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1 Wstęp 

Program Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego został wprowadzony w Ŝycie Uchwałą 
Rady Powiatu Opolskiego nr XX/141/05 z dnia 24 lutego 2005 roku. 

Niniejsza aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz z aktualizacją Planu Gospodarki 
Odpadami dla powiatu opolskiego stanowi dalszą kontynuację i podstawowe narzędzie pro-
wadzenia polityki ekologicznej w powiecie, określa politykę środowiskową, ustala cele i za-
dania środowiskowe usystematyzowane według priorytetów. 
Potrzeba aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla po-
wiatu opolskiego wynika takŜe z uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. 
Stwarza to, z jednej strony, szansę szybszego rozwiązania wielu problemów ochrony środo-
wiska i poprawy jakości Ŝycia mieszkańców, między innymi poprzez moŜliwość korzystania 
ze środków finansowych UE, z drugiej strony oznacza konieczność spełnienia wymagań wy-
nikających z Traktatu Akcesyjnego oraz osiągania celów wspólnotowej polityki ekologicznej. 

Celem niniejszego dokumentu jest charakterystyka stanu istniejącego i przedstawienie propo-
zycji zadań niezbędnych do kompleksowego rozwiązania problemów ochrony środowiska i 
gospodarki odpadami ze wskazaniem rozwiązań dla tych proponowanych działań. 

Zakres niniejszego opracowania został określony przede wszystkim w oparciu o następujące 
przepisy i dokumenty: 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska, wraz z rozporządzeniami 

wykonawczymi – oraz inne przepisy prawne w swoim zakresie obowiązywania w sze-
roko rozumianej ochronie środowiska 

- Polityka ekologiczna państwa 
- Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego. 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz z aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami 
wykonana została na zlecenie Starostwa Powiatowego w Opolu. Aktualizację opracowano na 
podstawie uzyskanych danych ze Starostwa, urzędu statystycznego, urzędu marszałkowskie-
go, urzędu wojewódzkiego, odpowiedzi udzielanych bezpośrednio, listownie, telefonicznie, 
faksem, e-mailem, na podstawie decyzji administracyjnych, na podstawie materiałów publi-
kowanych na stronach internetowych. 
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2 Ogólna charakterystyka powiatu opolskiego 

2.1 Lokalizacja powiatu 
Powiat opolski połoŜony jest na Nizinie Opolskiej, w jego części środkowej wyróŜniamy Pra-
dolinę Wrocławską, która obejmuje Dolinę Odry na wschodzie, Równinę Opolską na półno-
cy, Równinę Niemodlińską na południowym zachodzie i Dolinę Nysy Kłodzkiej w zachodniej 
części gminy Niemodlin. Wszystkie krainy geograficzne naleŜą do Niziny Śląskiej, jedynie 
niewielki fragment gminy Tarnów Opolski naleŜy do WyŜyny Śląskiej. 

Powiat opolski wraz z miastem Opole połoŜony jest w centrum województwa opolskiego, 
graniczy od północy z powiatem namysłowskim i kluczborskim, od zachodu z powiatem 
brzeskim, od południa z powiatami: nyskim, prudnickim i krapkowickim oraz od wschodu z 
powiatami: oleskim i strzeleckim. Powiat opolski znajduje się w zlewni rzeki Odry. 
Siedzibą władz powiatu jest miasto Opole. 

 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Opolu 

Rysunek 1 Podział administracyjny powiatu opolskiego 

2.2 Sytuacja społeczna, zaludnienie, ruch naturalny ludności 
Powiat opolski zajmuje obszar o powierzchni około 158.658 ha – 1586 km2 (dane GUS za 
2006 rok) i obejmuje swym zasięgiem trzynaście gmin: trzy gminy miejsko-wiejskie: Niemo-
dlin, Ozimek, Prószków, oraz dziesięć gmin wiejskich: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń 
Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Popielów, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa. 
Największe obszarowo gminy wchodzące w skład powiatu to Niemodlin, Popielów i Turawa. 

W 2006 roku powiat opolski zamieszkiwało około 134.739 tys. mieszkańców. W porównaniu 
z rokiem 2005 liczba ludności zmalała o 352 osoby. 
Średnia gęstość zaludnienia wynosi obecnie około 85 osób na 1 km2. 
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Tabela 1 Ruch naturalny ludności w latach 2005 i 2006 

Powierzchnia 
[km2] 

Ludność 
[tyś] 

Urodzenia 
[tyś] 

Zgony 
Ogółem 

Przyrost 
naturalny 

Saldo 
migracji 

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
1586 135091 134739 953 975 1078 1081 -125 -106 -420 -791 

Źródło danych: GUS 

Z zestawienia danych za rok 2006 wynika, Ŝe powiat opolski odznacza się stosunkowo du-
Ŝym, ujemnym przyrostem naturalnym ludności, mniejszym jednak niŜ w roku poprzednim. 

Rysunek 2 Liczba ludności w powiecie opolskim w latach 2000-2006 (GUS) 

Ludność powiatu opolskiego 
w latach 2000- 2006 
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2.3 Struktura utrzymania i zatrudnienia oraz charakterystyka sektora 
gospodarczego 

Sytuację gospodarczą powiatu opolskiego przedstawiono na podstawie danych publikowa-
nych przez Główny Urząd Statystyczny do roku 2006. 

W strukturze gospodarczej powiatu dominuje rolnictwo, uŜytki rolne zajmują ponad 40% 
powierzchni. Na gruntach ornych uprawia się jęczmień, Ŝyto i pszenicę. Rozwinęła się takŜe 
hodowla bydła, trzody chlewnej oraz uprawy szklarniowe warzyw i kwiatów. W ostatnich 
latach wzrosła liczba gospodarstw ekologicznych produkujących „zdrową Ŝywność” i agrotu-
rystycznych, które łączą działalność rolną z turystyczną. 

Powiat opolski charakteryzuje się równieŜ dobrze rozwiniętym przemysłem, który stanowi tu 
główną gałąź gospodarki i zatrudnia największy odsetek ludności. Ze względu na istniejące 
zasoby naturalne dominuje przemysł wydobywczy kopalin mineralnych oraz przeróbki drew-
na. Na terenie powiatu dominują małe firmy prowadzone przez osoby fizyczne, istnieje teŜ 
szereg zakładów rzemieślniczych wytwórczych i usługowych specjalizujących się w mecha-
nice pojazdowej, pracach budowlanych i remontowych, małej i duŜej gastronomii, stolarce 
meblowej i budowlanej, krawiectwie, ręcznym zdobieniu porcelany oraz hafcie artystycznym. 

W powiecie znajduje się kilkanaście duŜych zakładów przemysłowych, wśród których naj-
większym pracodawcą jest BOT Elektrownia Opole S.A. w Brzeziu. Zasoby leśne i spora 
ilość drewna dała podstawę do powstania duŜych zakładów przemysłu drzewnego w Muro-
wie, Popielowie, Dobrzeniu Wielkim i Komprachcicach. 
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Tabela 2 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w powiecie w latach 2004- 
2006 

2004 2005 2006 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestro-
wanych w powiecie 9 278 9 672 10 093 
Źródło: Dane statystyczne GUS w Opolu 

Jak wynika z powyŜszej tabeli, na terenie powiatu jest przeszło 10.000 podmiotów gospodarki 
narodowej (stan na koniec roku 2006) zarejestrowanych w krajowym rejestrze REGON, z 
czego najwięcej przypada na przemysł (około 42%). PrzewaŜająca ilość firm funkcjonuje w 
sektorze prywatnym (około 96%). Głównie są to osoby fizyczne prowadzące działalność go-
spodarczą, stanowiące około 84% ogółu firm sektora prywatnego. Warto przy tym zaznaczyć, 
Ŝe w porównaniu z rokiem 2005 nastąpił przyrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospo-
darki narodowej (o 4,4%), na co miały wpływ osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-
darczą, których liczba wzrosła o 4,7% (dane urzędu statystycznego w Opolu za 2006 rok). 

Rysunek 3 Struktura zatrudnienia w powiecie opolskim (GUS) 

Zatrudnienie ludności powiatu w poszczególnych sektorach 
gospodarki w 2006 roku
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W ostatnich latach spadła liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, licz-
ba ta jednak moŜe nie odzwierciedlać stanu faktycznego ze względu na migracje zarobkowe 
ludności. 

Tabela 3 Stan bezrobocia w powiecie w latach 2004- 2006 

 2004 2005 2006 
Liczba osób pracujących łącznie z rolnictwem 
indywidualnym 

22 412 23 048 23 179 

Liczba osób bezrobotnych 6 907 6 304 5 812 
Źródło: GUS w Opolu 
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3 Kierunki ochrony środowiska w powiecie opolskim 

3.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

3.1.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu 

Wody powierzchniowe 

Wody płynące 
Teren powiatu posiada dobrze rozbudowaną sieć hydrograficzną, połoŜony jest w dorzeczu 
Odry, która stanowi dział wodny I rzędu. 
Głównymi rzekami przepływającymi przez teren powiatu są: Odra, Mała Panew, Stobrawa, 
Nysa Kłodzka. Odra jest drugą, co do wielkości rzeką Polski i największą rzeką, odwadniają-
cą 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: Kąty, Dobrzeń, Chróścice, 
Zawada i Ujście Nysy. 
Mała Panew to rzeka o długości 132 km, silnie meandrująca. Uchodzi do Odry poniŜej Opola, 
główne jej dopływy na terenie powiatu to: Leśnica, Lublinica, Libawa i Jemielnica. 
Rzeka Stobrawa jest mniejszym ciekiem niŜ 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. 

Na terenie powiatu źródła mają rzeki Brynica oraz Prószkówka. Znajduje się tu równieŜ kilka 
budowli energetycznych, tzw. Małych Elektrowni Wodnych (MEW). Elektrownie te zlokali-
zowane są między innymi w Chrząstowicach, Dobrzeniu Wielkim, Łubnianach, Osowcu. Pla-
nowane jest utworzenie kolejnych takich elektrowni na terenie powiatu. 

Wody stojące 
Największym zbiornikiem wodnym na terenie powiatu jest Jezioro Turawskie na Małej Panwi 
(gmina Turawa). Przy normalnym stanie jezioro, potocznie zwane równieŜ Jeziorem DuŜym, 
mieści 93 mln m3 wody. DuŜa powierzchnia lustra wody stwarza znakomite warunki do 
uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa, stanowiąc jednocześnie doskonałe miejsca do 
wypoczynku. Stan czystości jeziora jest na bieŜąco monitorowany, podejmowane są działania 
zmierzające do poprawy czystości jego wód. 
PoniŜej przedstawiono podstawowe dane dotyczące Jeziora Turawskiego: 
− powierzchnia 2080 ha, 
− długość 7,5 km, 
− szerokość 2,5 km, 
− maksymalna głębokość 10 m, 
− pojemność całkowita 106 mln m3, 
− przeznaczenie ochrona przeciwpowodziowa, Ŝegluga, turystyka, produk-

cja energii elektrycznej. 
Na terenie powiatu znajdują się równieŜ mniejsze zbiorniki wodne, w postaci małych stawów, 
jeziorek, stawów rybnych i hodowlanych, lokalnych zbiorników powyrobiskowych (między 
innymi Staw Nowokuźnicki, Sagów, LoŜa, i inne). 
Sieć hydrograficzną na terenie powiatu przedstawia poniŜszy rysunek: 
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Źródło: „Stan środowiska...” WIOŚ w Opolu 

Rysunek 4 Wody powierzchniowe powiatu opolskiego 

Jakość wód powierzchniowych 
Badania jakości wód powierzchniowych prowadzone są przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, który wykonuje badania m.in. w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska. Informacje i wyniki tych badań są udostępniane do publicznej wiadomości, po-
nadto wykorzystywane są w celach sprawozdawczych z związku z wypełnianiem przez Pol-
skę umów międzynarodowych. 

Tabela 4 Lokalizacja przekrojów pomiarowo- kontrolnych rzek objętych w 2006 monito-
ringiem w powiecie opolskim (źródło: „Stan środowiska, WIOŚ, 2007) 

Gmina Rzeka Punkt pomiarowy 
Ozimek Mała Panew 29,2 km Niwa 
Turawa Mała Panew 17,1 km PoniŜej zbiornika Turawa (m. Turawa) 
Dobrzeń Wielki Mała Panew 1,9 km Ujście do Odry (Czarnowąsy) 
Ozimek Rosa w 1,2 km Niwa 
Ozimek Chobianka w 4,5 km Chobie 
Ozimek Libawa w 0,5 km Dylaki 
Chrząstowice Cienka w 0,2 km Chrząstowice 
Chrząstowice Sucha w 0,2 km Chrząstowice 

Jeden punkt monitoringu znajduje się na rzecze Odrze (143 km) na granicy powiatu opolskie-
go i miasta Opole w Groszowicach. W poniŜszych tabelach zestawiono wyniki badań wód 
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powierzchniowych w tych punktach przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2006. 

Tabela 5 Ocena ogólna jakości wód w zakresie wskaźników badanych w 2006 roku (we-
dług nieobowiązującego juŜ rozporządzenia MŚ z dnia 11 lutego 2004 roku) 

Nazwa rzeki- punktu 
Ocena 
ogólna  

Wskaźniki decydujące o klasyfikacji 
Ocena eu-
trofizacji  

Odra, pow. Groszowic, m. 
Groszowice, km 143 IV 

Zawiesina ogólna, amoniak, azot Klejdahla, 
azotany, WWA, liczba bakterii fekalnych, 
ogólna liczba bakterii coli 

TAK* 

Mała Panew, m. Niwa  
km 29,2 IV 

Barwa, ChZT-Mn, ChZT- Cr, azot Klejdahla, 
indeks saprobowości fitoplanktonu 

TAK 

Mała Panew, poniŜej Zbior-
nika Turawa (gmina Turawa)  
km 17,1 

IV 
Barwa, ChZT-Cr, ChZT- Mn, azot Klejdahla, 
indeks saprobowości fitoplanktonu, chlorofil 
„a”, ogólna liczba bakterii coli 

NIE 

Mała Panew, ujście do Odry 
(m. Czarnowąsy) 
km 1,9 

IV 
Barwa, ChZT-Cr, ChZT- Mn, azot Klejdahla, 
liczba bakterii fekalnych, chlorofil „a”, ogól-
na liczba bakterii coli 

TAK 

Rosa – Niwa km 1,2 III 
Amoniak, azot Klejdahla, liczba bakterii 
fekalnych 

NIE 

Chobianka- Chobie km 4,5 III Azot Klejdahla, azot ogólny, chlorofil „a” NIE 

Cienka- Chrząstowice km 0,2 III 
Azot Klejdahla, azotany, azotyny, azot ogól-
ny 

TAK 

Sucha – Chrząstowice km 0,2 IV Azotany TAK 
*TAK – oznacza przekroczenie co najmniej jednej wartości dopuszczalnej wskaźnika 
Źródło: WIOŚ w Opolu 

Wyniki badań prowadzonych w ostatnich latach dla wód województwa opolskiego dokumen-
tują wysoki (IV i V klasa) poziom zanieczyszczenia wód w 30 przekrojach pomiarowo-
kontrolnych. Wody złej jakości (V klasa) prowadziły rzeki: Odra od granicy z wojewódz-
twem śląskim (ppk Przewóz) do Opola (ppk Groszowice), Kłodnica kontrolowana w ujścio-
wych odcinkach, Mała Panew na odcinku od śędowic do Zbiornika Turawa (m. Niwa), Nysa 
Kłodzka poniŜej zbiornika Nysa. Mniejszym poziomem zanieczyszczenia (IV klasa) charakte-
ryzowały się rzeki: Mała Panew na odcinku Turawa – Czarnowąsy, Nysa Kłodzka w ppk Sta-
ry Paczków i Skorogoszcz, Odra w Brzegu oraz Cielnica, Stara Struga, Ścinawa Niemodliń-
ska w obu kontrolowanych przekrojach i Krynka. 
Na końcowy wynik oceny miały wpływ przede wszystkim zasolenie (w przypadku Odry), 
bakterie coli oraz wskaźniki z grupy azotowej. O zaliczeniu do wód pozaklasowych decydo-
wały głównie związki biogenne oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne; co wskazuje na za-
nieczyszczenie wód ściekami bytowo-gospodarczymi i niewystarczające wyposaŜenie w sieć 
kanalizacyjną. 
Warto jednak w tym miejscu podkreślić, Ŝe w porównaniu z latami poprzednimi jakość wód 
w niektórych punktach pomiarowych uległa nieznacznej poprawie. 

Tabela 6 Jakość wód powierzchniowych w punktach monitoringu podstawowego na rzece 
Odrze w 2005 roku 

Wartości stęŜenia 
Odra 143,0 km - Groszowice Wskaźnik Jedn. 

Minimum Maksimum Średnia 
Temp. wody °C 0 23,6 10,92 
Zawiesina ogólna mg/l 5 26 11,6 
Odczyn pH 7,5 8,2 7,758 
Tlen rozpuszczony mgO2/l 7,5 14 11,33 
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BZT5 mgO2/l 1,8 5 2,925 
ChZT – Cr mgO2/l 18,53 38 25,18 
ChZT- Mn mgO2/l 3,3 9 6,196 
Amoniak mgNH4/l 0,1 1,43 0,709 
Chlorki mgCl/l 134 620 394,3 
Wapń mgCa/l 51 110 84,98 
Substancje rozpuszczone mg/l 469 1720 1141 
Azot amonowy mgN/l 0,078 1,11 0,5507 
Azotany mgNO3/l 8,24 14,35 11,48 
Azotyny mgNO2/l 0,049 0,26 0,1525 
Azot azotynowy mgN/l 0,015 0,0790 0,0465 
Azot azotanowy mgN/l 1,863 3,244 2,594 
Azot ogólny mgN/l 2,83 5,4 4,105 
Fosforany mgPO4/l 0.097 0,41 0,208 
Fosfor ogólny mgP/l 0,142 0,22 0,1797 
Siarczany mgSO4/l 77 190 144,3 
Chlorofil „a” ug/l 1,2 119,5 35,53 
Liczba bakterii coli fekalnych n/100ml 300 24000 5742 
Ogólna liczba bakterii coli n/100ml 2000 110000 31960 

Tabela 7 Jakość wód powierzchniowych w punktach monitoringu podstawowego na rzece 
Mała Panew 

Wartości stęŜenia 
Mała Panew 1,9 km 

m. Czarnowąsy 
Mała Panew 17,1 km 

m. Turawa 
Wskaźnik Jedn. 

Minimum Max Średnia Minimum Max Średnia 
Temp. wody °C 0,2 20,7 10,6 1,3 21,2 11,08 
Odczyn pH 7,3 9,6 7,892 7,2 9,9 8,008 
Tlen rozpuszczony mgO2/l 8,6 14,5 11,26 8,4 14,2 11,21 
BZT5 mgO2/l 1,8 4,2 2,417 1,5 4,4 2,758 
ChZT- Mn mgO2/l 6,5 11 8,043 6 10 7,616 
ChZT – Cr mgO2/l 19,.12 39,59 25,94 22,1 42,22 27,43 
Amoniak mgNH4/l 0,1 0,82 0,5385 0,13 1,19 0,5956 
Azotany mg NO3/l 0,5 17,41 8,903 0,5 15,37 7,487 
Azotyny mg NO2/l 0,046 0,64 0,1241 0,046 0,203 0,07642 
Azot amonowy mgN/l 0,078 0,637 0,4182 0,101 0,924 0,4625 
Azot azotynowy mgN/l 0,014 0,195 0,03783 0,014 0,062 0,02333 
Azot azotanowy mgN/l 0,113 3,935 2,012 0,113 3,474 1.692 
Azot ogólny  mgN/l 1,71 5,16 3,444 1,6 4,36 3,022 
Fosforany mgPO4/l 0,05 0,298 0,1177 0.05 0,569 0,1518 
Fosfor ogólny mgP/l 0,052 0,25 0,1256 0,068 0,268 0,1385 
Chlorofil „a” ug/l 2,8 66,6 19,21 1,6 33,5 17,19 
Liczba bakterii 
coli fekalnych 

n/100ml 40 2400 673,6 3 9300 1546 

Ogólna liczba 
bakterii coli  

n/100ml 9- 24000 3955 15 24000 3467 
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Tabela 8 Jakość wód powierzchniowych w punktach monitoringu podstawowego na rzece 
Ścinawa Niemodlińska 

Wartości stęŜenia 
Ścinawa Niemodlińska 

m. Stroszowice 
Ścinawa Niemodlińska 

Korfantów 
Wskaźnik Jedn. 

Minimum Max Średnia Minimum Max Średnia 
Temp. wody °C 1,7 16,4 8,2 1,7 17,8 8,7 
Odczyn pH 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 
Tlen rozpuszczony mgO2/l 8,7 14,1 10,68 8,8 12,7 10,92 
BZT5 mgO2/l 1,9 3,5 2,517 1,6 2,8 2,3 
Amoniak mgNH4/l 0,78 1,29 0,9917 0,436 3,06 0,9497 
Azotany mg NO3/l 4,96 36,19 14,96 12,54 49,6 25,66 
Azotyny mg NO2/l 0,062 0,197 0,1352 0,066 0,266 0,1567 
Azot amonowy mgN/l 0,606 1,002 0,7702 0,339 2,376 0,7375 
Azot azotynowy mgN/l 0,019 0,06 0,04117 0,02 0,081 0,04767 
Azot azotanowy mgN/l 1,121 8,18 3,381 2,835 11,212 5,801 
Azot ogólny  mgN/l 2,12 5,23 3,544 3,97 14,4 6,424 
Fosforany mgPO4/l 0,074 0,095 0,08533 0,05 0,107 0,07683 
Fosfor ogólny mgP/l 0,1 0,353 0,1932 0,113 0,218 0,1565 
Chlorofil „a” ug/l 2 8 4,9 2,2 11,5 5,45 
Liczba bakterii 
coli fekalnych 

n/100ml 230 9300 4622 430 4300 2063 

Źródło: WIOŚ 

Aby doprowadzić do pełnej rewitalizacji wód płynących przez teren powiatu, konieczne są 
równieŜ skoordynowane działania w powiatach sąsiednich – tj. powiatach: Nysa, Krapkowi-
ce, Strzelce Opolskie oraz w Opolu. 

Powiat opolski leŜy w regionie Środkowej Odry zarządzanym przez Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej (RZGW) we Wrocławiu. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorze-
cza opracowują Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. 
MoŜliwość wykorzystania zasobów wód powierzchniowych jest ograniczona ze względu na 
ich duŜą zmienność w czasie oraz złą jakość. 

Wody podziemne 
Teren powiatu opolskiego naleŜy do zasobnych w wodę podziemną, zasoby te są ściśle zwią-
zane z występującymi tu zbiornikami wód podziemnych (GZWP). 
Na terenie powiatu znajduje się siedem GZWP, są to: 
− GZWP nr 323 – Subzbiornik rzeki Stobrawa, 
− GZWP nr 333 – Zbiornik Opole Zawadzkie, 
− GZWP nr 334 – Dolina Kopalna rzeki Mała Panew, 
− GZWP nr 335 – Zbiornik Krapkowice-Strzelce Opolskie, 
− GZWP nr 336 – Niecka Opolska, 
− GZWP nr 337 – Dolina kopalna Lasy Niemodlińskie, 
− GZWP nr 338 – Subzbiornik Paczków – Niemodlin 
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Tabela 9 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) na terenie powiatu opolskiego 

Powierzchnia [km2] Zasoby dyspozycyjne [tys. m3/d] 
Numer zbiornika 

całego zbiornika na terenie powiatu całego zbiornika na terenie powiatu 
323 180 80 26 11,5 
333 750 155 194 40 
334 80 80 97 97 
335 2050 915 142 63,5 
336 138 78 24 13,5 
337 160 38 27 6,5 
338 735 90 57 7 

Z podanych danych wynika, Ŝe największą powierzchnię na terenie powiatu zajmuje zbiornik 
GZWP 335 Krapkowice-Strzelce Opolskie, a największe zasoby ma zbiornik czwartorzędowy 
GZWP 334 Dolina Kopalna rzeki Mała Panew. 

Monitoring wód podziemnych 
Na terenie powiatu prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Opolu monitoring wód podziemnych ujmowanych do celów uŜytkowych. Ocenę jakości wód 
podziemnych dokonuje się w ramach PMŚ na podstawie klasyfikacji prowadzonej według 
nieobowiązującego juŜ rozporządzenia MŚ z dnia 11 lutego 2004 roku, obejmującej pięć klas 
jakości tych wód, przy czym wody zbiorników wód podziemnych na terenie powiatu zalicza-
ne są do klas: 
− Zbiornik 332 klasa III (wody o zadowalającej jakości), 
− Zbiornik 333 klasa III (wody o zadowalającej jakości), 
− Zbiornik 334 klasa III (wody o zadowalającej jakości), 
− Zbiornik 335 klasa III, IV, V (w zaleŜności od punktu kontrolnego), 
− Zbiornik 336 klasa III (wody o zadowalającej jakości), 
− Zbiornik 338 klasa II (wody dobrej jakości) 
W poniŜszej tabeli przedstawione są otwory badawcze do celów monitoringu wód podziem-
nych na terenie powiatu. 

Tabela 10 Otwory badawcze na terenie powiatu opolskiego, w których były prowadzone 
badania w latach 2004 - 2006 (źródło WIOŚ) 

Klasa Nr 
otworu 

Miejscowość Gmina 
Stratygra-

fia 
Wody 

Obszary 
GZWP 2004 2005 2006 

370 Wrzoski -1 Dąbrowa Q G 335 IV III IV 
371 Wrzoski -2 Dąbrowa P W 335 IV V IV 
372 Wrzoski -3 Dąbrowa T W 335 V IV III 
373 Wrzoski -4 Dąbrowa K W 335 III III V 

617 Opole – Zawada (16a) Turawa Q W 
334 
335 

IV III IV 

641 Karłowiczki Popielów Q G 323 I II IV 
1055 Wrzoski –p (piezometr) Dąbrowa Q G 335 V V V 
640 Radomierowice Murów Q G    III 

1868 Otok 
Dobrzeń 
Wielki 

C W    V 

Q - czwartorzęd, P - perm, T - trias, K - kreda 
W - wody wgłębne, G - wody gruntowe 

W okresie 2004 – 2006 złą jakością (V klasa) charakteryzowały się wody podziemne pobrane 
do badań z otworu we Wrzoskach-p (otwór w otoczeniu nieuŜytków naturalnych), we Wrzo-
skach-4 i w Dobrzeniu Wielkim. 
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W porównaniu do poprzedniego roku, w 2006 roku jakość wód w większości badanych otwo-
rów uległa pogorszeniu. W Zawadzie wody odpowiadały IV klasie (III klasa w 2005 roku) i 
charakteryzowały się ponadnormatywną zawartością Ŝelaza. Wody pobrane z piezometru we 
Wrzoskach w dalszym ciągu odpowiadały V klasie i nie spełniały norm pitnych. Jakość wód 
pobranych do badań z otworów Wrzoski-2 i Wrzoski-3 uległa poprawie o jedną klasę. Wody 
w pozostałych punktach we Wrzoskach odpowiadały IV i V klasie, co oznacza wzrost zanie-
czyszczeń w stosunku do 2005 roku. 
Najgorszą jakość miały wody pobrane z otworu badawczego nr 1055, nie spełniały norm pit-
nych, z uwagi na przekroczenie arsenu, manganu, niklu, pH i Ŝelaza ogólnego. Według in-
formacji zawartych w raporcie o stanie środowiska w województwie opolskim w 2006 roku, 
w latach 2004 – 2006 wystąpiło niewielkie pogorszenie poziomu zanieczyszczenia wód uj-
mowanych w celu zaopatrzenia ludności. 
Badania wskazują, Ŝe głównymi zanieczyszczeniami na terenie powiatu są związki biogenne i 
zanieczyszczenia bakteriologiczne; spowodowane w głównej mierze brakiem kanalizacji w 
obszarach wiejskich. RównieŜ jakość wód podziemnych ujmowanych w celach uŜytkowych 
odbiega od normy, najwyŜsze wartości oznaczeń zanotowano dla Ŝelaza i manganu. 

Dla poprawy stanu wód podziemnych, w szczególności dla ochrony zbiornika GZWP 333 
Opole – Zawadzkie, opracowano Projekt ISPA. Zbiornik ten jest jednym z najbogatszych pod 
względem zasobności zbiorników w Polsce. Realnym zagroŜeniem dla zbiornika są nieskana-
lizowane obszary aglomeracji miejskich i siedlisk wiejskich, które powodują, Ŝe wody zbior-
nika z roku na rok mają coraz gorszą jakość. Oprócz zanieczyszczenia wód podziemnych ist-
nieje równieŜ na niektórych terenach zagroŜenie pochodzące z wód powierzchniowych. Zde-
cydowana większość miejscowości z obszaru zbiornika nie posiada systemów zbiorowego 
odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków. Ścieki sanitarne w tych miejscowościach od-
prowadzane są do wód powierzchniowych lub do gruntu. Powstrzymanie degradacji wód 
podziemnych, poprawa czystości wód powierzchniowych oraz ograniczenie do minimum 
odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi jest warunkiem koniecznym do realizacji 
na najbliŜsze lata. 

Zaopatrzenie w wodę 
Mieszkańcy powiatu zaopatrywani są w wodę z następujących źródeł: 
− miejskie i gminne ujęcia wody, działające na terenie powiatu, 
− inne ujęcia, znajdujące się poza terenem powiatu, 
− studnie indywidualne. 
Zdecydowana większość gmin powiatu jest całkowicie lub w zdecydowanej większości zwo-
dociągowana, tylko na terenie gmin Dobrzeń Wielki, Niemodlin oraz w Murowie istnieje po-
trzeba dalszej rozbudowy sieci wodociągowej. 
W chwili obecnej do sieci wodociągowej podłączonych jest około 97,8% mieszkańców po-
wiatu, tj. około 120,670 tys. osób (dane GUS za rok 2006) a łączna długość sieci wodociągo-
wej rozdzielczej wraz z przyłączami na terenie powiatu wynosi około 1295,1 km (dane za rok 
2006 z GUS i „Stanu środowiska...”). 
Gmina Chrząstowice jest zaopatrywana w wodę z uŜytkowego poziomu wodonośnego zbior-
nika wód podziemnych GZWP 333. Długość sieci wodociągowej wynosi 76,8 km. Na terenie 
gminy znajdują się 3 ujęcia wody pobieranej do celów komunalnych: Chrząstowice (2 stud-
nie), Daniec (1 studnia) i Niwki (1 studnia). Administratorem tych ujęć jest firma „AQVA-
DOR” Sp. z o.o. w Dębskiej Kuźni. 
Wszystkie wsie gminy Dąbrowa są zwodociągowane, długość sieci wodociągowej wynosi 
95,3 km. Funkcjonują dwa wodociągi zbiorowe: 
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− wodociąg zbiorowy „Dąbrowa” (2 studnie), zaopatruje w wodę część mieszkańców wsi 
Dąbrowa, Ciepielowice, Nowa Jamka, Lipowa. Wodociąg ten jest rezerwowym źródłem 
wody na wypadek awarii systemu Prokado – Prószków, 

− wodociąg zbiorowy Prokado – Prószków, który na bazie ujęcia w Zimnicach Małych, 
zaopatruje wieś Chróścice, Mechnice, Wrzoski, Karczów i Skarbiszów, Sławice, śela-
zna, część wsi Dąbrowa, Niewodniki, Narok, Siedliska i Prądy oraz wsie gminy Prósz-
ków, Komprachcice, Lewin Brzeski i przysiółek Otoki gminy Dobrzeń Wielki, a takŜe 
niektóre wsie gminy Krapkowice. 

Eksploatację gminnego wodociągu prowadzi zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Komprachcicach. 
Na terenie gminy Dobrzeń Wielki są trzy ujęcia wody do celów komunalnych: Czarnowąsy 
(3 studnie), Chróścice (2 studnie) i Brzezie. Eksploatacją wodociągów i urządzeń 
kanalizacyjnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki zajmuje się spółka „Prowod”. Własne uję-
cia wody posiada Elektrownia Opole w Brzeziu. SłuŜą one do zasilenia wodociągu grupowe-
go „Brzezie” oraz do celów przemysłowych elektrowni. Gmina jest zwodociągowana w 93%, 
długość sieci wodociągowej wynosi 141,8 km. 
Mieszkańcy gminy Komprachcice zaopatrywani są w wodę przez wodociąg grupowy Prósz-
ków, naleŜący do Związku Gmin Prokado. Długość sieci wynosi 82,5 km. Podstawowym 
źródłem zasilającym wodociąg są dwie studnie wiercone S1 i S2 zlokalizowane pomiędzy 
wsiami Zimnice Małe i Źlinice. Studnia S1 Zimnice Małe jest studnią podstawową i głównym 
źródłem zaopatrzenia ludności w wodę a studnia S2 jest uzupełniającą. 
W gminie Łubniany wszystkie wsie są wyposaŜone w sieć wodociągową, posiadają 1 ujęcie 
wody w Kobylnie (2 studnie), którego administratorem jest Urząd Gminy w Łubnianach (wo-
dociąg "Północ" zasilany z ujęcia Kobylno – Niwa, obsługujący miejscowości Kobylno, Je-
łowa, Dąbrówka Łubniańska, Łubniany, Grabie, Masów, Brynica). Niektóre wsie gminy za-
opatrywane są w wodę z ujęć komunalnych miasta Opola, są to: Kępa, Luboszyce, Kolanowi-
ce (wodociąg "Południe" zasilany z sieci wodociągowej miasta Opola). Długość sieci wynosi 
na terenie gminy 111,5 km. 
Na terenie gminy Murów znajdują się 3 ujęcia wody do celów komunalnych (4 studnie). Są to 
ujęcia: Murów, Rodomierowice oraz Stare Budkowice. Administratorem tych ujęć jest 
MZWiK „Prowod” w Czarnowąsach. Liczba mieszkańców podłączonych do sieci wodocią-
gowej stanowi 87,14% ogółu mieszkańców a długość sieci wynosi 75,3 km. 
Na terenie gminy Niemodlin istnieje 5 niezaleŜnych stacji uzdatniania wody eksploatowanych 
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Niemodlinie, długość sieci wodociągowej wynosi 
118,4 km. Ze względu na zły stan sieci wodociągowej w gminie (występowanie Ŝeliwa, stali i 
azbestocementu) zachodzi potrzeba wymiany sieci wodociągowej miedzy innymi w Niemo-
dlinie, Grodzicu II, Graczach. 
Mieszkańcy Ozimka zaopatrywani są w wodę z 5 ujęć znajdujących się na terenie gminy – 
ujęcia w Ozimku, w Biestrzynniku, w Mnichusie i w Szczedrzyku. Długość sieci wynosi 
131,4 km. Poza niewielkimi obszarami cały teren gminy jest zwodociągowany. 
W Popielowie woda dostarczana jest z ujęć Stare Siołkowice oraz Kurznie (łącznie 7 studni), 
będącej w administracji MZWiK „Prowod” w Czarnowąsach. Na terenie gminy działają rów-
nieŜ ujęcia wody zaopatrujące wodociągi zakładowe. Gmina jest zwodociągowana w 100%. 
W gminie Prószków woda ujmowana jest z ujęcia składającego się z 3 studni głębinowych. 
Długość sieci wodociągowej wynosi 99,4 km, a źródłem zaopatrzenia ludności wodę jest 
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 333, znajdujący się w miejscowości Zimnice Małe i 
charakteryzujący się wodą o bardzo wysokiej jakości niewymagającej uzdatniana. Ujęcie to 
jest administrowane przez ZGKiM Sp. z o.o. i zaopatruje równieŜ w wodę gminy Komprach-
cice oraz Dąbrowa (Związek Gmin Prokado). 
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Na obszarze gminy Tarnów Opolski występują 2 ujęcia grupowe wody podziemnej: „Tar-
nów” (3 studnie) i „Grotowice – Utrata” (3 studnie). Długość sieci wynosi 102 km. Admini-
stratorem jest ZGKiM w Tarnowie Opolskim. Własne ujęcia wody mają między innymi: 
Opolwap oraz „Polbau” Sp. z o.o. w Opolu Zakład Produkcji Pomocniczej w Przyworach, 
Przywory – Tuczarnia R.S.P., Kąty Opolskie – jaz na Odrze, Raszowa – Szkoła. Gmina zwo-
dociągowana jest niemal w 99%. 
W gminie Tułowice woda na potrzeby zaopatrzenia ludności dostarczana jest z ujęcia wody w 
Tułowicach za pomocą 4 studni, administrowanego przez ZGKiM w Tułowicach. Długość 
sieci na terenie gminy wynosi 33,2 km. 
Mieszkańcy gminy Turawa zaopatrywani są w wodę z 3 ujęć: Turawa-Marszałki (2 studnie), 
ujęcie w Kadłubie Turawskim (1 studnia) oraz ujęcie Opole - Zawada. Administratorem ujęć 
gminnych jest MZWiK „Prowod” w Czarnowąsach. Gmina jest w prawie w 100% zwodocią-
gowana, długość sieci wynosi 116 km. 

Obok tych wodociągów grupowych, na terenie niektórych gmin, istnieją równieŜ lokalne, 
mniejsze ujęcia wody. 
Ujęcia głębinowe słuŜące do zaopatrzenia ludności powiatu w wodę posiadają ustanowione 
strefy ochrony bezpośredniej. Dodatkowo przy niektórych z nich zostały ustanowione strefy 
ochrony pośredniej z uwagi na moŜliwość skaŜenia bakteriologicznego wody wynikającą z 
niekorzystnej budowy geologicznej. 
Łączna ilość wody dostarczonej gospodarstwom domowym w powiecie w 2006 roku wynio-
sła 3,359 mln m3. 
Na terenie powiatu sieć wodociągowa w przewaŜającej części wykonana jest z tworzyw 
sztucznych – rur PCV i PE (około 93%), zdecydowaną mniejszość stanowią rury Ŝeliwne i 
stalowe, a rury azbestowo-cementowe występują jeszcze na terenie gmin: Chrząstowice, Do-
brzeń Wielki, Niemodlin, Ozimek, Prószków i Tarnów Opolski. 

Tabela 11 ZuŜycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności 

ZuŜycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności [mln m3/rok] 
 2004 2005 2006 
Ogółem 34,925 33,607 34,381 
Przemysł 20,488 19,073 19,814 
Rolnictwo i leśnictwo 10,478 10,478 10,478 
Eksploatacja sieci wodociągowej 3,959 4,056 4,089 
Gospodarstwa domowe 3,275 3,370 3,359 
Źródło: GUS 

ZuŜycie wody w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w po-
wiecie opolskim przedstawia się następująco: 
− 2004 33,2 m3 
− 2005 32,3 m3 
− 2006 30,4 m3 
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Tabela 12 Pobór wód podziemnych w powiecie opolskim w latach 2004- 2006 

Pobór wód podziemnych [m3] 
 Ogółem Do spoŜycia, na cele so-

cjalno - bytowe 
Na potrzeby produk-

cji 
Inne cele 

2004 12 872 915 11 510 924 667 340 694 651 
2005 12 824 278 11 411 374 685 357 727 547 
2006 12 863 749 11 513 027 598 576 752 146 

Pobór wód powierzchniowych [m3] 

 Ogółem Inne cele 
2004 20 277 365 20 277 365 
2005 18 923 397 18 923 397 
2006 19 706 517 19 706 517 
Źródło:  Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska – Dane za lata 2004, 2005 2006, na podstawie sprawozdań z 

zakładów dla powiatu opolskiego – dane Marszałka województwa 

Ochrona przed powodzią i suszą 
Teren powiatu posiada dobrze rozbudowaną sieć hydrograficzną, co wiąŜe się z moŜliwością 
wystąpienia powodzi. Ostatnia wielka powódź, która dotknęła powiat miała miejsce w 1997 
roku i została określona powodzią tysiąclecia. Na terenie powiatu podczas powodzi zalane lub 
podtopione zostały tereny gmin: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Murów, 
Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski. 
Dla powiatu nie opracowano programu ochrony przeciwpowodziowej, obecnie ewentualne 
podtopienia dotyczą gmin Popielów, Łubniany i Dąbrowy. W Dobrzeniu Wielkim w 2007 
roku odnotowano jedynie lokalne podtopienia gruntów, równieŜ w Tarnowie Opolskim wy-
stępowały lokalne podtopienia pól w miejscowościach Kąty Opolskie i Przywory. W gminie 
Łubniany zagroŜenie powodziowe dotyczy: Kolanowic, Biadacza, Luboszyc, Kępy.  
Według danych uzyskanych od poszczególnych gmin powiatu opolskiego, obecna ochrona 
przeciwpowodziowa opiera się głównie na remontach i konserwacji istniejących jazów rzecz-
nych oraz na regulacji koryt rzecznych, konserwacja i remonty wałów przeciwpowodziowych 
i innych urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, przystosowanie terenów międzywala rzek 
do szybkiego reagowania  w przypadku powodzi (wycinanie lasów i zarośli ł ęgowych, odno-
wa uŜytków zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych), stworzenie systemu szybkiego 
ostrzegania i reagowania w przypadku zagroŜenia powodzią, opracowanie planu awaryjnego 
na wypadek powodzi, uwzględniającego ochronę obiektów wraŜliwych na terenie poszcze-
gólnych gmin (np. oczyszczalni ścieków, ujęć wód, terenów zabytkowych i przyrodniczo 
cennych, składowisk odpadów itp.). 

Dla przeciwdziałania skutkom powodzi uchwalony został wieloletni "Program dla Odry 
2006". Program ten realizowany jest przez Radę Ministrów i przewiduje zbudowanie systemu 
biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ochronę środowiska przyrodni-
czego i czystości wód, usunięcie szkód powodziowych, zwiększenie lesistości, przywrócenie 
ekosystemom ich prawdziwego znaczenia, rozwój Ŝeglugi śródlądowej i energetyczne wyko-
rzystanie rzek. Do budowli zabezpieczających teren powiatu poza wałami przeciwpowodzio-
wymi zaliczyć moŜna zbiornik retencyjny Turawa oraz poldery odrzańskie: śelazna, Czarno-
wąsy-Dobrzeń, Rybna-Stobrawa. 
Do wykonanych działań z zakresu ochrony przed powodzią zaliczyć moŜna przeprowadzone 
regulacje większości rzek i mniejszych cieków oraz naprawę zniszczonych wałów przeciw-
powodziowych. 
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Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych 
MoŜna wyróŜnić kilka źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych: 
− ścieki socjalno – bytowe, które na skutek braku kanalizacji sanitarnej (nie wszystkie 

gminy powiatu opolskiego posiadają kanalizację oraz oczyszczalnie ścieków), są od-
prowadzane do szamb lub bezpośrednio do rowów i potoków; wprowadzają głównie 
zanieczyszczenia wyraŜone jako BZT5, ChZT, azot amonowy i fosforany, 

− ścieki deszczowe przede wszystkim z centrów miast, dróg o duŜym natęŜeniu ruchu 
oraz parkingów i stacji paliw mogą zanieczyszczać wody powierzchniowe i podziemne 
głównie substancjami ropopochodnymi spłukiwanymi z nawierzchni, 

− zanieczyszczenia powierzchniowe pochodzenia rolniczego (nawozy sztuczne) niosą 
głównie zanieczyszczenia w postaci związków azotu i fosforu, 

− składowiska odpadów komunalnych mogą być potencjalnym źródłem zanieczyszczenia 
wód w wyniku przedostawania się odcieków do gruntu. 

Innym powaŜnym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych mogą 
być ścieki przemysłowe, które w przypadku braku oczyszczenia niosą bardzo wysokie ładun-
ki zanieczyszczeń wyraŜone jako: BZT5, ChZT, chlorki, siarczany, fosforany, detergenty, 
metale cięŜkie i inne. 

3.1.2 Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków 

Sieć kanalizacji sanitarnej 
Siecią kanalizacyjną objętych jest 73% mieszkańców powiatu (dane GUS za 2006 rok). 
Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie powiatu wynosi około 407,5 km, w tym 
odpowiednio (według danych GUS za 2006 rok): 
− Chrząstowice 9,7 km, 
− Dąbrowa 0 km, 
− Dobrzeń Wielki 130,6 km, 
− Komprachcice 25,7 km, 
− Łubniany 10,4 km, 
− Murów 13,8 km, 
− Niemodlin 17,5 km, 
− Ozimek 25,6 km, 
− Popielów 26,1 km, 
− Prószków 77,0 km, 
− Tarnów Opolski 16,9 km, 
− Tułowice 34,2 km, 
− Turawa 20,0 km. 

Warto w tym miejscu podkreślić, Ŝe długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ponad 75 
kilometrów w stosunku do roku 2004. Sieci kanalizacyjnej na przestrzeni lat 2004 – 2006 
najwięcej wybudowano w gminach Popielów (19,4 km), Dobrzeń Wielki (17,1 km), Kom-
prachcice (16,9 km) i Ozimek (15,7 km) (dane GUS za lata 2004 – 2006). 
Ścieki odprowadzane są głównie do gminnych oczyszczalni ścieków, a z terenów, gdzie brak 
jest kanalizacji sanitarnej, gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywoŜone okre-
sowo do najbliŜszych oczyszczalni ścieków. 
Na terenie powiatu znajdują się następujące oczyszczalnie ścieków: 
− OŚ w Dobrzeniu Wielkim, 
− OŚ w Czarnowąsach – zaplanowana do modernizacji, 
− OŚ w Murowie, 
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− OŚ w Gościejowicach Małych, 
− OŚ w Graczach, przewidziana do modernizacji w latach 2008- 2010, 
− OŚ w Antoniowie, rozbudowana i zmodernizowana, 
− OŚ w Dylakach, (przeznaczona docelowo do likwidacji), 
− OŚ w Starych Siołkowicach, 
− OŚ w Karłowicach. Obecnie oczyszczalnia pracuje, ale nie spełnia wymogów określo-

nych aktualnymi przepisami dotyczącymi parametrów ścieków oczyszczonych. 
− OŚ w Prószkowie, 
− OŚ w Kosorowicach, 
− OŚ w Tułowicach, 
− OŚ w Kotorzu Małym. 
Wymienione oczyszczalnie obsługują teren własnych gmin lub równieŜ gmin sąsiednich. 
Część ścieków z terenu powiatu przekazywana jest do oczyszczalni ścieków w Opolu i Krap-
kowicach. 
Najgorzej sytuacja przedstawia się w Chrząstowicach, Dąbrowie, Komprachcicach i Łubnia-
nach, które nie posiadają dobrze zorganizowanego systemu odbioru i oczyszczania ścieków. 
W Prószkowie do skanalizowania pozostało jeszcze kilka miejscowości tj. Boguszyce, 
Chrzowice, Nowa Kuźnia, Ligota Prószkowska oraz Jaśkowice. 

Na terenie powiatu realizowanych jest kilka projektów międzygminnych rozwiązujących pro-
blem gospodarki ściekowej na terenie Opolszczyzny. Programy te mają na celu głównie 
ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez podejmowanie przez gminy wspól-
nych inicjatyw polegających na budowie sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Do 
projektów tych moŜna zaliczyć: 
− „PROKADO” – przystąpiła do niego Gmina Dąbrowa, Komprachcice – w zakresie za-

opatrzenia w wodę; 
− „DOLNA MAŁA PANEW” – projekt międzygminny dotyczący budowy wspólnej sieci 

kanalizacyjnej; związek obejmuje swoim działaniem gminy: Turawa, Łubniany, Ozi-
mek, Chrząstowice i Dobrzeń Wielki. Celem związku jest ochrona Dolnej Małej Panwi 
i poprawa czystości Jezior Turawskich; 

− Związek międzygminny „TRIAS OPOLSKI", którego celem są proekologiczne działa-
nia mające na celu ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP-333) oraz 
zlewni rzek Odry, Małej Panwi i Jemielnicy oraz uporządkowanie gospodarki wodno – 
ściekowej, gospodarki odpadami, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, jak 
równieŜ pomoc w uzyskiwaniu środków na te cele. Na terenie powiatu w ramach pro-
gramu budowana będzie kanalizacja w gminach: Prószków, Komprachcice, Chrząsto-
wice, Dąbrowa, Turawa, Łubniany i Tarnów Opolski. 

Tabela 13 Zestawienie dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu 

Obiekty komunalne 2004 2005 2006 
Oczyszczalnie biologiczne liczba 10 8 8 
Oczyszczalnie z podwyŜszonym usuwaniem biogenów liczba 3 3 3 
Wielkość (przepustowość) oczyszczalni wg projektu 
Oczyszczalnie biologiczne m3/dobę 12 602 11 360 11 360 
Oczyszczalnie z podwyŜszonym usuwaniem biogenów m3/dobę 3 661 3 661 3 660 
RównowaŜna liczba mieszkańców 
Ogółem osoba 68 597 70 691 68 625 
Ścieki oczyszczane 
Odprowadzane ogółem mln m3/rok 1,5445 1,7195 1,8743 
Oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi  
i ściekami dowoŜonymi mln m3/rok 1,845 1,928 2,470 
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Oczyszczane razem mln m3/rok 1,415 1,636 1,765 
Oczyszczane mechanicznie mln m3/rok 0,013 0,022 0,021 
Oczyszczane biologicznie mln m3/rok 1,070 1,149 1,259 
Oczyszczane z podwyŜszonym usuwaniem biogenów mln m3/rok 0,332 0,465 0,485 
Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie 
Ogółem osoba 41 389 48 578 51 158 
Mechaniczne osoba 1 200 1 200 1 200 
Biologiczne osoba 31 099 35 958 36 968 
Z podwyŜszonym usuwaniem biogenów osoba 9 090 11 420 12 990 
Dane GUS 2006 rok 

Poza wyŜej wymienionymi brak szczegółowych danych o oczyszczalniach przydomowych 
ścieków bytowych, na terenach o rozproszonej zabudowie. 

Na terenie powiatu, ilość ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód 
powierzchniowych wymagających oczyszczania, wynosi 1,8743 mln m3/rok, z czego oczysz-
czanych jest 1,765 mln m3, tj. przeszło 94% wszystkich ścieków wymagających oczyszcze-
nia. 

Tabela 14 Ilość ścieków odprowadzanych i oczyszczanych z terenu powiatu w latach 2004 
– 2006 

Ilość ścieków na terenie powiatu opolskiego Jednostka 2004 2005 2006 
Odprowadzane ogółem dam3/rok 1 544,5 1 719,5 1 874,3 
Oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i 
ściekami dowoŜonymi dam3/rok 1 845 1 928 2 470 
Oczyszczane razem dam3/rok 1 415 1 636 1 765 
Oczyszczane mechanicznie dam3/rok 13 22 21 
Oczyszczane biologicznie dam3/rok 1 070 1 149 1 259 
Oczyszczane z podwyŜszonym usuwaniem biogenów dam3/rok 332 465 485 
Źródło: GUS 

Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe ilość ścieków (głównie socjalno – bytowych) kierowanych do 
kanalizacji i oczyszczonych systematycznie wzrasta, co w następstwie powoduje mniejszą 
ilość ścieków kierowaną do środowiska bez oczyszczenia. Wzrasta równieŜ ilość osób obsłu-
giwanych przez oczyszczalnie. 

Ścieki przemysłowe 
Na terenie powiatu opolskiego znajdują się dwie mechaniczne i jedna biologiczna oczysz-
czalnia przemysłowa ścieków. Własne oczyszczalnie posiadają między innymi zakłady: 
− BOT Elektrownia „Opole” S.A. w Brzeziu, 
− MAŁAPANEW Zakłady Odlewnicze Sp. z o.o. w Ozimku, 
− Lhoist OPOLWAP SA, w Tarnowie Opolskim 

Tabela 15 Zestawienie dotyczące przemysłowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu 

Oczyszczalnie przemysłowe 2006 
Mechaniczne liczba 2 
Biologiczne liczba 1 

Przepustowość projektowa oczyszczalni 
mechaniczne m3/dobę 222 920 
biologiczne m3/dobę 1200 

Gospodarka wodno – ściekowa w przemyśle 
ZuŜycie wody na potrzeby przemysłu mln m3 19,814 
Pobór wód podziemnych mln m3 0,610 
Pobór wód powierzchniowych mln m3 19,705 
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Woda z odwadniania zakładów górniczych i obiektów budow-
lanych 

mln m3 0,286 

Zakup wody razem mln m3 0,014 
Przemysłowe oczyszczanie ścieków 

Ścieki odprowadzone ogółem mln m3 31,522 
Ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej mln m3 0,135 
Ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi mln m3 31,387 
Ścieki wymagające oczyszczenia ze ścieków odprowadzonych 
bezpośrednio do wód lub do ziemi 

mln m3 31,387 

Ścieki oczyszczone razem mln m3 30,563 
Ścieki oczyszczone mechanicznie mln m3 30,182 
Ścieki oczyszczone chemicznie mln m3 0,247 
Ścieki oczyszczone biologicznie mln m3 0,134 
Ścieki nie oczyszczane mln m3 0,824 
Ścieki ponownie wykorzystanie mln m3 0,196 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód lub do ziemi 
BZT5 kg/rok 39 849 
ChZT kg/rok 351 945 
Zawiesina kg/rok 163 512 
Chlorki i siarczany kg/rok 9 330 089 
Fenole lotne kg/rok 81 
Azot ogólny kg/rok 72 379 
Fosfor ogólny kg/rok 1 064 

Tabela 16 Rodzaj ścieków wytwarzanych w powiecie opolskim w latach 2004 – 2006 

Rodzaj wytwarzanych ścieków [m3] 2004 2005 2006 
Ścieki bytowe, z wyłączeniem ścieków bytowych 
wchodzących w skład ścieków komunalnych, prze-
mysłowych lub ścieków innych niŜ ścieki komunalne 
albo ścieki przemysłowe (współczynnik 0,3 i 0,4) 

337040 506315 236170 

Ścieki komunalne z urządzeń kanalizacyjnych miast i 
wsi (współczynnik 0,4 i 0,5) 

1522745 1523619 2254511 

Inne ścieki przemysłowe lub komunalne pochodzące 
z terenów, na których prowadzi się działalność han-
dlową, przemysłową albo składową odprowadzanych 
z urządzeń innych niŜ urządzenia kanalizacyjne miast 
i wsi (współczynnik 1) 

27853483 27286645 30523697 

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni dróg i 
parkingów o nawierzchni szczelnej 

1579  1900 

Ścieki inne (współczynnik 0,5 i 0,7)  4734 41656 
Wody chłodnicze, o temperaturze wprowadzanej 
wody wyŜszej niŜ +26C, i nie przekraczającej +32C 

 9950  

RAZEM 29714847 29331263 33057934 
Źródło: Baza marszałkowska, Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska 

Składowiska odpadów 
Na terenie powiatu opolskiego obecnie znajduje się kilka składowisk odpadów komunalnych: 
− Chróścice – gm. Dobrzeń Wielki- przewidziane do eksploatacji do roku 2012, 
− Domecko – gm. Komprachcice (przewidziane do zamknięcia w 2008 roku), 
− Kosorowice – gm. Tarnów Opolski (przewidziane do zamknięcia w 2014 roku) 
Składowiska te objęte są monitoringiem. 
W ostatnich latach większość składowisk odpadów na terenie poszczególnych gmin powiatu 
została zlikwidowana. 
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Na terenie powiatu znajdują się teŜ składowiska odpadów przemysłowych Huty MAŁAPA-
NEW S.A. w Ozimku i BOT Elektrowni Opole, na których juŜ jednak nie składuje się odpa-
dów. Są tu równieŜ zrekultywowane składowisko zakładowe Fabryki Porcelitu Tułowice S.A. 
i „dzikie” wysypiska odpadów, które w miarę moŜliwości są na bieŜąco likwidowane. Dzikie 
wysypiska odpadów znajdują się jeszcze w gminach: Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, 
Murów – Zagwiździe, Niemodlin – w rejonie Graczy i Niemodlina, Ozimek – tereny dzikiego 
składowania odpadów mineralnych i mas ziemnych na terenie Ozimka, w rejonie miejscowo-
ści Grodziec, Krasiejów, Pustków, Popielów, Tarnów Opolski. 

3.1.3 Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska powiatu w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej 

Z analizy stanu istniejącego wynika, Ŝe na terenie powiatu konieczne są dalsze działania ma-
jące na celu polepszenie stanu wód i dostępu do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W sieć 
wodociągową naleŜy wyposaŜyć jeszcze mieszkańców sołectwa Okoły i Święciny w gminie 
Murów oraz przysiółki Mańczoka, Kęszyce, BoŜejowa, Czarna Woda i Kupilas. Pełnej sieci 
wodociągowej brakuje teŜ w Gościejowicach „Pod lasem” i w Górze Małej w gminie Niemo-
dlin. Konieczna jest równieŜ modernizacja i wymiana części sieci wodociągowej, szczególnie 
usunięcie wszystkich instalacji zawierających azbest (dotyczy to przede wszystkim gminy 
Tarnów Opolski). 

Kolejnym zadaniem jest rozbudowa kanalizacji i konieczność ochrony źródła wody tj. Głów-
nego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 333 „Opole – Zawadzkie”. 
W ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenie powiatu do 
modernizacji przewidziane są oczyszczalnie znajdujące się w: 
− Starych Siołkowicach, gm. Popielów (termin rozbudowy 2010 rok), 
− Dobrzeniu Wielkim (termin rozbudowy 2015 rok), 
− Gościejowicach Małych, gm. Niemodlin (termin rozbudowy 2015 rok), 
− Czarnowąsach, gm. Dobrzeń Wielki (termin modernizacji i rozbudowy 2015 rok), 
− Murowie (termin rozbudowy 2015 rok). 
Natomiast 3 oczyszczalnie przewidziane są do likwidacji tj. OŚ Gracze (Niemodlin), OŚ Dy-
laki (Ozimek), OŚ Karłowice (Popielów). 

W celu ochrony przed powodzią konieczne jest ujmowanie potencjalnych terenów zalewo-
wych, obszarów zagroŜonych występowaniem powodzi i podtopień w planach zagospodaro-
wania przestrzennego miast i gmin powiatu. Obszary te powinny zostać wyłączone z działań 
inwestycyjnych na duŜą skalę, powinna być ograniczona moŜliwość budowy nowych i rozbu-
dowy istniejących obiektów zarówno mieszkalnych jak i gospodarczych. 

3.1.4 Cele i kierunki działań 

Według „Strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 – 2015” celem ochrony 
zasobów i jakości wód podziemnych oraz powierzchniowych powinno być dąŜenie do po-
prawy ich czystości i powstrzymania ich degradacji. 
Strategia określa trzy najwaŜniejsze cele kierunkowe: 
Cel I. Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych i ludności przy poszanowaniu za-

sad zrównowaŜonego rozwoju, 
Cel. II. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, 
Cel III. Podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy 

Strategicznymi celami „Programu ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2007 
– 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2014” uwzględniającymi wymogi Polityki Ekologicznej 
Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, w zakresie 
ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych są: 
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− Pełne wdroŜenie idei zrównowaŜonej produkcji i konsumpcji w odniesieniu do zuŜycia 
wody na cele przemysłowe, komunalne i rolnicze, 

− Wyrównanie odpływów wód i ochrona województwa opolskiego przed powodzią, 
− Odbudowa naturalnej retencji gruntowo-glebowej. 

NajwaŜniejszymi celami w zakresie ochrony i racjonalizacji wykorzystania zasobów wod-
nych, ochrony zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej w powiecie opolskim 
są: 
− Kontynuowanie monitoringu zasobów ilościowych i jakościowych, jakości wód po-

wierzchniowych oraz wód podziemnych; 
− Kontynuacja podjętych działań w zakresie racjonalności zuŜycia wody – stosowanie 

nowoczesnych technologii oszczędzających wodę, zamkniętych obiegów wód w zakła-
dach przemysłowych (m. in. Zakłady Odlewnicze Małapanew); 

− Zapewnienie odpowiedniej jakości wody do picia – modernizacja stacji uzdatniania 
wody w Ozimku, budowa nowych sieci wodociągowych (m.in. w Prószkowie); 

− Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych z oczyszczalniami ście-
ków komunalnych ( m. in. w gminach Murów, Popielów, Dobrzeń Wielki); 

− Poprawa jakości wód zbiornika Turawa; 
− ObniŜenie ładunków zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych; 
− Ochrona przeciwpowodziowa; realizacja „Programu dla Odry 2006”; 
− Remonty i regulacja rzek na terenie powiatu (m. in. Mała Panew, Stobrawa, Budkowi-

czanka); 
− Wprowadzanie zapisów do planów zagospodarowania przestrzennego uniemoŜliwiają-

cych lokowanie zabudowy na terenach dolinnych, zagroŜonych moŜliwością wystąpie-
nia lokalnych podtopień i powodzi; 

− Likwidacja w miarę powstawania „dzikich wysypisk” odpadów komunalnych i przemy-
słowych mogących stanowić potencjalne zagroŜenie dla Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych (GZWP); 

3.1.5 Priorytety ekologiczne 

Priorytetem programu w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej jest: 
Priorytet I  „ Przywrócenie czystości wód powierzchniowych, uporządkowanie gospodarki 

ściekowej wraz z ochroną wód podziemnych”; 
Priorytet II  „Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej” 

Priorytety te są zgodne z celami przyjętymi w POŚ województwa opolskiego. 
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3.1.6 Harmonogram realizacji Programu 

Lp. Nazwa zadania 
Planowany termin  
realizacji zadania 

Jednostka  
odpowiedzialna 

/partnerzy 

Planowane efekty  
ekologiczne 

Planowane 
koszty ogółem 
[TYS. PLN] 

Potencjalne źródła  
finansowania (UE, NFOŚ, 

WFOŚ, środki własne) 
I ZADANIA WŁASNE POWIATU  

1 
Wydawanie pozwoleń wodno-
prawnych 

Kontynuacja zadań 
ustawowych 

Starostwo Powia-
towe 

Ochrona czystości wód po-
wierzchniowych i podziem-
nych 

 Środki własne 

 
II ZADANIA KOORDYNOWANE DLA INNYCH JEDNOSTEK  

Ochrona przed powodzią 

1 

Ujmowanie potencjalnych zagro-
Ŝeń powodziowych w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
 - utrzymanie przeciwpowodzio-
wej funkcji terenów zalewowych, 
zaprzestanie nowych inwestycji, 
które mogą zmniejszyć rolę prze-
ciwpowodziową terenów zalewo-
wych 

2008-2011 Gminy 
Zabezpieczenie przed powo-
dzią 

Brak danych 
BudŜet Państwa 
NFOŚiGW, środki własne 

2 

Remonty i modernizacja wałów 
przeciwpowodziowych, moderni-
zacja stopnia wodnego Chróścice 
na rzece Odrze, konserwacja lo-
kalnych cieków 

2008-2012 

Gminy Dobrzeń 
Wielki, Murów, 
Niemodlin, Chrzą-
stowice 

Zabezpieczenie przed powo-
dzią 

300 
BudŜet Państwa 
NFOŚiGW, środki własne 

Monitoring środowiska 

3 
Dalszy monitoring składowisk 
odpadów komunalnych 

2008-2011 
UG Komprachcice, 
Tarnów Opolski, 
Dobrzeń Wielki 

Zmniejszenie zanieczyszcze-
nia wód podziemnych i po-
wierzchniowych 

80  

Zaopatrzenie w wodę-poprawa jakości wody do picia 

4 

Stworzenie monitoringu i rewita-
lizacja wód zbiornika Turawa. 
Kompleksowa ochrona i poprawa 
stanu czystości wód zbiornika 

2008-2013 

UG Turawa, 
WIOŚ, RZGW 
Wrocław; Pełno-
mocnik ds. Pro-

Poprawa jakości wód 90  
BudŜet państwa 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 
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gramu dla Odry 
2006, Zarząd Wo-
jewództwa Opol-
skiego 

5 

Uzupełniająca rozbudowa sieci 
wodociągowej pod nowe tereny 
inwestycyjne i mieszkaniowe 
Budowa sieci wodociągowej- 
tranzytowej: Prószków zbiornik – 
Źlinice. 
Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w gminie Ozimek 

2008-2011 
 
 

2008 
 
 

2008-2009 
 

Gminy 
Związek Gmin 
„Prokado” 
Ozimek, Prószków, 
Przedsiębiorstwa 
wodno - kanaliza-
cyjne 

Zapewnienie odpowiedniej 
jakości i w odpowiedniej 
ilości wody do spoŜycia 

200 
 
 

90 
 
 

50 
 

EFRR, 
Środki własne 
WFOŚiGW 
ZWiK 

Ograniczenie materiałochłonności i wodochłonności, ochrona wód przed zanieczyszczeniami przemysłowymi 

6 
Wymiana odcinków rurociągów 
azbestowo-cementowych, m.in. w 
Niemodlinie,  

2008-2015 

UG Chrząstowice, 
Dobrzeń Wielki, 
Ozimek, Prószków, 
Tarnów Opolski 

Zmniejszenie wodochłonno-
ści 

300 
Gminy 
ZWiK 

7 

Edukacja oraz propagowanie po-
staw i zachowań motywujących 
ludność do oszczędzania wody, 
edukacja rolników pod kątem 
zmniejszenia zanieczyszczeń z 
biogenów 

2008-2011 Gminy 

Zmniejszenie wodochłonno-
ści, zmniejszenie ilości 
związków biogennych 
wprowadzanych do wód i 
ziemi 

20  
Środki własne 
ZWiK 

8 

Kontynuacja działań zmierzają-
cych do zmniejszenia zuŜycia 
wody 
Zmniejszenie wodochłonności 
produkcji w zakładach przemy-
słowych 

2008-2011 
Podmioty gospo-
darcze 

Zmniejszenie wodochłonno-
ści, zmniejszenie ilości 
związków biogennych 
wprowadzanych do wód i 
ziemi 

100  
Środki własne, 
WFOŚiGW 

9 
Wymiana odcinków rurociągów 
stalowych, Ŝeliwnych bądź w 
złym stanie technicznym 

2008-2011 Gminy 
Zmniejszenie wodochłonno-
ści 

120  
Gminy 
ZWiK 

Gospodarka ściekowa 

10 
Budowa oczyszczalni przydomowych 
w tych miejscach, gdzie nie planuje się 

2008-2015 
Gospodarstwa in-
dywidualne 

Wyeliminowanie skaŜenia 
wód podziemnych i po-

Brak danych Gminy 
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kanalizacji zbiorczej wierzchniowych ściekami 
komunalnymi 

11 

Dokończenie modernizacji i roz-
budowy oczyszczalni ścieków w 
Murowie, Dobrzeniu Wielkim, 
Popielowie 

2008-2013 
Gminy 
Wodociągi i Kana-
lizacja 

Wyeliminowanie skaŜenia 
wód podziemnych i po-
wierzchniowych ściekami 
komunalnymi 

100 

NFOŚiGW, 
EFRR ZWiK 
Środki własne, 
WFOŚiGW 

12 

Poprawa jakości wody pitnej i 
uporządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej na obszarze zbior-
nika Opole-Zawadzkie jako kon-
tynuacja projektu ISPA 
2001/P1/16/P/PE/028 w gminach 
Ozimek, Turawa, Tarnów Opol-
ski, Prószków 

2008-2013 
Gminy 
Wodociągi i Kana-
lizacja 

Wyeliminowanie skaŜenia 
wód podziemnych i po-
wierzchniowych ściekami 
komunalnymi 

180  

NFOŚiGW, 
EFRR ZWiK 
Środki własne, 
WFOŚiGW 

13 
Dalsza rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej na terenie 
gmin powiatu 

2008-2011 Gminy 

Wyeliminowanie skaŜenia 
wód podziemnych i po-
wierzchniowych ściekami 
komunalnymi 

92  

NMF 
Środki własne, 
WFOŚiGW 
PWiK 
EFRR, Gminy 
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3.2 Ochrona powierzchni ziemi i gleb 
3.2.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu 

Ukształtowanie powierzchni 
Rzeźba terenu powiatu jest urozmaicona, są tu formy krajobrazu naturalnego oraz elementy 
pochodzenia antropogenicznego, co jest wynikiem działalności przemysłowej czy wydobyw-
czej. Powstały tu sztuczne elementy morfologiczne w postaci hałd, wyrobisk odkrywkowych, 
kamieniołomów i tereny znajdujące się w trakcie rekultywacji. 
Powiat charakteryzuje się duŜą lesistością i przewyŜsza znacznie średnią krajową – po-
wierzchnia lasów stanowi ponad 45% całkowitej powierzchni powiatu, kryjąc pomniki przy-
rody oŜywionej i nieoŜywionej, Ŝerowiska zwierząt i ostoje ptactwa. 

Budowa geologiczna wraz z surowcami naturalnymi i skutkami ich eksploatacji 
Powierzchnia terenu powiatu ma charakter równiny pokrytej utworami czwartorzędu, trzecio-
rzędu, kredy i triasu. Dna dolin rzecznych pokrywają gliny napływowe z okresu holocenu, a 
pod nimi zalegają utwory piaszczysto – Ŝwirowe. Głównymi surowcami zalegającymi na tym 
terenie jest kruszywo naturalne i surowce ceramiki budowlanej, a takŜe bazalt i margiel. 
Pokłady dolnego i częściowo środkowego wapienia muszlowego stanowią podstawową bazę 
surowcową dla potrzeb przemysłu wapienniczego i cementowego, który rozwinął się w okoli-
cach Tarnowa Opolskiego (złoŜe „Przywory”). 
Na terenie poszczególnych gmin powiatu udokumentowano występowanie złóŜ piasków, 
iłów, kruszywa naturalnego i surowców budowlanych (złoŜe „Narok” w Dąbrowie, złoŜe w 
Niemodlinie, Tułowicach, złoŜe „Jełowa”, „Zawada”, „Kępa” w Łubnianach, złoŜa „Chróści-
ce – Siołkowice” i „Siołkowice 2” w Popielowie, złoŜe piasków w Przysieczy, złoŜe Ŝwirków 
filtracyjnych w Złotnikach, złoŜe wapienia, margla i margli ilastych Opole – Folwark na tere-
nie gminy Prószków, złoŜa bazaltów (w Graczach w Niemodlinie). 
Istotnym, a nierozwiązanym dotychczas zagadnieniem jest moŜliwość pozyskania znacznych 
ilości termalnych wód mineralnych odkrytych w Grabinie. 
W Ozimku udokumentowano złoŜa surowców mineralnych, wśród których wyróŜnia się złoŜe 
iłów kajprowych „Krasiejów” zaliczane do złóŜ pokładowych. Obecnie złoŜa tego nie eksplo-
atuje się. Na terenie gminy znajdują się równieŜ złoŜe piasków formierskich „Grodziec”, eks-
ploatowane dla potrzeb odlewnictwa i budownictwa oraz celów formierskich, oraz złoŜe pia-
sków formierskich „Dylaki”. 
Eksploatacja wyrobisk i tereny poeksploatacyjne stanowią główne zagroŜenie dla rzeźby tere-
nu, szczególnie wyrobisko w Krasiejowie, wyrobisko w Grodźcu (zawodnione wyrobisko, 
zwałowisko mas ziemnych) oraz w Biestrzynniku – Poliwodzie. Tereny powyrobiskowe w 
Krasiejowie obejmują obszar około 42,31 ha. W ich obrębie znajduje się wyrobisko paleonto-
logiczne objęte ochroną prawną w celu zabezpieczenia i ochrony szczątków najstarszych na 
świecie stanowisk dinozaurów. W północno-zachodniej części terenu wykopalisk w Krasie-
jowie, na powierzchni 11,47 ha znajdują się tereny zwałowisk. Tereny po eksploatacji pia-
sków kwarcowych w Biestrzynniku zrekultywowano w kierunku wodnym, tworząc stawy 
hodowlane. 
Eksploatacja złóŜ moŜe zaburzyć równowagę biologiczną, dlatego naleŜy ją prowadzić pod 
szczególną ochroną. Większość gmin nie dysponuje informacjami dotyczącymi stopnia zanie-
czyszczenia i zdegradowania terenów wykorzystywanych gospodarczo. MoŜna przypuszczać, 
Ŝe powstałe po zakończeniu eksploatacji złóŜ wyrobiska stają się niejednokrotnie miejscem 
niekontrolowanego składowania odpadów powodując powstawanie tzw. „dzikich wysypisk 
śmieci”. Część wyrobisk poeksploatacyjnych jest poddawana rekultywacji wodnej lub leśnej. 
Na obszarze powiatu opolskiego odnotowuje się około 407,7 ha (dane za 2006 rok) terenów 
zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji i zagospodarowania. 
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UŜytkowanie terenów 
Powierzchnia ogólna, według stanu ewidencji gruntów Wydziału Geodezji i Kartografii Sta-
rostwa Powiatowego w Opolu na dzień 01.01.2007 roku wynosiła 158 210 ha. 
Struktura uŜytkowania gruntów w powiecie przedstawia się według poniŜszej tabeli. 

Tabela 17 Struktura uŜytkowania gruntów w powiecie 

Gmina 
Powierzchnia gmi-

ny [ha]* 
Grunty orne Sady Łąki 

Pastwi-
ska 

Lasy NieuŜytki  

Niemodlin 18313 9900 31 884 165 5085 2257 
Ozimek 12565 2311 20 1560 56 7532 1171 
Chrząstowice 8235 2875 10 1144 136 3457 609 
Dąbrowa 13077 7211 26 713 219 2979 1936 
Dobrzeń Wielki 9102 3422 8 1085 29 3406 1192 
Komprachcice 5591 2910 17 630 23 1083 924 
Łubniany 12605 4107 8 1417 74 6120 815 
Murów 16002 2111 6 983 87 12074 765 
Popielów 17549 5829 10 2183 225 8294 1016 
Prószków 12105 5562 26 762 70 4085 1618 
Tarnów Opolski 8180 3087 10 635 61 3586 781 
Tułowice 8125 1184 9 441 41 5774 664 
Turawa 17209 3341 6 1304 70 8882 3543 
Powiat Opolski 158658 53850 187 13741 1256 72357 17291 
*dane dotyczące powierzchni poszczególnych gmin pochodzą z GUS z 2006 roku 
Źródło; dane GUS za 2005 rok 

Gminy Niemodlin, Dąbrowa i Popielów cechują się najwyŜszą ilością uŜytków rolnych w 
stosunku do liczby ogółem. 

Tabela 18 Zestawienie udziału procentowego uŜytków rolnych powiatu w 2006 roku 

Powiat opolski 
1. UŜytki rolne* 72 745 ha, w tym: 45,8% 

a) grunty orne 69% 
b) łąki 24% 
c) grunty orne zabudowane 2 % 
d) grunty pod stawami i rowami 2% 
e) pastwiska 2% 
f) sady 1% 

Źródło: *Dane z opracowania WIOŚ na dzień 01.01.2007 rok. 
Dane z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu 

Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe prawie 46% powierzchni ogólnej powiatu stanowią 
uŜytki rolne. W porównaniu do lat ubiegłych, wzrosła powierzchnia uŜytków rolnych na tere-
nie powiatu, jak teŜ powierzchnia gruntów ornych. Zmalała natomiast powierzchnia łąk i pa-
stwisk. 
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Rysunek 5 Struktura uŜytkowania gruntów w powiecie opolskim w 2006 roku 

Struktura uŜytkowania gruntów 
w powiecie opolskim w 2006 roku
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UŜytki rolne 

Grunty leśne, zadrzewienia i zakrzaczenia 

Grunty zabudowane i zurbbanizowane zurbanizowane

Grunty pod wodami 
NieuŜytki i tereny róŜne 

 
Źródło: „Stan środowiska w Opolu i Powiecie Opolskim” WIOŚ, 2007 rok 

Tabela 19 Ilość gruntów leśnych poszczególnych gmin powiatu opolskiego 

Powierzchnia gruntów leśnych [ha] 
Gmina 

2004 2005 2006 
Lesistość 

% 
Niemodlin 5 126,0 5 143,5 5 173,5 27,20 
Ozimek 7 435,3 7 444,5 7 454,3 57,70 
Chrząstowice 3 471,0 3 473,5 3 473,2 41,20 
Dąbrowa 2 982,7 3 000,0 3 002,0 22,30 
Dobrzeń Wielki 3 367,3 3 367,3 3 396,0 36,20 
Komprachcice 1 077,7 1 079,8 1 092,5 19,00 
Łubniany 6 154,2 6 157,3 6 158,4 47,60 
Murów 12 048,5 12 048,0 12 055,8 73,20 
Popielów 8 425,3 8 428,8 8 445,6 46,70 
Prószków 4 058,8 4 063,3 4 064,4 32,60 
Tarnów Opolski 3 566,8 3 573,2 3 573,7 42,60 
Tułowice 5 749,7 5 754,1 5 759,0 68,70 
Turawa 8 862,2 8 862,8 8 868,9 50,10 

Ogółem 72 325,5 72 396,1 72 517,3 45,83 
Źródło: dane GUS za 2006 rok 

Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe liczba gruntów zalesionych, powierzchnia lasów na przestrzeni 
ostatnich lat nieznacznie się zwiększyła w większości gmin powiatu. 

Gleby powiatu opolskiego w większości naleŜą do gleb słabych, wytworzonych z piasków 
pochodzenia aluwialnego. Występują tu głównie utwory piaszczyste, pseudobielicowe i bieli-
cowe, miejscami utwory gliniaste, mady we współczesnych dolinach rzecznych, w miejscach 
niŜej połoŜonych czarne ziemie oraz miejscami gleby organiczne, objęte ochroną na terenie 
niektórych gmin powiatu. Spotyka się gleby brunatne właściwe i wyługowane, rdzawe, bru-
natne kwaśne, gleby glejowe, mułowo-torfowe, torfowe i torfowo-murszowe torfy niskie. 
Dominują gleby lekkie zbyt przewiewne i przepuszczalne o odczynie bardzo kwaśnym, kwa-
śnym i lekko kwaśnym. Lokalnie obserwuje się występowanie gleb cięŜkich np. w gminie 
Popielów. Badania jakości gleb na obszarach uŜytkowanych rolniczo wykonywane są przez 
Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Opolu. 
Klasyfikacja bonitacyjna gruntów ornych według stanu na styczeń 2007 rok, przedstawia się 
następująco: 
− Klasa I 0% 
− Klasa II 0,4 % 
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− Klasa III 12,8 % 
− Klasa IV 34,4 % 
− Klasa V 32,5 % 
− Klasa VI 19,9 % 
Prowadzone badania mają na celu określenie jakości gleb, zawartości składników mineral-
nych, zakwaszenia i konieczności wapnowania dla poprawy jakości gleb. Określenie zawarto-
ści przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebie pozwala na dobranie dawek na-
wozów zapewniających zarówno wzrost i rozwój uprawianych roślin, jak i utrzymanie odpo-
wiedniej zasobności gleb z uniknięciem ryzyka zasolenia. 

W 2005 roku przeprowadzono badania jakości gleb gruntów rolnych wokół pięciu zakładów 
przemysłowych: Elektrowni Opole i zakładów przyległych, wokół Cementowni GóraŜdŜe 
S.A, na terenach przy dawnej Hucie Małapanew Sp. z .o.o. w Ozimku, na terenach przyle-
głych do Huty Szkła Jedlice S.A, na terenach przyległych do Zakładów Wapienniczych Lho-
ist OPOLWAP S.A. w Tarnowie Opolskim. Wyniki tych badań wskazują, Ŝe gleby uŜytków 
rolnych przyległych do zakładów przemysłowych na terenie powiatu nie są zanieczyszczone 
metalami cięŜkimi (brak zanieczyszczenia we wszystkich analizowanych próbkach gleb po-
branych z warstw 0 – 30 cm). Jednocześnie badania wskazały na występowanie we wszyst-
kich próbkach zwiększonych ilości węglowodorów aromatycznych – benzenu i toluenu. 
RównieŜ zawartość benzo-α-pirenu przekraczała normy we wszystkich próbkach z wyjątkiem 
próbek pobranych przy cementowni GóraŜdŜe. 
Nie terenie gminy Ozimek w 2005 roku Instytut Chemii i Technologii Nafty i Węgla Poli-
techniki Wrocławskiej przeprowadził badania zawartości ropopochodnych oraz metali cięŜ-
kich w gruntach. Badania ropopochodnych przeprowadzono w próbach pobranych z terenów 
przydroŜnych komunikacji drogowej. Ich wyniki wykazały, Ŝe tereny te, zarówno w zakresie 
oznaczeń frakcji lekkich, benzynowych, frakcji cięŜkich, olejowych jak i sumy węglowodo-
rów, zanieczyszczone są w stopniu nie przekraczającym wartości normatywnych, określonych 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Badania zanieczyszczenia metalami cięŜkimi 
przeprowadzono dla prób pobranych w pobliŜu ciągów komunikacji drogowej oraz terenów 
eksploatacyjnych i poeksploatacyjnych w Poliwodzie, Biestrzynniku, Grodźcu i Dylakach. 
Przeprowadzone badania wykazują, Ŝe zanieczyszczenie metalami cięŜkimi dla wszystkich 
badanych pierwiastków (kadm, ołów, chrom i cynk) utrzymują się na poziomach znacznie 
niŜszych niŜ wartości dopuszczalne. 

Ze względu na niską jakość gleb, rolnicy często odłogują grunty rolne. Na terenie powiatu w 
większości uprawia się rośliny zboŜowe (głównie mieszanki zboŜowe), poniewaŜ istniejące 
warunki glebowe nie sprzyjają produkcji roślin okopowych. 
W produkcji zwierzęcej dominuje chów bydła i trzody chlewnej. W gminie Murów, ze 
względu na sporą liczbę stawów rybnych, znaczącą produkcję stanowi hodowla ryb. W gmi-
nie Łubiany i Niemodlin duŜą część produkcji zwierzęcej stanowi produkcja drobiu i trzody 
chlewnej. 
W strukturze gospodarstw dominują małoobszarowe gospodarstwa głównie o wielkości do 10 
ha. Gospodarstw towarowych, czyli powyŜej 10 ha, produkujących głównie na sprzedaŜ jest 
stosunkowo mało. W strukturze własności dominuje własność prywatna. 
Powiat opolski charakteryzuje się duŜą lesistością terenu, (ponad 45%), najwięcej uŜytków 
leśnych odnotowuje się w gminach Murów, Tułowice, Ozimek, Turawa. Lasy te są dość 
znacznie zróŜnicowane, dominującymi siedliskami są siedliska borowe, lasy mieszane, wy-
stępują równieŜ siedliska olsowe. 
Według danych GUS za 2006 rok obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie 
chronione, obejmują na terenie powiatu powierzchnię 88170,7 ha (55,57% powierzchni po-
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wiatu). Zdecydowaną większość tych obszarów zajmują obszary chronionego krajobrazu (po-
nad 67%) i parki krajobrazowe (32%). 
Na terenie powiatu istnieje wiele stanowisk ochrony przyrody i krajobrazu, co przedstawia 
poniŜsza tabela. 

Tabela 20 Ochrona przyrody i krajobrazu w powiecie opolskim 

Powiat opolski 2004 2006 
Obszary prawnie chronione, w tym: 88 152,3 ha 88 170,7 ha 
Rezerwaty przyrody 98,7 ha 117,1 ha 
Parki krajobrazowe 28 136,6 ha 28 261,4 ha 
Obszary chronionego krajobrazu 59 692,4 ha 59 710,8 ha 
UŜytki ekologiczne 21,57 ha 27,7 ha 
Stanowiska dokumentacyjne 0,20 ha 0,20 ha 
Pomniki przyrody 89 szt. 137 szt. 
Źródło: Dane z gmin powiatu opolskiego, GUS 2006 rok 

3.2.2 Identyfikacja potrzeb i stan docelowy w zakresie ochrony powierzchni ziemi 
i gleb 

Gleby powiatu opolskiego wykazują duŜą podatność na czynniki erozyjne jak: woda, wiatr, 
czynniki fizyczne i chemiczne. W warunkach rolniczych moŜna poprawić jakość gleby przez 
zwiększanie ilości masy organicznej w glebie nawoŜąc nawozami organicznymi i stosując 
okrycie gleb poplonami. 
Gminy, które do tej pory nie przeprowadziły analizy gleb na stęŜenie zanieczyszczeń, zasob-
ności w podstawowe składniki nawozowe powinny przeprowadzić tego typu badania, w celu 
określenia terenów, na których naleŜy zaprzestać produkcji rolniczej i wykorzystać je do in-
nych celów np. uprawę roślin alternatywnych, energetycznych, które będą źródłem biomasy 
na cele opałowe. Tereny rolnicze, odłogowane ze względów ekonomicznych moŜna wykorzy-
stać pod uprawę roślin wykorzystywanych jako biomasa, czy ogólnie pod zalesienia. 
Szansą dla tradycyjnych, małych gospodarstw jest ich przekształcenie w gospodarstwa ekolo-
giczne, na które wciąŜ wzrasta zapotrzebowanie wśród konsumentów. 
Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe powiatu stanowią silne podstawy do rozwi-
nięcia turystyki wiejskiej, agroturystycznej, która dla mieszkańców powiatu będzie dodatko-
wym źródłem dochodu, co moŜe zmniejszyć skalę procesu migracji z tych terenów. 
Równie waŜna jest dalsza kontynuacja wzmacniania świadomości ekologicznej zgodnej z 
ideą zrównowaŜonego rolnictwa wśród mieszkańców wsi i rolników, wprowadzania Zasad 
Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i nowych technologii przyjaznych środowisku. 
Dla poprawy sytuacji rolnictwa na terenie powiatu przyczynić się moŜe przede wszystkim 
właściwe nawoŜenie, właściwe postępowanie ze środkami chemicznymi, zwiększenie nawo-
Ŝenia organicznego i wykorzystania metod ochrony biologicznej, zróŜnicowanie struktury 
zasiewów, stosowanie właściwego płodozmianu i odłogowania, bezpieczne dla środowiska 
składowanie i zagospodarowanie gnojowicy i obornika, stosowanie właściwych metod tech-
nicznych zabezpieczających przed erozją, utrzymywanie miedz oraz stosowania ich biolo-
gicznej zabudowy (zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, Ŝywopłoty). 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zadania w zakresie ochrony gleb przed nadmierną inten-
syfikacją produkcji rolniczej oraz na zadania w zakresie rekultywacji gleb zdegradowanych, 
w celu ich włączenia do zagospodarowania przyrodniczego. 
Rekultywacja gruntów zdegradowanych jest jednym z najwaŜniejszych działań związanych z 
racjonalnym uŜytkowaniem ziemi i jej ochroną zapisanym jako jeden z priorytetów w II Poli-
tyce Ekologicznej Państwa. 
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3.2.3 Cele i kierunki działań 

Strategicznymi i najwaŜniejszymi celami zakładanymi do osiągnięcia na terenie całego woje-
wództwa opolskiego zapisanymi w wojewódzkim programie ochrony środowiska w zakresie 
ochrony zasobów kopalin są: 
− Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w eksploatowanych złoŜach 

przez podmioty gospodarcze posiadające koncesje i skuteczne egzekwowanie zasad po-
stępowania w tym zakresie wynikających z obowiązującego prawa przez organy admi-
nistracji państwowej, 

− Poprawa dostosowania działań w zakresie planowania przestrzennego i lokalizacji in-
westycji do potrzeb ochrony kopalin w obrębie złóŜ nieeksploatowanych, 

− Pobudzanie aktywności potencjalnych przedsiębiorców w zakresie moŜliwości poszu-
kiwania i eksploatacji kopalin w rejonach ich perspektywicznego występowania, 

− Kreowanie przedsięwzięć gospodarczych mogących wykorzystać wody lecznicze i ter-
malne, 

− Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i „dzikich” wyrobisk. 

Strategicznymi i najwaŜniejszymi celami zakładanymi do osiągnięcia na terenie powiatu 
opolskiego w zakresie ochrony gleb, są: 
− Ograniczenie negatywnego spływu intensyfikacji rolnictwa; 
− Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, terenów z duŜym udziałem gleb zdegrado-

wanych, ponowne zagospodarowanie nieuŜytków; 
− WdraŜanie wśród mieszkańców, rolników działań proekologicznych, 
− Wspieranie i rozwijanie rolnictwa ekologicznego na obszarze całego powiatu, rozwój 

gospodarstw agroturystycznych; 
− Prowadzenie badań monitoringowych jakości i stanu gleb uprawnych i leśnych na tere-

nie całego powiatu, badania gleb na zawartość metali cięŜkich, badania jakości gleb 
wokół największych zakładów przemysłowych; 

3.2.4 Priorytety ekologiczne 

Priorytetem programu jest:  
Priorytet I  „Poprawa jakości ziemi i gleb, ochrona gleb rolniczych oraz racjonalne uŜyt-

kowanie zasobów naturalnych” 
Priorytet II  „Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdegradowanych działalnością 

człowieka” 
Priorytet III  „Zalesienia gruntów rolniczo nieprzydatnych dla rolnictwa”. 
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3.2.5 Harmonogram realizacji Programu 

Lp. Nazwa zadania 
Planowany termin 
realizacji zadania 

Jednostka odpo-
wiedzialna/ part-

nerzy 

Planowane efekty ekolo-
giczne 

Planowane kosz-
ty ogółem [tys. 

PLN] 

Potencjalne źródła finansowa-
nia (UE, NFOŚ, WFOŚ, środki 

własne) 
I ZADANIA WŁASNE POWIATU 

1 

Kontrola stanu faktycznego w 
przypadku wydobywania kopa-
lin bez wymaganej koncesji i 
naliczanie opłat eksploatacyj-
nych w przypadku nielegalnej 
działalności. Gromadzenie, 
archiwizowanie i przetwarza-
nie danych geologicznych – w 
zakresie kompetencji powiatu 

Działanie ciągłe 
Starostwo Powia-
towe 

Ochrona zasobów kopalin i 
rekultywacja terenów po-
eksploatacyjnych 

 Środki własne 

2 

Współudział w zapobieganiu 
degradacji i erozji gleb przez 
racjonalną gospodarkę zaso-
bami naturalnymi. 
Opracowanie powiatowych 
programów rekultywacji i zale-
siania zdegradowanych gleb na 
obszarach uŜytkowanych rolni-
czo 

2008-2011 
Starostwo Powia-
towe 

Zmniejszenie powierzchni 
terenów objętych erozją 

90 
Środki własne 
Opolski Urząd Wojewódzki, 
WFOŚiGW 

3 

Okresowa kontrola jakości 
gleby, zawartości metali cięŜ-
kich w glebach uŜytkowanych 
rolniczo 

2008-2014 
Starostwo Powia-
towe 

Dostosowanie upraw do 
moŜliwości produkcyjnej 
gleb 

30  Ośrodki Doradztwa Rolniczego 
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4 

Współudział w rekultywacji 
terenów zdegradowanych, re-
kultywacja terenów poprzemy-
słowych – w ramach wydawa-
nych decyzji i kompetencji 

2008-2015 
Starostwo Powia-
towe, zakłady 
przemysłowe 

Ograniczenie szkód powo-
dowanych przez wydobycie 
surowców mineralnych 

40  

Opolska Izba Rolnicza, Ośrod-
ki Doradztwa Rolniczego, 
Gminy, Zakłady przemysłu 
wydobywczego 

5 

Coroczna aktualizacja rejestru 
zawierającego informacje o 
terenach, na których stwier-
dzono przekroczenie standar-
dów jakości gleby i ziemi. 

2008-2014 
Starostwo Powia-
towe 

Aktualne dane dotyczące 
terenów zdegradowanych 

20 Gminy powiatu opolskiego 

 
II ZADANIA KOORDYNOWANE DLA INNYCH JEDNOSTEK 

1 

Uwzględnianie w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego wszystkich 
udokumentowanych złóŜ wraz 
z zapisami uniemoŜliwiającymi 
ich trwałe zainwestowanie 

Praca ciągła Gminy 

Ochrona zasobów kopalin i 
rekultywacja terenów po-
eksploatacyjnych 
Poprawa dostosowania dzia-
łań w zakresie planowania 
przestrzennego 

 Środki własne 

2 

Rekultywacja terenów poeks-
ploatacyjnych i „dzikich” wy-
robisk, wysypisk, rewitalizacja 
przeobraŜanych i zdegradowa-
nych terenów poeksploatacyj-
nych i poprzemysłowych. 
Rekultywacja terenu powyro-
biskowego kruszywa mineral-
nego z jednoczesną likwidacją 
nielegalnego składowiska od-
padów. 

Praca ciągła 
 
 
 
 
 

2008 

Gminy 
 
 
 
 
 
Gmina Prószków 

Ochrona zasobów kopalin i 
rekultywacja terenów po-
eksploatacyjnych 

50 
 
 
 
 
 

216 

Środki własne 
WFOŚiGW 

3 

Kontynuacja szkoleń dla rolni-
ków obejmujących Zasady 
Kodeksu Dobrych Praktyk 
Rolniczych 

Praca ciągła 
Gminy 
OODR 

Podniesienie poziomu wie-
dzy rolników w zakresie 
ochrony i racjonalnego 
uŜytkowania gleb 

20 
Środki własne 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego 
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4 Aktualizacja map glebowych  2008-2011 Gminy 

Właściwe stosowanie środ-
ków ochrony roślin nie za-
graŜających środowisku i 
organizmom 

40 Opolska Izba Rolnicza 

5 
Promocja agroturystyki i rol-
nictwa ekologicznego 

2008-2011 Gminy 
Zwiększenie dochodowości 
rolnictwa, promocja powia-
tu 

30 
Kluby ekologiczne, 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego 

6 
Wykorzystanie nieuŜytków na 
uprawy energetyczne 

2008-2011 Gminy 
Zwiększenie udziału energii 
odnawialnej 

Brak danych 
Środki własne 
WFOGR 

7 

Minimalizowanie przeznacza-
nia gruntów ornych o najwyŜ-
szych klasach bonitacyjnych na 
cele nierolnicze i nieleśne. 
Zalesianie nieefektywnych 
gruntów porolnych niskiej 
klasy bonitacyjnej. 
Tworzenie przeciwwietrznych 
pasów zieleni oraz zieleni izo-
lacyjnej wzdłuŜ dróg. 

Praca ciągła 
Gminy 
Nadleśnictwa 

Ochrona gleb przed nega-
tywnym wpływem czynni-
ków naturalnych i antropo-
genicznych 

90 
Środki własne 
WFOGR 
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3.3 Ochrona powietrza 

3.3.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego 

Charakterystyka zanieczyszczeń 
W powietrzu atmosferycznym istnieje szereg zanieczyszczeń powstających w sposób natural-
ny w wyniku procesów biologicznych, fizycznych, wyładowań elektrycznych, itp. Jednak 
główną przyczyną pogarszania się jakości powietrza są zanieczyszczenia antropogeniczne, 
wynikające przede wszystkim z nadmiernej koncentracji przemysłu. Zanieczyszczenia te po-
chodzą głównie ze źródeł punktowych o duŜej wielkości emisji lub małych źródeł skoncen-
trowanych na niewielkim obszarze. RozróŜnia się dwie główne grupy zanieczyszczeń powie-
trza – pyłowe i gazowe. 

Zanieczyszczenia powietrza najczęściej występują łącznie, ulegając dalszym przemianom, 
często tworzą bardziej niebezpieczne zanieczyszczenia wtórne. Na stopień oddziaływania 
mają równieŜ wpływ warunki klimatyczne takie jak: temperatura, nasłonecznienie, wilgot-
ność powietrza, prędkość wiatru. 

Źródła zanieczyszczeń 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu opolskiego są: 

Niska emisja 
Jest to największe i najbardziej uciąŜliwe źródło zanieczyszczeń powietrza na terenie wszyst-
kich gmin powiatu. Większość mieszkańców powiatu posiada kotłownie indywidualne, często 
opalane węglem o niskiej jakości. Problemem jest równieŜ palenie w piecach centralnego 
ogrzewania róŜnego rodzaju „surowców” nie przeznaczonych do tego celu, jak opakowania 
plastikowe, gazety, które mają wpływ na pogarszanie się jakości powietrza atmosferycznego. 
Sieć centralnego zaopatrywania w ciepło posiada jedynie miasto Ozimek. 
Podstawowym nośnikiem energii cieplnej dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej, w więk-
szości jednorodzinnej jest przede wszystkim węgiel kamienny i koks, często muły węglowe 
słabej jakości. Gaz ziemny, olej opałowy, biomasa (słoma, drewno itp.), czy inne proekolo-
giczne źródła energii w dalszym ciągu stanowią mały odsetek i wykorzystywane są spora-
dycznie. 
W ostatnich latach wzrosła długość sieci gazowej, ale jednocześnie obserwuje się dość niski 
poziom wykorzystania gazu na terenie gmin powiatu, co moŜe mieć swoje wytłumaczenie w 
tym, Ŝe w dalszym ciągu sieć gazownicza nie obejmuje całego powiatu, ponadto nie wszyst-
kich mieszkańców stać na modernizację posiadanego ogrzewania na kotły gazowe. Instalację 
gazową posiada 53,4% mieszkańców powiatu, a na jednego mieszkańca przypada 17,1 m3 
gazu sieciowego (dane GUS za 2005 rok). 

Tabela 21 Zestawienie danych dotyczących rozwoju sieci gazowej na terenie powiatu 

Sieć gazowa Jednostka 2004 2005 
długość czynnej sieci ogółem km 203,1 220,3 
długość czynnej sieci przesyłowej km 134,9 144,4 
długość czynnej sieci rozdzielczej km 68,2 75,9 
czynne połączenia do budynków mieszkalnych szt 1 467 1 599 
odbiorcy gazu gosp.dom. - 4 520 
odbiorcy gazu w tys gosp.dom. 4,4 - 
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp.dom. - 1 046 
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem w tys. gosp.dom. 0,9 - 
odbiorcy gazu w miastach gosp.dom. - 3 447 
odbiorcy gazu w miastach w tys. gosp.dom. 3,4 - 
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zuŜycie gazu  tys.m3 - 2 307,40 
zuŜycie gazu  hm3 2,30 - 
zuŜycie gazu na ogrzewanie mieszkań  tys.m3 - 1 373,7 
zuŜycie gazu na ogrzewanie mieszkań  hm3 0,6 - 
ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 13 597 13 523 
Źródło GUS, dane za 2005 

Z posiadanych danych wynika, Ŝe na terenie powiatu około 80% energii cieplnej w skali roku 
uzyskiwana jest z kotłów i pieców węglowych pracujących ze średnią sprawnością na pozio-
mie 50 ÷ 60%, a pozostałe potrzeby pokrywane są z innych proekologicznych źródeł energii 
(w tym źródeł systemowych). 

Tabela 22 SprzedaŜ energii ciepłowniczej na terenie powiatu 

SprzedaŜ energii cieplnej w ciągu roku wg celu 2004 2005 2006 
ogółem [GJ] 87 004,2 95 941,5 b.d 
budynki mieszkalne [GJ] 78 617,7 88 765,6 b.d 
urzędy i instytucje [GJ] 8 386,5 7 175,9 b.d 

Kotłownie i sieć cieplna 
kotłownie ogółem [ob.] 68 71 b.d 
długość sieci cieplnej przesyłowej [km] 45,8 31,2 b.d 
długość połączeń do budynków i innych obiektów [km] 16,4 19,2 b.d 
Źródło: Dane GUS 

Z zebranych informacji wynika, Ŝe spośród wszystkich gmin powiatu, największy rozwój 
sieci gazowniczej przypadł na gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, 
Murów i Niemodlin. 
Istotnym czynnikiem zmniejszającym emisję zanieczyszczeń wynikających z „niskiej emisji”, 
jest stosowanie paliw czystych ekologicznie (gaz, olej opałowy), lub biopaliw jak teŜ wzrost 
zainteresowania wysokosprawnymi, niskoemisyjnymi kotłami na paliwo stałe. Na uwagę za-
sługują tu szczególnie kotły ekologiczne, wykorzystywane przez indywidualnych odbiorców 
np. w budynkach jednorodzinnych lub zabudowie gospodarczej oraz w budynkach uŜyteczno-
ści publicznej, jak teŜ kotły wyposaŜone w aparaturę sterowniczą i kontrolno – pomiarową. 
Kotły te mają wysoką sprawność, powyŜej 80% (porównując dotychczas stosowane, trady-
cyjne piece węglowe o sprawności do 50 – 65%), oraz spełniają wymagania emisyjne, pod 
warunkiem jednak zastosowania w nich określonych rodzajów paliwa o dobrej jakości. 

Dla poprawy stanu w kierunku likwidacji „niskiej emisji” konieczne jest podejmowanie dzia-
łań mających na celu promowanie ogrzewania ekologicznego, dofinansowywanie moderniza-
cji systemu ogrzewania dla mieszkańców powiatu. W celu zwiększenia korzystania z paliwa 
ekologicznego, jakim jest gaz ziemny, naleŜy dąŜyć do zgazyfikowania jak największej liczby 
mieszkańców. 

Komunikacyjne źródła zanieczyszczeń 
Gminy wchodzące w skład powiatu posiadają dobrze rozwiniętą sieć dróg oraz sprawnie dzia-
łające systemy komunikacyjne. Przez powiat opolski przebiega autostrada A-4 z dwoma waŜ-
nymi węzłami komunikacyjnymi, ponadto biegną trzy drogi krajowe: nr 45, nr 46, nr 94 oraz 
szereg dróg wojewódzkich łączących Opole z innymi regionami województwa. Ze względu 
na bardzo dobrze rozwiniętą sieć dróg i powiązania komunikacyjne powiatu, zanieczyszcze-
nia komunikacyjne mają duŜy wpływ na kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego. 
Emisja komunikacyjna charakteryzuje się duŜym stęŜeniem tlenków węgla, tlenków azotu i 
węglowodorów, koncentracją zanieczyszczeń wzdłuŜ dróg. Na wielkość emisji mają wpływ 
przede wszystkim: stan nawierzchni, stan techniczny pojazdów, jakość stosowanego paliwa, 
płynność ruchu. 
Poprawa stanu jakości dróg leŜy w kompetencji działań zarządców dróg. 
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Problemy komunikacyjne na terenie powiatu wiąŜą się z niskimi parametrami nawierzchni i 
znacznym jej przeciąŜeniem na niektórych odcinkach, występują miejscowe przeciąŜenia wy-
nikające ze wzrastającego natęŜenia ruchu kołowego w godzinach szczytu. Są to elementy 
ograniczające płynność ruchu, co pociąga za sobą zawyŜony poziom emisji spalin. Obecnie 
obserwuje się bardzo szybki i dynamiczny wzrost indywidualnego transportu samochodowe-
go kosztem zbiorowego transportu pasaŜerskiego Zły stan techniczny pojazdów komunikacji 
miejskiej, nadmierne obciąŜenie dróg w godzinach szczytu skutkują nadmierną emisją zanie-
czyszczeń. 

Źródła energetyczne i przemysłowe 
Na terenie powiatu opolskiego znajduje się kilkanaście duŜych zakładów przemysłowych, 
które mają swój udział w kształtowaniu jakości powietrza na rozpatrywanym obszarze. 
Do zakładów i przedsiębiorstw wpływających na jakość powietrza, jednocześnie najbardziej 
uciąŜliwych dla środowiska w powiecie opolskim zalicza się między innymi: 
− BOT Elektrownia „Opole” S.A., 
− „KNAUF Bełchatów” Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Brzeziu k/Opola, 46-081 Do-

brzeń Wielki, 
− Huta Szkła „Jedlice” S.A. Jedlice k/ Opola, 46-040 Ozimek, 
− Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o., Tarnów Opolski, ul. Św. Jacka 12, 
− „Konstrukcje Stalowe” Sp. z o.o. w Ozimku ul. Kolejowa 1, 
− Zakład Produkcyjny „MERCOR” 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 113, 
− „ROLNIK” Sp. z o.o. w Dańcu, 46-053 Chrząstowice, ul. Dąbrowicka 50, 
− Zakład Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c. Tułowice ul. Świerczewskiego 23, 
− „EKOPOL OPOLSKI” Sp. z o.o. Tułowice Małe2/4 – odlewnia Ŝeliwa, 
− Stolarstwo Import – Eksport Dudek H&H 46-045 Kotórz Mały, ul. Opolska 48, 
− „Vitroterm – Murów” S.A. w Murowie ul. Wolności 33, 
− „ProLicht – Reklama” Ozimek ul. Dworcowa 1, 
− Cegielnia w Niemodlinie, ul. Opolska, 
− „FERMSTAL WKS” Sp. z .o.o. w Niemodlinie, ul. Opolska, 
− „COROPLAST” Sp. z o.o. 46-043 Dylaki, ul. Ozimska 54, 
− „EKOMODERN” Sp. z o.o. Ozimek, ul. Kolejowa 1, 
− Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Stobrawie, ul. Odrzańska 1 46-090 Popielów, 
− Tartak w Popielowie, ul. Dworcowa 66, 
− „POLBAU-LOGISTIK” Przywory, ul. Dworcowa 8, 
− Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa sp. z o.o. Przywory, ul. Wiejska 13, 
− Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „BLACH – MET” Sp. z o.o. w 

Chróścicach, 
− Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Niemodlinie S.A. – Kopalnia Rutki – 

Ligota, 
− Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych „Bazalt – Gracze” Sp. z o.o. Gracze – Kopalnia 

Gracze, 
− Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych Opole Kopalnia Przywory, 
− „GÓRAśDśE S.A. Kopalnia Folwark, 
− Cegielnia Szydłów w Tułowicach, 
− „LELLEK - Autoryzowana Stacja Obsługi Volkswagena i Audi” w Sławicach, ul. 

Opolska 2a, 46-086 Dąbrowa, 
− Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wydrowicach 49-100 Niemodlin, 
− Zakład Produkcyjno – Usługowy „JAL” Sp. J. Kępa k/ Opola, ul. Zawadzka 12, 46-022 

Luboszyce, 
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− Lhoist „Opolwap” S.A. Tarnów Opolski, 
− Huta „Małapanew” w Ozimku, Zakłady Odlewnicze Sp. z o.o., Modelarnia Sp. z o.o., 

Armatura Sp. z o.o., Maszyny i Konstrukcje Sp. z o.o., 
− Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie 

k/Ozimka, 
− OPDREW S.A. Zakład Przemysłu Drzewnego Sp. z o.o. w Murowie, 
− „PROTEC”, Chróścice, ul. Korfantego 43, 
− Stocznia Rzeczna NAVISTOR, Dobrzeń Wielki, 
− Przedsiębiorstwo Włókiennicze ,,OPOLTEX”, 
− Zakład Transportowo-Sprzętowy ,,RUDATOM”, Kępa, 
− „FAB-STYLE” Niemodlin, 
− „Berliner-Luft” Niemodlin, 
− „EUROMAT“ Niemodlin, 
− MAIA POLSKA Sp. z o.o. Niemodlin, 
− Ciepłownia węglowa w Schodni PGKiM Sp. z o.o., 
− Lakiernictwo Pojazdowe w Turawie, ul. Nowa 14, 
− „PROMIĘS” z Opola, Oddział w Turawie, ul. Kościuszki 3, 
− Elkom Sp. z o.o., 
− Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Prowod”, 
− Zakład Techniczno-Budowlany "OPOLBET" Opole Filia w Przyworach, 
− Zakład Przetwórstwa Mięsnego R.K.M. Mroczek w Tarnowie Opolskim, 
− Zakład Stolarski Jan Gebauer w Tarnowie Opolskim 
− Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec Sp. z o. o ul. Fabryczna 1, 46-023 

Osowiec. 

Tabela 23 Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych na terenie powiatu z zakładów szcze-
gólnie uciąŜliwych 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych [tona/rok] 2004 2005 2006 
Ogółem 532 497 608 
Nie zorganizowana 8 10 10 
Ze spalania paliw 371 335 411 
Cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych 58 79 117 
Krzemowe 36 36 34 
Nawozów sztucznych 0 0 0 
Środków powierzchniowo czynnych 0 0 0 
Węglowo-grafitowe, sadza 1 1 1 

Tabela 24 Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych na terenie powiatu z zakładów szcze-
gólnie uciąŜliwych 

Emisja zanieczyszczeń gazowych [tona/rok] 2004 2005 2006 
Ogółem 7 855 371 7 600 889 7 791 091 
Nie zorganizowana 220 394 344 
Dwutlenek siarki 5 317 4 833 5 066 
Tlenki azotu 12 086 12 284 13 589 
Tlenek węgla 2 684 1 795 1 997 
Dwutlenek węgla 7 835 246 7 581 962 7 770 427 
Metan 0 0 0 
Podtlenek azotu 0 0 0 
Źródło: GUS 
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Poza wielkimi zakładami przemysłowymi, na terenie powiatu znajduje się jeszcze szereg in-
nych zakładów ciepłowniczych, kotłowni lokalnych zaopatrujących w ciepło zakłady przemy-
słowe głównie związane z budownictwem i rolnictwem, obiekty uŜyteczności publicznej, 
obiekty strefy usług itp., wykorzystujące jako nośniki energii paliwo węglowe, olej opałowy 
lub sporadycznie gaz ziemny czy źródła energii odnawialnej. Warto tu podkreślić, Ŝe coraz 
większa liczba zakładów ciepłowniczych modernizuje swoje urządzenia produkujące ciepło i 
przechodzi na bardziej ekologiczne kotły czy paliwa. W wielu obiektach uŜyteczności pu-
blicznej, zakładach przemysłowych czy będących w gestii organów gmin przeprowadzono 
modernizację systemów ogrzewania budynków przez podłączenie do systemu ciepłownicze-
go, lub zastosowanie kotłowni gazowych czy kotłowni olejowych. 

Emisja niezorganizowana i transgraniczna 
Do emisji niezorganizowanej zaliczyć moŜna emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do po-
wietrza ze źródeł powierzchniowych, punktowych takich jak kopalnie odkrywkowe, kamie-
niołomy, gdzie prowadzi się eksploatację surowców mineralnych, wysypiska, hałdy, oczysz-
czalnie ścieków, składowiska popiołu, jak równieŜ emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do 
powietrza bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych np. spawanie 
czy lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu czy spalanie na powierzchni ziemi 
jak wypalanie traw, itp. 
W powiecie opolskim znajduje się kilka kopalń odkrywkowych, zajmujących się produkcją 
kruszyw dla budownictwa, których eksploatacja wiąŜe się z emisją zanieczyszczeń do powie-
trza, głównie w postaci pyłów. RównieŜ składowiska stanowią źródło emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, głównie biogazu oraz odorów. 
Warunki anemometryczne w postaci cisz i słabych wiatrów ograniczają moŜliwości wymiany 
powietrza, sprzyjają okresowym wzrostom lokalnych koncentracji zanieczyszczeń i sprzyjają 
napływowi zanieczyszczeń z rejonów Brzegu, Nysy, Prudnika oraz Opola. 

Ocena stanu jakości powietrza 
Na jakość powietrza ma wpływ szereg czynników. Jednym z czynników wpływających na 
jakość powietrza są warunki klimatyczne obszaru, a przede wszystkim kierunek i prędkość 
wiatru. Powiat opolski naleŜy do Regionu Nadodrzańskiego i zaliczany jest do jednego z naj-
cieplejszych rejonów kraju. Stosunkowo wysokie temperatury średnioroczne wpływają na 
obniŜenie zuŜycia paliw do celów grzewczych, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza. 
W 2006 roku w powiecie opolskim zakłady przemysłowe wyemitowały 7 791 091 ton gazów 
i 608 ton pyłów, z czego wynika, Ŝe zdecydowana większość, bo przeszło 99% przypada na 
zanieczyszczenia gazowe. 

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest zo-
bowiązany do wykonywania co roku oceny jakości powietrza w poszczególnych strefach 
(powiatach). 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu dokonał oceny jakości powietrza w 
ramach państwowego monitoringu środowiska w powiecie opolskim za lata 2003 – 2006, 
która stała się podstawą do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz po-
prawy jakości powietrza w powiecie. 
Opracowany program monitoringu jakości powietrza w zakresie ochrony zdrowia obejmuje 
pomiary stęŜeń siedmiu substancji zanieczyszczających powietrze: dwutlenku siarki, dwu-
tlenku azotu, pyłu PM10, benzenu, tlenku węgla, ozonu i ołowiu. Na podstawie uzyskanych 
wyników opracowano klasyfikację stref według kryteriów określonych rozporządzeniem Mi-
nistra Środowiska i ogólną ocenę jakości środowiska w powiecie. Wyniki tych badań przed-
stawiono w tabeli poniŜej: 
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Tabela 25 Wyniki klasyfikacji przeprowadzonej dla powiatu opolskiego dla kryterium 
„ochrona zdrowia” na podstawie oceny wstępnej i ocen rocznych 

Klasa strefy według oceny bieŜącej za rok Wskaźnik zanieczyszczenia Klasa strefy według 
oceny wstępnej 2004 2005 2006 

Benzen IIIB A A A 
Dwutlenek azotu IIIB A A A 
Dwutlenek siarki II A A A 
Tlenek węgla IIIB A A A 
Pył zawieszony PM 10 I B A A 
Ołów IIIB A A A 
Ozon I A A A 

Klasyfikacja stref, stanowiąca wstępną ocenę jakości powietrza: 
− Klasa I – poziom stęŜenia substancji zanieczyszczającej jest bardzo wysoki i konieczne 

jest prowadzenie pomiarów wysokiej jakości, 
− Klasa II – poziom substancji zawiera się między górnym a dolnym progiem oszacowa-

nia i wystarczające jest prowadzenie pomiarów manualnych, 
− Klasa IIIB – poziom substancji nie przekracza dolnego progu, wystarczające są metody 

szacunkowe, świadczy to o dobrym stanie powietrza. 

Ze względu na wysoki poziom pyłu zawieszonego w 2004 powiat został sklasyfikowany do 
klasy B, dla kryterium ochrony zdrowia, co oznacza konieczność podjęcia działań zmierzają-
cych do obniŜenia tych zanieczyszczeń oraz określenia obszarów przekroczeń wartości do-
puszczalnych. W roku 2005 badania wykazały poprawę tego stanu i powiat zakwalifikowano 
pod tym względem do klasy A. 
W roku 2005 i 2006 powiat zaklasyfikowano do klasy A, co oznacza, Ŝe jakość powietrza jest 
tu dobra i nie jest konieczne podejmowanie Ŝadnych działań, ale naleŜy utrzymać jakość po-
wietrza na tym samym lub lepszym poziomie. Dla kryterium ochrony roślin powiat otrzymał 
klasę A, a więc klasę nie wymagającą działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 

W ramach państwowego monitoringu środowiska prowadzone są pomiary stęŜeń poszczegól-
nych substancji w określonych punktach pomiarowych na terenie powiatu. Monitoring ten 
oparty jest na wynikach pomiarowych WIOŚ, wspomaganych przez Sanepid w Opolu. Na 
terenie powiatu wszystkie badania prowadzone są wyłącznie metodą pasywną w pięciu punk-
tach pomiarowych. 

Rysunek 6 Porównanie rocznych stęŜeń dwutlenku siarki w latach 2004-2006 dla powiatu 
opolskiego 

Porównanie rocznych stęŜeń dwutlenku siarki
w latach 2004-2006

0

2

4

6

8

10

12

Prószków, ul.
Opolska 

Dobrzeń Wielki,
ul. Namysłowska 

Ozimek, ul. O.
Dłuskiego 

Niemodlin, ul.
Podwale 

Komprachcice, ul.
Kolejowa 

S
tę
Ŝe

ni
e 2004

2005

2006

 



Program Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015 

 43 

Rysunek 7 Porównanie rocznych stęŜeń dwutlenku azotu w latach 2004-2006 dla powiatu 
opolskiego 
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Źródło: WIOŚ 

Rozpatrując trzy roczne serie pomiarowe przeprowadzone metodą pasywną, w zakresie tych 
dwóch zanieczyszczeń na terenie powiatu moŜna zauwaŜyć, Ŝe wykazały one zróŜnicowanie. 
W 2004 roku poziom stęŜeń badanych substancji zanieczyszczających był znacznie niŜszy, 
niŜ w latach 2005 i 2006, co moŜe świadczyć o pogarszaniu się jakości powietrza na terenie 
powiatu. W 2006 roku stęŜenia dwutlenku azotu utrzymywały się na nieco wyŜszym pozio-
mie w porównaniu z rokiem 2005, w przypadku dwutlenku siarki nastąpił spadek stęŜeń w 
odniesieniu do roku 2005 (z wyjątkiem stacji w Ozimku). Na róŜnice w poziomach stęŜeń w 
poszczególnych latach wpływają między innymi lokalizacja punktów pomiarowych, warunki 
meteorologiczne, im niŜsze temperatury w okresie zimowym, tym wyŜszy poziom stęŜeń 
dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, co ma związek z wydłuŜaniem się sezonu grzewczego. 

3.3.2 Stan docelowy i identyfikacja potrzeb 

Na poprawę jakości powietrza na terenie powiatu będzie miało wpływ głównie: 
− Ograniczanie emisji zanieczyszczeń przez obiekty energetyczne i przemysłowe zlokali-

zowane na terenie gmin powiatu, 
− Ograniczanie niskiej emisji, 
− Ograniczenie emisji ze środków transportu, w tym poprzez modernizację dróg, 
− Zwiększenie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Mimo rozwoju budownictwa i sfery usług, wzrastający poziom potrzeb energetycznych bę-
dzie równowaŜony działaniami proekologicznymi, prowadzonymi w kierunku ograniczania 
energochłonności obiektów istniejących a takŜe moŜliwością zastosowania nowoczesnych 
ekologicznych źródeł energii. W związku z tym nie przewiduje się podwyŜszenia poziomu 
zanieczyszczeń z tych źródeł. 
Działania zakładów przemysłowych i energetycznych z obszaru powiatu i terenów sąsiednich 
związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń, wynikają z konieczności dotrzymania do-
puszczalnych emisji zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i wydany-
mi na ich podstawie decyzjami dla poszczególnych emiterów. Ograniczenie niskiej emisji 
moŜna uzyskać przez obniŜenie energochłonności obiektu (termomodernizacja, docieplenie 
ścian, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwi itp.), wymianę pieców węglowych i 
tradycyjnych kotłów węglowych na proekologiczne źródła energii o mocy dostosowanej do 
potrzeb obiektu i modernizację wewnętrznego systemu grzewczego budynku, z uwzględnie-
niem elementów automatycznej regulacji. 
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Zadania mające na celu zmniejszenie niskiej emisji to między innymi podłączenie obiektu do 
systemu ciepłowniczego, gazowniczego, wymianę kotła na niskoemisyjny, wysokosprawny 
kocioł węglowy, zastosowanie źródła energii odnawialnej. 
Prowadzenie działań związanych z modernizacją układów komunikacyjnych, mających na 
celu poprawienie przepustowości układu i stanu technicznego dróg, powinno przy ciągłym 
wzroście liczby uczestników ruchu drogowego zapewnić przynajmniej utrzymanie ilości za-
nieczyszczeń komunikacyjnych na tym samym poziomie. 
Promowanie korzystania z publicznych środków transportu oraz budowa i wytyczanie ścieŜek 
rowerowych będzie równieŜ czynnikiem ograniczającym emisję spalin komunikacyjnych. 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
W ostatnich latach wzrasta tendencja do wykorzystywania energii słonecznej, wiatru, obser-
wuje się znaczący wzrost mocy zainstalowanej w kotłowniach na słomę i odpady drzewne 
oraz systematyczny przyrost mocy zainstalowanej w elektrociepłowniach na biogaz i małych 
elektrowniach wodnych. 
ZałoŜeniem rozwoju polskiej energetyki jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w bi-
lansie energetycznym kraju z 7,5% w 2010 roku do 14% w 2020 roku. 
TakŜe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 przewidziano moŜli-
wości wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, przewidziano dofinansowania, dotacje i 
poŜyczki dla rolników na modernizację gospodarstw, w tym na wdraŜanie uŜycia energii od-
nawialnej. Producenci roślin energetycznych mogą się ubiegać o pomoc ze środków krajo-
wych, udzielaną w postaci dofinansowania do nisko oprocentowanych kredytów preferencyj-
nych. 

Z uwagi na znaczny udział powierzchni gruntów ornych i lasów na terenach gmin powiatu 
opolskiego istnieje tu potencjalnie duŜa moŜliwość wykorzystania biomasy jako paliwa ener-
getycznego, szczególnie przez zakładanie plantacji roślin energetycznych, wykorzystanie 
słomy, czy odpadów drzewnych. Trociny, odpady drzewne a nawet słoma mogą być wyko-
rzystywane do produkcji pelet, czyli granulatu słuŜącego do celów ciepłowniczych. 
Produkcja jak i zuŜycie pelet systematycznie wzrasta, równieŜ na terenie powiatu, gdzie w 
miejscowości Kup znajduje się jeden z producentów tego surowca. 
Oprócz wierzby wiciowej, która jest coraz powszechniej wykorzystywaną rośliną na planta-
cjach energetycznych, równie dobrą rośliną w uprawie na cele energetyczne jest miskant ol-
brzymi. Warto w tym miejscu zauwaŜyć, Ŝe BOT Elektrownia, od 2005 roku, posiada ponad 
35 hektarową plantację wierzby energetycznej, w najbliŜszym czasie opolska elektrownia 
planuje zaadaptować kolejne około 100 ha nieuŜytków na tego typu plantację. Szacuje się, Ŝe 
z 1 ha zebranej wierzby zostanie około 20 ton suchej masy drzewnej. 

Z informacji uzyskanych bezpośrednio od gmin powiatu opolskiego wynika, Ŝe w większości 
z nich nie wytwarza się energii z biomasy i takich moŜliwości nie przewiduje się w najbliŜ-
szej przyszłości. W chwili obecnej moŜliwości wytwarzania energii odnawialnej występują na 
terenie gmin: 
− Tułowice – na terenie gminy Tułowice funkcjonuje linia technologiczna do produkcji 

paliwa opałowego w postaci sprasowanych bez lepiszcza brykietów. Surowcem do 
przerobu jest biomasa z trocin drzewnych, słomy rzepakowej i słomy zboŜowej. Brak 
danych o ilości przerabianej biomasy. Na terenie gminy Tułowice nie istnieją potencjal-
ne moŜliwości szerszego wykorzystania energii odnawialnej. Potencjalne moŜliwości w 
zakresie lokalnego wykorzystania energii odnawialnej upatruje się w rozwoju metod 
przetwarzających energię biomasy na energię uŜyteczną, głównie cieplną. 
Gmina odznacza się bardzo wysoką lesistością, dzięki czemu istnieją tu potencjalne 
moŜliwości wykorzystania odpadów drzewnych do produkcji energii; 
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− Niemodlin – na terenie gminy znajduje się uprawa wierzby energetycznej. Gmina po-
siada potencjalne moŜliwości rozwoju na jej terenie upraw roślin energetycznych, oraz 
wykorzystania słomy do produkcji energii; 

− Dobrzeń Wielki – na terenie gminy znajdują się instalacje do spalania słomy (min. 2) 
oraz budynki mieszkalne wyposaŜone w kolektory słoneczne, plantacje wierzby energe-
tycznej – około 20 ha; 

− Murów – na terenie gminy biomasę produkuje się na plantacji wierzby energetycznej 
załoŜonej w miejscowości Radomierowice w 2003 roku. Ze względu na duŜą lesistość, 
istnieją tu moŜliwości wykorzystywania odpadów drzewnych do produkcji energii; 

− Chrząstowice – źródła energii odnawialnej na terenie gminy występują jedynie w pry-
watnych gospodarstwach domowych (baterie słoneczne, piece na słomę, tamy przy tar-
takach), brak bliŜszych informacji na ten temat. Zostały przeprowadzone badania moŜ-
liwości utworzenia na terenie gminy farm wiatrowych, jednakŜe ze względu na połoŜe-
nie geograficzne (niecka) inwestycja ta byłaby nieefektywna. 

Ponadto, w powiecie opolskim istnieją spore moŜliwości wykorzystania energii z cieków 
wodnych. Przy wytwarzaniu energii w taki sposób nie spala się węgla, czy innego paliwa ko-
palnianego, dlatego nie dochodzi do zanieczyszczenia powietrza. Ze względu jednak na nega-
tywny wpływ duŜych, tradycyjnych elektrowni wodnych na stan rzeki w dłuŜszym przedziale 
czasowym, bardziej korzystne jest tworzenie „małych” elektrowni wodnych (MEW), o mocy 
do 5 MW. Na terenie powiatu istnieją przykłady takich elektrowni wodnych np.: Elektrownia 
Małapanew koło Osowca, w gminie Turawa, na rzece Mała Panew; Elektrownia wodna Lu-
boszyce w gminie Łubniany, na rzece Mała Panew, a w ostatnim czasie wydano kolejne de-
cyzje o budowie małych elektrowni wodnych na terenie powiatu (między innymi w gminie 
Murów; elektrownia w Kolanowicach, w gminie Łubniany na rzece Mała Panew; czy elek-
trownia w Szydłowcu w gminie Niemodlin). Na terenie Gminy Niemodlin istnieją potencjalne 
moŜliwości szerszego wykorzystania energii odnawialnej. Na terenie gminy znajdują się: 
elektrownia wodna w Krasnej Górze, elektrownia wodna w Sarnach Wielkich. Obecnie reali-
zowana jest mała elektrownia wodna 1,6 MW w Dobrzeniu Wielkim, właściciel Elektrownie 
Szczytowo – Pompowe w Warszawie. 

3.3.3 Cele i kierunki działań 

W projekcie „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspek-
tywy na lata 2011 – 2014” w zakresie dotyczącym „Zanieczyszczenia powietrza” określono 
szereg działań w zakresie poprawy jakości powietrza. W najbliŜszych latach (do 2010 roku) w 
odniesieniu do ochrony powietrza konieczne będzie na terenie powiatu opolskiego między 
innymi: 
− Dalsze wzmacnianie systemu monitoringu powietrza na terenie powiatu; 
− Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych, ograni-

czenia zanieczyszczeń przemysłowych z największych zakładów przemysłowych, m. in. 
Elektrowni Opole; 

− Zmniejszenie zanieczyszczeń komunikacyjnych miedzy innymi przez modernizację 
dróg; 

− Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii m. in. przez zwiększanie 
areału upraw energetycznych, paliw alternatywnych, wzrost liczby elektrowni wod-
nych; 

− Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i moŜliwości ochrony po-
wietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii, 

− Restrykcyjne przestrzeganie wymogów ochrony powietrza, ujmowanie zapisów doty-
czących ochrony powietrza w dokumentach planistycznych, lokalnym prawie; 
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Cel strategiczny w projekcie „Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego”, 
zakładany do osiągnięcia w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych to wzrost 
udziału energii odnawialnej w bilansie zuŜycia energii pierwotnej województwa. 

3.3.4 Priorytety ekologiczne 

Priorytetowymi zadaniami w zakresie poprawy stanu jakości powietrza powinny być: 
− Kontynuacja i koordynacja działań mających na celu poprawę stanu czystości powietrza 

przez ograniczenie niskiej emisji, zmniejszenie energochłonności obiektów, moderniza-
cję układu komunikacyjnego, poprawę stanu dróg, budowę ścieŜek rowerowych itp., 

− Dalsza kontrola podmiotów gospodarczych emitujących zanieczyszczenia do powietrza, 
wdraŜanie zintegrowanych pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

 



Program Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015 

 47 

3.3.5 Harmonogram realizacji Programu 

L.p. Nazwa zadania 
Planowany 

termin reali-
zacji zadania 

Jednostka  
odpowiedzialna  

/partnerzy 
Planowane efekty ekologiczne 

Planowane koszty 
ogółem 

[tys.PLN] 

Potencjalne źródła fi-
nansowania (UE, NFOŚ, 
WFOŚ, środki własne) 

I ZADANIA WŁASNE POWIATU 

1 

Dalsza termomodernizacja bu-
dynków uŜyteczności publicznej 
naleŜących do powiatu (w tym teŜ 
modernizacja systemów grzew-
czych) 

2008-2011 Starostwo Powiatowe 

ObniŜenie zapotrzebowanie na 
energię cieplną. 
ObniŜenie emisji pyłowo-
gazowej do powietrza 

100 
PFOŚiGW 
Eko Fundusz 

2 
Wydawanie pozwoleń na emisję 
gazów i pyłów do powietrza 

Działanie ciągłe Starostwo Powiatowe 
ObniŜenie emisji pyłowo-
gazowej do powietrza 

  

3 
Modernizacja systemu komuni-
kacyjnego oraz poprawa stanu 
technicznego dróg powiatowych  

2008-2011 
Starostwo Powiatowe, 

jako administrator 
dróg powiatowych 

Poprawa płynności ruchu, ogra-
niczenie emisji liniowej, pyło-
wo-gazowej 

300 
UE, Administrator dróg 
powiatowych 

4 
Edukacja ekologiczna młodzieŜy 
szkolnej 

2008-2011 Starostwo Powiatowe 
Wzrost świadomości ekologicz-
nej, kształtowanie postawy pro-
ekologicznej 

20 PFOŚiGW 
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II SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO SPORZ ĄDZANIA PROGRAMÓW GMINNYCH 

1 
Dalsza gazyfikacja obszarów 
wiejskich (m.in. miejscowości 
Szydłów i Skarbiszowice) 

2008-2014 
Zakład Gazowniczy w 
Opolu 

Ograniczenie niskiej emisji 90  

2 

Prowadzenie edukacji ekologicz-
nej w zakresie ochrony powietrza 
(moŜliwości ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza np. 
poprzez modernizację kotłowni) 

2008-2011 Gminy 
Wzrost świadomości mieszkań-
ców na temat konieczności 
ochrony powietrza 

Brak danych 
Prywatni inwestorzy 
(producenci kotłów) 

3 
Dofinansowanie działań moder-
nizacyjnych indywidualnych 
systemów ogrzewczych 

2008-2015 Gminy 
Ograniczenie emisji pyłowo-
gazowej do powietrza 

50 GFOŚiGW 

4 

Termomodernizacje budynków 
uŜyteczności publicznej oraz 
modernizacja systemów grzew-
czych 

2008-2011 Gminy 

ObniŜenie zapotrzebowanie na 
energię cieplną. 
Ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń do powietrza 

50 GFOŚiGW 

5 
Poprawa stanu technicznego 
dróg, modernizacja nawierzchni 
dróg gminnych 

2008-2011 Gminy 
Poprawa płynności ruchu, ogra-
niczenie emisji liniowej pyło-
wo-gazowej 

200 UE, Gminy 

6 
Budowa i organizacja tras rowe-
rowych 

2008-2011 Gminy 
Ograniczenie natęŜenia ruchu 
samochodowego, ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń 

120 Gminy 

7 
Promowanie źródeł ciepła opar-
tych na wykorzystaniu biomasy. 

2008-2011 Gminy Rozwój energetyki odnawialnej Brak danych Gminy 
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3.4 Ochrona przed hałasem 

Ocena stanu aktualnego i sposób ochrony 
Stan środowiska pod względem hałasu w powiecie nie odbiega pod tym względem od reszty 
województwa. Problemy związane ze stanem środowiska w zakresie oddziaływań akustycz-
nych spowodowane są tutaj przede wszystkim obciąŜeniem układu drogowego, jakością dróg, 
występowaniem zakładów przemysłowych czy usługowych będących potencjalnymi emite-
rami hałasu. Brak zapisów lub mało precyzyjne zapisy w miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego poszczególnych gmin powiatu mogą przyczyniać się do utrudnień 
szczególnie w obrębie zabudowy mieszkaniowej. Podstawowym źródłem hałasu na terenie 
powiatu jest ruch drogowy. 

Hałas przemysłowy 
Hałasem przemysłowym określa się hałas emitowany na zewnątrz zakładów przemysłowych. 
Składają się na niego róŜnego rodzaju źródła dźwięku na terenie zakładu, zarówno na otwartej 
przestrzeni (punktowe źródła hałasu), jak i w budynkach (wtórne źródła hałasu). 

Na terenie powiatu występuje kilkanaście duŜych zakładów przemysłowych, których instala-
cje i urządzenia są źródłem hałasu. Ich działalność kształtuje klimat akustyczny terenów bez-
pośrednio z nimi sąsiadujących. Posiadane informacje nie wskazują na przekraczanie dopusz-
czalnych poziomów hałasu przez te zakłady. 
NatęŜenie hałasu wytworzonego przez linię napowietrzną 400 kV na terenie województwa 
opolskiego zostało objęte pomiarami przez Biuro Konsultingowo – InŜynierskie „EKO – 
MARK”. Wyniki tych pomiarów w miejscowości Komprachcice wskazują, na brak przekro-
czeń wartości dopuszczalnych wyznaczonych w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowi-
ska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 

Hałas drogowy 
Na hałas drogowy składa się hałas wytworzony przez środki komunikacji samochodowej, 
transportowej (wszelkie pojazdy) poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będą-
cych drogami kolejowymi. Jest to hałas liniowy i ciągły, którego uciąŜliwość zaleŜy w głów-
nej mierze od rodzaju i stanu nawierzchni, natęŜenia ruchu, stanu technicznego pojazdów, 
procentowego udziału pojazdów cięŜarowych, stopnia płynności ruchu, itp. 
Przez powiat przebiegają szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym i ogólnokra-
jowym, między innymi trzy drogi krajowe: 
− Nr 45 Racibórz – Opole – Kluczbork – Złoczew; 
− Nr 46 Nysa – Niemodlin – Opole – Ozimek – Częstochowa; 
− Nr 94 Opole – Karczów – Brzeg – Wrocław; 
oraz szereg dróg wojewódzkich łączących Opole z innymi regionami województwa. Układ 
drogowy powiatu uzupełniają drogi powiatowe oraz drogi gminne. DuŜe znaczenie na kształ-
towanie się hałasu na terenie powiatu ma przebiegająca autostrada. 
Warto podkreślić, Ŝe znaczna część dróg powiatu podlega konieczności modernizacji i rozbu-
dowy ze względu na złe parametry techniczne. Poprawę sytuacji moŜna osiągnąć równieŜ 
przez przebudowę tras komunikacyjnych, właściwą dbałość o stan nawierzchni dróg, czy bu-
dowę obwodnic. W chwili obecnej obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój motoryzacji, nie 
tylko na terenie powiatu, ale w skali całego kraju. W konsekwencji hałas komunikacyjny na-
sila się przy jednoczesnym pogarszaniu się standardów dróg. 
Ochronę przed hałasem powstającym w związku z eksploatacją dróg zapewnia się przez sto-
sowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie się hałasu a w szczegól-
ności zabezpieczeń akustycznych (ekrany) oraz właściwą organizację ruchu, poprawiającą 
jego płynność a takŜe przebudowę nawierzchni drogowych. 
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Hałas kolejowy 
Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii 
kolejowych. Na poziom hałasu kolejowego ma istotny wpływ odległość od linii kolejowej, 
prędkość jazdy pociągu, stan techniczny torowiska, rodzaj taboru kolejowego, czy połoŜenie 
torowiska. Praktycznie w całym kraju hałas ten kształtuje się na bardzo podobnym poziomie, 
nocą moŜe przekraczać dopuszczalną wartość 50 dB w odległości do około 80 m od osi to-
rów. 
W nowych planach zagospodarowania naleŜy przewidzieć wydzielenie terenów zieleni izola-
cyjnej w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej od strony linii kolejowych. 

3.4.1 Stan docelowy i identyfikacja potrzeb 

Na terenie powiatu opolskiego występują zarówno obszary o znacznym natęŜeniu hałasu za-
równo komunikacyjnego jak i przemysłowego, jak teŜ miejsca nie naraŜone na jakąkolwiek 
formę oddziaływania akustycznego związanego z działalnością człowieka. Racjonalnie pro-
wadzona polityka rozwoju przestrzennego powiatu powinna być prowadzona i ukierunkowa-
na na powstrzymanie degradacji oraz przywracanie walorów środowiska naturalnego, w tym 
na poprawę i kształtowanie klimatu akustycznego. 
Z uwagi na fakt, Ŝe na terenie powiatu dominują małe firmy prowadzone przez osoby fizycz-
ne prowadzące działalność gospodarczą (stolarnie, warsztaty mechaniki pojazdowej itp.) ich 
uciąŜliwość w zakresie emisji hałasu jest kształtowana w bezpośrednim otoczeniu i nie wy-
maga prowadzenia monitoringu. 
Poprawa klimatu akustycznego na terenie powiatu moŜliwa jest poprzez zahamowanie wzro-
stu zagroŜeń wynikających z emisji hałasu do środowiska jak i poprzez podjęcie działań zmie-
rzających do obniŜenia poziomu hałasu do obowiązujących normatywów. 

3.4.2 Cele i kierunki działań 

Strategicznym celem działań w zakresie ochrony przed hałasem na obszarze województwa 
opolskiego jest zmniejszenie skali uciąŜliwości akustycznej, na którą naraŜeni są mieszkańcy 
województwa. W głównej mierze dotyczy to naraŜenia mieszkańców na ponadnormatywny 
poziom hałasu, o największym zasięgu przestrzennym, emitowanym przez środki transportu – 
głównie hałas drogowy, w mniejszym stopniu kolejowy. 

Do głównych celów warunkujących realizację celu strategicznego w zakresie ochrony przed 
hałasem na obszarze powiatu opolskiego zalicza się: 
− Przeprowadzenie oceny stanu akustycznego środowiska dla terenów pozostającymi pod 

negatywnym wpływem akustycznym ze strony dróg, linii kolejowych i zakładów prze-
mysłowych; 

− Wspieranie technologii w zakładach produkcyjnych zmniejszających emisję hałasu do 
środowiska, 

− Wprowadzanie zapisów do dokumentów planistycznych ujmujących konieczność 
ochrony przed hałasem 

3.4.3 Priorytety ekologiczne 

Priorytetem w zakresie poprawy stanu środowiska w tym poprawy klimatu akustycznego na 
terenie powiatu powinny być przede wszystkim: zapewnienie mieszkańcom dobrego klimatu 
akustycznego, głównie przez polepszenie stanu technicznego dróg oraz skoordynowanie 
wszystkich dokumentów planistycznych i strategicznych na poziomie powiatu. 
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3.4.4 Harmonogram realizacji Programu 

L.P. Nazwa zadania 
Planowany termin 
realizacji zadania 

Jednostka odpowie-
dzialna /partnerzy 

Planowane efekty ekologiczne 
Planowane koszty 

ogółem 
[tys. PLN] 

Potencjalne źródła finan-
sowania (UE, NFOS, 
WFOS, środki własne) 

I ZADANIA WŁASNE POWIATU 

1 

Aktualizowanie bazy danych o 
obiektach stwarzających za-
groŜenie akustyczne dla śro-
dowiska, zagroŜenia hałasem 
komunikacyjnym i przemy-
słowym 

2008-2011 
Starostwo Powiato-
we, zarządca dróg 
powiatowych 

Kontrola stanu środowiska, 
eliminacja lokalnych konflik-
tów 

40 NFOŚiGW, WFOŚiGW 

2 
Dalsza modernizacja dróg po-
wiatowych 

2008-2012 
Starostwo Powiato-
we, zarządca dróg 
powiatowych 

Poprawa klimatu akustyczne-
go na terenie powiatu 

400 
Fundusze Strukturalne, 
Europejski Bank Inwe-
stycyjny. NFOŚiGW 

3 

Opracowanie programów 
ochrony przed hałasem – 
jeŜeli zaistnieje taka 
konieczność, po opracowaniu 
map akustycznych 

do 2013 
Starostwo Powiato-
we, zarządca dróg 
powiatowych 

Minimalizacji oddziaływań 
akustycznych 

50 

Fundusze ochrony śro-
dowiska i gospodarki 
wodnej, budŜet jednostek 
samorządu terytorialnego 

 
II ZADANIA KOORDYNOWANE DLA INNYCH JEDNOSTEK 

1 

Minimalizacja emisji hałasu 
komunikacyjnego przez m.in. 
budowę ekranów akustycznych 
wzdłuŜ dróg gdzie występują 
przekroczenia standardów aku-
stycznych 

2008-2011 
Administrator dróg, 
Właściciel linii kole-
jowej 

ObniŜenie poziomu dźwięku 
w środowisku 

90 GDDKiA, ZDW, PKP,  

2 

Uwzględnienie potrzeb w za-
kresie ochrony przed hałasem 
w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz miej-
scowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego 

Zadanie ciągłe Gminy 

Minimalizacja uciąŜliwości 
hałasu dla środowiska  
Zapewnienie warunków do 
utrzymania równowagi przy-
rodniczej i racjonalnej gospo-
darki zasobami środowiska 

Brak danych  
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3.5 Promieniowanie niejonizujące 
3.5.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu 

Na terenie całego powiatu zlokalizowane są stacje bazowe telefonii komórkowej, które sta-
nowią potencjalne źródło elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego. Odbiorcy 
energii elektrycznej powiatu zasilani są za pośrednictwem linii wysokiego, średniego i niskie-
go napięcia. Na terenie powiatu moŜna wyróŜnić następujące stacje transformatorowe 110/15 
kV: 
− GPZ „Pokój” – stacja wyposaŜona w dwa transformatory o mocy 10 MVA, 
− GPZ „Bierdzany” – stacja wyposaŜona w dwa transformatory o mocy 10 MVA, 
− GPZ „Namysłów” – stacja wyposaŜona w dwa transformatory o mocy 16 MVA, 
− GPZ w Nowych Siołkowicach. 
Urządzenia te są potencjalnymi źródłami promieniowania niejonizującego, których pola pro-
mieniowania elektromagnetycznego nie są aktualnie kontrolowane. 

Tabela 26 Inwentaryzacja potencjalnych źródeł promieniowania niejonizującego w gmi-
nach powiatu opolskiego 

Gmina Linie wysokiego napięcia 
Główne Punkty Zasi-

lania (GPZ) 
Stacje przekaźnikowe 
telefonii komórkowej 

Chrząsto-
wice 

- 2 linie 110kV relacji Dobrzeń – Ozimek i Opole- 
Groszowice- Ozimek 

brak danych 
1 stacja bazowa w m. 
Dębska Kuźnia 

Dąbrowa 

- 400 kV relacji: Pasikurowice-Dobrzeń-Trębaczew-
śelazna 

- 400 kV relacji: Dobrzeń-Groszowice-
Wielopole/Ząbkowiec 

- 220 kV relacji Świebodzice-Ząbkowice-
Groszowice-Prądy-Siedliska 

- 110 kV relacji Dobrzeń-Hermanowice-Lipowa-
Dąbrowa-Chróścina 

- 110 kV relacji: Dobrzeń-Zacharzyce-Oława-
śelazna 

- 110 kV relacji: Dobrzeń-Groszowice-śelazna- 

Stacja systemowa 
400/110 kV Elek-

trowni Opole 

2 stacje bazowe w m. 
Karczów, 
1 stacja bazowa w m. 
Dąbrowa, 
1 stacja bazowa w m. 
Prądy, 
1 stacja bazowa w m. 
Siedliska 

Dobrzeń 
Wielki 

- 400 kV przebiegająca przez m.: Dobrzeń Mały-
Dobrzeń Wielki-Chróścice (relacji: Stacja Do-
brzeń-Pasikurowice) 

- 400 kV przebiegająca przez m. Dobrzeń Mały 
(relacji Stacja Dobrzeń-Wielopole) 

- 400 kV przebiegająca przez m.: Dobrzeń Mały-
Borki-Czarnowąsy (relacji: Stacja Dobrzeń-
Rokitnica) 

- 400 kV przebiegająca przez m. Dobrzeń Mały 
(relacji: Stacja Dobrzeń-Ząbkowice) 

- 110 kV przebiegająca przez m.: Dobrzeń Mały-
Dobrzeń Wielki-Chróścice (relacji: Stacja Do-
brzeń-Brzeg) 

- 110 kV przebiegająca przez m. Dobrzeń Mały 
(relacji: Stacja Dobrzeń-Gracze) 

- 110 kV przebiegająca przez m.: Dobrzeń Mały-
Borki-Czarnowąsy (relacji: Stacja Dobrzeń-
Groszowice) 

- 110 kV przebiegająca przez m.: Dobrzeń Mały-
Borki-Czarnowąsy (relacji: Stacja Dobrzeń-
Ozimek) 

- 110 kV przebiegająca przez m.: Dobrzeń Mały-
Borki-Czarnowąsy (relacji: Stacja Dobrzeń-Opole 
Zakrzów) 

GPZ na stacji roz-
dzielczej wysokiego 

napięcia „Stacja 
Dobrzeń” w m. Do-

brzeń Mały 

1 stacja bazowa w m. 
Brzezie, 
3 stacje bazowe w m. 
Kup 
2 stacje bazowe w m. 
Dobrzeń Mały 
1 stacja bazowa w m. 
Chróścice 
1 stacja bazowa w m. 
Borki 
stacja bazowa w Czar-
nowąsach przy ul. Jagieł-
ły 
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Kom-
prachcice 

- 400 kV relacji: Dobrzeń-Wielopole 
- 110 kV relacji: Groszowice-Oława 
- 220 kV relacji: Groszowice-Ząbkowice 

Zasilanie linią 15 kV 

1 stacja bazowa Telefo-
nii Komórkowej ERA 
GSM Ochodze, 
1 Stacja Bazowa Cyfro-
wej Telefonii Komór-
kowej GSM 

Łubniany 
110 kV przebiegająca przez m. Luboszyce linia 
tranzytowa Dobrzeń- Ozimek 

Główne zasilanie jest 
siecią 15 kV wypro-
wadzonych z GZP 
Opole - Zakrzów. 

1 stacja bazowa w m. 
Jełowa 

Murów 

Przez teren Gminy nie przebiegają linie wysokiego 
napięcia. Odbiorcy energii elektrycznej na terenie 
gminy zasilani są za pośrednictwem stacji transfor-
matorowych zlokalizowanych poza granicami gminy 

Linie napowietrzne 
15kV relacji GPZ 
Bierdzany − GPZ 
Pokój oraz GPZ 

Namysłów − Lub-
niów − Kopice − RS 
Lasowice Wielkie i 
linia napowietrzna 

15kV – odgałęzienie 
linii GPZ Bierdzany 

− Łubniany. 

b.d 

Niemodlin 

- 220 kV relacji:Opole- Ząbkowice Śl- Groszowice 
- 110 kV relacji: Tułowice-Gracze 
- 110 kV relacji: Gracze-Hajduki 
- 110 kV relacji: Gracze-Brzeg-Groszowice 
- dwutorowa linia 110 kV Groszowice - Hermano-

wice o torach Hermanowice - Groszowice oraz 
Hermanowice - Gracze i Gracze - Groszowice, 

-  jednotorowa linia 110 kV Gracze - Grodków. 

1 GPZ w m. Gracze 

1 stacja bazowa w m. 
Niemodlin, 
1 stacja bazowa w m. 
Grabin, 
1 stacja bazowa w m. 
Rzędziwojowice 

Ozimek 

- 110 kV relacji: Ozimek-Bierdzany 
- 110 kV relacji: Dobrzeń-Ozimek 
- 110 kV relacji: Groszowice-Ozimek 
- 110 kV relacji: Ozimek - Zawadzkie 
- 110 kV relacji: Ozimek - Blachownia 

GPZ Ozimek (110/15 
kV), 

GPZ Małapanew 
(110/15 kV na tere-
nie Huty Małapanew 
S.A., zasila obiekty 

Huty) 

2 stacje bazowe na tere-
nie Ozimka (przy ul. 
Powstańców Śląskich), 
1 stacja bazowa w m. 
Dylaki 

Popielów 

- 400 kV relacji: Dobrzeń Wielki-Trębaczew-Stare 
Siołkowice-Popielów-Stare Kolnie-Karłowice-
Kurznie 

- 110 kV relacji: Dobrzeń Wielki-Rogalice-Stare 
Siołkowice-Popielów-Stare Kolnie-Karłowice-
Kurznie 

- 110 kV relacji: Stare Siołkowice-Nowe Siołkowice 
do GPZ w Nowych Siołkowicach 

- 110 kV relacji: Stare Kolnie-Brzeg przez Stare 
Kolnie-Stobrawa 

1 GPZ w m. Nowe 
Siołkowice 

1 stacja bazowa sieci 
IDEA w m. Stare Sioł-
kowice, 
2 stacje bazowe w m. 
Popielów, 
1 stacja bazowa Polskiej 
Telefonii Cyfrowej 
PLUS GSM w m. Stob-
rawa, 
2 stacje bazowe w m. 
Karłowice 

Prószków 
- 400 kV relacji: Dobrzeń-Wielkopole 
- 220kV 
- 110kV 

bd 

1 stacja bazowa w m. 
Winów, 
1 stacja bazowa w m. 
Przysiecz 

Tarnów 
Opolski 

- 220 kV relacji: Opole-Kędzierzyn Koźle (Groszo-
wice- Wielopole) 

- 110 kV relacji: Opole-Tarnów-Kędzierzyn Koźle 
(Groszowice- Krapkowice) 

1 GPZ w zakładzie 
przemysłowym 

OPOLWAP w Tar-
nowie Opolskim o 
mocy 110/14kV 

1 stacja bazowa w m. 
Walidrogi (samodzielny 
maszt), 
1 stacja bazowa w m. 
Tarnów Opolski (na 
wieŜy kościelnej) 
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Tułowice 110 kV przebiegająca przez m. Tułowice 

1 GPZ w m. Tułowi-
ce, w sąsiedztwie 

Fabryki Porcelitu o 
mocy 15kV 

2 stacje bazowe w Tu-
łowicach oraz 1 stacja w 
terenie leśnym we wsi 
Szydłów 

Turawa Brak danych bd 
2 stacje bazowe w m. 
Turawa, Kotórz Mały 

Na podstawie pomiarów pola elektromagnetycznego wykonanych w 2003 roku na zlecenie 
Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych – Rzeszów Sp. z o.o., w wybranych miejscach, w 
sąsiedztwie napowietrznej linii elektrycznej o napięciu znamionowym 400 kV relacji Dobrzeń 
– Wielopole, moŜna wnioskować, Ŝe: 
− W Ŝadnym miejscu pod analizowanym fragmentem linii (na terenie województwa opol-

skiego) nie wystąpi pole elektryczne o wartościach przekraczających wartość dopusz-
czalną w miejscach dostępnych dla ludzi – 10 kV/m. 

− Oszacowania dokonane metodami pomiarowymi i obliczeniowymi w otoczeniu anali-
zowanego fragmentu linii wskazują, Ŝe natęŜenie pola elektrycznego na wysokości 2,0 
m npt nie przekroczy w Ŝadnym miejscu wartości 8,5 kV/m. 

− W miejscach zbliŜenia analizowanej linii do zabudowy mieszkalnej (równieŜ w Kom-
prachcicach) natęŜenie pola elektrycznego określonego na podstawie pomiarów nie 
przekracza w bezpośredniej bliskości Ŝadnego budynku poziomu 0,59 kV/m (spodzie-
wana wartość maksymalna – 0,89 kV/m). 

− NatęŜenie pola magnetycznego na wysokości 2,0 m npt. nie przekroczy w Ŝadnym 
miejscu 35,8 A/m, przy najbardziej niekorzystnych i występujących sporadycznie wa-
runkach pracy linii (obciąŜenia kaŜdego toru: 2440 A i temperatura przewodów +60ºC). 

− W miejscach zbliŜenia analizowanej linii do zabudowy mieszkalnej natęŜenie pola ma-
gnetycznego na wysokości 2,0 m npt. zidentyfikowane pomiarami nie przekracza po-
ziomu 1,6 A/m (wartość maksymalna spodziewana 6,2 A/m, wartość dopuszczalna 
60 A/m). 

Sieć energetyczna na terenie powiatu podlega głównie Rejonowi Energetycznemu Opole, 
którego głównym dostarczycielem energii elektrycznej i cieplnej jest Elektrownia „Opole” 
S.A. w Dobrzeniu Wielkim. 

3.5.2 Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną przed promieniowaniem 

Dotychczas na ta terenie powiatu opolskiego praktycznie nie prowadziło się działań związa-
nych z ochroną środowiska oraz zdrowia ludzi przed szkodliwym działaniem elektromagne-
tycznego promieniowania niejonizującego. 
Ochrona przed niekorzystnym działaniem pola elektromagnetycznego polega na zapewnieniu 
jak najlepszego stanu środowiska naturalnego poprzez: 
− utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniŜej dopuszczalnych lub co naj-

wyŜej na tych poziomach, 
− zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych 

wówczas gdy nie jest ono dotrzymane, 
− systematyczną kontrolę poziomu promieniowania szczególnie w miejscach najbardziej 

naraŜonych na oddziaływanie źródeł promieniowanie elektromagnetycznego. 

3.5.3 Cele i kierunki działań 

W zakresie ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych naleŜy 
przede wszystkim przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów promie-
niowania niejonizującego i systematycznie kontrolować poziom promieniowania szczególnie 
na obszarach zabudowy mieszkalnej i innych obiektów uŜyteczności publicznej. 
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Zgodnie z przepisami wykonawczymi, głównym celem strategicznym na obszarze wojewódz-
twa opolskiego do 2014 roku, zgodnie z II Polityką Ekologiczną Państwa jest monitoring i 
badanie pól elektromagnetycznych. 

3.5.4 Priorytety ekologiczne 

Podstawowym działaniem w zakresie minimalizacji zagroŜenia promieniowaniem niejonizu-
jącym będzie prowadzenie badań, które pozwolą na ocenę skali zagroŜenia promieniowaniem. 
Ponadto, jednym z waŜniejszych zadań słuŜących realizacji celu będzie wprowadzenie do 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie 
przed promieniowaniem (II Polityka Ekologiczna Państwa). 
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3.5.5 Harmonogram realizacji programu 

L.P. Nazwa zadania 
Planowany termin 
realizacji zadania 

Jednostka odpo-
wiedzialna 
/partnerzy 

Planowane efekty ekologicz-
ne 

Planowane koszty 
ogółem 

[TYS. PLN] 

Potencjalne źródła 
finansowania (UE, 

NFOS, WFOS, środki 
własne) 

I ZADANIA WŁASNE POWIATU 
1 Brak      

 
III ZADANIA KOORDYNOWANE DLA INNYCH JEDNOSTEK 

1 

Określenie aktualnego poziomu elek-
tromagnetycznego promieniowania 
niejonizującego w miejscach jego 
potencjalnego oddziaływania. 
Wprowadzenie do miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego zapisów poświęconych ochro-
nie przed polami elektromagnetycz-
nymi z wyznaczeniem stref ograni-
czonego uŜytkowania. 

2008-2011 
Gminy, Wojewoda 
Opolski 

Poprawa bezpieczeństwa 
ekologicznego 

100 
Środki własne, Fun-
dusze ekologiczne 
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3.6 Ochrona przyrody 

3.6.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu 

Naturalne ekosystemy i zbiorowiska roślinne na terenie powiatu 
Stan zachowania wyjątkowych elementów flory i fauny oraz naturalnych i półnaturalnych 
ekosystemów jest na terenie powiatu opolskiego zróŜnicowany. Poza terenami silnie prze-
kształconymi, są teŜ obszary cenne, charakteryzujące się duŜym udziałem przedstawicieli 
rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Powierzchniowo dominują bory i bory mieszane. 
Spośród naturalnych zespołów roślinnych na uwagę zasługują fragmenty dobrze zachowa-
nych grądów (miedzy innymi rezerwat „Przysiecz”), Ŝyznej buczyny niŜowej, lasów łęgo-
wych, olsów (między innymi otoczenie Stawu Nowokuźnickiego), torfowisk wysokich, przej-
ściowych i niskich (rezerwat „Prądy”, „Złote Bagna”, uŜytek ekologiczny „Suchy Dół”, „śu-
rawie Bagno”, „Dzicze Bagno”, „Antoniów”, „Gęsi Staw”, „Płaszczyna”). 
Na terenie powiatu jest wiele gatunków roślin wpisanych do „Czerwonej Księgi Roślin Wo-
jewództwa Opolskiego”. 
Na terenie województwa opolskiego stwierdzono występowanie około 200 zespołów i zbio-
rowisk roślinnych, z czego 124 naleŜy do fitocenoz rzadkich i ginących w tym regionie. Sie-
dliska zagroŜone tylko w niewielkim zakresie objęte są ochroną prawną. Najodpowiedniejszą 
dla nich formą ochrony jest uŜytek ekologiczny, który stanowić powinny samorządy lokalne. 
Siedliska przyrodnicze i stanowiska chronionych gatunków roślin występują między innymi 
w gminie Dąbrowa, Ozimek. 

Tabela 27 Ostoje flory wskazane do ochrony prawnej na terenie województwa opolskiego 

Lp. Nazwa obszaru Typ siedliska 
1. Przywory Starorzecze 
2. Boguszyce Starorzecze 
3. Stradunia Starorzecze 
4. Stare Olesno Kompleks stawów  
5. Nowa Wieś Królewska Kompleks podmokłych łąk 
6. Międzybrodzie Kompleks podmokłych łąk 
7. Rędzina Nieczynna Ŝwirownia 
8. Malnia Nieczynny kamieniołom wapienia 
9. Kamień śląski Nieczynny kamieniołom wapienia 
10. Szymiszów Nieczynny kamieniołom wapienia 
11. Opole Nieczynny kamieniołom wapienia 
12. Nadziejów Nieczynny kamieniołom granitu 
13. Kozłówki Murawy kserotermiczne 
14. Lubotyń Murawy kserotermiczne 
16. Lasowice Małe „Czarny Staw” Staw z torfowiskami 
17. Zawadzkie Torfowisko węglanowe 
18. Ulanowice Lasy łęgowe 
19. Nowy Dwór Lasy grądowe 
20. Pielgrzymów Dąbrowy 
21. BłaŜejowice Lasy łęgowe i grądowe 
22. Kamień Śląski Buczyny 
23. Skrońsko Lasy liściaste 

Źródło: POŚ województwa opolskiego 
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Obszary leśne 
Powierzchnia gruntów leśnych na terenie powiatu wynosi 72325,5 ha, wykazując tendencję 
wzrostową (dane GUS w Opolu, 2006 rok), a lesistość wynosząca prawie 46% znacznie prze-
kracza ten wskaźnik dla Polski i województwa. Lasy Państwowe stanowią większość w struk-
turze własności lasów. Poszczególne gminy powiatu znacznie róŜnią się pod względem lesi-
stości. Wskaźnik lesistości przekracza wartość 70% w przypadku gminy Murów, podczas gdy 
w gminie Komprachcice wynosi poniŜej 20%. 
Nadzór nad lasami Skarbu Państwa na terenie powiatu sprawują Nadleśnictwa: Brzeg, Opole, 
Prószków, Tułowice, Kup, Turawa, Kluczbork i Strzelce Opolskie. Nadzór nad lasami nie 
będącymi własnością Skarbu Państwa (powierzchnia lasów nie będących własnością Skarbu 
Państwa – 2361,90 ha według GUS za 2006 roku) na mocy porozumień ze starostą sprawują: 
− Nadleśnictwo Brzeg (gmina Popielów – sołectwa – Karłowice, Kolonia Popielowska, 

Kuźnia Katowska, Kurznie, Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa), 
− Nadleśnictwo Opole (gmina Komprachcice, Prószków, Dąbrowa, Chrząstowice, Ozi-

mek, Tarnów Opolski, Niemodlin, Tułowice, Turawa), 
− Nadleśnictwo Prószków (gminy Komprachcice, Prószków, Tułowice), 
− Nadleśnictwo Tułowice (gminy Niemodlin, Dąbrowa, Tułowice), 
− Nadleśnictwo Kup (gmina Popielów (pozostałe sołectwa gminy), Dobrzeń Wielki, Łub-

niany, Murów), 
− Nadleśnictwo Turawa (gmina Turawa, Murów, Łubniany). 

Lasy powiatu opolskiego objęte są w całości I i II strefą uszkodzeń przemysłowych, gdzie 
kumulują się róŜne negatywne zjawiska pochodzenia biotycznego i antropogenicznego, 
wpływające na ogólne osłabienie istniejących drzewostanów i całych ekosystemów leśnych. 
Poza rozpoznanymi przyrodniczo cennymi fragmentami lasów zajmujących niegdyś znaczne 
powierzchnie, objętych obecnie ochroną rezerwatową, bądź inną formą wynikającą z ustawy 
o ochronie przyrody istotne znaczenie mają zadrzewienia łęgowe w dolinach rzek i potoków. 
W części powiatu leŜącej po prawej stronie Odry dominują powierzchniowo siedliska borowe 
(bór świeŜy, bór mieszany świeŜy, bór suchy, bór mieszany wilgotny). Po lewej stronie Odry 
dominują lasy (las mieszany świeŜy, las świeŜy), bory mają tu mniejsze znaczenie. Do typów 
siedliskowych występujących lokalnie naleŜą: las łęgowy i olsy związane ze specyficzną go-
spodarką wodną, występujące na terenach zalewowych dolin rzek, bądź w obniŜeniach terenu 
o bardzo wysokim poziomie wód gruntowych. 
Analizując zasady zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu opolskiego, moŜna za-
uwaŜyć, Ŝe bardzo waŜnym zadaniem wydaje się być utrzymanie lasów w dobrej kondycji jak 
teŜ zwiększanie ich powierzchni. Widać utrzymującą się tendencję do zalesiania gruntów po-
rolnych, nieuŜytków. Warto równieŜ zauwaŜyć, Ŝe naturalnej sukcesji i powiększaniu się ob-
szarów leśnych sprzyja postępujące odłogowanie pól i zaniechanie upraw łąk. 

Zieleń urządzona, ochrona krajobrazu kulturowego 
Zieleń urządzona, w tym parki, zieleńce skwery, zieleń przyzagrodowa w zabudowie miesz-
kaniowej, izolacyjno – osłonowa wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych i wokół zabudowy usłu-
gowo-przemysłowej oraz zabytkowe załoŜenia parkowe, chronione są na mocy ustawy z dnia 
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Stanowią one na terenie ca-
łego powiatu jeden z istotnych elementów Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych 
(ESOCh). 
Szczególną rolę w strukturze zieleni urządzonej odgrywają załoŜenia zieleni parkowej, towa-
rzyszące często obiektom zabytkowym. 
Na terenie powiatu znajdują się liczne parki o predyspozycjach parków kulturowych (nie 
uznawanych jednak za zabytki kultury), obejmujące łącznie około 90% jego powierzchni, są 
to między innymi: 
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− „Krajobraz Reliktów Puszczy Odrzańskiej” (obejmujące tereny gmin Turawa, Łubnia-
ny, Murów, Dobrzeń Wielki, Popielów, Ozimek, Chrząstowice, Niemodlin, Tułowice, 
Komprachcice, Dąbrowa, Prószków); 

− „Dolina Odry” (część obszaru gminy Prószków, Tarnów Opolski, Chrząstowice, Tura-
wa, Łubniany, Dąbrowa, Dobrzeń, Popielów); 

− „Dolina Małej Panwi” (gmina Ozimek, Chrząstowice – fragmenty); 
− „Dolina Nysy Kłodzkiej” (część gminy Niemodlin, Dąbrowa). 

Oprócz form utworzonych w oparciu o przepisy o ochronie przyrody na terenie całego powia-
tu opolskiego chroni się zabytkowe załoŜenia zieleni, które oprócz walorów kulturowych ma-
ją równieŜ duŜe znaczenie przyrodnicze. Parki zabytkowe, zarówno te dworskie jak i podwor-
skie, oraz ogrody zabytkowe podlegają szczególnej ochronie. Zabytkami mogą być parki i 
ogrody dekoracyjne jak równieŜ rzadkie okazy przyrody Ŝywej lub martwej, jeŜeli nie podle-
gają przepisom o ochronie przyrody. NaleŜą one od wieków do istotnego elementu krajobra-
zowego, będącego świadectwem świadomego uporządkowania i zagospodarowania prze-
strzeni. Takie parki zabytkowe umieszczone w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków znajdują się między innymi w gminach: 
− Niemodlin – parki w Grabinie, Jakubowicach, Krasnej Górze, Rogach i Szydłowcu Ślą-

skim. 
− Tułowice – zabytkowy park wpisany do Rejestru Zabytków Dóbr Kultury, o po-

wierzchni 6,6 ha. Według informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy, park ten jest za-
bytkiem kultury. 
Park Zabytkowy w Tułowicach – park przypałacowy, krajobrazowy z drugiej połowy 
XIX wieku o urozmaiconym, cennym pod względem gatunkowym drzewostanie i du-
Ŝych walorach widokowych. Na terenie parku znajduje się pałac z XIX wieku. Park sta-
nowi dobro kultury i podlega ochronie konserwatorskiej. 

− Prószków – park arboretum w Prószkowie, połoŜony przy Zespole Szkół w Prószkowie. 

Niewątpliwie na wyróŜnienie zasługuje dawny park romantyczno-krajobrazowy wraz z ogro-
dem dendrologicznym w Lipnie, który jest najstarszym tego typu ogrodem w Polsce Zwie-
dzanie tego miejsca umoŜliwiają wytyczone ścieŜki przyrodnicze: ścieŜkę w Ogrodzie Den-
drologicznym oraz ścieŜkę Przyrodniczo – Dydaktyczną w Zespole Przyrodniczo – Krajobra-
zowym „Lipno”. 
W miarę dobrze utrzymany jest równieŜ park w Rogach, którego uŜytkownikiem jest Szkoła 
Podstawowa w Rogach, wymaga jedynie niewielkich prac porządkowych. 
Stan pozostałych parków wymaga przeprowadzenia niezwłocznych zabiegów pielęgnacyj-
nych i porządkowych. 

Chronionymi prawem układami przestrzennymi są istniejące zespoły zabudowy zamkowo – 
parkowej, pałacowej, dworskiej czy folwarcznej. Zabytkowe pałace i zamki, zespoły dwor-
skie świadczące o dawnej świetności ziemi opolskiej znajdują się między innymi w Tułowi-
cach, Prószkowie, Komprachcicach, Naroku, Murowie, Niewodnikach, Karczowie, Karłowi-
cach, Dąbrowie, Turawie. 

Ze względu na duŜe wartości historyczne ochronie konserwatorskiej podlegają równieŜ obiek-
ty poprzemysłowe, cmentarze oraz stanowiska archeologiczne. 
Do cennych przyrodniczo ekosystemów moŜemy zaliczyć zieleń cmentarzy, oraz zabytkowe 
starodrzewy przydroŜne, aleje drzew. 
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Poza wymienionymi wyŜej obiektami na terenie poszczególnych gmin powiatu znajduje się 
szereg obiektów podlegających lokalnej ochronie. Trudno podać szczegółowe dane na temat 
tych obiektów, poniewaŜ część gmin jest obecnie na etapie prowadzenia inwentaryzacji tych 
obiektów. 

Dla zachowania bioróŜnorodności najcenniejszych siedlisk przyrodniczych na terenie powiatu 
ogromnego znaczenia nabiera ochrona prawna najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, w 
szczególności terenów wodno – błotnych, dolin rzecznych, starorzeczy. 
Ochroną powinny zostać objęte lasy liściaste, w szczególności rosnące w pobliŜu wód – łęgi, 
olsy i grądy. 
Ochronie podlegać powinien równieŜ krajobraz rolniczy, występujący głównie na obszarach o 
zróŜnicowanej rzeźbie terenu z duŜymi enklawami bogatych gatunkowo zadrzewień liścia-
stych stabilizujących erozyjnie strome stoki i skarpy dolin rzecznych. 

W zakresie ochrony i rewaloryzacji krajobrazu rolniczego bardzo waŜna jest ścisła ochro-
na rolniczej przestrzeni produkcyjnej z uwzględnieniem gleb o wysokich klasach bonitacyj-
nych oraz gleb pochodzenia organicznego. Dla zachowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
i zachowania krajobrazu rolniczego konieczne jest podejmowania szeregu działań, między 
innymi: 
− zakaz likwidacji śródpolnych zbiorników wodnych oraz ekosystemów szuwarowo-

bagiennych; 
− utrzymanie i ochrona zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych; 
− lokalizacja obiektów związanych z gospodarka rolną ze szczególnym zwróceniem uwa-

gi na technologie proekologiczne; oraz ochronę przed erozją, 
− rozwój małych obiektów hodowli bydła z wypasem naturalnym, 
− stosowanie biologicznych metod upraw i ochrony roślin, 
− właściwe utrzymanie urządzeń melioracji, 
− rekultywację terenów zdegradowanych, przywrócenie nieuŜytków do obszarów aktywi-

zacji rolniczej, 
− uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych 

do produkcji rolnej. 

Istotną rolę w ochronie zagroŜonych siedlisk i gatunków powinien odgrywać program rolno-
środowiskowy oraz Regionalny Program Operacyjny (RPO Województwa Opolskiego 2007-
2013), który będzie dofinansowywał działania związane z ochroną przyrody. 

3.6.2 Formy ochrony przyrody na terenie powiatu 

W chwili obecnej obiekty i obszary prawnie chronione zajmują łącznie około 88 170,7 ha 
(dane GUS 2006), co stanowi około 56% powierzchni powiatu. 
Ze względu na fakt, Ŝe poszczególne obszary często zajmują obszar kilku gmin powiatu, nale-
Ŝałoby przeprowadzić weryfikację propozycji poszczególnych jednostek i stworzyć jednolity 
„ekologiczny system obszarów chronionych powiatu”. 
Na terenie powiatu znajdują się następujące formy ochrony przyrody: 
− Obszar chronionego krajobrazu, 
− Obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 
− Park krajobrazowy, 
− Pomnik przyrody, 
− Rezerwat przyrody, 
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− Stanowisko dokumentacyjne, 
− UŜytek ekologiczny, 
− Zespół przyrodniczo-krajobrazowy. 

Pomniki przyrody 

Tabela 28 Liczbowe zestawienie pomników przyrody na terenie powiatu opolskiego 

Gmina Pomniki przyrody oŜywionej i nieoŜywionej ogółem 
Chrząstowice 12 
Dąbrowa 1 
Dobrzeń Wielki 2 
Łubniany 4 
Murów 17 
Niemodlin 15 
Ozimek 5 
Popielów 24 (5 wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy) 
Prószków 4 (1 wprowadzony Uchwałą Rady Gminy) 
Tułowice 9 
Turawa 12 
Komprachcice brak 
Tranów Opolski brak 
Źródło: Dane otrzymane z poszczególnych gmin Powiatu Opolskiego 

Na terenie całego powiatu opolskiego występuje kilkadziesiąt drzew pomnikowych, z czego 
zdecydowaną większość stanowią pojedyncze drzewa. Występują równieŜ aleje drzew oraz 
pomniki przyrody nieoŜywionej – głazy narzutowe. Podkreślić jednak naleŜy, Ŝe trudno zwe-
ryfikować dokładną liczbę wszystkich pomników przyrody na terenie powiatu, poniewaŜ da-
ne liczbowe uzyskane w 2008 roku ze Starostwa Powiatowego oraz bezpośrednio z Urzędów 
Gmin znacznie róŜnią się od siebie. Powołane zostały równieŜ pomniki przyrody w drodze 
uchwał Rad Gmin, które nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. Dotychczas brak pomników przyrody na terenie gmin Komprachcice i Tarnów 
Opolski. Obecnie proponuje się objąć ochroną pomnikową dalszych kilkanaście drzew, mię-
dzy innymi w Dąbrowie, Dobrzeniu Wielkim, Murowie, Ozimku. 

Parki krajobrazowe 
W północnej i północno-zachodniej części powiatu znajduje się Stobrawski Park Krajobrazo-
wy powołany w 1999 roku (łączna powierzchnia, wraz z częścią poza zasięgiem granic Po-
wiatu Opolskiego – 52 636,5 ha, na terenie powiatu wynosi ona około 33 000 ha), obejmując 
swym zasięgiem fragmenty gmin Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Murów i Popielów. 
Jest to park o charakterze nizinnym, o duŜym udziale siedlisk wodno – błotnych, obejmujący 
zwarte tereny lasów Stobrawsko – Turawskich. Są to tereny lasów grądowych, łęgowych, 
podmokłych łąk oraz porośnięte roślinnością wodną i bagienną, starorzecza, doliny rzeczne. 
Razem z kompleksami stawów hodowlanych park jest ostoją dla wielu gatunków zwierząt 
(głównie ptaków) i roślin, stanowi ostoję ptactwa wodno-błotnego o randze europejskiej 
(,,Dolina Środkowej Odry”). Atrakcją geologiczną i krajobrazową parku są wyniesienia 
wydm dochodzące do 30 metrów wysokości, porośnięte dziś w większości suboceanicznym 
borem świeŜym. Na terenie parku znajdują się rezerwaty przyrody, uŜytki ekologiczne i licz-
ne ścieŜki przyrodniczo – krajobrazowe. 
Do proponowanych do utworzenia obiektów tej rangi na terenie powiatu opolskiego, według 
„POŚ województwa opolskiego” naleŜy „Dolina Małej Panwi”. 
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Rezerwaty przyrody 
Na terenie powiatu opolskiego w chwili obecnej znajduje się 7 rezerwatów przyrody, w któ-
rych obiektami ochrony są cztery ekosystemy leśne, w dwóch ekosystemy torfowiskowe, w 
jednym ekosystem wodny. 
Kilka kolejnych rezerwatów jest na etapie projektu. 

Tabela 29 Rezerwaty przyrody w powiecie opolskim 

Nazwa obiektu 
Powierzch-

nia [ha] 
Podstawa prawna Gmina Obiekt ochrony 

Jaśkowice- 
rezerwat leśny 

5,92 

Zarządzenie Nr 64 Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 20 
czerwca 1969 roku 

Prószków 
Bór mieszany sosnowo-dębowy 
z udziałem modrzewia w odmia-
nie sudeckiej 

Prądy- 
r. torfowiskowy 

36,45 

Rozporządzenie Wojewody 
Opolskiego Nr P/11/2001z 
dnia 19 lipca 2001 roku 
(Dz. Urz. Woj. Op. nr 65, 
poz. 496) 

Dąbrowa 

Mało zniekształcone torfowisko 
wysokie, częściowo porośnięte 
antropogenicznym borem ba-
giennym, spotkać tu moŜna ro-
siczki 

Przysiecz-  
r. leśny 

3,10 

Zarządzenie Ministra Le-
śnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 4 lutego 
1958 roku 

Prószków 

Las mieszany ze świerkiem, 
dębem szypułkowym, modrze-
wiem w odmianie sudeckiej i 
grabem 

Staw Nowo-
kuźnicki- r. 
florystyczny 

20,00 

Zarządzenie Ministra Le-
śnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 27 listo-
pada 1957 roku (MP nr 101, 
poz.591) 

Prószków 

Staw otoczony szuwarami oraz 
podmokłe łąki. Szereg ginących 
gatunków roślin (kotewka 
orzech wodny, salwinia pływa-
jąca, paproć wodna) oraz zwie-
rząt, lęgowisko ptaków, gnieŜ-
dŜą się tu łabędzie nieme 

Złote Bagna-  
r. torfowiskowy 

33,17 

Rozporządzenie Wojewody 
Opolskiego Nr P/10/2001 z 
dnia 19 lipca 2001 roku 
(Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 65, 
poz. 497) 

Tułowice 

Torfowisko z cennymi elemen-
tami flory i awifauny, bogactwo 
biotopów, liczne ptactwo, rośnie 
tu wełnianka wąskolistna 

Kokorycz-  
r. leśny 

41,3 

Dziennik Urzędowy Woje-
wody Opolskiego z dnia 21 
stycznia 2000 roku ,Nr 6, 
poz. 26 

Niemodlin 
Fragment Puszczy Niemodliń-
skiej ze zbiorowiskami grądo-
wymi o cechach naturalnych  

Srebrne Źródła- 
r. leśny 

18,38 

Dziennik Urzędowy Woje-
wody Opolskiego z dnia 13 
października 2005 roku, Nr 
65, poz. 1936 

Chrząsto-
wice 

Chroni róŜne ekosystemy leśne i 
wodne, fragmenty naturalnych 
grądów 

Źródło: Strony internetowe Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Opolu 

Tabela 30 Proponowane rezerwaty przyrody w powiecie opolskim 

Nazwa obiektu Powierzchnia [ha] Gmina Obiekt ochrony 
Stawy Niemodlińskie 720 Niemodlin Wielkie bogactwo awifauny 
Stawy Tułowickie 467,73 Tułowice Wielkie bogactwo awifauny 
Rezerwat Szakłak  Dąbrowa Rezerwat leśny 
Rezerwat Odra  Dąbrowa  
Źródło: „Program ochrony środowiska województwa opolskiego”, dane uzyskane bezpośrednio z gmin 
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UŜytki ekologiczne 
W wykazie uŜytków ekologicznych Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Opolu znaj-
duje się 10 uŜytków ekologicznych. 

Tabela 31 UŜytki ekologiczne w powiecie opolskim 

Nazwa obiektu 
Rok  

utworzenia 
Gmina Obiekt ochrony 

Torfowisko Dęb-
ska Kuźnia  
5,19 ha 

2003 Chrząstowice 
Torfowisko, podmokłe tereny poddane naturalnej 
sukcesji, miejsce bytowania i Ŝerowania bociana 
czarnego 

Jełowa  
2,85 ha 

1999 Łubniany 
Podmokłe zbiorowiska łąkowe i szuwarowe, 
stanowiska chronionych gatunków storczyków: 
kukułki krwistej i szerokolistnej 

śurawie Bagno  
5,06 ha 

2003 Niemodlin 
Stanowiska chronionych gatunków roślin, torfo-
wisko, miejsce stałego bytowania Ŝurawia. 

Dzicze Bagno  
2,75 ha 

2003 Niemodlin 

Walory krajobrazowe, celem ochrony jest zbior-
nik retencyjny ze stanowiskami bytowania ptac-
twa, chronione i rzadkie gatunki zwierząt, ptaków 
wodnych i roślin. 

Antoniów  
1,83 ha 

2003 Ozimek 
Walory krajobrazowe, chronione i rzadkie gatun-
ki zwierząt i roślin leśnych, chroni bagno śródle-
śne. 

Gęsi Staw  
3,14 ha 

2003 Popielów 

Chroni fragment starorzecza, z przyległymi zaba-
gnieniami, miejsce występowania rzadkich ga-
tunków roślin (kotewka orzech wodny, grąŜel 
Ŝółty) i zwierząt (szczeŜuja) Wkomponowany w 
leśny krajobraz nadodrzańskich grądów. 

Płaszczyna  
0,60 ha 

2003 Turawa 
Walory krajobrazowe, chronione i rzadkie gatun-
ki zwierząt i roślin, bagna śródleśne. 

Wodopój  
0,05 ha 

2003 Turawa 
Walory krajobrazowe, chronione i rzadkie gatun-
ki zwierząt i roślin, naturalny zbiornik wodny. 

Suchy Dół  
0,10 ha 

2003 Turawa 
Walory krajobrazowe, chronione i rzadkie gatun-
ki zwierząt i roślin, naturalny śródleśny zbiornik 
wodny, torfowisko 

Puchacz  
6,55 ha 

2004 Popielów 
Nadrzeczna łąka z pozostawionym naturalnej 
sukcesji płatem nieuŜytkowanej roślinności 

Źródło: Strony internetowe Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Opolu 

Stanowiska dokumentacyjne 
Do tej pory na terenie powiatu powołano jedno stanowisko dokumentacyjne, „Trias”, utwo-
rzone w 2003 roku w gminie Ozimek, chroniące sztuczną odkrywkę geologiczną w Krasiejo-
wie, z licznymi skamieniałościami, jako cmentarzysko gadów i płazów (w tym pierwszych 
dinozaurów) pochodzących z okresu karniku (najstarszy etap w triasie). 
Według danych uzyskanych bezpośrednio w gminach powiatu, planuje się powołać kilka ko-
lejnych tego typu stanowisk, między innymi: 
− Stanowisko dokumentacyjne przyrody nieoŜywionej „Bazalty koło Dębskiej Kuźni” w 

gminie Chrząstowice; 
− ,,Gracze” na terenie gminy Niemodlin obejmujące wychodnie i odsłonięcia bazaltów; 
− ,,Radoszowice” w gminie Niemodlin obejmujące niewielkie odsłonięcia bazaltów; 
− ,,Ameryka – Gracze” w gminie Niemodlin obejmujące niewielkie odsłonięcia bazaltów; 
− ,,Rutki’ w gminie Niemodlin obejmujące niewielkie odsłonięcia bazaltów; 
− „Śródleśne Wydmy” w Tułowicach; 
− „Wydma” w Dobrzeniu Wielkim; 



Program Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015 

 64 

− „Terasa” w Dobrzeniu Wielkim; 
− „Starorzecze koło Chróścic” w Dobrzeniu Wielkim; 
− „Starorzecze koło Dobrzenia Wielkiego”, 
− „Starorzecze koło Niewodnik” w Dobrzeniu Wielkim; 
− „Starorzecze koło śelaznej” w Dobrzeniu Wielkim. 

Zespoły przyrodniczo- krajobrazowe 
Na terenie powiatu powołano tylko jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy – „Lipno”, po-
wołany przez Radę Miejską Niemodlina, w drodze uchwały z 1988 roku (189,53 ha). Obej-
muje on wyróŜniający się pod względem krajobrazowym fragment gminy Niemodlin, kom-
pleks leśno- stawowy oraz pozostałości dawnego parku „Zwierzyniec” i parku krajobrazowe-
go z ogrodem dendrologicznym z licznymi egzotycznymi okazami drzew. Rośnie tu wiele 
gatunków drzew, takŜe egzotycznych jak azalia japońska, czy ambrowiec amerykański. 

Obszary chronionego krajobrazu 
Do największych pod względem powierzchni form ochrony przyrody naleŜą obszaru chronio-
nego krajobrazu. W granicach powiatu znajdują się duŜe fragmenty trzech obszarów. 

Tabela 32 Obszary chronionego krajobrazu w powiecie opolskim 

Nazwa obiektu 
Powierzchnia w 
granicach po-

wiatu [ha] 
Gmina Obiekt ochrony 

Dąbrowa  

Komprachcice  

Niemodlin 

Prószków 

Bory Niemodlińskie 
(utworzone w 1989) 

30298,1 

Tułowice 

Bory i bory mieszane, tworzące zwarty 
kompleks leśny oraz liczne stawy. 
Bogata fauna i flora, występują tu 
gatunki chronione i zagroŜone wygi-
nięciem w skali Europy (m. in. salwi-
nia pływająca, aldrowanda pęcherzy-
kowata) 

Chrząstowice  
Łubniany 
Ozimek 
Popielów 
Murów 

Lasy Stobrawsko-
Turawskie 
(utworzone w 1998) 

29394,3 

Turawa 

Doliny rzek — mozaika lasów grądo-
wych i łęgowych, łąk, pól, zadrzewień, 
kęp krzewów oraz sieci kanałów me-
lioracyjnych i licznych stawów ho-
dowlanych. Znajdują się tu rezerwaty 
przyrody oraz kompleks jezior turaw-
skich 

Obszar chronionego kra-
jobrazu „Grodziec”, 
(utworzony w 2004 roku) 

312 ha Niemodlin 

Chroni ekosystemy leśno – łąkowe 
przylegające do granic obszaru chro-
nionego krajobrazu „Bory Niemodliń-
skie”. 

Źródło: Publikacje strony internetowej BIP powiatu opolskiego 

Proponuje się utworzenie kilka kolejnych form ochrony przyrody dla poszczególnych gmin 
powiatu, miedzy innymi uŜytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo – krajobrazowych 

Tabela 33 Proponowane uŜytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo – krajobrazowe w po-
wiecie 

Gmina Nazwa obiektu Forma ochrony 
,,Łęg” w Dębiu, 
,,Łąki koło Dębskiej Kuźni”, 
,,Łąki koło Dąbrowic”, 
,,Łąki koło Dańca” 

UŜytek ekologiczny 
Chrząstowice 

,,Kamionka” Zespół przyrodniczo - krajobrazowy 
Dąbrowa ,,Wyrobiska koło Sławic”, UŜytek ekologiczny 
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,,Starorzecza nad Odrą”, 
,,Starorzecza koło Ostrowa Narockiego” 
„Nadwodnik” - Ŝwirownia w Chróści-
cach - występowanie rzadkiej w Polsce 
rośliny - nadwodnika trójpręcikowego, 
„Ziemowit” – strefa przyujściowa Małej 
Panwi wraz ze związanymi z doliną 
rzeki biocenozami starorzeczy, wilgot-
nych łąk zalewowych i pastwisk, 
„Osoka” – starorzecze Odry, 
„Bobrek” – fragment łąk 

UŜytek ekologiczny 

Dobrzeń Wielki 

„Stawki” – wypełnione wodą wyrobiska 
surowców piaszczysto - gliniastych, 
„Podlesie” – obejmuje zbiorowiska le-
śne, łąkowe, pastwiskowe i upraw rol-
nych, 
„Dolina Brynicy” 

Zespół przyrodniczo - krajobrazowy 

,,Płazie Doły” 
„Ł ąki nad Bogacicą” 
„Śródleśne łąki” 

UŜytek ekologiczny 

Murów 
,,Budkowickie Łąki”, 
,,Dolina Bogacicy”, 
,,PrąŜnica” 

Zespół przyrodniczo - krajobrazowy 

Niemodlin 

,,Stawy Niemodlińskie”, 
,,Stawy Tułowickie”, 
,,Grabin - Krasna Góra”, 
,,Mała Góra - Szydłowiec Śląski” 

Zespół przyrodniczo - krajobrazowy 

Leśnictwo Ozimek - torfowiska w trak-
cie naturalnej sukcesji oraz aleja dagle-
zjowa, 
Leśnictwo Zamoście – kępa starych 
drzew 
„Glinianka” 

UŜytek ekologiczny 
Ozimek 

,,Dolina Myśliny” Zespół przyrodniczo - krajobrazowy 
Popielów Starorzecza nad Stobrawą UŜytek ekologiczny 

Prószków 

„Dolina Prószkowskiego Potoku”, 
„Staw w Ligocie Prószkowskiej”, 
,,Oborskie Łąki”, 
„Starorzecza Odry”, 
,,Dziekaństwo” 

UŜytek ekologiczny 

,,Staw Ławnik”, 
,,Rosiczka” 

UŜytek ekologiczny 
Tułowice 

„Ł ąki nad Ścinawą” Zespół przyrodniczo - krajobrazowy 
„Śródleśne łąki” U Ŝytek ekologiczny 

Turawa „Dolina Małej Panwi” 
„Uj ście rzeki Libawy” 
„Dolina Brynicy” 

Zespół przyrodniczo - krajobrazowy 

Źródło: Dane uzyskane z gmin powiatu 

Obszary NATURA 2000 
Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, na terenie powiatu do 
chwili obecnej powołano tylko jeden taki obszar – „Grądy Odrzańskie”. 
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Obszar specjalnej ochrony ptaków „Grądy Odrzańskie” (kod obszaru PLB020002), o po-
wierzchni 19999,3 ha leŜący częściowo w granicach powiatu, w obrębie gmin Dąbrowa 
(327,0 ha), Dobrzeń Wielki (1325,8 ha) i Popielów (2501,9 ha); powołano na podstawie roz-
porządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000. Objęty ochroną obszar obejmuje łącznie około 70 kilometrowy 
fragment doliny Odry od Naroka po granicę z gminą Lewin Brzeski. Dolina pokryta jest la-
sami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Szczególnie waŜnymi składnikami przyrody 
Grądów Odrzańskich są wyjątkowo stare fragmenty lasów dębowo-grabowych oraz nad-
rzeczne lasy, zachowały się tu małe płaty zadrzewień olszowo – wiązowych i wierzbowo – 
topolowych. Znajdują się tu liczne cieki wodne, stare koryta rzeczne, pozostałości rozlewisk i 
stawów. 

Według propozycji „Shadow List” zaktualizowanych w 2008 roku, na terenie powiatu opol-
skiego jest w chwili obecnej kilka obszarów kwalifikujących je do ochrony jako obszary Na-
tura 2000. 
Do ostoi Natura 2000 według tej listy pozarządowej, na terenie powiatu, zalicza się: 
− Ujście Nysy i Stobrawy – obszar obejmujący 4961,62 ha powierzchni, nowa propozycja 

do utworzenia; 
− Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej – obszar obejmujący 1040,11 ha powierzchni, nowa 

propozycja do utworzenia; 
− Bory Niemodlińskie – obszar obejmujący 14384,37 ha powierzchni, nowa propozycja 

do utworzenia; 
− Dolina Małej Panwi – obszar obejmujący 3089,00 ha powierzchni, nowa propozycja do 

utworzenia. 
Według informacji uzyskanych w gminie Niemodlin, na jej terenie projektowane są dwie 
ostoje Europejskiej Sieci NATURA 2000 –ostoja ptasia – Stawy Niemodlińskie oraz ostoja 
siedliskowa – Bory Niemodlińskie. 

Prawidłowe funkcjonowanie obszarów przyrodniczo cennych powinno zapewniać łączność 
ekologiczną z innymi obszarami, między innymi przez korytarze ekologiczne umoŜliwiające 
migracje fauny i flory. 
Dolina Odry, przecinająca powiat jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu międzynarodo-
wym. Korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym jest Dolina Nysy Kłodzkiej, nato-
miast rolę lokalnych korytarzy ekologicznych mogą pełnić doliny innych mniejszych rzek 
(Mała Panew, Stobrawa, Budkowiczanka, Brynica, Ścinawa Niemodlińska, Potok Prószkow-
ski) a takŜe tereny leśne i zadrzewienia. 
W obrębie nowopowstających form ochrony przyrody zezwala się na wprowadzenie ochrony 
czynnej, co jest niezbędnym warunkiem zachowania wysokich walorów przyrodniczych na 
terenach zbiorowisk nieleśnych, głównie łąk i muraw kserotermicznych. 

3.6.3 Identyfikacja potrzeb i stan docelowy w zakresie ochrony przyrody 

Według Polityki Ekologicznej Państwa najwaŜniejszymi celami w zakresie ochrony róŜno-
rodności biologicznej i krajobrazowej w perspektywie 2010 roku są między innymi: 
− Renaturalizacja i poprawa stanu najcenniejszych, zniszczonych ekosystemów i sie-

dlisk, szczególnie leśnych i wodno-błotnych, 
− Rozwój prac badawczych i inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznawa-

nia zagroŜeń róŜnorodności biologicznej, 
− Utrzymanie urozmaiconego krajobrazu rolniczego z gospodarstwami średniej wielko-

ści oraz zwiększenie wsparcia i rozwój form rolnictwa stosujących metody produkcji 
nie naruszające równowagi przyrodniczej, 
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− Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz władz szczebla 
lokalnego. 

Do podstawowych celów w zakresie ochrony i zrównowaŜonego rozwoju lasów do 2010 roku 
naleŜą między innymi: 
− Zwiększanie lesistości (głównie przez zalesienia gruntów nieprzydatnych rolniczo), 
− WdroŜenie zasad ochrony i powiększania róŜnorodności biologicznej w lasach, mię-

dzy innymi poprzez wprowadzanie gatunków rodzimych, przebudowę monokultur, 
− Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów, 
− Ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych, 
− Zwiększenie ilości i powierzchni zadrzewień śródpolnych. 

Do najwaŜniejszych potrzeb w zakresie ochrony środowiska na terenie powiatu opolskiego 
naleŜą: 
− Zachowanie walorów krajobrazowych i bioróŜnorodności powiatu, zwiększenie po-

wierzchni obszarów chronionych, kontynuowanie wdraŜania systemu NATURA 2000,  
− Zachowanie róŜnorodności siedlisk przyrodniczych i lasów, wartościowych ekosyste-

mów wodnych oraz śródpolnych i przydroŜnych zadrzewień pełniących funkcję kory-
tarzy ekologicznych, 

− Ochrona ekosystemów wodno-błotnych szczególnie w pobliŜu rzek i ich dolin (w do-
linie Odry, Nysy Kłodzkiej, Małej Panwi, Stobrawy), stawów (m.in. Stawy Tułowic-
kie, Niemodlińskie), oczek wodnych i terenów wodno-błotnych (w szczególności tor-
fowisk oraz wilgotnych i podmokłych łąk), 

− Kształtowanie struktur przestrzennych umoŜliwiających ochronę krajobrazu i poje-
dynczych obiektów przed zniszczeniem i degradacją, 

− Wzmocnienie ochrony prawnej krajobrazu kulturowego, obejmowanie ochroną praw-
ną licznych parków kulturowych na terenie powiatu; 

− Zwiększenie powierzchni zalesionych gruntów nieprzydatnych do produkcji rolniczej 
lub zdegradowanych. 

Dla ochrony krajobrazu rolniczego bardzo istotne jest podniesienie ich bioróŜnorodności sie-
dliskowej, wzbogacanie o nowe gatunki i siedliska, m. in. przez tworzenie pasów zieleni 
ochronnej, remiz, zieleni wiatrochronnej, pojedynczych skupisk zadrzewień śródpolnych, 
dających moŜliwość schronienia wielu gatunkom zwierząt, głównie ptaków. 
Bardzo waŜne w odniesieniu do krajobrazów wiejskich, rolniczych ma jego czynne kształto-
wanie. NaleŜy dąŜyć nie tylko do zachowania trwałych moŜliwości korzystania z zasobów i 
walorów środowiska, zapewnienia ciągłości przestrzennej systemu przyrodniczego, lecz 
przede wszystkim do powiększenia powierzchni obszarów poddanych ochronie prawnej, 
zwiększenia i wzmocnienia zróŜnicowania biologicznego, a takŜe ochrony walorów przyrody 
oŜywionej i nieoŜywionej. Istotną rolę odrywają tu równieŜ działania proekologiczne podej-
mowane przez okolicznych mieszkańców, ekologiczne metody gospodarowania, promocję 
dobrych praktyk rolniczych. 

3.6.4 Cele i kierunki działań 

Według „Strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 – 2015” głównymi kierun-
kami działania są: 
− WdroŜenie systemu NATURA 2000, 
− Optymalizacja sieci obszarów chronionych, zapewniająca spójność ekologiczną wo-

jewództwa oraz ochronę róŜnorodności biologicznej, w tym pobudzenie aktywności 
samorządów, 

− Realizacja programu rolno-środowiskowego, 
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− Realizacja wojewódzkiego programu zwiększania lesistości, w tym zalesianie gruntów 
nieprzydatnych do produkcji rolniczej lub zdegradowanych. 

Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego za główne kierunki działań w za-
kresie ochrony przyrody i krajobrazu uznaje wdraŜanie systemu NATURA 2000, zapewnienie 
ochrony róŜnorodności biologicznej, aktualizacja i realizacja programu zwiększania lesistości, 
zabezpieczenie cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów poprzez objęcie ich róŜnymi 
formami ochrony przyrody. Zakłada równieŜ stworzenie takich warunków i zasad prowadze-
nia działalności gospodarczej i rozwoju osadnictwa, aby róŜnorodność biologiczna i krajobra-
zowa ulegała stopniowemu wzbogaceniu, w szczególności dla ochrony lub przywrócenia bio-
róŜnorodności obszarów wodno-błotnych. 

NajwaŜniejszymi celami w zakresie ochrony i rozwoju systemu obszarów chronionych, 
ochrony zagroŜonych siedlisk oraz ochrony krajobrazu kulturowego w powiecie opolskim są: 
− Objęcie ochroną prawną nowych obszarów, cennych przyrodniczo o znaczeniu regio-

nalnym i międzynarodowym oraz korytarzy ekologicznych stanowiących powiązanie z 
najwaŜniejszymi strukturami przyrodniczymi na terenie powiatu; 

− Ujmowanie w planach zagospodarowania przestrzennego konieczności ochrony cen-
nych siedlisk przyrodniczych na terenie powiatu i krajobrazu kulturowego; 

− Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej poszczególnych obiektów na terenie 
powiatu, wskazanie obszarów i siedlisk najbardziej predysponowanych do ochrony 
prawnej; 

− Ochrona ekosystemów wodno-błotnych o kluczowym znaczeniu dla zachowania bio-
róŜnorodności rzek i ich dolin (w szczególności doliny Odry, Nysy Kłodzkiej, Małej 
Panwi, Stobrawy), stawów (m.in. Stawy Tułowickie, Niemodlińskie, w dolinie Stob-
rawy), oczek wodnych i terenów wodno-błotnych; 

− Utrzymanie tradycyjnego, urozmaiconego krajobrazu lub przywrócenie róŜnorodnego 
uŜytkowania gruntów na terenach o intensywnej gospodarce rolnej; 

− Rozwój rolnictwa ekologicznego, tworzenie ekologicznych gospodarstw, wspieranie 
agroturystyki; 

− Ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego, w szczególności na wyznaczonych 
obszarach rezerwatów i parków kulturowych; 

− Ochrona walorów kulturowych, parków kulturowych, zabytkowych załoŜeń zieleni, 
między innymi jako rewaloryzacja parków, w tym podworskich i przypałacowych, 
pielęgnacja załoŜeń zieleni, kształtowanie zieleni zabytkowej. 

3.6.5 Priorytety ekologiczne 

Głównymi priorytetami ekologicznymi dla powiatu są: 
Priorytet I  „Kształtowanie zrównowaŜonego, ekologicznego modelu powiatu opolskiego, 

z poszanowaniem istniejących walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kul-
turowych”; 

Priorytet II  „Kształtowanie funkcji rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym na bazie 
istniejących zasobów przyrodniczych (przy zachowaniu równowagi ekologicz-
nej w obszarach przyrodniczo cennych); 

Priorytet III  „Ochrona wartości kulturowych, w szczególności zabytkowych załoŜeń ziele-
ni, kulturowych parków wraz z podnoszeniem róŜnorodności krajobrazu”. 
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3.6.6 Harmonogram realizacji Programu 

L.P. Nazwa zadania 
Planowany termin 
realizacji zadania 

Jednostka odpo-
wiedzialna 
/partnerzy 

Planowane efekty 
 ekologiczne 

Planowane koszty 
ogółem 

[TYS. PLN] 

Potencjalne źródła  
finansowania (UE, NFOS, 

WFOS, środki własne) 
I ZADANIA WŁASNE POWIATU 

1 
Rejestrowanie przetrzymywa-
nych zwierząt na podstawie 
umów międzynarodowych 

Kontynuacja 
Starostwo Powia-
towe 

Rejestrowanie przetrzymy-
wanych zwierząt na podsta-
wie umów międzynarodo-
wych, ochrona in situ i ex 
situ 

15  

 
II ZADANIA KOORDYNOWANE DLA INNYCH JEDNOSTEK 

1 

Realizacja zieleni urządzonej w 
ramach rekreacyjno – wypoczyn-
kowego zagospodarowania tere-
nów przyrodniczo cennych i 
atrakcyjnych krajobrazowo 

2008 – 2011 Gminy 
Rozszerzenie oferty rekre-
acyjno-turystycznej 

150 
Inwestorzy sektora publicz-
nego i niepublicznego 

2 

Wprowadzenie lub aktualizacja 
granicy polno-leśnej w miejsco-
wych planach zagospodarowania 
przestrzennego 

Praca ciągła Gminy Zwiększenie lesistości Brak danych 
BudŜet państwa 
Środki własne 
WFOŚiGW 

3 
Inwentaryzacja przyrodnicza i 
waloryzacja przyrodnicza po-
szczególnych gmin 

2008 – 2011 Gminy 

Rozpoznanie terenów pod 
kątem obecności obszarów i 
obiektów przyrodniczo cen-
nych 

60 
Wojewódzki Konserwator 
Przyrody, Organizacje eko-
logiczne 

4 

Tworzenie małoobszarowych 
form ochrony przyrody (zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe, 
uŜytki ekologiczne, stanowiska 
dokumentacyjne, rezerwaty) 

2008 – 2011 Gminy 
Wzrost róŜnorodności biolo-
gicznej na terenie powiatu 
opolskiego 

150 
Środki własne 
Wojewoda Opolski 

5 

Obejmowanie ochroną prawną 
ostoi flory, rzadkich siedlisk 
przyrodniczych znajdujących się 
na terenie gmin powiatu 

2008 – 2011 Gminy 

Zachowanie najcenniejszych 
walorów przyrodniczych 
powiatu, ochrona bioróŜno-
rodności 

Brak danych 
Środki własne, organizacje 
ekologiczne 



Program Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015 

 70 

6 
Objęcie ochroną drzew — propo-
zycji pomników przyrody 

2008 – 2011 Gminy 
Wzrost róŜnorodności biolo-
gicznej na terenie powiatu 
opolskiego 

10 
Środki własne 
Wojewoda Opolski 

7 

Tworzenie sieci ścieŜek przyrod-
niczo-dydaktycznych w obrębie 
obszarów przyrodniczo cennych i 
atrakcyjnych krajobrazowo 

2008 – 2015 Gminy 

Wzrost róŜnorodności biolo-
gicznej na terenie powiatu 
Rozszerzenie oferty rekre-
acyjno-wypoczynkowej 

25 
Wojewoda Opolski, organi-
zacje ekologiczne 

8 

Realizacja zieleni urządzonej w 
obiektach rekreacyjno-
wypoczynkowych (istniejących i 
projektowanych) 

2008 – 2015 Gminy 
Rozszerzenie oferty rekre-
acyjno-wypoczynkowej 

50 
Inwestorzy sektora publicz-
nego i prywatnego 

9 

WdraŜanie priorytetowych zadań 
„Krajowej Strategii ochrony i 
umiarkowanego uŜytkowania 
róŜnorodności biologicznej” 

2008 – 2011 

Gminy 
Nadleśnictwa 
Organizacje poza-
rządowe 

Rozszerzenie i usprawnienie 
ochrony in situ i ex situ ga-
tunków roślin i zwierząt za-
groŜonych wyginięciem, 

Brak danych 
BudŜet państwa 
Środki własne 
WFOŚiGW 

10 
Wprowadzanie zadrzewień i za-
krzaczeń śródpolnych 

Praca ciągła 
Gminy, Rolnicy 
ARIMR, WODR 

Utrzymanie i kształtowanie 
krajobrazu rolniczego 

30 EFR 

11 
Zagospodarowanie i rewaloryza-
cja parków zabytkowych 

2008 

Gminy 
Firmy prywatne 
WBP w Opolu 
Marszałek 

Łączenie ochrony środowi-
ska kulturowego z ochroną 
środowiska przyrodniczego 

80 
EFRR 
Środki własne 
WFOŚiGW 

12 
Opracowywanie dokumentacji 
ekofizjograficznej gmin 

Praca ciągła Gminy 
Łączenie ochrony środowi-
ska kulturowego z ochroną 
środowiska przyrodniczego 

Brak danych Środki własne 

13 
Ochrona czynna zieleni łęgowej 
(niskiej i wysokiej) w dolinach 
rzek 

Praca ciągła Gminy 
Wzrost róŜnorodności biolo-
gicznej na terenie powiatu 
opolskiego 

Brak danych Środki własne 
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3.7 Edukacja ekologiczna 

3.7.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu 

Edukacja ekologiczna jest procesem długotrwałym, nie moŜe być tylko jednorazową akcją 
zbierania makulatury czy segregacji śmieci. Wszystkie działania proekologiczne podejmowa-
ne na terenie gmin powiatu muszą być zaakceptowane przez społeczeństwo lokalne, w prze-
ciwnym razie działania te nie przyniosą zamierzonych korzyści. Brak świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców moŜe zniweczyć niejedną kosztowną inwestycję z zakresu ochrony śro-
dowiska, gdyŜ społeczeństwo nieświadome zagroŜenia ze strony pewnych procederów (np. 
wylewanie zawartości szamb na ogródki przydomowe, czy wyrzucanie śmieci zmieszanych 
mimo moŜliwości ich segregacji) nie będzie zainteresowane dostosowaniem się do nowych, 
ekologicznie bezpiecznych rozwiązań. NaleŜy jednak dodać, Ŝe często nie ekologiczne za-
chowanie mieszkańców moŜe wynikać z ich nienajlepszej sytuacji finansowej, która uniemoŜ-
liwia wprowadzenie w domostwach ekologicznych rozwiązań dotyczących postępowania z 
odpadami czy ściekami. Mieszkańcy ze względu na wysokie koszty wywozu nieczystości z 
szamb wylewają je na swoich posesjach, czy w innych nie przeznaczonych do tego celu miej-
scach, nieświadomi ogromnego zagroŜenia dla własnego zdrowia i jakości środowiska. Pro-
blem ten częściowo zostanie rozwiązany po zbudowaniu kanalizacji sanitarnej na terenie 
gmin powiatu, pod warunkiem, Ŝe wszyscy mieszkańcy skorzystają z szansy podłączenia się 
do niej. 
Zagadnienia związane z edukacją ekologiczną powinny być przekazywane w sposób rzeczo-
wy i przystępny, waŜną rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej odgrywają media, 
(telewizja, radio, prasa, internet), podręczniki szkolne, poradniki i przewodniki dla nauczycie-
li, reklama, happeningi, dostęp do instytucji kultury i sztuki. RównieŜ wycieczki, turystyka 
kwalifikowana, ścieŜki dydaktyczne i przyrodnicze oraz samo otoczenie miejsca pracy i za-
mieszkania stwarzają duŜo okazji do wpływania na świadomość ekologiczną. 

3.7.2 Charakterystyka bazy edukacyjnej powiatu opolskiego 

Na terenie powiatu funkcjonuje (łącznie z placówkami specjalnego kształcenia) (dane za 2006 
rok GUS): 
− 58 przedszkoli (w tym 1 przedszkole specjalne), 
− 62 szkoły podstawowe (w tym 2 szkoły specjalne), 
− 25 gimnazjów (w tym 1 specjalne), 
− 3 szkoły zasadnicze zawodowe, 
− 9 szkół średnich dla młodzieŜy (licea i technika, w tym 1 specjalne) 

Oprócz tego są jeszcze szkoły dla dorosłych. 

Na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonuje tzw. ścieŜka edukacyjna (zie-
lona ścieŜka) polegająca na wprowadzeniu treści ekologicznych do programów nauczania 
wszystkich przedmiotów. Na poziomie szkół średnich elementy edukacji ekologicznej prze-
wijają się w takich przedmiotach jak geografia czy biologia. 
W przypadku szkół waŜny jest sposób prowadzenia lekcji i zajęć, tak, by były ciekawe i zain-
teresowały uczniów, wzbudzały w nich chęć samodzielnego poznawania problematyki ochro-
ny przyrody i działań na rzecz ekorozwoju. 
Jednym z celów zwiększenia świadomości ekologicznej są ścieŜki dydaktyczne i edukacyjne, 
których tworzenie ma szczególny sens, w momencie, gdy jest moŜliwe ukazanie poszczegól-
nych problemów na tle naturalnych uwarunkowań przyrodniczych, jak ma to miejsce w 
Ozimku, gdzie do tego celu słuŜy odkryte stanowisko prehistorycznych gadów. Takie ścieŜki 
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edukacyjne mogłyby powstać równieŜ w innych miejscach powiatu, wykorzystujących inne 
formy terenu, np. wyrobiska poeksploatacyjne, tereny zrekultywowane, czy zabytkowe parki i 
załoŜenia zieleni. 

3.7.3 Działania proekologiczne w gminach powiatu 

Edukacja ekologiczna w gminach powiatu obejmuje szczególnie młodzieŜ przedszkolną i 
szkolną, która czynnie uczestniczy w selektywnej zbiórce odpadów prowadząc zbiórkę su-
rowców wtórnych tj.: puszki, makulatura, baterie, a rywalizacja międzyklasowa, międzysz-
kolna jest skutecznym mechanizmem zwiększającym ilość zgromadzonych odpadów. Ponadto 
szkoły popularyzują edukację ekologiczną poprzez redagowanie gazetek ekologicznych, 
przedstawienia teatralne, konkursy na temat ochrony środowiska i ekologii. 

Do wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej na terenie powiatu naleŜą między innymi: 
− Obchody ,,Dnia Ziemi” – w ramach tego święta organizowane są róŜne imprezy zwią-

zane z ekologią, głównie konkursy, apele, przedstawienia, itp., 
− Międzygminne konkursy ekologiczne, 
− Akcje „Sprzątanie świata”, w których udział biorą dzieci i młodzieŜ przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjum. Gminy zaopatrują uczestników w worki na odpady i ręka-
wice. W ramach akcji sprzątane są okolice w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, ale nie 
tylko, 

− Nieodpłatny wywóz surowców wtórnych, odpadów wielkogabarytowych, złomu. 

Ponadto szkoły realizują innowacje pedagogiczne z zakresu ochrony środowiska. 
Edukacja ekologiczna w poszczególnych gminach powiatu jest nastawiona przede wszystkim 
na wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie sposobów postępowania z odpadami. Od 
najmłodszych lat naleŜy uczyć społeczeństwo jak duŜe zagroŜenie dla środowiska (przyrody i 
zdrowia ludzi) niesie za sobą niewłaściwe gospodarowanie odpadami, ich niekontrolowane 
wytwarzanie i składowanie. Zorganizowany system gospodarki odpadami warunkuje jakość 
wód powierzchniowych i podziemnych, stopień zanieczyszczenia gleb, ale równieŜ ma 
wpływ na estetykę krajobrazową gmin („dzikie wysypiska śmieci”). 
Cele wyznaczone w zakresie edukacji ekologicznej na terenie poszczególnych gmin w więk-
szym lub mniejszym zakresie odzwierciedlają główne cele edukacji ekologicznej wyznaczone 
w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej. 

Warto tu zauwaŜyć, Ŝe w powiecie opolskim promowana jest turystka i rozwój gospodarstw 
agroturystycznych, do tej pory powstało juŜ kilkanaście takich gospodarstw. 
Turawa i Osowiec to miejscowości wypoczynkowe. Nad jeziorami rozwinęła się turystyka 
wypoczynkowa, sporty wodne i motorowodne. Ofertę turystyczną wzbogacają wytyczone i 
dobrze oznakowane ścieŜki rowerowe i piesze szlaki turystyczne, bogate zaplecze gastrono-
miczno - hotelarskie i nowoczesna infrastruktura techniczna. Gminy Niemodlin, Tułowice, 
Murów i Popielów oferują wypoczynek w dobrze wyposaŜonych i ładnie urządzonych gospo-
darstwach agroturystycznych.  

Dla rozwoju i promocji poszczególnych gmin powiatu, utworzono szereg tras turystycznych i 
rowerowych, które biegną przez tereny atrakcyjne przyrodniczo, często w pobliŜu historycz-
nych kościołów, kapliczek, zabytkowych załoŜeń zieleni, pomników przyrody, rezerwatów 
czy innych form ochrony przyrody. 
Trasy turystyczne powiatu opolskiego: 
− Szlakiem śląskich kapliczek OPOLE – JEŁOWA około 21 km., 
− Szlakiem śląskiej Ceres OPOLE – PRZYSIECZ około 17 km., 
− Szlakiem Trzech Jezior OPOLE – BIERDZANY około 26 km., 



Program Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015 

 73

− Szlakiem Hutników OPOLE – ZAGWIŹDZIE około 25 km., 
− Szlakiem Starych Dębów OPOLE – KARŁOWICE około 26 km., 
− Szlakiem rodziny Praschmów OPOLE – KOMPRACHCICE około 35 km., 
− Szlakiem śląskich dinozaurów OPOLE – GRODZIEC około 25 km. 

ŚcieŜki rowerowe powiatu opolskiego: 
− Gmina Chrząstowice: Chrząstowice (trasy 18, 111 i 117), Daniec (trasa 27), Dąbrowice 

(obok trasy 27), Dębie, Dębska Kuźnia (trasa 116), Falmirowice (poza trasami), Lędziny 
(poza trasami), Niwki (trasy 18 i 117), Srebrne źródło (trasy 27 i 116), Suchy Bór (trasy 
18 i 27), Zbicko (poza trasami), 

− Gmina Niemodlin: „Szlak martyrologii jeńców wojennych", około 15 km, 
− Gmina Ozimek: Trasa rowerowa wokół Jezior Turawskich, trasa ma około 35 km., 
− Gmina Popielów - atrakcją tego szlaku jest starorzecze Odry zwane Gęsim Stawem, 
− Gmina Prószków: Trasa rowerowa: ,,Śladami Kapliczek i KrzyŜy”, 
− Gmina Tułowice: Trasa 1 „Bliskie stawy” (pieszo-rowerowa, 8,5 km), Trasa 2 „Lasami, 

łąkami...” (pieszo-rowerowa, 14,5 km), Trasa 3 - ,,Zakamarki” (trasa pieszo-rowerowa, 
16 km), Trasa 4 - ,,Ukojenie” (pieszo-rowerowa, 14 km), Trasa 5 - ,,Złote bagna” (pie-
szo-rowerowa, 10 km), Trasa 6 - ,,Barwne krzyŜe” (pieszo-rowerowa, 13,5 km), Trasa 
7- ,,Bazaltowa droga” (pieszo-rowerowa, 8 km), Trasa 8 - ,,Ukryte w lesie” (pieszo-
rowerowa, 19,5 km), Trasa 9 - ,,Wielka jazda” (trasa rowerowa, 18 km), 

− Gmina Turawa: Trasa nr 18 (12,8 km) oraz Trasa nr 19 (19,7 km), Trasa nr 112 
(9,2 km), Trasa nr 113 (2,3 km), Trasa nr. 115(11,4 km). Wymienione trasy łączą układ 
tras rowerowych w gminie Turawa z trasami w gminach Ozimek i Chrząstowice, a w 
przyszłości umoŜliwi ą teŜ połączenie z gminami Lasowice Wielkie i Łubniany. 

3.7.4 Identyfikacja potrzeb i stan docelowy w zakresie edukacji ekologicznej 

Przewidziane przedsięwzięcia dotyczące dostępu do informacji, edukacji ekologicznej i 
udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz środowiska, obejmują między innymi zadania 
w zakresie tworzenia, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska, publicz-
nych rejestrów i elektronicznych baz danych o środowisku, ułatwiających dostęp obywateli 
do informacji gromadzonych i przechowywanych przez organa administracji. 
Uzupełnieniem będzie wsparcie finansowe, organizacyjne i techniczne udzielane przez insty-
tucje publiczne, a takŜe rozwijanie edukacji ekologicznej przez placówki funkcjonujące przy 
jednostkach zarządzających cennymi przyrodniczo obszarami chronionymi. 
W chwili obecnej 9 gmin powiatu prowadzi publiczny wykaz danych o dokumentach zawie-
rających informacje o środowisku i jego ochronie na stronach internetowych w zakładce 
,,Biuletyn Informacji Publicznej” (Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, 
Ozimek, Popielów, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa). 

Dogodne warunki i wielość siedlisk przyrodniczych w powiecie stwarzają moŜliwości utwo-
rzenia ścieŜek przyrodniczo-dydaktycznych, które mogą być połączone z istniejącymi szla-
kami turystycznymi oraz docelową siecią rekreacyjnych ścieŜek i tras rowerowych. 

3.7.5 Cele i kierunki działań 

NajwaŜniejszymi celami w zakresie edukacji ekologicznej, dla powiatu opolskiego są przede 
wszystkim: 
− Realizacja szkoleń, kursów, wydawanie ulotek podnoszących świadomość ekologiczną 

lokalnego społeczeństwa, 
− Prowadzenie akcji edukacyjnych, szkoleń dla rolników; 
− Realizacja ścieŜek edukacyjnych, dydaktycznych dla uczniów,  
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− Udostępnienie danych o środowisku do publicznego wglądu, wzrost udziału społeczeń-
stwa w akcjach prośrodowiskowych. 

Główne działania w zakresie podniesienia poziomu wiedzy ekologicznej to między innymi 
rozwój infrastruktury turystyczno-dydaktycznej, w szczególności w parkach krajobrazowych, 
Lasach Państwowych i przy rezerwatach, realizacja cyklicznych prezentacji o treściach przy-
rodniczych w ramach publicznych środków przekazu oraz instytucji kultury, oświaty i wypo-
czynku oraz utworzenie w urzędach administracji publicznej systemu udostępniania informa-
cji o środowisku. 

3.7.6 Priorytety ekologiczne 

Nadrzędnym celem edukacji ekologicznej jest przede wszystkim wykształcenie świadomego i 
odpowiedzialnego społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody i działania na rzecz ekorozwo-
ju. Jest to zadanie długoterminowe, swoim zasięgiem wybiegające daleko w przyszłość, moŜ-
liwe do osiągnięcia głównie poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej coraz 
większej liczby ludzi oraz intensyfikację aktualnych działań w zakresie edukacji ekologicznej. 
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3.7.7 Harmonogram realizacji Programu 

L.P. Nazwa zadania 
Planowany termin 
realizacji zadania 

Jednostka odpo-
wiedzialna 
/partnerzy 

Planowane efekty eko-
logiczne 

Planowane koszty 
 ogółem 

[TYS. PLN] 

Potencjalne źródła  
finansowania (UE, 

NFOŚ, WFOŚ, środki 
własne) 

I ZADANIA WŁASNE POWIATU 

1 

WdroŜenie i aktualizacja publicznie 
dostępnej bazy informacji o stanie 
środowiska i jego ochronie. 
Udostępnianie informacji o środo-
wisku i działaniach proekologicz-
nych w powiecie. 

Realizacja ciągła 
Starostwo Powia-
towe, WIOŚ 

Wzrost wiedzy o stanie 
środowiska naturalne-
go 

Brak danych 
WFOŚiGW, PFOŚiGW 
WIOŚ, Wojewoda, Gmi-
ny 

2 Promocja działań proekologicznych 2008 – 2014 
Starostwo Powia-
towe 

Wzrost świadomości 
ekologicznej  
w społeczeństwie 

150 
PFOŚiGW, Organizacje 
ekologiczne, Nadleśnic-
twa 

3 

Wspieranie pozaszkolnej edukacji 
ekologicznej dla młodzieŜy, warsz-
taty i wycieczki ekologiczne. 
Realizacja szkoleń, kursów, popula-
ryzatorskich podnoszących świa-
domość ekologiczną, wydawnictw, 
konkursów, akcji społeczeństwa. 

Praca ciągła 
Starostwo Powia-
towe, WODR 

Wzrost świadomości 
ekologicznej w społe-
czeństwie 

250 
PFOŚiGW, Organizacje 
ekologiczne, Nadleśnic-
twa 

 
II ZADANIE KOORDYNOWANE DLA INNYCH JEDNOSTEK 

1 

Tworzenie sieci ścieŜek przyrodni-
czo-dydaktycznych, szlaków pie-
szych w obrębie obszarów przyrod-
niczo cennych i atrakcyjnych krajo-
brazowo. 
Realizacja ścieŜki dydaktycznej 
k/Karłowic w Stobrawskim Parku 
Krajobrazowym. 
Uzupełnienie i utrzymanie zago-
spodarowania turystycznego w 

Praca ciągła 

Gminy  
ZOPK 
Organizacje poza-
rządowe 
Samorządowe jed-
nostki organizacyj-
ne  
Nadleśnictwa 

Wzrost róŜnorodności 
biologicznej na terenie 
Powiatu Opolskiego 
Rozszerzenie oferty 
rekreacyjno-
wypoczynkowej 

30 

Środki własne 
WFOŚiGW 
Ekofundusz 
EFR 
Wojewoda Opolski, or-
ganizacje ekologiczne 
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Opolskich Parkach Krajobrazowych 

2 
Realizacja rekreacyjnych ścieŜek 
rowerowych na terenie gmin 

2008 – 2011 Gminy  
Rozszerzenie oferty 
rekreacyjno - tury-
stycznej. 

150 
Związek Gmin 
Organizacje ekologiczne 
Nadleśnictwa  

3 

Szkolenia i pokazy praktyczne dla 
rolników i działkowców w zakresie 
gospodarki ekologicznej, Dobrej 
Praktyki Rolniczej, programów 
środowiskowych itp. 

Realizacja ciągła Gminy 
Wzrost liczby gospo-
darstw ekologicznych 

20 
ARiMR, 
WODR 

4 

Weryfikacja planów zagospodaro-
wania przestrzennego pod kątem 
wymagań znowelizowanych przepi-
sów i Programu Ochrony Środowi-
ska 

Realizacja ciągła Gminy 

Wzrost świadomości 
ekologicznej pod ką-
tem zrównowaŜonego 
rozwoju 

Brak danych Marszałek,  

5 

Uzupełnienie i polepszenie bazy 
turystycznej na terenie obszaro-
wych form ochrony przyrody, pro-
mocja agroturystyki 

2008 – 2011 

Nadleśnictwa, 
Gminy, lokalne 
organizacje i go-
spodarstwa 

Wzrost atrakcyjności 
powiatu 

Brak danych 
Gminy, Organizacje śro-
dowiskowe 

6 
Wydanie instrukcji, broszur, ulotek, 
folderów, przewodników, map, 
filmów DVD 

2008 – 2011 

WODR 
ZOPK 
Gminy 
WFOŚiGW 

Wzrost atrakcyjności 
powiatu 

70 

Środki własne 
BudŜet państwa 
WFOŚiGW 
PFOŚiGW 
Ekofundusz 
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4 Uwarunkowania finansowe powiatu opolskiego 

4.1 Fundusze własne 

Podstawą funkcjonowania finansów w powiecie są przepisy wytyczone przez ustawy odno-
szące się do gospodarki finansowej sektora finansów publicznych, między innymi ustawa o 
Finansach Publicznych, ustawa o Dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego i ustawa o 
Samorządzie Powiatowym. Z tych przepisów wynikają zadania, jakie powinna realizować 
jednostka samorządu terytorialnego, jaką jest powiat. 
Funduszami powiatu są równieŜ środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. 

4.2 MoŜliwości finansowania projektów inwestycyjnych 

Ze względu na fakt, Ŝe realizacja poszczególnych zadań z zakresu ochrony środowiska prze-
kracza moŜliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego, konieczne jest wsparcie 
finansowe ze źródeł zewnętrznych. 
Największy udział w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska będą miały 
podmioty gospodarcze (głównie poprzez środki własne i kredyty), następnie fundusze ekolo-
giczne i fundusze UE, najmniejszy udział przewiduje się dla budŜetu państwa i budŜetów sa-
morządowych. 
Podstawowymi źródłami finansowania działań proekologicznych są: 
− Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Woje-

wództwa Opolskiego), 
− Fundusz Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), 
− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
− Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
− Fundusze powiatowe i gminne, 
− Kredyty i poŜyczki preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska, Fun-

dację Rozwoju Śląska Opolskiego, 
− Kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i 

Rozwoju, Bank Światowy), 
− Kredyty i poŜyczki udzielane przez banki komercyjne, 
− Ekofundusz, 
− Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mecha-

nizm Finansowy, 
− Konkurs „Polska wolna od azbestu”, 
− Europejski Fundusz Rolny – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W nadchodzących latach będzie moŜliwość większego niŜ dotychczas wykorzystania środ-
ków strukturalnych i Funduszu Spójności w szczególności w inwestycjach związanych z in-
frastrukturą techniczną, rozwojem obszarów wiejskich oraz turystyką i edukacją ekologiczną. 

Fundusz Spójności 
Z jego środków finansowane są duŜe (o minimalnej wartości 10 mln euro) projekty infra-
strukturalne w zakresie ochrony środowiska oraz transeuropejskich sieci transportowych. 
Priorytety środowiskowe Funduszu to przede wszystkim poprawa jakości wód powierzch-
niowych, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, racjonalna gospodarka odpa-
dami i ochrona powierzchni ziemi oraz poprawa jakości powietrza. 
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Pomoc z tego funduszu skierowana jest wyłącznie do podmiotów publicznych – samorządu 
terytorialnego (gminy i ich związki) oraz przedsiębiorstw komunalnych. 

Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2006 roku projekt Programu Operacyjnego „Infra-
struktura i Środowisko”  na lata 2007-2013, który – zgodnie z projektem Narodowych Stra-
tegicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) – stanowi jeden z programów opera-
cyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia załoŜonych w NSRO celów przy 
wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go. Program koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. 
Głównym celem Programu jest: podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regio-
nów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu 
środowiska, zdrowia, zachowaniu toŜsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 
Główny cel Programu realizować będą dwa cele horyzontalne wymienione w NSRO, tj.: 
− „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe 

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”, 
− „Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji spo-

łecznej, gospodarczej i przestrzennej”. 
Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko realizowanych będzie 17 osi priorytetowych, gdzie w sektorze „Infrastruktura i 
środowisko” najwaŜniejsze działania obejmują m.in.: 
− WyposaŜenie do końca 2015 roku aglomeracji powyŜej 15 tysięcy mieszkańców w sys-

temy kanalizacji i oczyszczalni ścieków, 
− Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych składowanych i rekultywacja terenów zde-

gradowanych, 
− Zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i minimaliza-

cja skutków negatywnych zjawisk naturalnych, 
− Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego, 
− Ograniczenie degradacji środowiska oraz zmniejszenia róŜnorodności biologicznej. 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
Jest to jeden z najwaŜniejszych funduszy strukturalnych, jego głównym zadaniem jest niwe-
lowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów naleŜących do UE. 
Priorytety środowiskowe współfinansowane z EFRR realizowane są w ramach dwóch pro-
gramów operacyjnych: 
− Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” 

(przeznaczonego dla przedsiębiorstw), 
− Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (przeznaczonego dla 

podmiotów publicznych). 

Celem Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Wzrost konkurencyjności przedsię-
biorstw”  jest wsparcie działań (takŜe proekologicznych) prowadzących do wzrostu konku-
rencyjności polskiej gospodarki i zwiększających jej zdolność do funkcjonowania w warun-
kach otwartego rynku. 
W powiecie opolskim tylko gmina Dobrzeń Wielki pozostaje poza programem ,,Odnowa wsi 
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego. 

Na terenie całego kraju przyjęto do realizacji Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Podstawą realizacji załoŜeń strategicznych Programu, będą działania na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie te działania 
będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budŜetowej. 
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Na terenie powiatu opolskiego realizowany jest program ,,Strategia Rozwoju Wspólnoty 
Opolskiej”. Do tej pory zrealizowano szereg zadań, między innymi: 
− Program ,,eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny” realizacja na terenie powiatu opol-

skiego w gminach: Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Murów, Ozimek, Prószków, Tar-
nów Opolski, Turawa, 

− Budowa ekologicznych źródeł ciepła w obiektach uŜyteczności publicznej, 
− Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w Dylakach (gm. Ozi-

mek) ora w Karłowicach (gm. Popielów), 
− Modernizacja budynków uŜyteczności publicznej, 
− Oznakowanie i częściowa modernizacja tras rowerowych – gm. Popielów (w trakcie 

realizacji), 
− Budowa drogi gminnej ulicy Bocznej – Kolejowej w Karłowicach wraz z przebudową 

linii kablowej średniego napięcia – gmina Popielów, 
i szereg innych zadań. 

Regionalny Program Operacyjny województwa opolskiego na lata 2007 – 2013 
Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2007-2013 (RPO WO) jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności spo-
łeczno – gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskie-
go, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania. Program skierowany jest m.in. do 
przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji 
kultury, ochrony zdrowia, uczelni wyŜszych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fun-
dacji. W ramach RPO WO wspierane będą działania z zakresu m.in. innowacyjności, rozwoju 
i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw, budowy społeczeństwa informacyjnego, 
infrastruktury edukacyjnej, komunikacyjnej, ochrony środowiska i ochrony zdrowia, rewitali-
zacji, turystyki i kultury. W strukturze regionalnego programu operacyjnego województwa 
opolskiego na lata 2007 – 2013 zagadnieniom ochrony środowiska nadano wysoką rangę, 
uznając je za jeden z siedmiu celów strategicznych, jakim jest poprawa stanu środowiska na-
turalnego i ochrona przyrody w tym: zwiększenie stopnia segregacji oraz ponownego wyko-
rzystania odpadów, likwidację dzikich składowisk odpadów, działania zmierzające do uniesz-
kodliwiania i odzysku osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków oraz wykorzystanie od-
nawialnych źródeł energii, w tym biomasy. 

Do chwili obecnej na terenie powiatu podjęto szereg działań współfinansowanych między 
innymi przez: Fundusz PHARE SSG 2002, SAPARD, Bank Światowy, Fundusz Odbudowa, 
Fundusz Spójności / ISPA (projekt ,,Poprawa jakości wody w Opolu” – rozbudowa sieci ka-
nalizacyjnej w Chrząstowicach, Dąbrowie, Komprachcicach, Łubnianach, Prószkowie, Tar-
nowie Opolskim, ochrona zasobów zbiornika wód podziemnych GZWP 333), Europejski 
Fundusz Społeczny. 

4.3 Nakłady na inwestycje związane z ochroną środowiska a moŜliwości 
finansowe powiatu 

Analiza ekonomiczno-finansowa powiatu dotyczy przede wszystkim oceny skali osiągniętych 
i planowanych dochodów i wydatków oraz źródeł pozyskiwania środków finansowych w la-
tach 2007 – 2011. Posiadając te dane, moŜna oszacować długoterminowy budŜet i nakłady 
inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska i powiązanie ich z oszacowanymi nakładami 
inwestycyjnymi w zakresie ochrony środowiska. 
Najbardziej prawdopodobnym źródłem finansowania zadań własnych ujętych w niniejszej 
aktualizacji wydaje się być Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 
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w przypadku zadań związanych z modernizacją systemu komunikacyjnego oraz poprawą sta-
nu technicznego dróg powiatowych będą to nakłady inwestycyjne pokrywane w ramach do-
chodów powiatu oraz środki z funduszy strukturalnych i zarządu dróg. 
Dnia 29 października 2007 roku Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013. Jego przyjęcie umoŜliwi 
rozpoczęcie realizacji załoŜeń Programu oraz wdraŜanie zapisanych w nim działań istotnych 
dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Na ich realizację w Programu zapisano 427 
mln Euro, pochodzących z funduszy strukturalnych, co stanowi 407,8 Euro na mieszkańca. 

Tabela 34 Prognoza finansowa Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (tys. PLN) (za POŚ powiatu opolskiego) 

Wyszczególnienie 2006 2014 2015 Suma 
ŚRODKI OGÓŁEM 3 166 2 862 2 821 36 309 
Stan środków obrotowych netto na początku okresu 
sprawozdawczego 

2 281 1 825 1 763 24 997 

Przychody 885 1 037 1 058 11 312 
ROZCHODY 938 1 099 1 121 11 991 

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA 
KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 

2 228 1 763 1 700 24 318 
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5 WdraŜanie i realizacja aktualizacji Programu 

Dla realizacji poszczególnych zadań i planowanych inwestycji konieczne jest wyznaczenie 
hierarchii waŜności poszczególnych inwestycji dla powiatu (ustalenie priorytetów) i wyzna-
czenie optymalnego harmonogramu realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych powiatu z 
uwzględnieniem moŜliwości finansowych. 

W niniejszej aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z aktualizacją Planu Gospo-
darki Odpadami powiatu opolskiego przedstawiono przykład (propozycję) realizacji progra-
mu powiatu w sposób zintegrowany z programami gmin działających na jego terenie. 

WdraŜanie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami wiąŜe się z 
funkcjonowaniem sprawnego systemu finansowania przedsięwzięć. 

Wzrost znaczenia ochrony środowiska jest wynikiem coraz większej świadomości społecznej, 
dzięki czemu coraz więcej przedsiębiorstw czy instytucji wypracowuje spójną strategię 
ochrony środowiska oraz dostrzega zalety zarządzania środowiskowego. Jednym z takich sys-
temów, który moŜe być wdroŜony zarówno przez samorządy, jak i przedsiębiorstwa gospo-
darki komunalnej jest EMAS. 

EMAS 
System Ekozarządzania i Audytu EMAS jest unijnym instrumentem, mającym na celu zachę-
cenie róŜnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia 
efektów działalności środowiskowej. 
Rozporządzenie weszło w Ŝycie na terenie Polski w momencie przystąpienia do Unii Europej-
skiej, a jego praktyczne wdroŜenie nastąpiło w 2005 roku, w ramach realizacji przez Minister-
stwo Środowiska projektu PHARE „WdraŜanie EMAS w Polsce”. W związku z tym w na-
szym kraju zarejestrowano dotychczas tylko jedno przedsiębiorstwo – Elektrownię Opole, a 
kolejnych kilkadziesiąt instytucji i przedsiębiorstw przygotowuje się do rejestracji. 
Głównym załoŜeniem tego projektu jest zredukowanie negatywnego oddziaływania na śro-
dowisko przez udoskonalenie działalności prowadzonej przez zainteresowane organizacje, 
zachęcanie organizacji do przestrzegania norm i przepisów ochrony środowiska, a takŜe do 
dobrowolnego wprowadzania zmian ograniczających oddziaływanie na środowisko. Zasadni-
czym załoŜeniem systemu EMAS jest dostrzeŜenie i wyróŜnienie tych organizacji, które do-
browolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów określonych przepisami prawa i 
w sposób stały dąŜą do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań prośrodo-
wiskowych. Uczestnictwo w systemie EMAS pozwala organizacjom na zwiększenie swojej 
konkurencyjności na rynku oraz wzrost zaufania wśród społeczeństwa, zarówno władz jak i 
klientów oraz konsumentów, uzyskania wymiernych korzyści finansowych poprzez obniŜanie 
dodatkowych kosztów działalności. Opracowano tematyczny serwis internetowy poświęcony 
systemowi EMAS, który jest dostępny pod adresem www.emas.mos.gov.pl. 

5.1 Okresowa kontrola i monitoring realizacji celów i zadań ujętych w aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska 

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczo-
ści w raportach, oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach stanu środowiska. Zarządy 
województw, powiatów i gmin, co 2 lata dokonują oceny i przedkładają odpowiednio: sejmi-
kowi województwa, radzie powiatu, radzie gminy raporty z realizacji swoich programów 
ochrony środowiska. 

Ocena realizacji Programu polega przede wszystkim na monitorowaniu zmian w wielu wza-
jemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, spo-
łecznej, ekologicznej itp.). 
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System monitoringu dla powiatu powinien być analogiczny dla całego województwa i zawie-
rać działania określone w Programie Ochrony Środowiska dla województwa. System taki jest 
podstawą do oceny całej polityki ekologicznej województwa, poniewaŜ dysponuje danymi 
liczbowymi umoŜliwiającymi niezbędne porównania między stanem obecnym, a przyszłym. 
Rozwój monitoringu środowiska jest jednym z waŜniejszych zadań przewidzianych do reali-
zacji w polityce ekologicznej państwa w ramach wypełniania nakazów ustawowych oraz do-
trzymania zobowiązań międzynarodowych. 

Zbudowanie takiego systemu monitoringu i prowadzenie opisanych działań pozwoli na bieŜą-
ce monitorowanie realizacji Programu. Podstawą dla sprawnego zbierania danych monitorin-
gu jest opracowany zestaw mierników. 

5.2 Mierniki (wskaźniki) ekorozwoju 

Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w 
ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu. Pomiary w województwie opolskim 
wykonywane są przede wszystkim w ramach działalności WSSE i WIOŚ, są publikowane i 
dostępne m.in. na stronach internetowych. 
Posługiwanie się powszechnie zaakceptowanymi wskaźnikami stwarza moŜliwość dokony-
wania wiarygodnych porównań osiągnięć we wprowadzaniu w Ŝycie koncepcji zrównowaŜo-
nego rozwoju, a dobrze dobrane wskaźniki umoŜliwiają uporządkowanie i stworzenie lepsze-
go systemu bazy danych. 
Wskaźniki dla niniejszej aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Od-
padami powiatu opolskiego zostały opracowane zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa i 
Programem Ochrony Środowiska i Planem Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego 
– z uwzględnieniem określonych w tych Programach wymogów sprawozdawczych. Istotnym 
w tym zakresie moŜe być równieŜ wskazanie wymogów dotyczących sporządzanych co 2 lata 
Raportów z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami. 

W niniejszym opracowaniu przy określaniu wskaźników przyjęto jako stan wyjściowy rok 
2006 (poza kilkoma wyjątkami), poniewaŜ dane statystyczne dostępne przy opracowywaniu 
tej aktualizacji pochodzą z tego roku. 

Proponowana tabela wskaźników nie jest ostateczna ani kompletna, moŜna ją modyfikować 
bądź weryfikować przy sporządzaniu sprawozdań czy raportów z wykonanych zadań środo-
wiskowych. Tabela zawiera jedynie najistotniejsze wskaźniki mówiące o stopniu realizacji 
Programu, które na dzień sporządzania aktualizacji wydają się być najistotniejsze. Ponadto 
przyjęto takie wskaźniki, które moŜna w prosty sposób zweryfikować bądź obliczyć, co zde-
cydowanie ułatwi pracę przy sporządzaniu oceny realizacji (sprawozdania) Programu Ochro-
ny Środowiska. 

Przy ocenie Programu przyjęto równieŜ rok, w którym dokonywana będzie ocena realizacji 
Programu, dla porównania ze stanem wyjściowym. 

Tabela 35 Wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej 

Wskaźniki Jednostka wskaźnika 
Stan wyjściowy 

2006 

Ocena realiza-
cji w roku spo-
rządzania ra-

portu 
Jakość wód powierzchniowych i podziemnych 
Jakość wód powierzchniowych Klasa   
Jakość wód podziemnych Klasa   

Stopień oczyszczenia ścieków ogółem 
% wymagających oczyszcze-

nia 
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Ludność obsługiwana przez wodociągi w % ludności ogółem   
Ludność korzystająca z sieci kanaliza-
cyjnej ogółem 

w % ludności ogółem   

Ludność obsługiwana przez oczysz-
czalnie ścieków 

w % ludności ogółem   

Wskaźnik zuŜycia wody w gospodar-
stwach domowych 

ZuŜycie wody ogółem/ lud-
ność ogółem/rok 

  

Wskaźnik zuŜycia wody w przemyśle m3/PKB   
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 
komunalnych odprowadzane do 
odbiorników 

kg/rok   

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 
przemysłowych odprowadzane do 
odbiorników 

kg/rok   

Gleby, ochrona powierzchni ziemi 

Grunty zdewastowane i zdegradowane 
Powierzchnia gruntów zde-
gradowanych/powierzchnia 

gminy ogółem 
  

Ekologiczne gospodarstwa rolne po-
siadające certyfikat 

sztuki   

Ochrona powietrza atmosferycznego 
Emisja zanieczyszczeń pyłowych z 
zakładów szczególnie uciąŜliwych 

ton/rok   

Emisja zanieczyszczeń gazowych z 
zakładów szczególnie uciąŜliwych 

ton/rok   

Emisja NO2 ogółem ton/rok   
Emisja SO2 ogółem  ton /rok   
Emisja CO2 ogółem ton/rok   

Emisja gazów do atmosfery ogółem 
Emisja gazów ogó-

łem/ludność ogółem/rok 
  

Emisja pyłów do atmosfery ogółem 
Emisja pyłów ogó-

łem/ludność ogółem/rok 
  

ZuŜycie energii elektrycznej w gospo-
darstwach domowych 

ZuŜycie energii elektrycznej 
w gospodarstwach domo-
wych/ ludność ogółem/rok 

  

Gospodarka odpadami 
Ilość wytworzonych odpadów komu-
nalnych w przeliczeniu na mieszkańca 

kg/rok   

Ilość wytworzonych odpadów przemy-
słowych 

Mg/rok   

Ilość odpadów komunalnych składo-
wanych na składowiskach 

%   

Ilość odpadów przemysłowych skła-
dowanych na składowiskach 

%   

Liczba czynnych składowisk komu-
nalnych 

szt.   

Poziom odzysku i recyklingu odpadów  %   
Ilość wytwarzanych odpadów niebez-
piecznych 

ton/rok   

Energia odnawialna 
Ilość elektrowni wodnych MEW Sztuki   
Udział energii odnawialnej w całkowi-
tym zuŜyciu energii pierwotnej – ogó-
łem 

%   
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Ochrona przed hałasem 
Długość dróg na terenie powiatu o 
stwierdzonym przekroczeniu dopusz-
czalnych poziomów natęŜenia hałasu 

km   

Długość linii kolejowych, o stwierdzo-
nym przekroczeniu dopuszczalnych 
poziomów natęŜenia hałasu 

km   

Długość ekranów akustycznych km   
Lasy 
Powierzchnia lasów na terenie powiatu ha   
Lesistość %   
Ochrona przyrody i krajobrazu 
Powierzchnia prawnie chroniona ogó-
łem 

ha   

Rezerwaty przyrody liczba/ha   
Parki krajobrazowe liczba/ ha   
Obszary chronionego krajobrazu liczba/ ha   
Zespoły przyrodniczo- krajobrazowe liczba/ ha   
UŜytki ekologiczne  liczba/ ha   
Pomniki przyrody  liczba   
Stosunek obszarów prawnie chronio-
nych do obszaru powiatu ogółem 

%   

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 
Nakłady na ochronę środowiska ogó-
łem 

mln zł   

Ochrona środowiska w wydatkach 
gminy/powiatu 

Nakłady na ochronę środowi-
ska/dochody budŜetowe ogó-

łem 
  

Rynek pracy na tle wydatków na 
ochronę środowiska 

Nakłady na ochronę środowi-
ska/liczba pracujących 

  

Dla kaŜdego zadania inwestycyjnego konieczna jest analiza kosztów i korzyści. Szczególnie 
zadania realizowane przy wsparciu środków pomocowych Unii Europejskiej będą musiały 
posiadać opracowane studium wykonalności zadania (według zakresów określonych w zasa-
dach korzystania z tych środków). Integralną częścią tego zakresu jest kaŜdorazowo analiza 
kosztów i korzyści, w wyniku której efektywność zadania jest kaŜdorazowo określana nie 
tylko w aspekcie ekonomicznym ale takŜe społecznym i ekologicznym. 
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6 Podsumowanie i wnioski 

Poszczególne zadania przyjęte w niniejszej aktualizacji, wydają się być optymalne dla za-
chowania i poprawy stanu środowiska przyrodniczego na terenie powiatu. 
Jednym z najwaŜniejszych działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych jest między 
innymi wydawanie odpowiednich decyzji prawnych przez Starostwo Opolskie (pozwolenia 
wodno-prawne, pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza, decyzje w gospodarce 
odpadami, itp.). 
W dalszym jednak ciągu istnieje konieczność podejmowania szeregu prac modernizacyjnych 
czy polepszających istniejący stan na terenie powiatu opolskiego. 
Realizacja poszczególnych zadań na terenie powiatu w zdecydowany sposób zaleŜą od pozy-
skania odpowiednich środków finansowych i funduszy z Unii Europejskiej. Konieczny jest 
nadzór nad realizacją poszczególnych zadań. 
Wzrost edukacji ekologicznej w zakresie potrzeby ochrony poszczególnych form przyrody, 
pozwala na skuteczne wdraŜanie opracowanych koncepcji rozwoju sieci systemu ESOCH, 
form rekreacji i turystyki, promowania poszczególnych form ochrony przyrody. 
Realizacja poszczególnych zadań napotyka szereg trudności, wynikających przede wszystkim 
z braku jednego spójnego systemu monitoringu dla poszczególnych form ochrony przyrody 
na terenie powiatu, jak teŜ nierównomiernego stanu rozpoznania obszarów przyrodniczo cen-
nych w poszczególnych gminach powiatu i w dalszym ciągu niewystarczającej świadomości 
ekologicznej jego mieszkańców. 
Poszczególne zadania mogą być zrealizowane tylko przy współdziałaniu i zaangaŜowaniu 
większej części społeczeństwa i organizacji ekologicznych, wymagają wsparcia nie tylko me-
rytorycznego, ale teŜ finansowego ze strony róŜnych jednostek (Starostwo Powiatowe, orga-
nizacje ekologiczne, WIOŚ, itp.). 
 


