europy 
Cel 4: promowanie europejskich interesów i wartości na scenie światowej. 

Wszystkie cele i kierunki interwencji wyznaczone dla poszczególnych 
obszarów. POŚ dla Powiatu Opolskiego wyznacza cele i kierunki dotyczące 
ochrony przyrody, bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów i przejścia 
na gospodarkę niskoemisyjną oraz ochrony zdrowia ludzi przed zagrożeniami 
środowiskowymi, w tym poważnymi awariami. Założenia przyjęte w POŚ dla 
Powiatu Opolskiego zapewniają rozwój gospodarczy regionu z pełnym 
poszanowaniem bioróżnorodności. POŚ dla Powiatu Opolskiego wpisuje się 
głównie w priorytet dotyczący budowania naturalnej, ekologicznej 
i klimatycznej Europy.  

DOKUMENTY KRAJOWE 
Polityka Ekologiczna Państwa 2030 

6.  Cel szczegółowy: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 
ekologicznego  
• Kierunek interwencji - zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie 

dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego 
stanu wód,  

Przyjęte w POŚ cele i kierunki są zgodne z celami szczegółowymi i kierunkami 
Polityki Ekologicznej Państwa. POS przedstawia założenia programowe dla 
każdego komponentu środowiska uwzględniając w tym ochronę powietrza, 
ochronę przed hałasem, ochronę przed promieniowaniem 
elektromagnetycznych, ochronę powierzchni ziemi i jej zasobów, ochronę 
przyrody i bioróżnorodności oraz ochronę przed zmianami klimatu. Działania 
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• Kierunek interwencji - likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub 
istotne zmniejszenie ich oddziaływania, 

• Kierunek interwencji - ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb,  
• Kierunek interwencji - przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej,  
Cel szczegółowy: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami 
środowiska  
• Kierunek interwencji - zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej 
i krajobrazu,  

• Kierunek interwencji - wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej 
gospodarki leśnej,  

• Kierunek interwencji - gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym,  

• Kierunek interwencji - zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie 
i wdrożenie polityki surowcowej państwa,  

• Kierunek interwencji - wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie 
najlepszych dostępnych technik BAT (polegają określaniu granicznych wielkości 
emisji dla większych zakładów przemysłowych),  

Cel szczegółowy: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich 
oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych,  
• Kierunek interwencji - przeciwdziałanie zmianom klimatu,  
• Kierunek interwencji - adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk 

żywiołowych,  
Cel horyzontalny: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności 
i postaw) ekologicznych społeczeństwa  
• Kierunek interwencji - edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców 

zrównoważonej konsumpcji,  
Cel horyzontalny: Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania 
instrumentów ochrony środowiska  
• Kierunek interwencji - usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną 

środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania. 

wskazane w POŚ są zbieżne z kierunkami PEP 2030 i stanowią ich realizację 
na szczeblu lokalnym.  

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030 
7.  Cel 7: „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa 

stanu środowiska”: 
• Kierunek interwencji – Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,  
• Kierunek interwencji – Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,  
• Kierunek interwencji – Realizacja programu inteligentnych sieci 

w elektroenergetyce,  

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 
Cel: Poprawa jakości powietrza 
Kierunek interwencji:  

• Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie emisji z sektora 
komunalno-bytowego, 

• Ograniczenie emisji z sektora transportowego, 
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• Kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu 
zużyciem energii,  

• Kierunek interwencji – Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej 
gospodarki,  

• Kierunek interwencji – Zwiększenie poziomu ochrony środowiska. 
Cel 8: „Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla 
rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych”: 
• Kierunek interwencji – Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach,  
• Kierunek interwencji – Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu 

pozarolniczych miejsc pracy na wsi i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii 
obszary wiejskie – miasta,  

• Kierunek interwencji – Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności 
sektora rolno-spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz 
stymulujący wzrost pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich, 

• Kierunek interwencji – Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych 
stymulujących rozwój miast.  

Cel 9: „Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski”: 
• Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez utworzenie 

zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego. 

• Rozwój energetyki odnawialnej, 
• Monitoring i kontrola jakości powietrza, 

Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 
Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego 
Kierunek interwencji:  

• Ograniczanie emisji hałasu i ochrona przed hałasem , 
• Monitoring i kontrola emisji hałasu, 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe 
Cel: Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych 
Kierunek interwencji:  

• Wzmocnienie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, w tym 
ochrona gatunków i siedlisk, 

• Zwiększenie lesistości i pielęgnacja terenów zielonych. 

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 
8.  Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

• Kierunek interwencji 1.1. – Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami 
kopalin,  

• Kierunek interwencji 1.2. – Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, 
suszą i deficytem wody, 

• Kierunek interwencji 1.3. – Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, 
w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna,  

• Kierunek interwencji 1.4. – Uporządkowanie zarządzania przestrzenią,  
Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego 
zaopatrzenia w energię 
• Kierunek interwencji 2.1. – Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii,  
• Kierunek interwencji 2.2. – Poprawa efektywności energetycznej,  
• Kierunek interwencji 2.6. – Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł 

energii,  
• Kierunek interwencji 2.7. – Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,  
• Kierunek interwencji 2.8. – Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji 

pojazdów wykorzystujących paliwa alternatywne, 
Cel 3. Poprawa stanu środowiska 

Wszystkie wyznaczone cele i kierunki interwencji są zgodne z celami 
środowiskowymi Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”. 
Założenia wskazane w POŚ dla Powiatu Opolskiego są zgodne z celem 
głównym strategii jakim jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych 
i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie 
warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora 
energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne 
oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. Wyznaczone cele i kierunki 
interwencji zakładają dbałość o środowisko przyrodnicze poprzez 
uporządkowanie, pielęgnację, ochronę i efektywne wykorzystanie walorów 
przyrodniczych powiatu Opolskiego. Ponadto przyjęte założenia zapewniają 
poprawę stanu środowiska oraz poprawę efektywności energetycznej na 
terenie powiatu Opolskiego.  
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• Kierunek interwencji 3.1. – Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa 
i gospodarki,  

• Kierunek interwencji 3.2. – Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym 
wykorzystanie ich na cele energetyczne,  

• Kierunek interwencji 3.3. – Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania 
energetyki,  

• Kierunek interwencji 3.4. – Wspieranie nowych i promocja polskich technologii 
energetycznych i środowiskowych,  

• Kierunek interwencji 3.5. – Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie 
warunków do powstawania zielonych miejsc pracy, 

Strategia Rozwoju Transportu do 2030 roku 
9.  Głównym celem krajowej polityki transportowej przedstawionej w strategii jest 

zwiększenie dostępności transportowej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa 
uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego przez utworzenie spójnego, 
zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikom systemu 
transportowego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym. Osiągnięcie tego celu 
pozwoli na rozwijanie dogodnych warunków, sprzyjających stabilnemu rozwojowi 
gospodarczemu kraju. 
 
Realizacja celu głównego w perspektywie do 2030 r. wymaga podjęcia następujących 
działań: 
• budowy zintegrowanej i wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej 

konkurencyjnej gospodarce, 
• poprawy sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym, 
• zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności (chodzi m.in. o promocję transportu 

zbiorowego), 
• poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów, 
• ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko; 
• poprawy efektywności wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia 

transportowe. 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 
Cel: Poprawa jakości powietrza 
Kierunek interwencji:  

• Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie emisji z sektora 
komunalno-bytowego, 

• Ograniczenie emisji z sektora transportowego, 
• Rozwój energetyki odnawialnej, 
• Monitoring i kontrola jakości powietrza, 

 
Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 
Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego 
Kierunek interwencji:  

• Ograniczanie emisji hałasu i ochrona przed hałasem , 
• Monitoring i kontrola emisji hałasu. 

Polityka Energetyczna Polski do 2030r. 
10.  Brak jasno zdefiniowanego celu głównego.  

Podstawowe kierunki:  
 poprawa efektywności energetycznej,  
 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  
 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej,  
 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,  
 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,  

Główne cele i kierunki interwencji związane z racjonalną polityką 
energetyczną powiatu oraz ograniczaniem negatywnych oddziaływań na 
środowisko z energetyki zostały zawarte w obszarze Ochrona klimatu 
i jakości powietrza. Wyznaczone cele i kierunki w tym obszarze wpisują się 
w podstawowe kierunki Polityki Energetycznej Polski. W POŚ dla Powiatu 
Opolskiego wyznaczono: 
 
Cel: Poprawa jakości powietrza 
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 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. Kierunek interwencji:  
• Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie emisji z sektora 

komunalno-bytowego, 
• Ograniczenie emisji z sektora transportowego, 
• Rozwój energetyki odnawialnej, 
• Monitoring i kontrola jakości powietrza. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) 
11.  Cel główny: Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie 

zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych - 
konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz 
spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie. 

Wszystkie wyznaczone cele i kierunki interwencji muszą być realizowane 
zgodnie przyjętymi zasadami kształtowania przestrzeni w poszczególnych 
gminach powiatu Opolskiego. Wyznaczone zadania (w szczególności 
inwestycyjne) powinny być zgodne z obowiązującą polityką przestrzenną 
gminy i województwa, w szczególności z aktami prawa miejscowego, które 
wyznaczają ramy kształtowania i wykorzystania przestrzeni 
w poszczególnych regionach gminy. Ważnym jest zatem osiągnięcie 
wyznaczonego efektu ekologicznego nakreślonego w celu i kierunki 
interwencji przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o walory przestrzenno-
krajobrazowe.  

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 
12.  Cel główny: Dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki 
odpadami, a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami, czyli po pierwsze zapobieganie powstawaniu 
odpadów, a następnie kolejno przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne 
metody odzysku (czyli wykorzystanie odpadów), unieszkodliwienie, przy czym najmniej 
pożądanym sposobem ich zagospodarowania jest składowanie. 

Obszar interwencji: Gospodarowanie odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów 
Cel: Racjonalna gospodarka odpadami  
Kierunek interwencji:  

• Doskonalenie i utrzymanie systemu gospodarki odpadami , 
• Wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów. 

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - AKPOŚK 2022 
13.  Cel główny: Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym 

idzie ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami 
Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa 
Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  
Kierunek interwencji:  

• Monitoring i kontrola wód i ścieków. 
Polityka Wodna Państwa do roku 2030 

14.  Projekt „ Polityki Wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)”został 
przygotowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej na podstawie opracowania pt. 
„Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 
2015). 
Celem nadrzędnym PWP 2030 jest zapewnienie powszechnego dostępu ludności do 
czystej i zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez 
powodzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 
Cel: Racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi:  

• Ochrona przed skutkami zjawisk ekstremalnych, 
• Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 
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ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie 
spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównywania dysproporcji regionalnych.  
Cele strategiczne:  
Cel strategiczny1: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód i związanych z nimi 
ekosystemów,  
Cel strategiczny2: Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę,  
Cel strategiczny3: Zaspokojenie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb 
wodnych gospodarki,  
Cel strategiczny4: Ograniczenie wystąpienia negatywnych sutków powodzi i susz,  
Cel strategiczny5: Reforma systemu zarządzania i finansowania gospodarki wodnej. 

Aktualizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości 
15.  Cel główny: Zapewnienie zwiększenia lesistości kraju do 30% w roku 2020 i 33% po 

roku 2050.. 
Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 
Cel: Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych 
Kierunek interwencji:  

• Wzmocnienie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, w tym 
ochrona gatunków i siedlisk , 

• Zwiększenie lesistości i pielęgnacja terenów zielonych. 
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3.2. Powiązania projektu Programu z celami strategicznymi na szczeblu 

regionalnym 

Na potrzeby Prognozy oddziaływania na środowisko przeprowadzono analizę zgodności celów 

i kierunków interwencji wyznaczonych w POŚ dla Powiatu Opolskiego z celami innych dokumentów 

strategicznych na szczeblu regionalnym (wojewódzkim, powiatowym). Dokumenty zostały 

przeanalizowane pod kątem zgodności z celami w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego 

rozwoju. Przedstawiono jedynie te cele strategiczne, które związane są z szeroko rozumianym systemem 

ochrony środowiska. Analizie zgodności poddano cele i kierunki interwencji wyznaczone zarówno 

w ramach zadań własnych Powiatu Opolskiego jak i zadań monitorowanych.  
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Tabela 2. Analiza zgodności z celami strategicznymi na szczeblu regionalnym (powiatowym i wojewódzkim) 

LP CELE WYZNACZONE W REGIONALNYCH I LOKALNYCH DOKUMENTACH 
STRATEGICZNYCH 

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI WYZNACZONE W POŚ 

DOKUMENTY REGIONALNE 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 2019 

1.  Strategicznym celem polityki przestrzennej województwa opolskiego jest kształtowanie 
struktury przestrzennej odznaczającej się wysokim poziomem ładu przestrzennego, która 
będzie umożliwiała wykorzystanie jego zróżnicowanych terytorialnie potencjałów, 
zapewniała konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała 
niekorzystne różnice w warunkach życia wewnątrz regionu.  
W PZPWO 2019 zostały określone główne zasady gospodarowania przestrzenią 
województwa: 
1) zasada zachowania ładu przestrzennego 
2) zasada racjonalnego kształtowania sieci osadniczej 
3) zasada preferencji intensyfikacji zabudowy na terenach zainwestowanych wraz z ich 

regeneracją (odnową) 
4) zasada budowania tożsamości regionalnej poprzez zachowanie dziedzictwa 

kulturowego 
5) zasada spójności i ciągłości przestrzennej przy wyznaczaniu obszarów planistycznych 

i ich strefowaniu 
6) zasada poprawy dostępności przestrzennej 
7) zasada stymulowania rozwoju 
8) zasada rozwoju infrastruktury społecznej 
9) zasada tworzenia i wzmacniania potencjału akademickiego i naukowego 

województwa; 
10) zasada racjonalnego kształtowania 
11) zasada racjonalnego zagospodarowania 
12) zasada oszczędnego gospodarowania energią i zasobami złóż naturalnych; 
13) zasada wyznaczania obszarów funkcjonalnych i problemowych. 

Głównym celem polityki przestrzennej województwa opolskiego jest 
kształtowanie struktury przestrzennej, która będzie pobudzała rozwój 
województwa, zapewniała konkurencyjność w stosunku do otoczenia 
zewnętrznego i eliminowała niekorzystne różnice w warunkach życia wewnątrz 
regionu. 
Przyjęte w POŚ dla Gminy Ujazd cele, kierunki interwencji oraz zadania 
wynikają bezpośrednio lub pośrednio z przyjętych założeń realizują wizję i cel 
główny określony w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
opolskiego. 
  

Strategia rozwoju Województwa Opolskiego 2030 
2.  Strategia Opolskie 2030 zachowuje spójność trzech wymiarów rozwoju: społecznego, 

gospodarczego oraz środowiskowego. W ramach tych trzech obszarów wyznaczono 
następujące cele i kierunki działań wpisujące się w tematykę ochrony środowiska: 
Cel 1 – Opolskie zeroemisyjne 
- obniżenie emisyjności gospodarki 
- rozwój zielonych technologii 
- poprawa efektywności energetycznej gospodarki 
Cel 2 – Przyjazne środowisko i racjonalna gospodarka zasobami 
- rozwój świadomości ekologicznej i praktycznych zastosowań 

POŚ dla Powiatu Opolskiego realizuje założenia projektu Strategii rozwoju 
województwa opolskiego. Wyznaczone w POŚ obszary i kierunki interwencji 
wraz z poszczególnymi zadaniami są zgodne z następującymi środowiskowymi 
celami operacyjnymi nakreślonymi w Strategii rozwoju województwa 
opolskiego 2030: 
1) poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej, 
2) wspieranie niskoemisyjnej gospodarki, 
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LP CELE WYZNACZONE W REGIONALNYCH I LOKALNYCH DOKUMENTACH 
STRATEGICZNYCH 

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI WYZNACZONE W POŚ 

- ochrona zasobów wodnych 
- nowoczesna gospodarka odpadami 
- zarządzanie zasobami gleb i kopalin 
- zapobieganie skutkom zjawisk klimatycznych 
Cel 3– Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
- ochrona bioróżnorodności 
- dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego 
- wzmocnienie systemu ochrony przyrody 
- ochrona krajobrazów 
Cel 4– Region dostępny komunikacyjnie 
- rozwój infrastruktury komunikacyjnej 
- rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej 
- rozwój transportu zintegrowanego 

3) kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu 
i bioróżnorodności, 
4) racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 
5) przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych 
i cywilizacyjnych. 

Program Ochrony Środowiska dla województwa opolskiego na lata 2021-2027 
3.  Celami środowiskowymi „Programu Ochrony Środowiska dla województwa opolskiego na 

lata 2021-2027”, w które wpisują się w założenia niniejszego POŚ są: 
Obszar: Ochrona klimatu i jakości powietrza – cele:  

− Spełnianie wymagań w zakresie jakości powietrza 

− Adaptacja do zmian klimatu;  

− Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;  

Obszar: Zagrożenie hałasem – cele:  

− Dobry stan klimatu akustycznego, brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

hałasu;  

− Zmniejszenie liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas 

Obszar: Pola elektromagnetyczne – cele:  

− Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych na poziomach 

nieprzekraczających wartości dopuszczalnych;  

Obszar: Gospodarowanie wodami – cele: 

− Zwiększenie retencji wodnej województwa; 

− Racjonalizacja i ograniczenie zużycia wody; 

− Przeciwdziałanie skutkom suszy; 

− Osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód;  

Obszar: Gospodarka wodno-ściekowa, - cele:  

− Poprawa jakości wody;  

− Poprawa stopnia zwodociągowania i skanalizowania województwa 

Wszystkie wyznaczone cele i kierunki interwencji są zgodne z celami 
środowiskowymi Programu Ochrony Środowiska dla województwa opolskiego. 
Wyznaczone cele i kierunki interwencji zakładają dbałość o środowisko 
przyrodnicze poprzez uporządkowanie, pielęgnację, ochronę i efektywne 
wykorzystanie walorów przyrodniczych Powiatu Opolskiego. Ponadto przyjęte 
założenia zapewniają poprawę infrastruktury transportowej 
i uporządkowania przestrzeni publicznej w powiecie. Przyjęte założenia w POŚ 
dla Powiatu Opolskiego zakładają m.in. zwiększenie efektywności 
energetycznej i ograniczenie emisji., poprawę klimatu akustycznego, 
ograniczenie odziaływań PEM, racjonalizację i ochronę wód, poprawę 
gospodarki wodno-ściekowej, ochronę zasobów naturalnych i kopalin, ochronę 
gleb, ograniczenie ilości odpadów, dbałość i ochronę walorów przyrodniczych, 
ochronę walorów kulturowych, ograniczenie zdarzeń o znamionach poważnej 
awarii oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu 
Opolskiego.  

Id: 3EDB0C97-C33E-4502-90E3-FC749E22AF65. Projekt Strona 207



 

 

Strona | 20 

 

LP CELE WYZNACZONE W REGIONALNYCH I LOKALNYCH DOKUMENTACH 
STRATEGICZNYCH 

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI WYZNACZONE W POŚ 

Obszar: Zasoby geologiczne – cele:  

− Ochrona złóż kopalin 

− Ograniczenie presji wywieranej na środowisko związanej z wydobyciem kopalin 

− Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych;  

Obszar: Gleby – cele:  

− Utrzymanie dobrej jakości gleb i ochrona ich przed degradacją;  

− Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych;  

Obszar: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – cele:  

− Redukcja ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności zmieszanych odpadów 

komunalnych;  

− Zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie; 

− Ograniczenie ilości odpadów komunalnych przekazywanych do składowania;  

− Ograniczenie nielegalnego obrotu odpadami;  

Obszar: Zasoby przyrodnicze – cel:  

− Zwiększenie lesistości województwa i zachowanie dobrego stanu terenów leśnych;  

− Zachowanie różnorodności biologicznej;  

− Kształtowanie i wzmacnianie systemu przyrodniczego; 

− Ochrona obszarów cennych przyrodniczo przed urbanizacją i wykorzystaniem 

rolniczym 

− Ochrona krajobrazowa województwa, w szczególności krajobrazów 

priorytetowych 

Obszar: Zagrożenie poważnymi awariami – cel:  

− Brak incydentów o znamionach poważnej awarii.  

Obszar: Edukacja – cel:  

- Świadome ekologicznie społeczeństwo;  
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4. METODYKA SPORZĄDZANIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 

Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025” przebiegało wieloetapowo i obejmowało kolejno:  

- ocenę aktualnego stanu środowiska na obszarze objętym dokumentem, zawierającą analizę 

zasobów i walorów środowiska oraz jakości środowiska, 

- ocenę potencjalnego wpływu ustaleń dokumentu na środowisko przyrodnicze, w tym na zdrowie 

ludzi, 

- opracowanie propozycji minimalizacji negatywnych skutków realizacji ustaleń dokumentu 

w obszarach, w których zidentyfikowano znaczące negatywne oddziaływania, 

- opracowanie systemu monitorowania środowiskowych skutków wdrażania dokumentu 

strategicznego. 

Opracowując Prognozę zastosowano metodę indukcyjno-opisową oraz metodę analogii 

środowiskowych. Ocenę stanu środowiska przyrodniczego oraz analizę jakości jego poszczególnych 

elementów sporządzono przy wykorzystaniu dostępnych danych na temat obszaru Powiatu Opolskiego tj. 

studium literatury, informacji pozostających w zasobach administracji rządowej i samorządowej, danych 

statystyki publicznej oraz państwowego monitoringu środowiska. Szczegółową analizę wpływu ustaleń 

projektu POŚ dla Powiatu Opolskiego na środowisko opracowano wykorzystując metodę macierzy 

interakcji. 

Zakres Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025” wynika z art. 51 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

[1]. Ponadto zakres i stopień szczegółowości Prognozy oddziaływania na środowisko został uzgodniony 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu (pismo znak: WOOŚ.411.2.9.2022.MO z dnia 25 

kwietnia 2022r.) – patrz załącznik tekstowy nr 1 oraz Opolskim Państwowym Wojewódzkim 

Inspektorem Sanitarnym w Opolu (pismo znak: NZ.9022.1.52.2022.JG z dnia 22 kwietnia 2022r.) – patrz 

załącznik tekstowy nr 2. Oświadczenie autora o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 

Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [1] stanowi załącznik tekstowy nr 3. 
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5. STAN ŚRODOWISKA, W TYM STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH 

OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 

5.1. Położenie administracyjne i geograficzne 

Powiat opolski o powierzchni 1534 km2 (stan na 31.12.2020, GUS) położony jest w centralnej części 

województwa opolskiego. Powiat opolski graniczy z: powiatem namysłowskim i kluczborskim (od 

północy), oleskim i strzeleckim (od wschodu), krapkowickim, prudnickim i nyskim (od południa) 

i Brzeskim (od zachodu). Powiat opolski administracyjnie podzielony jest na gminy miejsko-wiejskie: 

Niemodlin, Ozimek i Prószków, Tułowice oraz 9 gmin wiejskich: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, 

Komprachcice, Łubniany, Murów, Popielów, Tarnów Opolski, Turawa. 

Rysunek 1. Położenie Powiatu Opolskiego na tle podziału administracyjnego Polski 

 
Źródło: opracowanie własne  

Rysunek 2. Podział administracyjny Powiatu Opolskiego 

 
Źródło: opracowanie własne  
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Według podziału fizycznogeograficznego (Solon, 2018r.) Powiat opolski położony jest w obrębie 

następujących jednostek: 

• Megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa (3), 
• Prowincja: Niż Środkowoeuropejski (31), 
• Prowincja: Wyżyny Polskie (34) – południowo-wschodni fragment powiatu 

• Subprowincja: Niziny Środkowopolskie (318)  
• Subprowincja: WyżynaŚląsko-Krakowska (341) - południowo-wschodni fragment powiatu 

• Makroregion: Nizina Śląska (318.5), 
• Makroregion: Wyżyna Śląska (341.1) - południowo-wschodni fragment powiatu, 

• Mezoregion: Chełm (341.1) 
• Mezoregion: Dolina Nysy Kłodzkiej (318.54) 
• Mezoregion: Pradolina Wrocławska (318.52), 
• Mezoregion: Równina Niemodlińska (318.55), 
• Mezoregion: Równina Oleśnicka (318.56), 
• Mezoregion: Równina Opolska (318.57). 

5.2. Budowa geologiczna, rzeźba terenu i sposób użytkowania terenu 

Na terenie powiatu występują utwory czwartorzędu, trzeciorzędu, kredy i triasu. Dna dolin 

rzecznych pokrywają powierzchniowo holoceńskie gliny napływowe, pod którymi zalegają osady 

piaszczysto – żwirowe. W północno-zachodniej części powiatu (rejon gminy Popielów) najstarsze utwory, 

które tworzą kompleks skał staropaleozoicznych piętra kaledońskiego, budują tzw. zrąb Wężowic. 

Występują one pod grubą pokrywą utworów, wchodzących w skład monokliny przedsudeckiej, kredy 

opolskiej i ich pokrywy kenozoicznej. Północna część powiatu (rejon gminy Murów) również leży 

w obrębie monokliny przedsudeckiej zbudowanej głównie z utworów triasu, lokalnie permu. Podłoże 

pokrywy permo-mezozoicznej tworzą intensywnie sfałdowane, posiadające miąższość kilku tysięcy 

metrów, utwory karbonu dolnego (piaskowce, iłowce, mułowce). Środkowa część powiatu (rejon gmin 

Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa i Ozimek) położona jest również w granicach monokliny 

przedsudeckiej, którą stanowią osadowe serie skalne, począwszy od permu po trias górny. w podłożu tej 

jednostki, na głębokości 660 metrów, występują dolnokarbońskie szarogłazy i mułowce, nawiercone 

w okolicach Lędzin. Na permo-triasowych utworach monokliny, zalega niezgodnie pokrywa skał 

kenozoicznych: trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Południowo-zachodnia część powiatu (rejon gmin 

Niemodlin i Tułowice) zbudowana jest z osadów permu i triasu (od pstrego piaskowca do kajpru). Osady 

ułożone są monoklinalnie i zapadają na północ i północny wschód. w górnej kredzie powstały morskie 

osady depresji śląsko-opolskiej. Są to piaskowce cenomanu środkowego i górnego oraz osady turonu-

santonu. Południowa część powiatu (rejon gmin Komprachcice i Prószków) znajduje się w obrębie 

monokliny przedsudeckiej i monokliny krakowsko-częstochowskiej. Wychodnie podłoża 

przedczwartorzędowego (trias, kreda oraz trzeciorzęd), występują w północnej i południowo-wschodniej 

części obszaru. Utwory czwartorzędowe tworzą zwartą pokrywę w zachodniej i południowo-zachodniej 

części obszaru. Osady triasu pojawiają się na powierzchni w okolicach miejscowości Malina i Krapkowice 

(trias środkowy). Południowo-wschodnia część powiatu (rejon gmin Chrząstowice i Tarnów Opolski) 

położona jest w zachodniej części monokliny śląsko-krakowskiej. w budowie geologicznej rejonu biorą 

udział znane z wierceń utwory karbonu dolnego i permu, na których leżą szeroko rozprzestrzenione 

utwory triasu, przykryte w znacznej części osadami trzeciorzędu i czwartorzędu. 

Pod względem morfologii terenu północna część powiatu opolskiego charakteryzuje się słabo 

zróżnicowaną morfologią. Jest to w przewadze równina o rzeźbie polodowcowej, częściowo zmienionej 

przez późniejsze procesy denudacyjne oraz erozję i akumulację rzeczną. Wznosi się ona od wysokości 
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162,0 m n.p.m. do 215,0 m n.p.m.. w rzeźbie powierzchni terenu dominują formy pochodzenia 

wodnolodowcowego, rzecznego i eolicznego. Największe powierzchnie zajmują równiny 

wodnolodowcowe zbudowane z utworów piaszczysto-żwirowych zlodowaceń środkowopolskich. 

Występują również formy dolinne pochodzenia rzecznego: dna dolin Stobrawy, Budkowiczanki i Bogacicy 

z systemami tarasów nadzalewowych.  

 

Niemal 45% powierzchni powiatu zajmują lasy. Drzewostan na terenie gmin Komprachcice, 

Niemodlin, Prószków, Tułowice, Dąbrowa jest pozostałością pradawnej Puszczy Śląskiej. By chronić 

zwarty kompleks leśny z przewagą borów mieszanych powołano obszar krajobrazu chronionego pod 

nazwą „Bory Niemodlińskie”. w gminach: Popielów, Murów, Łubniany, Turawa i Chrząstowice rozległy 

kompleks leśny tworzą Lasy Stobrawsko – Turawskie, z doskonałymi warunkami bioklimatycznymi 

i bioterapeutycznymi. 

Obszar Powiatu Opolskiego to w przewadze krajobraz gruntów leśnych i zadrzewionych, zwłaszcza 

jego wschodnia część i południowo-zachodnia. w strukturze użytkowania dominują grunty leśne oraz 

zadrzewione i zakrzewione – 47,4% powierzchni powiatu. Najbardziej zalesionymi gminami są: Turawa, 

Murów, Ozimek i Tułowice. Grunty rolne stanowią 45% i przeważają w gminach: Popielów, Dobrzeń 

Wielki, Dąbrowa, Niemodlin, Komprachcice,. Prószków i Chrząstowice. Grunty zabudowane 

i zurbanizowane stanowią 5,4% powierzchni powiatu.  

Tabela 3. Struktura użytkowania terenu Powiatu Opolskiego 

Wyszczególnienie Powierzchnia geodezyjna [ha] 
Powierzchnia ogólna 153415 
Użytki rolne, w tym: 69124 

grunty orne 47184 
sady 305 

łąki trwałe 15832 
pastwiska trwałe 1361 

grunty rolne zabudowane 1703 
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 244 

grunty pod stawami 1052 
grunty pod rowami 756 

Nieużytki 687 
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 72660 

lasy 72400 
grunty zadrzewione i zakrzewione 260 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 8241 
tereny mieszkaniowe 2065 
tereny przemysłowe 521 

inne tereny zabudowane 554 
zurbanizowane tereny niezabudowane 293 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 414 
tereny komunikacyjne - drogi 3674 

tereny komunikacyjne - tereny kolejowe 393 
tereny komunikacyjne - inne tereny komunikacyjne 11 

grunty pod budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych 98 

użytki kopalne 218 
Grunty pod wodami 3003 

powierzchniowymi płynącymi 2917 
powierzchniowymi stojącymi 86 

Tereny różne 387 
Źródło: Dane ze Starostwa Powiatowego w Opolu, stan na 1 stycznia 2022r.  
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5.3. Gleby 

Gleby w większości należą do gleb słabych, wytworzonych z piasków pochodzenia aluwialnego. 

Występują tu głównie utwory piaszczyste, pseudobielicowe i bielicowe, miejscami utwory gliniaste, mady 

we współczesnych dolinach rzecznych, w miejscach niżej położonych czarne ziemie oraz miejscami gleby 

organiczne, objęte ochroną na terenie niektórych gmin powiatu. Spotyka się gleby brunatne właściwe 

i wyługowane, rdzawe, brunatne kwaśne, gleby glejowe, mułowo-torfowe, torfowe i torfowo-murszowe 

torfy niskie. Dominują gleby lekkie zbyt przewiewne i przepuszczalne o odczynie bardzo kwaśnym, 

kwaśnym i lekko kwaśnym. Lokalnie obserwuje się występowanie gleb ciężkich np. w gminie Popielów. 

Obszar Powiatu Opolskiego to w przewadze krajobraz gruntów leśnych i zadrzewionych, zwłaszcza 

jego wschodnia część i południowo-zachodnia. w strukturze użytkowania dominują grunty leśne oraz 

zadrzewione i zakrzewione – 47,4% powierzchni powiatu. Najbardziej zalesionymi gminami są: Turawa, 

Murów, Ozimek i Tułowice. Grunty rolne stanowią 45% i przeważają w gminach: Popielów, Dobrzeń 

Wielki, Dąbrowa, Niemodlin, Komprachcice,. Prószków i Chrząstowice. Grunty zabudowane 

i zurbanizowane stanowią 5,4% powierzchni powiatu. Analiza struktury typologicznej i rodzajowej gleb 

wykazuje, że obszar Powiatu Opolskiego charakteryzuje się przewagą gleb dobrych (II i III klasy 

bonitacyjnej) oraz średnich (IV). Wśród kompleksów dominują kompleksy żytnie dobre i słabe.  

 

Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska. Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany od roku 1995. W 5-letnich 

odstępach czasowych pobierane są próbki glebowe z 216 stałych punktów pomiarowo-kontrolnych, 

zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju. Kolejna, piąta tura 

Monitoringu przypadła na lata 2015-2020 i podobnie jak w poprzednich latach była realizowana przez 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska. Środki na realizację programu Monitoringu pochodzą z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W latach 1995 - 2020 nie wyznaczono punktu monitoringu gleb na terenie Powiatu Opolskiego 

Istotnym z punktu widzenia jakości gleb są tereny historycznego zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi. Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni 

ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została 

zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi 

w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 

i ich naprawie [25], która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej 

niż 30 lat. 

Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, 

które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. 

Na podstawie rejestru prowadzonego przez GDOŚ i informacji otrzymanej z RDOŚ w Opolu na terenie 

powiatu opolskiego nie występują żadne tereny bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku. 

w przypadku historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi stwierdzono 1 takie miejsce na terenie 

powiatu opolskiego w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Osiedlowej na działkach: 2683/421, 2684/421, 

2686/421, 2687/421, 2701/419, 2702/419, 2703/419, 2704/419, 2705/419, 2707/419, 2708/419, 

2709/419, 2710/419, 2711/419, 2712/419, 2713/419, 2714/4192715/419, 2719/419, 2636/421, 

2637/421, 2638/421, 2639/421, 2640/421, 2641/421, 2642/421, 2643/421, 2644/421, 2645/421, 
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2646/421, 2647/421, 2648/421, 2649/421, 2650/421, 2651/421, 2652/421, 2653/421, 2654/421, 

2655/421, 2656/421, 2657/421, 2658/421, 2660/421, 2661/421, 2662/421, 2663/419, 2664/419, 

2665/419, 2675/419, 2676/419, 2677/419, 2678/419, 2679/419 k.m. 3 obręb 0035, Dobrzeń Wielki. 

Charakterystyka zanieczyszczenia: Suma węglowodorów C12-C35 i składników frakcji oleju na głębokości 

0-0,25 m p.p.t i zawartości substancji zanieczyszczających w przedziale 60-110 mg/kg s.m.  

5.4. Złoża kopalin 

W granicach Powiatu Opolskiego występują licznie udokumentowane złoża kopalin pospolitych, 

głównie kruszywa naturalnego – piasków i żwirów, surowców ilastych ceramiki budowlanej oraz wapieni 

i margli przemysłu cementowego. Zgodnie z „Bilansem zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg 

stanu na 31 XII 2021r.” w tabeli poniżej zestawiono wszystkie złoża kruszyw występujące na terenie 

Powiatu Opolskiego wraz z podaniem stanu ich zagospodarowania i wydobycia w poprzednich latach. 

w tabeli ujęto złoża obecnie zagospodarowane, rozpoznane wstępnie, szczegółowo, o okresowym lyub 

stałym wydobyciu oraz złoża prognostyczne i tam gdzie eksploatacja została zaniechana.  

Lokalizację złóż kopalin na terenie Powiatu Opolskiego przedstawiono na załączniku graficznym 

nr 4.  
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Tabela 4. Charakterystyka udokumentowanych złóż kopalin na terenie Powiatu Opolskiego 

L.p. Gmina Nazwa złoża Kopalina 

Stan 

zagospod. 

złoża 

Zasoby (tys. t) bilansowe  

wg. stanu na 31.XII.2021r. 

Wydobycie (tys. ton) 

geologiczne / przemysłowe 

Geologiczne 
Przemysł-

owe 
2019 2020 2021 

1.  Niemodlin Ameryka 
kamienie łamane 

i bloczne 
R 2453,53 - 0 0 0 

2.  Łubniany Biadacz piaski i żwiry E 3900,98 1 512,75 
314,78 / 

24,89 

225,20 / 

27,42 
180,90 / 0 

3.  Łubniany Brynica 1 piaski i żwiry R 96,21 - 0 0 0 

4.  Łubniany Brynica 2 piaski i żwiry R 88,83 - 0 0 0 

5.  
Dobrzeń Wielki/M. 

Opole 
Brzezie- Zachód piaski i żwiry Z 1764 - 0 0 0 

6.  Dobrzeń Wielki Chróścice piaski i żwiry Z 827,01 - 0 0 0 

7.  Dobrzeń Wielki Chróścice 4 piaski i żwiry E 4644,37 4644,37 
135,27 / 

6,17 

144,65 / 

19,82 

190,57 / 

18,58 

8.  
Dobrzeń Wielki, 

Popielów 
Chróścice 5 piaski i żwiry R 4190,47 - 0 0 0 

9.  Dobrzeń Wielki Chróścice II żwirki filtracyjne P 11,90 - 0 0 0 

10.  Dobrzeń Wielki Chróścice 3 piaski i żwiry R 867,40 - 0 0 0 

11.  
Dobrzeń Wielki, 

Popielów 

Chróścice - 

Siołkowice 
piaski i żwiry E 20975,26 927,13 

63,15 / 

11,47 

38,23 / 

6,49 

53,96 / 

9,40 

12.  Chrząstowice Chrząstowice piaski i żwiry E 5944,11 5944,11 
36,20 / 

5,76 

74,05 / 

6,97 

93,89 / 

13,90 

13.  Dąbrowa 
Dąbrowa 

Niemodlińska 

surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
R 671 - 0 0 0 

14.  
Dobrzeń Wielki, M. 

Opole 
Dobrzeń 

wapienie i margle przem. 

cementowego 
R 13800 - 0 0 0 

15.  Komprachcice Domecko piaski i żwiry R 259,60 - 0 0 0 

16.  Ozimek Dylaki piaski formierskie R 5473,95 - 0 0 0 

17.  Turawa, M. Opole Gosławice piaski i żwiry R 3614 - 0 0 0 

18.  Niemodlin Grabin 5/1 (Odra) wody lecznicze LzT 0 19 m3/h 0 0 0 
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L.p. Gmina Nazwa złoża Kopalina 

Stan 

zagospod. 

złoża 

Zasoby (tys. t) bilansowe  

wg. stanu na 31.XII.2021r. 

Wydobycie (tys. ton) 

geologiczne / przemysłowe 

Geologiczne 
Przemysł-

owe 
2019 2020 2021 

19.  Niemodlin Gracze 
kamienie łamane 

i bloczne 
E 2846,49 2707,81 

428,25 / 

0 
364,70 / 0 340,40 / 0 

20.  Niemodlin Gracze piaski i żwiry R 22212 - 0 0 0 

21.  Ozimek Grodziec 1 piaski formierskie Z 23100 - 0 0 0 

22.  
Izbicko, Tarnów 

Op.  
Izbicko II 

wapienie i margle przem. 

cementowego 
T 100745 31738 0 0 0 

23.  Tarnów Op. Izbicko-Nakło 
wapienie i margle przem. 

cementowego 
P 139417 - 0 0 0 

24.  Łubniany Jełowa 
piaski kwarcowe D/P 

cegły wap-piaskowej 
E 2121,83 1393,83 

7,46 / 

0,07 

5,70 / 

0,05 
6,48 / 0,06 

25.  Murów, Łubniany Jełowa II 
piaski kwarcowe D/P 

cegły wap-piaskowej 
P 6952 - 0 0 0 

26.  Łubniany Kępa 4 piaski i żwiry Z 84,70 - 0 0 0 

27.  Łubniany Kolanowice piaski i żwiry E 862,41 862,41 0 0 5,53 

28.  

Dąbrowa, M. 

Opole, 

Komprachcice 

Komprachcice 
surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
Z 7397 - 0 0 0 

29.  Tarnów Op. Kosorowice piaski i żwiry E 107,06 - 7,28 2,63 2,61 

30.  Tarnów Op. Kosorowice-Przywory piaski i żwiry T 2434,97 2041,90 
81,97 / 

1,61 

32,45 / 

0,75 

49,09 / 

0,81 

31.  Tarnów Op. Kosorowice III piaski i żwiry Z 147,18 - 0 0 0 

32.  Tarnów Op. Kosorowice IV piaski i żwiry T 82,91 - 0 0 0 

33.  Tarnów Op. Kosorowice VII piaski i żwiry T 430,88 220,46 0 0 0 

34.  Tarnów Op. Kosorowice VIII piaski i żwiry T 30,31 - 0 18,10 37,40 

35.  Ozimek Krasiejów piaski formierskie Z 470 - 0 0 0 

36.  
Kolonowskie, 

Ozimek 
Krasiejów 

surowce ilaste do 

cementu 
Z - - 0 0 0 

37.  Tułowice Ligota Tułowicka 
kamienie łamane 

i bloczne 
Z 1546 - 0 0 0 
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L.p. Gmina Nazwa złoża Kopalina 

Stan 

zagospod. 

złoża 

Zasoby (tys. t) bilansowe  

wg. stanu na 31.XII.2021r. 

Wydobycie (tys. ton) 

geologiczne / przemysłowe 

Geologiczne 
Przemysł-

owe 
2019 2020 2021 

38.  Tułowice Ligota Tułowicka 1 
kamienie łamane 

i bloczne 
E 2639 1403 61,85 / 0 48,54 / 0 

65,59 / 

123,07 

39.  Tarnów Op.  Miedziana piaski i żwiry Z 135,30 - 0 0 0 

40.  Tarnów Op.  Miedziana-Przywory piaski i żwiry R 2561 - 0 0 0 

41.  Niemodlin Molestowice piaski i żwiry R 146,19 - 0 0 0 

42.  Dąbrowa Narok piaski i żwiry Z 177 - 0 0 0 

43.  Dąbrowa Narok I piaski i żwiry R 2185 - 0 0 0 

44.  Niemodlin Niemodlin II 
surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
Z 246,2 - 0 0 0 

45.  Prószków Opole-Folwark 
wapienie i margle przem. 

cementowego 
T 416180 264748 2077 / 0 2331 / 0 2191 / 0 

46.  Komprachcice Polska Nowa Wieś węgle brunatne R 747 - 0 0 0 

47.  Popielów Popielów 
surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
Z 47,80 - 0 0 0 

48.  Prószków Przysiecz II piaski i żwiry Z 909,46 - 0 0 0 

49.  Tarnów Opolski Przywory piaski i żwiry T 18687 12,74 0 0 0 

50.  Tarnów Opolski Przywory 1 piaski i żwiry T 839,02 212,43 0 0 0 

51.  Tarnów Opolski Przywory 6 piaski i żwiry E 112,86 50,60 86,11 / 0 
67,02 / 

10,07 

106,28 / 

19,89 

52.  Tarnów Opolski Przywory II piaski i żwiry T 520,30 380,70 0 0 0 

53.  Tułowice Rutki 
kamienie łamane 

i bloczne 
E 6823 6075 

378,23 / 

0 
420,09 / 0 

434,86 / 

175,24 

54.  Popielów Siołkowice-Kwaśno piaski i żwiry R 513 - 0 0 0 

55.  Tułowice Skarbiszowice I 
surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
Z 38 - 0 0 0 

56.  Tułowice Szydłów 
surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
Z 59 - 0 0 0 

57.  Tułowice Szydłów 2 
surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
Z 303,84 288,54 0 0 0 

Id: 3EDB0C97-C33E-4502-90E3-FC749E22AF65. Projekt Strona 217



 

 
 Strona | 30 

 

L.p. Gmina Nazwa złoża Kopalina 

Stan 

zagospod. 

złoża 

Zasoby (tys. t) bilansowe  

wg. stanu na 31.XII.2021r. 

Wydobycie (tys. ton) 

geologiczne / przemysłowe 

Geologiczne 
Przemysł-

owe 
2019 2020 2021 

58.  
Gogolin, Tarnów 

Op. 
Tarnów Op. 

wapienie i margle przem. 

cementowego 
E 47091 13051 

1089 / 

155,70 

875,32 / 

51,46 

429,83 / 

148,92 

59.  Turawa Turawa piaski i żwiry R 3597 - 0 0 0 

60.  Niemodlin Wesele 
surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
T 4160 3404 0 0 0 

61.  
Chrząstowice, 

Turawa 
Zawada piaski i żwiry P 17695 

- 
0 0 0 

62.  Turawa, Łubniany Zawada piaski i żwiry Z 3211 - 0 0 0 

63.  Turawa Zawada I 

surowce dla prac 

inżynierskich 
R 311,72 

- 
0 0 0 

piaski i żwiry R 1102,06 - 0 0 0 

64.  Prószków Zimnice Małe piaski i żwiry R 162,96 - 0 0 0 
Źródło: System MIDAS – Centralna Baza Danych Geologicznych - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy  

Objaśnienia: 

„-„ - brak stwierdzonych zasobów 

Z - złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane 

T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo 

R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo 

E - złoże zagospodarowane (eksploatowane) 

P – złoże o zasobach prognostycznych 

W – złoże rozpoznane wstępnie 

LzT – wody lecznicze zmineralizowane/wody termalne 
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Większość złóż wykazanych w bazie danych Państwowego Instytutu Geologicznego z terenu 

Powiatu Opolskiego to złoża zagospodarowane, na których eksploatacja prowadzona jest w sposób stały 

lub okresowy. Drugą grupę stanowią złoża których zasoby rozpinane są szczegółowo (ok. 28% wszystkich 

złóż), ale równie liczne są złożą na których eksploatacja została zaniechana (28% wszystkich złóż). Widać 

zatem, że na przestrzeni lat wydobycie kruszyw na terenie Powiatu Opolskiego spadło, jak również 

zainteresowanie pozyskaniem nowych koncesji i rozpoznaniem zasobów kruszyw naturalnych. Należy 

zaznaczyć, że złoża gdzie eksploatacja została zaniechana to złoża większości wyeksploatowane nie 

mające już znaczenia przemysłowego lub mającego go w marginalnym zakresie. Niemniej jednak jest kilka 

dobrze prosperujących złóż gdzie odnotowuje się coroczną eksploatację m.in. Jełowa, Kosorowice, 

Kosorowice-Przywory, Ligota Tułowicka 1, Opole-Folwark, Przywory 6, Rutki i Tarnów Opolski.  

W wyrobiskach po wydobyciu kruszyw, a także w miejscach po odkrywkach glebowych bardzo 

często występują dogodne siedliska dla pojawienia się chronionych gatunków roślin i zwierząt. Przed 

przystąpieniem do rekultywacji terenu wyrobiska należy przeprowadzić kontrolę obecności gatunków 

chronionych zwierząt i roślin. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych, jeżeli nie będzie to 

zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu, miejsca takie winno się pozostawić bez prowadzenia 

rekultywacji. Jeżeli jednak realizacja rekultywacji terenu jest konieczna, prace winny być prowadzone 

w sposób niepowodujący łamania zakazów obowiązujących względem gatunków chronionych. Jeżeli nie 

będzie to możliwe, przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zezwolenie na realizację czynności 

zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, wydawane na podstawie art. 56 Ustawy o ochronie 

przyrody [4], zależnie od rodzaju czynności zakazanych i gatunku, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Zgodnie z art. 110a Ustawy Prawo ochrony środowiska [2] Starosta jest zobowiązany prowadzić 

obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, 

a także rejestr zawierający informacje o tych terenach. Sposób prowadzenia takiego rejestru określony 

jest w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie informacji 

dotyczących ruchów masowych ziemi [24].  

Na obszarze Powiatu Opolskiego na podstawie rejestru Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej 

prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny nie występują udokumentowane osuwiska ani 

tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi.  

5.5. Wody podziemne 

5.5.1. Jednolite części wód podziemnych 

Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód podziemnych są jednolite części wód 

podziemnych (JCWPd). Pojęcie to zostało wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną (RDW). 

Oznacza ono określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw 

wodonośnych.  

Badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzone są 

przez:  

‒ Państwowy Instytut Geologiczny w ramach monitoringu operacyjnego;  

‒ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który prowadzi monitoring wyłącznie na obszarach 

szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych w zakresie 

umożliwiającym ocenę wpływu związków azotu pochodzących z gospodarki rolnej na jakość wód 

podziemnych.  
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Obszar Powiatu Opolskiego położony jest w granicach 4 jednolitych części wód podziemnych 

(zgodnie z podziałem na lata 2016-2021, PIG). Poniżej przedstawiono zasięg występowania JCWPd 

względem Powiatu Opolskiego oraz charakterystykę stanu JCWPd, ocenę stanu wraz z celami 

środowiskowymi zgodnie ze zaktualizowanym w 2016r. Planem gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry.  

Tabela 5. Charakterystyka i ocena stanu JCWPd na obszarze Powiatu Opolskiego 

L.
p. 

Jednolita część wód 
podziemnych (JCWPd)** 

Lokalizacja 
Ocena stanu 

z PGW* 
Ocena 

nieosiągnięc
ia celów 

środowisko
wych* 

Wyznaczony cel 
środowiskowy 

oraz termin 
osiągnięcia 

Derogac
je 

[symbol] 
Europejski kod 

JCWPd 
Nazwa 
JCWPd 

Region 
wodny 

Nazwa 
dorzecza 

RZGW 
ilość. chem. 

1.  PLGW600097 97 
Środkowa 

Odra 
Odra Wrocław dobry dobry niezagrożona 

utrzymanie 
dobrego stanu 

ilościowego 
i dobrego stanu 

chemicznego 

brak 
2.  PLGW6000109 109 

Środkowa 
Odra 

Odra Wrocław dobry dobry niezagrożona 

3.  PLGW6000110 110 
Środkowa 

Odra 
Odra Wrocław dobry dobry niezagrożona 

4.  PLGW6000127 127 
Środkowa 

Odra 
Odra Wrocław dobry dobry zagrożona 

* PIG - PIB, Synteza wyników oceny stanu wód podziemnych w dorzeczach według danych z 2012 r., Warszawa 2013 r. – ocena 

przeprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r., w sprawie kryteriów i sposobu oceny 

stanu wód podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896) 

** według nowego podziału na 172 JCWPd 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aktualizacja 2016r.) 

Rysunek 3. Zasięg występowania JCWPd względem obszaru Powiatu Opolskiego  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Bazy Danych Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego  

Ostatnie wyniki monitoringu jakości śródlądowych wód podziemnych zostały opublikowane przez 

WIOŚ w Opolu za lata 2019-2021. Wówczas oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód 

(JCWPd) i w poszczególnych punktach badawczych dokonano w oparciu o obowiązujące rozporządzenie 
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Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów 

i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych [26], które wyróżnia pięć klas jakości wód:  

− klasa i – wody bardzo dobrej jakości,  

− klasa II – wody dobrej jakości,  

− klasa III – wody zadowalającej jakości,  

− klasa IV – wody niezadowalającej jakości,  

− klasa V – wody złej jakości. 

oraz dwa stany chemiczne wód ocenione na podstawie średniej wartości poszczególnych wskaźników ze 

wszystkich punktów zlokalizowanych w analizowanej JCWPd:  

− dobry stan chemiczny, 

− słaby stan chemiczny. 

 

W latach 2019-2021 w ramach monitoringu operacyjnego wyznaczono punkty monitoringowe na terenie 

Powiatu Opolskiego w obszarze JCWPd 97, 110 i 127, których zestawienie wraz z wynikami jakości wód 

przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 6. Wyniki oceny jakości wód podziemnych monitoringu operacyjnego na terenie JCWPd 97, 110 i 127 
w punktach zlokalizowanych w granicach administracyjnych Powiatu Opolskiego 

L.
p. 

Nr 
JCWPd 

Gmina Miejscowość Stratygrafia 
Typ 

ośrodka 
Użytkowanie 

terenu 

Klasa 
jakości 

końcowa 
1.  97 Dobrzeń Wielki Chróścice Q porowy Lasy II 
2.  97 Murów Radomierowice Q porowy Lasy II 
3.  97 Popielów Karłowiczki Q porowy Grunty orne II 
4.  110 Turawa Zawada Q porowy Lasy IV 
5.  110 Chrząstowice Niwki Q porowy Grunty orne III 
6.  110 Ozimek Mnichus Q porowy Lasy III 
7.  127 Prószków Jaśkowice Q porowy Grunty orne IV 

8.  127 Dobrzeń Wielki Dobrzeń Mały Q porowy 
Zabudowa 

wiejska 
V 

9.  127 
Tarnów 
Opolski 

Tarnów Op. T2 
szczelino

wo-
krasowy 

Zabudowa 
miejska luźna 

IV 

10.  127 Dobrzeń Wielki Dobrzeń Mały K2 porowy 
Łąki 

i pastwiska 
IV 

Źródło: Monitoring jakości wód podziemnych – monitoring operacyjny za lata 2019-2021, GIOŚ PIG-PIB 

5.5.2. Główne zbiorniki wód podziemnych 

Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowy Instytut Badawczy – oraz 

w oparciu o zgromadzone na przestrzeni lat wyniki badań i analiz na obszar Powiatu Opolskiego nachodzi 

w całości lub w części 7 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP 323 - Subzbiornik rzeki 

Stobrawa, GZWP 333 - Zbiornik Opole – Zawadzkie, GZWP 334 - Dolina Kopalna rzeki Mała Panew (W), 

GZWP 335 - Zbiornik Krapkowice - Strzelece Opolskie, GZWP 336 – Niecka Opolska, GZWP 337 – Lasy 

Niemodlińskie i GZWP 338 - Subzbiornik Paczków – Niemodlin.  
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Rysunek 4. Położenie Powiatu Opolskiego na tle najbliższych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Bazy Danych Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego 

5.6. Wody powierzchniowe 

5.6.1. Jednolite części wód powierzchniowych (rzecznych) 

Teren powiatu posiada dobrze rozbudowaną sieć hydrograficzną. Głównymi rzekami 

przepływającymi przez teren powiatu są: Odra, Mała Panew, Stobrawa, Nysa Kłodzka. Odra jest drugą, co 

do wielkości rzeką Polski i największą rzeką odwadniającą obszar powiatu opolskiego. Na terenie powiatu 

jest zasilana przez Małą Panew i Stobrawę, które są jednymi z jej większych dopływów. Na terenie powiatu 

opolskiego znajduje się pięć stopni wodnych na Odrze: Kąty, Dobrzeń, Chróścice, Zawada i Ujście Nysy.  

Mała Panew to rzeka o długości 132 km, silnie meandrująca. Uchodzi do Odry poniżej Opola. Główne 

jej dopływy na terenie powiatu to: Leśnica, Lublinica, Libawa i Jemielnica. Rzeka Stobrawa jest mniejszym 

ciekiem niż Mała Panew, jej długość wynosi 77,6 km, a jej dopływami w powiecie są: Bogacica, 

Budkowiczanka oraz Wołczyński Strumień. Niewielka, południowo – zachodnia część powiatu znajduje się 

w zlewni rzeki Nysa Kłodzka. Ponadto przez teren powiatu opolskiego przepływają rzeki Brynica, Ścinawa 

Niemodlińska i Prószkówka. Znajduje się tu również kilka budowli energetycznych, tzw. Małych 

Elektrowni Wodnych (MEW). Elektrownie te zlokalizowane są między innymi w Osowcu, Kolanowicach, 

Dobrzeniu Wielkim i Turawie.  

Największym zbiornikiem wodnym na terenie powiatu jest Jezioro Turawskie na Małej Panwi 

(gmina Turawa). Przy normalnym stanie jezioro, zwane również Jeziorem Dużym, mieści 93 mln m3 wody. 

Duża powierzchnia lustra wody stwarza znakomite warunki do uprawiania sportów wodnych 

i wędkarstwa, stanowiąc jednocześnie doskonałe miejsca do wypoczynku. Znaczącą barierą do 
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wykorzystania jeziora na cele turystyczne są problemy ekologiczne i jego stan czystości, a zwłaszcza 

kwitnienie sinic. Stan czystości jeziora jest na bieżąco monitorowany, a także podejmowane są działania 

zmierzające do poprawy czystości jego wód min. poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na obszarach jego 

w sąsiedztwie.  

Na terenie powiatu znajdują się również mniejsze zbiorniki wodne, w postaci stawów, jeziorek, 

stawów rybnych i hodowlanych, lokalnych zbiorników powyrobiskowych (między innymi Staw 

Nowokuźnicki, Stawy Niemodlińskie np. Sagów, Stawy Tułowickie np. Staw Loża). Na terenie powiatu 

opolskiego bogatą tradycję ma hodowla ryb, a zwłaszcza karpia. Najstarsze stawy hodowlane powstały tu 

ok. XVI w. Obecnie kompleksy stawów hodowlanych, przede wszystkim karpia znajdują się w okolicach 

Niemodlina, Tułowic, Marszałek oraz w Biestrzenniku – Poliwodzie. 

Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska są jednolite części wód powierzchniowych (JCW). Pojęcie to, wprowadzone 

zostało przez Ramową Dyrektywę Wodną, oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych 

taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe 

lub pas wód przybrzeżnych.  

Obszar Powiatu Opolskiego położony jest w granicach 59 Jednolitych części wód powierzchniowych 

(JCWPrz). Większość wód powierzchniowych odznacza się złym stanem. Poniżej przedstawiono zasięg 

występowania JCWPrz względem Powiatu Opolskiego oraz najbardziej aktualną ocenę stanu wód na 

podstawie badań monitoringowych GIOŚ.  
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Tabela 7. Aktualna ocena stanu JCWPrz na obszarze powiatu opolskiego – na podstawie badań monitoringowych GIOŚ 2014-2019 

L.p. 

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) Ocena 
stanu 

z aPGW
* 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych

* 

Aktualna ocena stanu na podstawie 
oceny GIOŚ za lata 2014-2019 

Wyznaczony cel 
środowiskowy po 

uwzględnieniu 
aktualnego stanu 

/termin osiągnięcia celu 

Europejski kod 
JCWP 

Nazwa JCWP 
Stan/potencja
ł ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Ocena 
ogólna 

1.  
RW6000011859

  
Mała Panew, zb. Turawa zły zagrożona słaby PSD zły 

osiągnięcie dobrego stanu 
ekologicznego i dobrego 

stanu chemicznego / 
2027r. 

2.  
RW60001711772

  
Ziemnica zły zagrożona umiarkowany b.m. zły 

3.  
RW60001711776

  
Lutnia dobry niezagrożona umiarkowany PSD zły 

4.  
RW600017117789

  
Czarnka zły zagrożona umiarkowany b.m. zły 

5.  RW6000171178 Wiński Potok zły zagrożona umiarkowany b.m. zły 

6.  
RW600017117922

  
Dopływ spod Boguszyc zły zagrożona umiarkowany b.m. zły 

7.  
RW600017117924

  
Olszanka zły zagrożona umiarkowany b.m. zły 

8.  
RW600017118389

  
Myślina zły zagrożona umiarkowany b.m. zły 

9.  RW600017118529 Rosa zły niezagrożona zły PSD zły 
10.  RW600017118889 Jemielnica od źródła do Suchej zły zagrożona słaby dobry zły 
11.  RW6000171188949 Swornica zły zagrożona umiarkowany PSD zły 
12.  RW6000171192 Glinka zły zagrożona umiarkowany b.m. zły 
13.  RW60001711932 Klepacz dobry niezagrożona słaby PSD zły 
14.  RW6000171194 Czarna Struga zły zagrożona słaby PSD zły 
15.  RW60001711969 Prószkowski Potok zły niezagrożona słaby PSD zły 
16.  RW60001711989 Krzywula zły zagrożona słaby PSD zły 
17.  RW600017127529 Łokietnica zły zagrożona umiarkowany b.m. zły 
18.  RW600017127549 Rybina dobry niezagrożona umiarkowany b.m. zły 
19.  RW60001712849 Kiełcznica dobry niezagrożona słaby b.m. zły 
20.  RW60001712854 Dopływ z Goszczowic zły zagrożona słaby b.m. zły 
21.  RW60001712869 Pradelna dobry niezagrożona b.m. PSD zły 
22.  RW60001712872 Dzięcielec zły zagrożona słaby b.m. zły 
23.  RW600017128749 Młynówka zły zagrożona słaby b.m. zły 
24.  RW600017128769 Wytoka dobry niezagrożona b.m. PSD zły 
25.  RW60001712889 Radoszówka zły zagrożona słaby b.m. zły 
26.  RW60001712894 Krzemionka zły zagrożona b.m. PSD zły 
27.  RW60001712914 Jasień zły zagrożona umiarkowany b.m. zły 
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28.  RW60001712929 Borkowicki Rów zły zagrożona zły PSD zły 
29.  RW600017132449 Bogacica do Borkówki dobry niezagrożona umiarkowany PSD zły 
30.  RW600017132469 Opusta dobry niezagrożona umiarkowany PSD zły 
31.  RW600017132489 Grabica dobry niezagrożona umiarkowany PSD zły 
32.  RW600017132494 Promna dobry niezagrożona umiarkowany PSD zły 
33.  RW600017132496 Potok Paryski dobry niezagrożona umiarkowany PSD zły 
34.  RW60001713252 Brodnica dobry niezagrożona umiarkowany PSD zły 
35.  RW60001713256 Dopływ spod Siedlic dobry niezagrożona umiarkowany PSD zły 
36.  RW600017132729 Smolnica dobry niezagrożona dobry b.m. b.m. 
37.  RW60001713274 Miałka zły zagrożona umiarkowany PSD zły 
38.  RW6000171328349 Budkowiczanka od źródła do Wiszni dobry niezagrożona zły PSD zły 
39.  RW600017132849 Brojecka Rzeka dobry niezagrożona umiarkowany PSD zły 
40.  RW6000171328529 Skrzypna dobry niezagrożona umiarkowany PSD zły 
41.  RW600017132869 Prądzienica dobry niezagrożona umiarkowany PSD zły 
42.  RW600017132874 Bachorza dobry niezagrożona umiarkowany PSD zły 
43.  RW600017132884 Brynica od źródeł do dopł. spod Łubnian dobry niezagrożona umiarkowany PSD zły 
44.  RW600017133249 Smortawa od źródla do Pijawki zły niezagrożona umiarkowany PSD zły 
45.  RW600017133269 Śmieszka zły niezagrożona b.m. PSD zły 
46.  RW600018118549 Libawa zły niezagrożona słaby PSD zły 
47.  RW600019118399 Mała Panew od Lublinicy do zb. Turawa zły zagrożona zły PSD zły 
48.  RW600019118899 Jemielnica od Suchej do Małej Panwi zły zagrożona umiarkowany PSD zły 
49.  RW60001911899 Mała Panew od zb. Turawa do Odry zły zagrożona słaby PSD zły 

50.  RW60001912899 
Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy 
Kłodzkiej 

dobry niezagrożona zły PSD zły 

51.  RW6000191299 Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia zły niezagrożona słaby PSD zły 
52.  RW600019132499 Bogacica od Borkówki do Stobrawy zły niezagrożona umiarkowany b.o. zły 

53.  RW60001913271 
Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do 
Czarnej Wody 

dobry niezagrożona słaby PSD zły 

54.  RW600019132889 
Brynica od dopł. spod Łubnian do ujścia (EW. do 
Budkowiczanki) 

dobry niezagrożona umiarkowany b.m. zły 

55.  RW60001913289 Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy zły niezagrożona słaby PSD zły 

56.  RW6000191329 
Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do 
ujścia) 

zły niezagrożona zły PSD zły 

57.  RW60002111799 Odra od Osobłogi do Małej Panwi zły zagrożona zły PSD zły 
58.  RW60002113337 Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia zły zagrożona słaby PSD zły 
59.  RW600023132888 Żydówka zły niezagrożona umiarkowany PSD zły  

Objaśnienia:  

PPD – poniżej potencjału dobrego; PSD – poniżej stanu dobrego, b.o. – jednolita część wód nie została poddana ocenie stanu; b.m. – brak możliwości wykonania oceny 

* Ocena stanu wód powierzchniowych w latach 2010-2012, GIOŚ – na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2011 r. nr 258 poz. 1549) – ocena wykorzystana na potrzeby opracowania aktualizacji Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry 

Źródło: Klasyfikacja i ocena stanu wód powierzchniowych na terenie woj. opolskiego za lata 2014-2019, GIOŚ Warszawa 
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Rysunek 5. Zasięg występowania JCWPrz względem obszaru Powiatu Opolskiego 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych portalu PGW WP 
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Zgodnie z informacjami zawartymi w zaktualizowanym Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry dla 23 z 59 JCWPrz oceniono dobry stan wód. Brak zagrożenia nieosiągnięcia celu 

środowiskowego stwierdzono dla 33 z 59 JCWPrz. Według najaktualniejszej oceny i klasyfikacji stanu wód 

powierzchniowych wszystkie JCWP odznaczają się złym stanem, co świadczy o pogorszeniu jakości wód 

powierzchniowych w granicach JCWP na terenie powiatu opolskiego. Spowodowało to, że osiągnięcie 

celów dla analizowanych JCWP zostało przesunięte na lata 2021-2027, w których będzie obowiązywała 

nowa II aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami dla dorzecza Odry.  

Obszar Powiatu Opolskiego nie znajduje się w zasięgu występowania jednolitych części wód 

powierzchniowych jeziornych (JCWPj), przybrzeżnych (JPWPprzy) i przejściowych (JCWPprze).  

5.7. Zagrożenie powodziowe 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [9] dla obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) zostały 

sporządzone mapy zagrożenia powodziowego (MZP), dla których określono obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP). Celem WORP była wstępna analiza ryzyka 

powodziowego i wskazanie rzek lub odcinków rzek i wybrzeża, dla których zostaną opracowane mapy 

zagrożenia powodziowego. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi obejmują rzeki, dla których 

istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub wystąpienie tego ryzyka jest prawdopodobne. Opracowanie map 

MZP i MRP podzielono na dwa cykle planistyczne. Wszystkie rzeki, dla których dyrektorzy regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej opracowali studia ochrony przeciwpowodziowej, a które nie zostały 

wskazane do opracowania map zagrożenia powodziowego w i cyklu planistycznym, zostały 

zakwalifikowane do II cyklu planistycznego. 

W dniu 15 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

opublikował za pośrednictwem strony internetowej www.mapy.isok.gov.pl zweryfikowane i ostateczne 

wersje map zagrożenia powodziowego, dla rzek objętych i cyklem planistycznym opracowania MZP i MRP. 

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, jako oficjalne dokumenty planistyczne, 

stanowią podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem 

kryzysowym. Niemniej jednak zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo 

wodne oraz niektórych innych ustaw studium ochrony przeciwpowodziowej sporządzone przez 

właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, zachowuje ważność do dnia 

sporządzenia map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego na danym terenie.  

W II cyklu planistycznym (2016-2021) dokonano przeglądu MZP i MRP sporządzonych w i cyklu, i 

w uzasadnionych przypadkach ich aktualizacji. Sporządzone zostały również nowe mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla obszarów i typów powodzi wskazanych w wyniku 

przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakończonej w 2018 r. Podanie 

zaktualizowanych oraz nowych MZP i MRP do publicznej wiadomości przez ich umieszczenie na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska i Klimatu nastąpiło w dniu 22.10 2020 r. 

 

Według opublikowanych na Hydroportalu w 2020 r. MZP i MRP, na terenie Powiatu Opolskiego 

obszary szczególnego zagrożenia powodzią zostały wyznaczone dla rzek:  

1) Nysa Kłodzka (gmina Niemodlin); 

2) Ścinawa Niemodlińska (gmina Niemodlin); 

3) Czarna Woda (Popielów); 

4) Odra (gmina Tarnów Opolski, Prószków, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów) 

5) Budkowiczanka (gmina Popielów, Murów); 

6) Stobrawa (gmina Popielów); 
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7) Mała Panew (gmina Łubniany, Turawa, Ozimek) 

Zasięgi obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 500 lat, raz 

na 100 lat i raz na 10 lat zostały przedstawione na załączniku graficznym nr 3.  

Wyznaczone obszary szczególnego zagrożenia powodzią w opracowanych i przyjętych MZP i MRP 

były częścią składową oraz dały podstawę do opracowania Planu zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry został przyjęty Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzanie ryzykiem powodziowym dla 

obszaru dorzecza Odry. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest dokumentem 

planistycznym, opisującym aktualny stan ochrony przeciwpowodziowej oraz zawierający katalog działań, 

mających na celu redukcję ryzyka powodziowego na terenach zagrożonych.  

Obecnie trwają prace nad opracowaniem II aktualizacji Planów Zagrożenia Ryzykiem Powodziowym 

dla poszczególnych dorzeczy. w projekcie aPZRP dla dorzecza Odry w granicach obszaru Powiatu 

Opolskiego zakwalifikowano rzekę Odrę, Nysę Kłodzką, Ścinawę Niemodlińską, Małą Panew, Czarną Wodę, 

Stobrawę, Budkowiczankę jako Obszary Narażone na Niebezpieczeństwo Powodzi (ONNP). Dodatkowo n 

terenie Powiatu Opolskiego w projekcie IIaPZRP wyznaczono 2 obszary problemowe dotyczące rzeki 

Odry: pierwszy obejmuje szeroka dolinę Odry poniżej Opola, w szczególności lewą stronę na wysokości m. 

Żelazna oraz ujścia Małej Panwi; drugi obejmuje odcinek rz. Odry od Opola do Malczyc i jest związany 

z ryzykiem awarii obwałowań. Obszary problemowe to obszary charakteryzujące się najwyższym 

poziomem zintegrowanego ryzyka powodziowego. Zostały one określone na podstawie analizy 

przestrzennego rozkładu ryzyka powodziowego oraz oceny eksperckiej (zwłaszcza administracji 

odpowiedzialnej za zarządzanie zasobami wodnymi), która umożliwiła uwzględnienie problemów 

zarządzania ryzykiem powodziowym wynikających z przyczyn wykraczających poza zakres analizy 

przestrzennego rozkładu ryzyka powodziowego (tj. poza zakres MZP/MRP). 

5.8. Walory przyrodnicze i krajobrazowe 

5.8.1. Zasoby leśne 

Powiat opolski charakteryzuje się dużą lesistością terenu (72,5 tys. ha to blisko 48% powierzchni 

obszaru powiatu). Najwięcej użytków leśnych odnotowuje się w gminach Murów, Tułowice, Ozimek, 

Turawa. Lasy te są dość znacznie zróżnicowane, dominującymi siedliskami są siedliska borowe, lasy 

mieszane, wy-stępują również siedliska olsowe. 

Głównymi użytkownikami i zarządcami kompleksów leśnych na terenie Powiatu Opolskiego są Lasy 

Państwowe, w ich zarządzie jest ponad 97,2 % lasów (stan na 2020r.). Lasy w Powiecie Opolskim 

administrowane są przez Nadleśnictwo Kluczbork, Turawa, Kup, Brzeg, Tułowice, Opole, Prószków, 

Strzelce Opolskie i Olesno podlegające pod Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. 

Udział lasów gminnych, lasów prywatnych oraz innych użytkowników jest nieznaczny – 2,8% (stan na 

2020r.).  

Powierzchnia gruntów leśnych1 na terenie Powiatu Opolskiego na przestrzeni 5 lat tj. 2016-2020 

zmniejszyła się nieznacznie tj. o 0,21%, w tym powierzchnia gruntów publicznych zmniejszyła się 

o 0,14%, a gruntów prywatnych o 2,47%. Największy wzrost powierzchni terenów leśnych miał miejsce 

w gminie Popielów (o 18,5 ha) i Turawa (o 9,34 ha). Największy spadek powierzchni terenów leśnych miał 

miejsce w gminie Dąbrowa (o 102 ha) (uwarunkowane zmianą granic gminy) i Ozimek (o 28 ha). Poniżej 

zestawienie powierzchni gruntów leśnych w poszczególnych gminach i ich udziału w roku 2016 i 2020. 

 

 
1 Zgodnie z ustawą o lasach [6] są to grunty pod lasami, grunty zrekultywowane na potrzeby gospodarki leśnej i grunty pod 
drogami dojazdowymi do gruntów leśnych 
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Tabela 8. Zasoby leśne w gminach Powiatu Opolskiego 

L.p. Gmina 

Powierzchnia gruntów 

leśnych ogółem [ha] 

Powierzchnia gruntów 

leśnych publicznych 

[ha] 

Powierzchnia 

gruntów leśnych 

prywatnych [ha] 

2016 2020 2016 2020 2016 2020 

1.  Chrząstowice  3 479,31 3 472,80 3 210,77 3 210,48 268,54 262,32 
2.  Dąbrowa 3 040,94 2 938,09 2 977,80 2 877,02 63,14 61,07 

3.  
Dobrzeń 

Wielki 2 904,07 2 865,95 2 769,07 2 764,87 135,00 101,08 
4.  Komprachcice 1 097,19 1 099,90 1 014,80 1 014,61 82,39 85,29 
5.  Łubniany 6 162,24 6 162,13 5 925,17 5 927,79 237,07 234,34 
6.  Murów  12 073,79 12 092,18 11 990,08 12 005,73 83,71 86,45 
7.  Niemodlin 5 204,04 5 181,70 5 089,86 5 076,48 114,18 105,22 
8.  Ozimek 7 497,40 7 468,79 6 908,70 6 902,63 588,70 566,16 
9.  Popielów 8 480,19 8 498,69 8 317,41 8 328,92 162,78 169,77 
10.  Prószków 4 095,44 4 094,79 4 076,93 4 076,65 18,51 18,14 

11.  
Tarnów 
Opolski 3 591,65 3 588,79 3 316,92 3 314,86 274,73 273,93 

12.  Tułowice 5795,04 5 792,78 5 731,51 5 731,52 63,53 61,26 
13.  Turawa 8 923,98 8 933,32 8 681,12 8 680,86 242,86 252,46 
Powiat opolski 72 345,28 72 189,91 ↓ 70 010,14 69 912,42 ↓ 2 335,14 2 277,49 ↓ 

Woj. opolskie 257402,5↑ 257863,80 244930,2 244903,25↑ 12482,3 12960,55↑ 

↑ - tendencja zmian – wzrostowa, ↓ - tendencja zmian – spadkowa 

Źródło: Dane Bank Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny 

Rysunek 6. Procentowy udział powierzchni gruntów leśnych w gminach Powiatu Opolskiego, Powiecie 
Opolskim i województwie opolskim wraz z tendencją zmian – lesistość [%] 

 

Z powyższych danych wynika, że powierzchnia gruntów leśnych w poszczególnych gminach 

powiatu, jak i samym Powiecie Opolskim i województwie opolskim utrzymuje się względnie na stałym 

poziomie. Na przestrzeni lat 2016-2020 odnotowano nieznaczny spadek powierzchni gruntów leśnych 

w większości gmin Powiatu Opolskiego. Niemniej jednak w ogólnym rozrachunku wskaźnik lesistości 

w Powiecie Opolskim i województwie opolskim uległ nieznacznemu zwiększeniu.  
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Pod względem oceny fitosanitarnej od 2015r. obserwuje się widoczne osłabienie kondycji 

drzewostanu w lasach powiatu opolskiego. Trwająca susza potęguje z roku na rok nadmierne wydzielanie 

posuszu, osłabia kondycję drzewostanu, zwiększa proces usychania drzew. Dodatkowym problemem 

widocznym na przestrzeni ostatnich lat jest pojawienie się szkodników wtórnych (przypłaszczka 

granatka) oraz pasożytniczych roślin (jemioła), które powodują w niektórych rejonach masowe usychanie 

drzewostanów sosnowych. Powyższe zaobserowowane na przestrzeni ostatnich lat zjawiska wiążą się 

i będą się wiązać z koniecznością przeprowadzenia ponadnormatywnej wycinki w drzewostanach 

sosnowych niezgodnej ze skalą określoną w operatach leśnych tj. Uproszczonych Planach Urządzenia Lasu 

oraz Inwentaryzacjach stanu lasu.  

5.8.2. Obszary, siedliska i gatunki przyrodniczo-cenne 

Na podstawie danych gromadzonych przez organy ochrony środowiska tj. Generalną Dyrekcję 

Lasów Państwowych w Warszawie, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach oraz 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu wynika, że na terenie Powiatu Opolskiego 

zinwentaryzowano do tej pory licznie występujące cenne siedliska przyrodnicze, liczne gatunki i siedliska 

roślin oraz zwierząt. Uwarunkowania przyrodnicze obszaru Powiatu Opolskiego zostały przedstawione 

na załączniku graficznym nr 6.1 do 6.3. 

Tabela 9. Zinwentaryzowane siedliska przyrodnicze występujące na terenie Powiatu Opolskiego na 
podstawie danych RDOŚ, RDLP i GDLP 

L.p. 
Kod 

siedliska 
Nazwa siedliska 

Siedlisko 

priorytet. 

(T/N*) 

1.  3150 
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 
z Nympheion, Potamion 

N 

2.  3260 
Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 
fluitantis 

N 

3.  6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) N 

4.  6510 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 
elatioris) 

N 

5.  7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) T 

6.  7120 
Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej 
i stymulowanej regeneracji 

N 

7.  7140 
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością 
z Scheuchzerio-Caricetea) 

N 

8.  7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion N 
9.  9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) N 

10.  9170 
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 

N 

11.  9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) N 

12.  91D0 
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio 
uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) 
i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne 

T 

13.  91E0 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 

T 

14.  91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) N 
*T – tak, N – nie 

Źródło: Dane z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach oraz 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, stan na marzec 2022 

Poniżej zestawienie stanowisk roślin i grzybów zinwentaryzowanych do tej pory na terenie Powiatu 

Opolskiego na podstawie danych RDOŚ, RDLP, GDLP.  
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Tabela 10. Zinwentaryzowane gatunki roślin i grzybów występujące na terenie Powiatu Opolskiego na 
podstawie danych RDOŚ, RDLP i GDLP 

L.p. Nazwa gatunku  
1.  Babka piaskowa (B. gałęzi Plantago arenaria 
2.  Bagno zwyczajne Ledum palustre 
3.  Barwinek pospolity Vinca minor 
4.  Bebłek błotny Peplis portula 
5.  Bielistka siwa Leucobryum glaucum 
6.  Bluszcz pospolity Hedera helix 
7.  Bniec dwudzielny Melandrium noctiflorum 
8.  Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata 
9.  Bodziszek czerwony Geranium sanguineum 
10.  Borówka bagienna (Pijanic Vaccinium uliginosum 
11.  Buławka pałeczkowata Clavariadelephus pistillaris 
12.  Buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia 
13.  Buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium 
14.  Centuria nadobna Centaurium pulchellum 
15.  Centuria pospolita (C. z Centaurium erythraea 
16.  Chłodek drobny (Ch. drobn Arnoseris minima 
17.  Chondrilla sztywna Chondrilla juncea 
18.  Chroszcz nagołodygowy Teesdalea nudicaulis 
19.  Ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria 
20.  Czartawa drobna Circaea alpina 
21.  Czermień błotna Calla palustris 
22.  Czosnek kątowaty Allium angulosum 
23.  Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum 
24.  Czosnek wężowy Allium scorodoprasum 
25.  Czyreń sosnowy Phellinus pini 
26.  Dąbrówka kosmata (D. gene Ajuga genevensis 
27.  Długosz królewski Osmunda regalis 
28.  Dymnica drobnokwiatowa Fumaria vaillantii 
29.  Dziurawiec rozesłany Hypericum humifusum 
30.  Dziurawiec skąpolistny Hypericum montanum 
31.  Farbownik lekarski Anchusa officinalis 
32.  Fiołek kosmaty Viola hirta 
33.  Fiołek mokradłowy Viola persicifolia 
34.  Gnieźnik leśny Neottia nidus-avis 
35.  Gorczycznik prosty Barbarea stricta 
36.  Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe 
37.  Goździk kropkowany (G. w Dianthus deltoides 
38.  Goździk pyszny Dianthus superbus s. s. 
39.  Goździk siny Dianthus gratianopolitanus 
40.  Grążel żółty Nuphar lutea 
41.  Groszek błotny Lathyrus palustris 
42.  Gruszyczka mniejsza Pyrola minor 
43.  Gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia 
44.  Gruszyczka średnia Pyrola media 
45.  Gruszyczka zielonawa Pyrola chlorantha 
46.  Gruszycznik (Gruszyczka) Moneses uniflora 
47.  Grzebieńczyk wodny Nymphoides peltata 
48.  Grzybienie białe Nymphaea alba 
49.  Grzybienie północne (G. z Nymphaea candida 
50.  Gwiazdnica długolistna Stellaria longifolia 
51. \ Gwiazdosz potrójny Geastrum triplex 
52.  Hełmówka błotna Galerina paludosa 
53.  Janowiec ciernisty Genista germanica 
54.  Jaskier wielki Ranunculus lingua 
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55.  Jezierza mniejsza Najas minor 
56.  Jezierza morska Najas marina 
57.  Jeżogłówka najmniejsza Sparganium minimum 
58.  Kalina koralowa Viburnum opulus 
59.  Kąkol polny Agrostemma githago 
60.  Kępkowiec torfowiskowy Lyophyllum palustre 
61.  Kiksja (Lnica ) oszczepow Kickxia elatine 
62.  Kokorycz pusta Corydalis cava 
63.  Kokorycz wątła Corydalis intermedia 
64.  Koniczyna długokłosowa Trifolium rubens 
65.  Koniopłoch łąkowy Silaum silaus 
66.  Konwalia majowa Convallaria majalis 
67.  Kopytnik pospolity Asarum europaeum 
68.  Korzeniówka pospolita Monotropa hypopitys s. s. 
69.  Kosaciec syberyjski Iris sibirica 
70.  Kotewka orzech wodny Trapa natans 
71.  Kozłek bzowy Valeriana sambucifolia 
72.  Kruszczyk błotny Epipactis palustris 
73.  Kruszczyk siny Epipactis purpurata 
74.  Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine 
75.  Krwawnica wąskolistna (K Lythrum hyssopifolia 
76.  Krwawnik kichawiec Achillea ptarmica 
77.  Kukułka (Storczyk) krwist Dactylorhiza incarnata 
78.  Kukułka (Storczyk) szerok Dactylorhiza majalis 
79.  Lakownica Żółtawa Ganoderma lucidum 
80.  Lepiężnik biały Petasites albus 
81.  Lepiężnik różowy Petasites hybridus 
82.  Lewkonia Matthiola varia 
83.  Lilia złotogłów Lilium martagon 
84.  Listera jajowata Listera ovata 
85.  Łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus 
86.  Łuskiewnik różowy Lathraea squamaria 
87.  Mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi 
88.  Miłek letni Adonis aestivalis 
89.  Modrzewnica zwyczajna (M. Andromeda polifolia 
90.  Mysiurek drobny Myosurus minimus 
91.  Nadwodnik naprzeciwlistny Elatine hydropiper 
92.  Nadwodnik sześciopręcikow Elatine hexandra 
93.  Nadwodnik trójpręcikowy Elatine triandra 
94.  Namulnik brzegowy Limosella aquatica 
95.  Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora 
96.  Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum 
97.  Nerecznica grzebieniasta Dryopteris cristata 
98.  Nerecznica szerokolistna Dryopteris dilatata 
99.  Nicennica drobna Filago minima 
100.  Niedośpiałek maleńki Centunculus minimus 
101.  Oczeret Tabernemontana Schoenoplectus tabernaemontani 
102.  Okrężnica bagienna Hottonia palustris 
103.  Orlik pospolity Aquilegia vulgaris 
104.  Osoka aloesowata Stratiotes aloides 
105.  Ostrożeń siwy Cirsium canum 
106.  Ośmiał mniejszy Cerinthe minor 
107.  Ozorek dębowy Fistulina hepatica 
108.  Ożanka nierównoząbkowa Teucrium scorodonia 
109.  Pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum 
110.  Pałka wąskolistna Typha angustifolia 
111.  Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare 
112.  Paprotnica krucha Cystopteris fragilis 
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113.  Perłówka jednokwiatowa Melica uniflora 
114.  Pierwiosnek (Pierwiosnka) Primula elatior 
115.  Pięciornik omszony Potentilla pusilla 
116.  Pięciornik wyprostowany Potentilla recta 
117.  Pływacz drobny (P. mniejs Utricularia minor 
118.  Pływacz średni (P. pośred Utricularia intermedia 
119.  Pływacz zachodni (P. zani Utricularia australis 
120.  Pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris 
121.  Podejźrzon marunowy Botrychium matricariifolium 
122.  Podkolan biały Platanthera bifolia 
123.  Podkolan zielonawy Platanthera chlorantha 
124.  Podrzeń żebrowiec Blechnum spicant 
125.  Pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata 
126.  Ponikło igłowate Eleocharis acicularis 
127.  Ponikło jajowate Eleocharis ovata 
128.  Ponikło jednoprzysadkowe Eleocharis uniglumis 
129.  Ponikło sutkowate Eleocharis mammillata s. s. 
130.  Porzeczka czarna Ribes nigrum 
131.  Przetacznik błotny (P. ba Veronica scutellata 
132.  Przetacznik Dillena Veronica dillenii 
133.  Przetacznik długolistny Veronica longifolia 
134.  Przetacznik wiosenny Veronica verna 
135.  Przęstka pospolita Hippuris vulgaris 
136.  Przygiełka biała Rhynchospora alba 
137.  Przylaszczka pospolita (P Hepatica nobilis 
138.  Przytulia (Marzanka) wonn Galium odoratum 
139.  Przytulia hercyńska (P. s Galium saxatile 
140.  Przytulia okrągłolistna Galium rotundifolium 
141.  Przytulia północna Galium boreale 
142.  Pszeniec różowy Melampyrum arvense 
143.  Rdestnica alpejska Potamogeton alpinus 
144.  Rdestnica drobna Potamogeton pusillus 
145.  Rdestnica grzebieniasta Potamogeton pectinatus 
146.  Rdestnica nawodna Potamogeton nodosus 
147.  Rdestnica stępiona Potamogeton obtusifolius 
148.  Rdestnica szczeciolistna Potamogeton friesii 
149.  Rdestnica włosowata Potamogeton trichoides 
150.  Rogownica drobnokwiatowa Cerastium brachypetalum 
151.  Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia 
152.  Róża francuska Rosa gallica 
153.  Rukiew wodna Nasturtium officinale 
154.  Rumian żółty Anthemis tinctoria 
155.  Rutewka wąskolistna Thalictrum lucidum 
156.  Rutewka żółta Thalictrum flavum 
157.  Rzepik wonny Agrimonia procera 
158.  Rzeżucha niecierpkowa (R Cardamine impatiens 
159.  Rzęśl hakowata Callitriche hamulata 
160. \ Salwinia pływająca Salvinia natans 
161.  Selernica żyłkowana Cnidium dubium 
162.  Seradela drobna Ornithopus perpusillus 
163.  Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre 
164.  Sierpik barwierski Serratula tinctoria 
165.  Sit drobny Juncus bulbosus 
166.  Sit sztywny Juncus squarrosus 
167.  Sitowie korzenioczepne Scirpus radicans 
168.  Sitowiec nadmorski Bulboschoenus maritimus 
169.  Skrzyp pstry Equisetum variegatum 
170.  Skrzyp zimowy Equisetum hyemale 
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171.  Smolucha Świerkowa Ischnoderma benzoinum 
172.  Spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza 
173.  Starzec gorczycznikowy (S Senecio barbaraeifolius 
174.  Starzec kędzierzawy (S. n Senecio rivularis 
175.  Stokłosa prosta Bromus erectus 
176.  Stokłosa żytnia (S. kostr Bromus secalinus 
177.  Szarota żółtobiała Gnaphalium luteo-album 
178.  Szczodrzeniec rozesłany Chamaecytisus ratisbonensis 
179.  Szczodrzyk czerniejący Lembotropis nigricans 
180.  Ślaz drobnokwiatowy Malva pusilla 
181.  Śniedek baldaszkowaty Ornithogalum umbellatum 
182.  Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis 
183.  Świbka błotna Triglochin palustre 
184.  Tobołki przerosłe (T. prz Thlaspi perfoliatum 
185.  Tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora 
186.  Traganek pęcherzykowaty Astragalus cicer 
187.  Traganek piaskowy Astragalus arenarius 
188.  Trędownik skrzydlaty (T. Scrophularia umbrosa 
189.  Turzyca ciborowata Carex bohemica 
190.  Turzyca Davalla Carex davalliana 
191.  Turzyca Hartmana Carex hartmanii 
192.  Turzyca Hosta Carex hostiana 
193.  Turzyca nibyciborowata Carex pseudocyperus 
194.  Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa 
195.  Turzyca orzęsiona Carex pilosa 
196.  Turzyca owłosiona Carex hirta 
197.  Turzyca pagórkowa Carex montana 
198.  Turzyca pigułkowata Carex pilulifera 
199.  Turzyca tunikowa Carex appropinquata 
200.  Turzyca wczesna Carex praecox 
201.  Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 
202.  Wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum 
203.  Wężymord niski Scorzonera humilis 
204.  Widlicz (Widłak) spłaszcz Diphasiastrum complanatum 
205.  Widłaczek (Widłak) torfow Lycopodiella inundata 
206.  Widłak goździsty Lycopodium clavatum 
207.  Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum 
208.  Wierzba rokita Salix rosmarinifolia 
209.  Wilgotnica lejkowata Hygrocybe lepida 
210.  Wilżyna ciernista Ononis spinosa 
211.  Włosienicznik (Jaskier) p Batrachium penicillatum 
212.  Włosienicznik (Jaskier) s Batrachium trichophyllum 
213.  Włosienicznik (Jaskier) t Batrachium peltatum 
214.  Włóknouszek ukośny Inonotus obliquus 
215.  Wolffia bezkorzeniowa Wolffia arrhiza 
216.  Wyżlin polny Misopates orontium 
217.  Zachylnik (Nerecznica) bł Thelypteris palustris 
218.  Zaraza czerwonawa Orobanche lutea 
219.  Zawilec żółty Anemone ranunculoides 
220.  Zimowit jesienny Colchicum autumnale 
221.  Złoć łąkowa Gagea pratensis 
222.  Złoć polna Gagea arvensis 
223.  Żabieniec lancetowaty Alisma lanceolatum 
224.  Żurawina błotna Oxycoccus palustris 
225.  Żywiec dziewięciolistny Dentaria enneaphyllos 

Źródło: Dane z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, stan na marzec 2022r.  
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Na podstawie opracowanej w 2009r. „Waloryzacji chronionych i zagrożonych grzybów województwa 

opolskiego wraz z propozycją programu czynnej i biernej ochrony” na terenie Powiatu Opolskiego 

stwierdzono występowanie stanowisk 55 gatunków grzybów. 

Tabela 11. Zinwentaryzowane gatunki grzybów występujące na terenie Powiatu Opolskiego  

L.p. Nazwa gatunku 

1.  Purchawica olbrzymia (Langermannia gigantea) 
2.  Gołąbek błękitny (Russula coerulea) 
3.  Piaskowiec kasztanowaty (Gyroporus castaneus) 
4.  Piaskowiec modrzak (Gyroporus cyanescens) 
5.  Gwiazdosz frędzelkowany (Geastrum fimbriatum) 
6.  Gwiazdosz potrójny (Geastrum triplex) 
7.  Podgrzybek pasożytniczy (Xerocomus parasiticus) 
8.  Czyreń sosnowy (Phellmus pull) 
9.  Szmaciak gałęzisty (Sparassis crispa) 
10.  Mitróweczka blotna (Mitrula paludosa) 
11.  Borowik grubotrzonowy (Boletus calopus) 
12.  Borowik szatański (Boletus satanas) 
13.  Borowik korzeniasty (Boletus radicans) 
14.  Krowiak olszowy (Paxillus rubicundulus) 
15.  Murszak rdzawy (Phaeolus schweinitzii) 
16.  Sarniak sosnowy (Sarcodon squamosus) 
17.  Wodnicha późna (Hygrophorus hypothejus) 
18.  Suchogłówka korowa (Phleogena fagmea) 
19.  Bulawka rurkowata (Clavariadelphus fistulosus) 
20.  Włóknouszek szczotkowaty (Inonotus hispidus) 
21.  Drobnoporek łzawiący (Oligoporus guttulatus) 
22.  Maczużnik nasięźrzałowy (Cordyceps ophioglossoides) 
23.  Stuka cynamonowa (Coltncla cinnamomea) 
24.  Borowlk ceglastopory (Boletus luridiformis) 
25.  Borowik ponury (Boletus luridus) 
26.  Strzępiak ceglasty (Inocybe erubescens) 
27.  Mleczaj rydz (Lactarius deliciosus) 
28.  Mleczaj świerkowy (Lactarius deterrimus) 
29.  Łuskowiec żółty (Pluteus leomnus) 
30.  Borowik omglony (Boletus pulverulentus) 
31.  Piestrówka różowawa (Rhlzopogon roseolus) 
32.  Maślak lepki (Suillus aerugmascens) 
33.  Podgrzybek czerwonawy (Xerocomus rubellus) 
34.  Gwiazdosz czteropromienny (Geastnun quadrifidum) 
35.  Zagwica listkowata (Grifola frondosa) 
36.  Smardz jadalny (Morchella esculenta) 
37.  Gwiazdosz prążkowany (Geastrum striatum) 
38.  Zębiak sinawy (Gyrodon lividus) 
39.  Kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens) 
40.  Sarniak fiołkowy (Sarcodon joeides) 
41.  Języczek strefowany (Arrhema spathulata) 
42.  Gwiazdosz długoszyjkowy (Geastrum pectl.natum) 
43.  Szczeciniak sosnowy (Inonotus tnqueter) 
44.  Klejówka różowa (Gomphldius roseus) 
45.  Drobnoporek sproszkowany (Oligoporus ptychogaster) 
46.  Łysak ciemnotrzonowy (Gymnopilus picreus) 
47.  Borowik płowy (Boletus suspectus) 
48.  Smardz stożkowaty (Morchella comca) 
49.  Szmaciak dębowy (Sparassls brevipes) 
50.  Wilgotnica ceglasta (Hygrocybe perplexa) 
51.  Wilgotnica trwała (Hygrocybe persistens) 
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Źródło: Waloryzacja chronionych i zagrożonych grzybów województwa opolskiego wraz z propozycją programu czynnej i biernej 

ochrony, 2009r. 

Tabela 12. Zinwentaryzowane gatunki zwierząt występujące na terenie Powiatu Opolskiego na podstawie 
danych RDOŚ, RDLP i GDLP 

L.p. Nazwa gatunku 

1.  (Bekas) Kszyk Gallinago gallinago 
2.  (Drozd) Śpiewak Turdus philomelos 
3.  (Gęś) Gęgawa Anser anser 
4.  (Perkoz) Zausznik Podiceps nigricollis 
5.  Bażant (zwyczajny) Phasianus colchicus 
6.  Bączek (zwyczajny) Ixobrychus minutus 
7.  Biegacz pomarszczony Carabus intricatus 
8.  Biegacz Scheidlera Carabus scheidleri 
9.  Biegacz skórzasty Carabus coriaceus 
10.  Biegacz Ulrichiego Carabus ullrichi 
11.  Biegus malutki Calidris minuta 
12.  Błotniak łąkowy Circus pygargus 
13.  Błotniak stawowy Circus aeruginosus 
14.  Bocian czarny Ciconia nigra 
15.  Bogatka Parus major 
16.  Boleń Aspius aspius 
17.  Borowiec wielki Nyctalus noctula 
18.  Borowieczak Nyctalus leisleri 
19.  Bóbr europejski Castor fiber 
20.  Brzana Barbus barbus 
21.  Brzęczka Locustella luscinioides 
22.  Cierniówka Sylvia communis 
23.  Cyraneczka (zwyczajna) Anas crecca 
24.  Czajka (zwyczajna) Vanellus vanellus 
25.  Czapla biała Egretta alba 
26.  Czapla siwa Ardea cinerea 
27.  Czarnogłówka Poecile montanus 
28.  Czebaczek amurski Pseudorasbora parva 
29.  Czernica Aythya fuligula 
30.  Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 
31.  Derkacz (zwyczajny) Crex crex 
32.  Dymówka Hirundo rustica 
33.  Dytiscus circumflexus Dytiscus circumflexus 
34.  Dzięcioł czarny Dryocopus martius 
35.  Dzięcioł duży Dendrocopos major 
36.  Dzięcioł średni Dendrocopos medius 
37.  Dzięcioł zielonosiwy Picus canus 
38.  Dzięcioł zielony Picus viridis 
39.  Dzięciołek Dendrocopos minor 
40.  Dzik Sus scrofa 
41.  Dzwoniec (zwyczajny) Carduelis chloris 
42.  Gacek brunatny Plecotus auritus 
43.  Gacek szary Plecotus austriacus 
44.  Gąsiorek Lanius collurio 
45.  Gęś zbożowa i gęś białocz Anser fabalis et Anser albifr 
46.  Gil (zwyczajny) Pyrrhula pyrrhula 
47.  Głowienka (zwyczajna) Aythya ferina 
48.  Gniewosz plamisty Corenella austriaca 
49.  Grubodziób (zwyczajny) Coccothraustes coccothraustes 
50.  Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus 
51.  Grzywacz Columba palumbus 
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52.  Iglica mała Nehalennia speciosa 
53.  Jarzębatka Sylvia nisoria 
54.  Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 
55.  Jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara 
56.  Jeleń (europejski) Cervus elaphus 
57.  Jelonek rogacz Lucanus cervus 
58.  Jerzyk (zwyczajny) Apus apus 
59.  Jeż zachodni Erinaceus europaeus 
60.  Kania czarna Milvus migrans 
61.  Kania ruda Milvus milvus 
62.  Kapturka Sylvia atricapilla 
63.  Karaś srebrzysty Carassius auratus gibelio 
64.  Karlik drobny Pipistrellus pygmaeus 
65.  Karlik Kuhla Pipistrellus kuhlii 
66.  Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus 
67.  Karlik większy Pipistrellus nathusii 
68.  Kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus 
69.  Kląskawka (zwyczajna) Saxicola rubicola 
70.  Kokoszka (zwyczajna) Gallinula chloropus 
71.  Kompleks żab brunatnych Rana temporaria complex 
72.  Kompleks żab zielonych Rana esculanta complex 
73.  Kos Turdus merula 
74.  Koszatka Dryomys nitedula 
75.  Kowalik (zwyczajny) Sitta europaea 
76.  Koza Cobitis taenia 
77.  Koza dunajska Cobitis elongatoides 
78.  Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo 
79.  Krogulec (zwyczajny) Accipiter nisus 
80.  Kropiatka Porzana porzana 
81.  Kruk (zwyczajny) Corvus corax 
82.  Krzyżówka Anas platyrhynchos 
83.  Kukułka (zwyczajna) Cuculus canorus 
84.  Kumak nizinny Bombina bombina 
85.  Kuna domowa (kamionka) Martes foina 
86.  Kwiczoł Turdus pilaris 
87.  Kwietnica okazała Protaetia aeruginosa 
88.  Lerka Lullula arborea 
89.  Lipień europejski Thymallus thymallus 
90.  Lis (pospolity) Vulpes vulpes 
91.  Lisica Agonus cataphractus 
92.  Łabędź niemy Cygnus olor 
93.  Łozówka Acrocephalus palustris 
94.  Łyska (zwyczajna) Fulica atra 
95.  Makolągwa (zwyczajna) Carduelis cannabina 
96.  Mazurek Passer montanus 
97.  Miętus Lota lota 
98.  Minóg strumieniowy Lampetra planeri 
99.  Modliszka zwyczajna Mantis religiosa 
100.  Modraszek nausitous Maculinea nausithous 
101.  Modraszek telejus Maculinea teleius 
102.  Modraszka Cyanistes caeruleus 
103.  Mopek Barbastella barbastellus 
104.  Mroczek posrebrzany Vespertilio murinus 
105.  Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssoni 
106.  Mroczek późny Eptesicus serotinus 
107.  Mrówka rudnica Formica rufa 
108.  Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis 
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