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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY ZDZIESZOWICE NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016

1. WPROWADZENIE
Rozwój  cywilizacyjny  i  wielokierunkowa  ekspansja  człowieka  spowodowały,  szczególnie  na 
terenach  od  wielu  lat  objętych  presją  przemysłu  oraz  gospodarstw  rolnych  (byłych  PGR-ów), 
znaczną  degradację  środowiska  naturalnego  –  zanieczyszczenie  jego  poszczególnych 
komponentów,  wyczerpywanie  się  zasobów  surowcowych,  ginięcie  gatunków  zwierząt  i roślin, 
a także  pogorszenie  stanu  zdrowia  ludności  na  terenach  przeobrażonych  na  niespotykaną 
dotychczas skalę. Dlatego przyjmuje się, że jednym z najważniejszych praw człowieka jest prawo 
do  życia  w  czystym  środowisku.  Konstytucja  RP  z  dnia  2 kwietnia  1997  roku  stanowi,  że 
Rzeczpospolita  Polska  zapewnia  ochronę  środowiska,  kierując  się  zasadą  zrównoważonego 
rozwoju. 
Zrównoważony  rozwój  to  taki  rozwój  społeczno-gospodarczy,  w  którym  następuje  proces 
integrowania  działań  politycznych,  gospodarczych  i  społecznych,  z  zachowaniem  równowagi 
przyrodniczej  oraz trwałości  podstawowych  procesów przyrodniczych,  w celu  zagwarantowania 
możliwości  zaspokajania  podstawowych  potrzeb  poszczególnych  społeczności  lub  obywateli 
zarówno  współczesnego  pokolenia,  jak  i  przyszłych  pokoleń.  Istota  rozwoju  zrównoważonego 
polega więc na tym, aby zapewnić zaspokojenie obecnych potrzeb bez ograniczania przyszłym 
generacjom możliwości rozwoju. 
Wskazane zostało  również,  że ochrona środowiska  jest  obowiązkiem władz publicznych,  które 
poprzez swoją politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Gminy należą do władz 
publicznych, zatem na nich również spoczywa obowiązek wykonywania zadań z zakresu ochrony 
środowiska oraz odpowiedzialność za jakość życia mieszkańców. Dodatkowym wyzwaniem stało 
się członkostwo w Unii Europejskiej oraz związane z nim wymogi. Trudnym zadaniem, czekającym 
samorządy jest wdrożenie tych przepisów i osiągnięcie standardów UE w zakresie m.in. ochrony 
środowiska.
Efektywność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede wszystkim od 
polityki  i  rozwiązań  przyjętych  na  szczeblu  lokalnym  oraz  pozyskania  zainteresowania 
i zrozumienia ze strony społeczności lokalnych. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być 
prowadzone  zgodnie  z  opracowanym  uprzednio  programem,  sporządzonym  na  podstawie 
wnikliwej analizy sytuacji w danym rejonie. Zadanie takie ma spełniać wieloletni program ochrony 
środowiska.  Program jest  dokumentem planowania  strategicznego,  wyrażającym cele i kierunki 
polityki ekologicznej samorządu Gminy Zdzieszowice i określającym wynikające z niej działania. 
Tak ujęty  Program będzie  wykorzystywany  jako główny instrument  strategicznego  zarządzania 
gminą w zakresie ochrony środowiska, podstawa tworzenia programów operacyjnych i zawierania 
kontraktów  z  innymi  jednostkami  administracyjnymi  i  podmiotami  gospodarczymi,  przesłanka 
konstruowania budżetu  gminy,  płaszczyzna koordynacji i układ odniesienia dla innych podmiotów 
polityki ekologicznej, podstawa do ubiegania się o fundusze celowe. Cele i działania proponowane 
w Programie  ochrony środowiska  posłużą  do tworzenia  warunków dla  takich  zachowań  ogółu 
społeczeństwa  Gminy  Zdzieszowice,  które  służyć  będą  poprawie  stanu  środowiska 
przyrodniczego.  Realizacja  celów wytyczonych  w programie powinna  spowodować  polepszenie 
warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie gminy.
Program  ochrony  środowiska  przedstawia  aktualny  stan  środowiska,  określa  hierarchię 
niezbędnych  działań  zmierzających  do  poprawy  tego  stanu,  umożliwia  koordynację  decyzji 
administracyjnych  oraz  wybór  decyzji  inwestycyjnych  podejmowanych  przez  różne  podmioty 
i instytucje.  Sam  program  nie  jest  dokumentem  stanowiącym,  ingerującym  w  uprawnienia 
poszczególnych jednostek administracji  rządowej  i  samorządowej  oraz podmiotów użytkujących 
środowisko.  Należy  jednak  oczekiwać,  że  poszczególne  jego  wytyczne  i postanowienia  będą 
respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie 
ochrony środowiska.
Zakłada się, że kształtowanie polityki ekologicznej w Gminie Zdzieszowice będzie miało charakter 
procesu  ciągłego,  z  jednoczesnym  zastosowaniem  metody  programowania  “kroczącego”, 
polegającej  na  cyklicznym  weryfikowaniu  perspektywicznych  celów  w  przekrojach  etapowych 
i wydłużaniu horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych edycjach.

6
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2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU I GŁÓWNE UWARUNKOWANIA PROGRAMU
Sposób opracowania  Programu został  podporządkowany metodologii  właściwej  dla planowania 
strategicznego, polegającej na:

określeniu  diagnozy  stanu  środowiska  przyrodniczego dla  Gminy  Zdzieszowice, 
zawierającej  charakterystyki  poszczególnych  komponentów  środowiska  wraz  z oceną 
stanu;
określeniu  kreatywnej  części  Programu poprzez  konkretyzację  (uszczegółowienie) 
celów głównych oraz ich operacjonalizację w postaci sformułowania listy działań;
scharakteryzowaniu  uwarunkowań  realizacyjnych  Programu w  zakresie  rozwiązań 
prawno-instytucjonalnych,  źródeł  finansowania,  ocen  oddziaływania  na  środowisko 
planowania przestrzennego;
określeniu zasad monitorowania.

Źródłami informacji dla Programu były materiały uzyskane z Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, 
ze  Starostwa  Powiatowego  w  Krapkowicach,  Wojewódzkiego  Urzędu  Statystycznego,  Urzędu 
Marszałkowskiego  Województwa  Opolskiego,  a  także  prace  instytutów  i  placówek  naukowo  – 
badawczych  z zakresu  ochrony  środowiska  oraz  gospodarki  odpadami,  jak  również  dostępna 
literatura fachowa.
Od podmiotów gospodarczych z terenu gminy uzyskano bieżące informacje dotyczące szerokiej 
problematyki ochrony środowiska, z których wnioski zostały uwzględnione w Programie.
Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz 
stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2008.

Program oparty jest na zapisach  następujących dokumentów:
-  Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku  (DzU z 2008 r.  nr  25,  poz.  150 – tekst 
jednolity). Definiuje  ono  ogólne  wymagania  w  odniesieniu  do  programów ochrony  środowiska 
opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin. 
- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016”. – Warszawa  

2008 r. Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program winien definiować:
stan wyjściowy
cele średniookresowe do 2016 roku
kierunki działań w latach 2009 – 2012
monitoring realizacji Programu
nakłady finansowe na wdrożenie Programu

- Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych, a mianowicie:
kierunki działań systemowych,
ochrona zasobów naturalnych,
poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

- Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do  
roku  2014. 

W dokumentach  tych  określono  długoterminową  politykę  ochrony środowiska  odpowiednio  dla 
województwa opolskiego, Powiatu Krapkowickiego oraz Gminy Zdzieszowice, przedstawiono cele 
krótkoterminowe i sposób ich realizacji,  określono sposoby zarządzania środowiskiem i aspekty 
finansowe realizacji programu.
- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, 

które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony 
środowiska oraz wskazówki, co do zawartości programów. W gminnym programie powinny być 
uwzględnione:

zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi  należy rozumieć pozostałe 
zadania  związane  z  ochroną  środowiska  i  racjonalnym  wykorzystaniem  zasobów 
naturalnych,  które  są  finansowane  ze  środków  przedsiębiorstw  oraz  ze  środków 
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź 
instytucji  działających  na  terenie  gminy,  ale  podległych  bezpośrednio  organom 
centralnym)

7



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY ZDZIESZOWICE NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016

zadania własne gmin (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, 
które  będą  finansowane  w  całości  lub  częściowo  ze  środków  budżetowych 
i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy), 

Niniejszy  dokument  będzie  uszczegóławiany,  korygowany  i  koordynowany  z  projektowanymi 
obecnie dokumentami wyższego szczebla oraz aktami wykonawczymi do ustawy “Prawo ochrony 
środowiska” i do kilkunastu ustaw komplementarnych, których treść powinna być uwzględniana w 
Programie. 
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3. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

3.1. Informacje ogólne
Gmina  Zdzieszowice  jest  gminą  miejsko-wiejską,  położoną  w  centralno  –  wschodniej  części 
województwa opolskiego nad rzeką Odrą, która dla większości gminy stanowi zachodnią granicę 
administracyjną. W jej skład wchodzą: miasto Zdzieszowice, oraz sześć sołectw: Januszkowice, 
Jasiona, Krępna, Rozwadza, Oleszka i Żyrowa. Gmina Zdzieszowice graniczy z dwoma powiatami: 
kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim oraz z siedmioma gminami: Krapkowice, Walce, Leśnica, 
Strzelce  Opolskie,  Gogolin,  Reńska  Wieś  i  Kędzierzyn-Koźle.  Zdzieszowice  otrzymały  prawa 
miejskie w 1962 roku. 
Gmina  Zdzieszowice  zajmuje  obszar  57  km2 powierzchni,  zamieszkuje  16  515  mieszkańców, 
z czego  74,4% ludności  skupiona  jest  w  mieście.  Przeciętna  gęstość  zaludnienia  wynosi  288 
osób/km2. 
Gmina położona jest w strefie uprzemysłowienia i urbanizacji województwa. Gmina Zdzieszowice 
jest typową gminą o charakterze przemysłowo-rolniczym. Siedziba gminy  - miasto Zdzieszowice, 
pod  względem  hierarchiczno  –  funkcjonalnej  województwa  stanowi  ośrodek  lokalnej  obsługi 
administracyjnej,  z  rozwiniętą  funkcją  przemysłową.  Miasto  zlokalizowane  jest  w  bliskim 
sąsiedztwie dwóch największych zespołów administracyjnych województwa: Opola – w odległości 
35 km  i  Kędzierzyna  –  Koźla  –  w  odległości  15 km,  jak  również  stolicy  powiatu  –  miasta 
Krapkowice – w odległości 15 km.
Gmin  Zdzieszowice  mo na  okre li  mianem pogranicza  w  sensie  spo eczno-kulturowym.  Toę ż ś ć ł  
obszar  styku  ró nych  kultur,  które  przenika y si  wzajemnie,  a  tak e  obszar  dwóch  ideiż ł ę ż  
narodowych  –  polskiej  i  niemieckiej.  Dzi  spo eczno  gminy  charakteryzuje  bogactwoś ł ść  
do wiadcze ,  zwi zane z obcowaniem z odmienno ci  kulturow ,  zdolno  do samoorganizacjiś ń ą ś ą ą ść  
i otwarto ci na wiat. Zró nicowanie kulturowe przejawia si  w wspó yciu ludno ci miejscowej (ok.ś ś ż ę łż ś  
70%) i  ludno ci  nap ywowej (ok.  30%).  Dla Gminy Zdzieszowice,  jak równie  niemal  dla ca ejś ł ż ł  
Opolszczyzny charakterystyczne s  kontakty z Niemcami zarówno rodzinne jak i instytucjonalneą  
oraz partnerskie.
Niew tpliwie  mocn  stron  Gminy Zdzieszowice jest  jej  w z owe, tranzytowe po o enie (kolej,ą ą ą ę ł ł ż  
autostrada  A-4,  rzeka  Odra),  wysoki  poziom  infrastruktury  technicznej,  wysoki  potencjał 
produkcyjny (zak ady koksownicze i rozwijaj ce si  nowe podmioty gospodarcze), a tak e wysokał ą ę ż  
aktywno  spo ecze stwa.  Gmina  Zdzieszowice  dysponuje  wolnymi  terenami  inwestycyjnymi,ść ł ń  
a wspó praca  z  zagranic  jest  niezwykle  aktywna  (Niemcy,  Czechy).  Mieszka cy  Gminył ą ń  
Zdzieszowice  odznaczaj  si  pracowito ci ,  gospodarno ci  i  dyscyplin  pracy,  a  zasoby  si yą ę ś ą ś ą ą ł  
roboczej w znacznej cz ci obyte s  z zachodnim stylem pracy. ęś ą

Tabela 1. Sołectwa  w Gminie Zdzieszowice

L.p. Nazwa sołectwa Powierzchnia [ha]

1. Zdzieszowice (miasto) 1 234,97
2. Oleszka 445,70
3. Januszkowice 995,84
4. Jasiona 343,74
5. Krępna 1 019,90
6. Rozwadza 751,73
7. Żyrowa 941,83

Razem 5 733,71
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3.2. Położenie geograficzne i administracyjne 
Gmina Zdzieszowice położona jest w centralno – wschodniej części województwa opolskiego nad 
rzeką  Odrą,  we  wschodniej  części  Powiatu  Krapkowickiego.  Od  północy  gmina  Zdzieszowice 
sąsiaduje  z  Gminą  Strzelce  Opolskie  (Powiat  Strzelecki),  od  północnego-zachodu  z  Gminą 
Gogolin, od wschodu z Gminą Leśnica (Powiat Strzelecki), od południowego-wschodu z Gminą 
Kędzierzyn-Koźle (Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski),  od południa z Gminą Reńska Wieś (Powiat 
Kędzierzyńsko-Kozielski),  od  południowego-zachodu  z  Gminą  Walce,  a  od  zachodu  z  Gminą 
Krapkowice. 
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną J. Kondrackiego (2002) południowa część Gminy 
Zdzieszowice umiejscowiona jest w następujących jednostkach:

 megaregion – Europa Środkowa (3); 
 prowincja – Niż Środkowoeuropejski (31);
 podprowincja – Niziny Środkowopolskie (318);
 makroregion – Nizina Śląska (318.5);
 mezoregion – Kotlina Raciborska (318.59).  

Natomiast północna część gminy Zdzieszowice umiejscowiona jest w następujących jednostkach:
 megaregion – Europa Środkowa (3);
 prowincja – Wyżyny Polskie (34);
 podprowincja – Wyżyna Śląsko – Krakowska (341);
 makroregion – Wyżyna Śląska (341.1)
 mezoregion – Chełm (341.11).  

Rysunek 1. Położenie gminy na tle podziału administracyjnego powiatu krapkowickiego

3.3. Warunki klimatyczne 
Według podziału E. Romera gmina położona jest na pograniczu dwóch regionów klimatycznych: 
klimat  wyżyn środkowych (północna część gminy)  oraz klimat podgórskich nizin i  kotlin.  Klimat 
wyżyn środkowych jest klimatem kontynentalnym. Średnie roczne temperatury są dość wysokie, 
stosunkowo duża częstotliwość ulew, największa w kraju częstość opadów i szkód gradowych. 
Klimat  podgórskich  nizin  i  kotlin  jest  stosunkowo  łagodny,  w  szczególności  nad  Odrą. 
Charakteryzuje  się  najdłuższym  okresem  gospodarczym  i  wegetacyjnym  w  Polsce  i  na  ogół 
korzystnie rozłożonymi dla rolnictwa opadami. 
Warunki klimatyczne charakteryzujące obszar gminy Zdzieszowice są następujące:

 średnia temperatura roczna - 8,0 o C,
 średnia temperatura stycznia - 2,0 o C,
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 średnia temperatura czerwca - 16,0 o C,
 usłonecznienie - 1450 - 1500 h,
 udział usłonecznienia faktycznego do astronomicznie możliwego - ok. 32%,
 roczne sumy promieniowania całkowitego - 3600 - 3700 MJ/m2,
 stosunek promieniowania faktycznego do dochodzącego do atmosfery - ok. 41%,
 termiczne pory roku:

 przedwiośnie 25 II - 3 IV,
 wiosna 3 IV - 30 IV,
 przedlecie 30 IV - 5 VI,
 lato 5 VI - 5 IX,
 polecie 5 IX - 5 X,
 jesień 5 X - 10 XI,
 przedzimie 10 XI - 15 XII,
 zima 15 XII - 25 II,

 opady atmosferyczne - ok. 680mm,
 opady półrocza ciepłego - ok. 440mm,
 opady półrocza chłodnego - ok. 240mm,
 maksymalne opady – lipiec - ok. 85mm,
 minimalne opady – luty , marzec - ok. 40mm,
 liczba dni z pokrywą śnieżną - ok. 65 dni,
 średnia maksymalna grubość pokrywy śnieżnej - do 15cm,
 średnia roczna prędkość wiatru - 2,5 - 3 m/s,
 dominujące kierunki wiatrów – sektor zachodni,
 długość okresu wegetacyjnego – 200-220 dni.

Pod  względem  warunków  klimatycznych  na  obszarze  Gminy  Zdzieszowice  panują  warunki 
ostrzejsze  niż  w  centralnej  części  województwa,  co  jest  związane  z  położeniem  na  krawędzi 
Wyżyny Śląskiej. Charakterystyczne jest znaczące zróżnicowanie warunków w obrębie jej obszaru.

3.4. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia
Obszar gminy cechuje się znaczącym dla obszarów niżowych zróżnicowaniem wysokościowym, 
zamykającym się w przedziale 165.2 (rejon Januszkowice - Lesiany) do ok. 219.4 m n.p.m. (rejon 
wsi Oleszka).
Rzeźba powierzchni ziemi Gminy Zdzieszowice powstała w trzeciorzędowym i czwartorzędowym 
cyklu  krajobrazowym,  w  wyniku  procesów  zrównania,  denudacji,  tektonicznego  podnoszenia, 
akumulacji lodowcowej, rzecznej, eolicznej oraz erozji rzecznej i działalności człowieka. Głównymi 
jednostkami morfologicznymi gminy jest rozciągająca się w zachodniej i środkowej części Dolina 
Odry, z wykształconym systemem teras zalewowych i nadzalewowych, oraz garb Chełmu.
Terasa zalewowa, ciągnie się wąskim pasem o szerokości 500 – 600 m wzdłuż koryta rzecznego, 
a  w  jej  powierzchni  wykształcone  zostały  liczne  rowy  melioracyjne,  starorzecza  i  obniżenia 
terenowe, częściowo wypełnione wodą. Na jej obszarze zalega pokrywa mady rzecznej. Terasa 
nadzalewowa,  o  charakterze  akumulacyjnym,  stanowi  wyższy  poziom  rzeczny,  wzniesiony 
krawędzią  4 – 8 m ponad średni  poziom wody w rzece.  W jej  obrębie  występują  zagłębienia 
terenu,  stanowiące  pozostałość  po  eksploatacji  kruszyw  naturalnych.  Terasa  ta  w  kierunku 
wschodnim przechodzi w płaską lub lekko falistą wysoczyznę plejstoceńską, zbudowaną z piasków 
i  żwirów  wodnolodowcowych,  w  rejonie  Rozwadzy,  Krępny  i  Jasiony  urozmaiconej  resztkami 
pagórów kemowych, a po południowej i północnej części Zdzieszowic – fragmentami ciągów ozów. 
W  części  północno  –  wschodniej  (rejon  Oleszki  –  Jasiony  i  Żyrowej)  płaska  powierzchnia 
wysoczyznowa  przechodzi  stopniowo  w  kierunku  garbu  Chełmskiego  –  formy  strukturalnej, 
stanowiącej fragment triasowego (wapień muszlowy) Garbu Tarnogórskiego. Lokalna morfologia 
nawiązuje  do  budowy  geologicznej  terenu,  dla  którego  charakterystyczne  jest  nałożenie  się 
elementów rzeźby krawędziowej  i  zrębowej  Wyżyny Śląskiej,  pokryw stokowych i  morenowych 
zlodowacenia  środkowopolskiego  (stadiał  Warty)  oraz  pokryw  lessowych  schyłkowej  fazy 
peryglacjalnej zlodowacenia północnopolskiego.
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Pod  względem  geologicznym  Gmina  Zdzieszowice  zlokalizowana  jest  w  strefie  granicznej 
trzeciorzędowego zapadliska przedkarpackiego, tzw. rowu tektonicznego Kędzierzyna i zrębu Góry 
Św. Anny.
Najstarsze  utwory  geologiczne  występujące  na  terenie  gminy  w  rejonie  wsi  Jasiona,  Oleszka 
wykształcone  są  w  postaci  środkowotriasowych  (wapień  muszlowy)  osadów  wapiennych 
i marglistych  tzw.  warstw  gogolińskich,  warstw  górażdżańskich,  warstw  terebratulowych 
i karchowickich,  podścielonych  osadami  pstrego  piaskowca  w  postaci  iłowców  i  piaskowców 
wiśniowych tzw.  warstw świerklanieckich,  wapieni  i  dolomitów,  margli,  gipsów i  anhydrytu oraz 
dolnokarbońskich  szarogłazów  i  łupków  szarogłazowych,  silnie  pofałdowanego  i  zaburzonego. 
Osady  młodsze  wieku  kredowego  w  postaci  piaskowców,  margli,  margli  ilastych  i  wapieni 
występują szczątkowo w strefie wierzchołkowej Góry Św. Anny.
Osady najmłodsze wieku czwartorzędowego wykształcone zostały  w postaci  różnej  miąższości 
osadach  glacjalnych,  fluwioglacjalnych  i  fluwialnych  oraz  pokryw  lessowych  zlodowacenia 
środkowo  i  północnopolskiego.  Utwory  te  nie  stanowią  warstwy  jednorodnej,  poprzebijane  są 
licznymi  wychodniami  skalnymi  starszego  podłoża.  Powierzchnia  wysoczyznowa  w  rejonie 
Rozwadzy,  Krępny i Jasiony urozmaicona jest resztkami pagórów kemowych, a po południowej 
i północnej  części  Zdzieszowic  –  fragmentami  ciągów ozowych.  Osady  młodsze,  holoceńskie, 
występują  w  obrębie  współczesnej  doliny  rzeki  Odry,  budując  system  holoceńskich  teras 
zalewowych. 

3.5. Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy 

3.5.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego
Gmina  Zdzieszowice  ma  wielofunkcyjny  charakter  z  wiodącą  rolą  sektora  przemysłowego. 
Zdecydowana  większość  mieszkańców  pracuje  w  miejscowych  zakładach  produkcyjnych. 
Pozostała  grupa  pracuje  w  sektorze  rolniczym  bądź  usługowym.  W  oparciu  o  analizy 
przeprowadzone  na  podstawie  zebranych  materiałów  inwentaryzacyjnych  oraz  na  podstawie 
występujących powiązań komunikacyjnych i  funkcjonalnych,  można przyjąć następujący system 
obsługi ludności miasta i gminy:

 ośrodek gminny 2 poziomu obsługi - o zasięgu lokalnym, obsługujący w zakresie usług 
ponadpodstawowych  teren  całej  gminy  –  miasto  Zdzieszowice.  Pełni  ono  funkcję 
administracyjną,  stanowi  ośrodek koncentracji  usług dla ludności  oraz obsługi  rolnictwa. 
W mieście znajdują się największe na terenie gminy zakłady przemysłowe. Tym samym 
miasto  Zdzieszowice  pełni  funkcję  lokalnego  centrum  rozwoju,  które  jest  istotnym 
czynnikiem  wzrostu  i  kumuluje  usługi  oraz  inne  działalności  gospodarcze  w  skali 
umożliwiającej społeczny i ekonomiczny rozwój sąsiadujących z nimi miejscowości;

 ośrodki 1 poziomu obsługi z poszerzonym programem usługowym - współpracujące 
z ośrodkiem gminnym – wsie: Januszkowice, Krępna, Rozwadza i Żyrowa. Są to ośrodki 
stanowiące  etap  pośredni  w  kompleksowym  systemie  obsługi  ludności,  szczególnie 
w zakresie usług oświaty, opieki zdrowotnej i usług rynkowych, o odpowiednio dużej liczbie 
ludności w rejonie obsługi;

 wsie elementarne - o funkcjach typowo rolniczych, obsługujące ludność w podstawowym 
zakresie usług (niektóre nawet ich pozbawione). Zaliczyć do nich można pozostałe wsie: 
Jasiona i Oleszka oraz przysiółki ośrodków 1 poziomu obsługi.

Na  terenie  gminy  występują  zróżnicowane  typy  zabudowy.  Zabudowa  zagrodowa  oraz 
jednorodzinna i  jednorodzinna – usługowa występuje  głównie  na terenach wiejskich,  natomiast 
zabudowa wielorodzinna na terenie miasta. Ponadto zabudowa wielorodzinna zlokalizowana jest 
na terenie wsi: Krępna, Rozwadza i Żyrowa. Powierzchnie działek w zależności od typu zabudowy 
wahają się od 500 do 2 000 m2. Przeciętna wysokość zabudowy na wsi wynosi 2, a maksymalnie 3 
kondygnacje, natomiast w mieście do 5 kondygnacji (średni wskaźnik intensywności zabudowy).

Z punktu widzenia połączeń lokalnych, regionalnych i międzynarodowych położenie komunikacyjne
Gminy  Zdzieszowice  jest  korzystne.  Już  od  średniowiecza  przebiegały  w  pobliżu  Zdzieszowic 
szlaki  łączące historyczne krainy Polski  Piastowskiej:  Śląsk i Małopolskę z Niemcami.  Obecnie 
podobną  rolę  pełni  autostrada A4.  Natomiast  z  punktu  widzenia  połączeń lokalnych  położenie 
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komunikacyjne gminy jest również korzystne, ponieważ posiada ona dogodne połączenia drogowe 
zarówno z Opolem jak i Krapkowicami, czy Kędzierzynem – Koźlem.
Infrastruktura techniczna Gminy Zdzieszowice jest dobrze rozwinięta. Wszystkie sołectwa w gminie 
są w 100% zwodociągowane. 
Przez teren Gminy Zdzieszowice przebiegają 2 gazociągi wysokiego ciśnienia, zarządzane przez 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM sp. z o.o. Oddział w Świerklanach. 
Obecnie  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  znajduje  się  fragment  dwutorowej  przesyłowej  linii 
elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji: Kędzierzyn – Groszowice o długości 7 km, której 
właścicielem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. 
System ciepłowniczy Zdzieszowic obsługiwany jest przez Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” sp. 
z o.o. i obejmuje: elektrociepłownię, sieci cieplne oraz węzły cieplne. 
Gmina Zdzieszowice wyposażona jest w nowoczesne systemy telekomunikacyjne. Dzieje się tak 
dzięki włączeniu do central obsługujących przepływ automatyczny oraz inwestycji  poczynionych 
przez  Telekomunikację  Polską  SA.  Zwiększa  się  liczba  numerów  telefonicznych.  W  każdej 
miejscowości zainstalowani są abonenci telefonii przewodowej. Umożliwia to nawiązanie łączności 
praktycznie z całym światem.

Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Zdzieszowice

Lp. Rodzaj Wielkość [ha] Udział procentowy [%]

1. Użytki rolne   3 631,91 63,3

1.1. Grunty orne 2 950 81,2

1.2. Sady 0 0

1.3. Łąki 530,57 14,6

1.4. Pastwiska 151,34 4,2

2. Grunty leśne oraz zadrzewione i 
zakrzewione

873,64 15,2

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane 773,45 13,4

4. Inne 382,87 6,6

5. Nieużytki 71,24 1,5

SUMA 5 733,71 100%
Źródło danych: Urząd Gminy Zdzieszowice, stan na 01.10.2009r.

3.5.1.1. Formy użytkowania terenów
Pod względem struktury użytkowania gruntów w gminie przeważają użytki rolne – 63,3 %, grunty 
leśne oraz zadrzewione i  zakrzewione -  15,2 %, grunty zabudowane i  zurbanizowane 13,4 %, 
a nieużytki zajmują jedynie 1,5 % powierzchni gminy.  
Cechą zdecydowanie niekorzystną jest zbyt mały areał większości indywidualnych gospodarstw 
rolnych.  Utrzymanie rolnictwa na obszarze gminy oraz zwiększenie dochodowości gospodarstw 
rolnych  w powiązaniu  z  przetwórstwem  i  rynkiem  regionalnym  wymaga  wzmocnienia  w  polu 
strategicznym  „Rolnictwo  i  przetwórstwo”  następujących  procesów:  uporządkowania  rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej poprzez koncentrację gruntów rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, 
zalesienia nieprzydatnych użytków rolnych; wzrostu liczby dużych gospodarstw rolnych, rozwoju 
gospodarstw rolnych nastawionych  na działy  specjalne produkcji  rolnej;  rozwoju  i  modernizacji 
bazy przetwórczej w powiązaniu z regionalnym rynkiem zbytu; rozwoju specjalistycznych usług dla 
gospodarstw rolnych oraz zwiększenia specjalistycznych szkoleń dla rolników.
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3.5.1.2. Zabytki
Śląsk opolski pod względem administracyjno terytorialnym należy do najstarszych i najtrwalszych 
struktur  przestrzennych  Polski.  Region  ten  można  zaliczyć  do  najzasobniejszych  w  obiekty 
dziedzictwa  kulturowego  w  Polsce.  Wojewoda  Opolski  opracował  dokument  pt.  „Ochrona 
i Konserwacja  Zabytkowego  Krajobrazu  Kulturowego  Województwa  Opolskiego”, 
wyszczególniający obszary o predyspozycjach rezerwatu kulturowego o znaczeniu krajowym. 
Na  terenie  gminy   znajdują  się  ruchomości  oraz  nieruchomości  objęte  ochroną  prawną  na 
podstawie  przepisów  ustawy  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami.  Najcenniejsze 
nieruchomości  posiadają  wpis  do  rejestru  zabytków  prowadzony  przez  Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Opolu. Zgodnie z wykazem zabytków,  które wpisane są do rejestru 
zabytków  województwa  opolskiego,  na  terenie  gminy  zasoby  środowiska  kulturowego 
reprezentowane są przez:

 zabytki ruchome
 zabytki nieruchome

Zabytki architektury i budownictwa na terenie Gminy Zdzieszowice reprezentowane są w głównej 
mierze  przez:  kościoły,  plebanie,  budynki  mieszkalne  i  gospodarcze,  wiejskie  aleje,  założenia 
dworskie  i  parki.  Zachowały  one  elementy  pierwotnych  układów  urbanistycznych.  W  okresie 
powojennym  stopień  zachowania  historycznie  ukształtowanych  układów  zabudowy 
poszczególnych miejscowości nie uległ zasadniczym zmianom.

Tabela  3. Wykaz zabytkowych  obiektów nieruchomych,  wpisanych do Rejestru Zabytków woj.  
opolskiego z terenu Gminy Zdzieszowice (stan na październik 2009r.)

MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT I ADRES OBECNY

ADRES 
DAWNY 

(Z DECYZJI O 
WPISIE DO 
REJESTRU)

DATA 
POWSTANIA

NR 
DECYZJI O 
WPISIE DO 
REJESTRU

Jasiona kościół parafialny p.w. św. Marii 
Magdaleny

kościół 
parafialny

XIV 833/64 z 
05.05.1964

Jasiona mogiły powstańców śląskich na 
cmentarzu katolickim

196/88 z 
10.10.1988

Rozwadza pałac 1007/65 z 
07.05.1965

Rozwadza park I poł. XIX 127/85 z 
03.07.1985

Zdzieszowice mogiła zbiorowa powstańców 
śląskich na cmentarzu 
wyznaniowym, ul. Solownia

162/87 z 
17.09.1987

Zdzieszowice park z budynkiem pałacowym 4 ćw. XIX 188/88 z 
07.11.1988

Żyrowa kościół parafialny p.w. św. 
Mikołaja

kościół 
parafialny

1300, 1 poł. 
XVIII

844/64 z 
07.05.1964

Żyrowa pałac XVII-XIX 404/58 z 
15.06.1958

Żyrowa zespół pałacowy: park 1840-1850 117/85 z 
14.02.1985
837/64 z 
06.05.1964

Żyrowa zespół pałacowy: folwark 1 poł. XIX 837/64 z 
06.05.1964

Żyrowa zespół pałacowy: czworak II poł. XVIII 837/64 z 
06.05.1964

Żyrowa kuźnia k. XIX 2019/76 z 
23.08.1976
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Tabela  4. Wykaz  zabytkowych  obiektów  ruchomych,  wpisanych  do  Rejestru  Zabytków  woj.  
opolskiego z terenu Gminy Zdzieszowice (stan na październik 2009r.)

Miejscowość Obiekt Numer rejestru

Januszkowice Wyposażenie  kościoła  parafialnego 
p.w. św. Błażeja

Ks.B.t.II-162/1-22/09
17.07.2009 r. 

Jasiona Zespół zabytków ruchomych w kościele 
parafialnym p.w. św. Marii Magdaleny

Ks.B.t.I-244/62
02.04.1962 r. 

j. w. j. w. Ks.B.t.I-375/67
23.10.1967 r.

Zdzieszowice Rzeźba  św.  Jana  Nepomucena,  w 
kaplicy ul. Chrobrego

Ks.B.t.V-875/91
29.11.1991 r.

Żyrowa Wyposażenie z kościoła filialnego p.w. 
św. Mikołaja

Ks.B.t.V-745/1-
10/88
24.06.1988 r.

Żyrowa Wyposażenie pałacu Ks.B.t.V-739/1-3/88
24.03.1988 r.

Żyrowa Rzeźba  św.  Jana  Nepomucena  w 
kapliczce przydrożnej

Ks.B.t.V-792/89
12.10.1989 r.

Ochroną konserwatorską objęte zostały także zespoły i  obiekty ujęte w wojewódzkiej  i  gminnej 
ewidencji  zabytków.  Są  to  zespoły  i  obiekty  o  istotnych  lokalnych  walorach  historycznych, 
kulturowych i krajobrazowych.

Stanowiska archeologiczne
Na terenie Gminy Zdzieszowice istnieje 86 stanowisk archeologicznych podlegających ochronie, 
z czego 14 figuruje w rejestrze zabytków. 

3.6. Sytuacja demograficzna
Według  danych  pozyskanych  z  Urzędu  Gminy  w  Zdzieszowicach  –  liczba  mieszkańców 
w gminie na koniec 2008 r. wynosiła 16 515 osób, z tego w mieście 12 298 osób tj. 74,4% a na  
terenach  wiejskich  4  217  osób  tj.  25,6%.  W  porównaniu  z  2005  r.  nastąpił  spadek  liczby 
mieszkańców ogółem o ok. 0,3% - w mieście liczba mieszkańców spadła łącznie o 470 osób, a na 
terenach wiejskich liczba mieszkańców wzrosła o 13 osób. 
Obserwuje  się  migracje  ludności  z  terenu  gminy  poza  granicę  państwa  oraz  ujemny  przyrost 
naturalny. Średnia gęstość zaludnienia na koniec 2008 r. wyniosła ok. 288 osób na 1 km2. Szacuje 
się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy spadek liczby ludności.

Tabela 5. Liczba ludności w Gminie Zdzieszowice

Gmina
Liczba ludności w roku:

2005 2006 2007 2008
Szacunkowo

2009 2012 2016
Miasto Zdzieszowice 12 768 12 609 12 432 12 298 12 206 12 000 11 850
Sołectwa 4 204 4 208 4 205 4 217 4217 4 300 4 450
RAZEM 16 972 16 817 16 637 16 515 16 423 16 300 16 300

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z ewidencji  ludności z Urzędu Gminy Zdzieszowice, 2009r.

3.7. Sytuacja gospodarcza 
Miasto  Zdzieszowice  należy  do  głównych  ośrodków  przemysłowych  województwa  opolskiego. 
Zadecydował o tym rozwój przemysłu koksochemicznego. Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” 
Sp. z o.o. są największym zakładem pracy w gminie. Aktualnie zakład ten produkuje w stosunku 
rocznym około: 3,5 mln ton koksu, 175 tys. ton smoły surowej,  50 tys. ton benzolu, 24 tys. ton 
siarczanu amoniaku oraz 500 ton fenolu sodu. Produkowany tutaj koks oraz produkty pochodne 
stanowią około 30 % produkcji krajowej. Odbiorcami produktów ze Zdzieszowic są między innymi 

15



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY ZDZIESZOWICE NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016

przedsiębiorstwa z: Niemiec, USA, Belgii,  Norwegii,  Czech, Holandii i Węgier. W końcu lat 90 – 
tych Zakłady Koksownicze uległy  restrukturyzacji,  w wyniku której  powstały  nowe samodzielne 
podmioty gospodarcze jak np.:

• Przedsiębiorstwo Remontowo – Produkcyjne ZK – REM sp. z o.o.;
• Trans – Koks sp. z o.o.;
• Biuro Projektowo – Konstrukcyjne „Zdzieszowice” Sp. z o.o.;
• Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „Żywienie – ZK” Sp. z o.o.

Obok  Zakładów  Koksowniczych,  na  terenie  miasta  funkcjonuje  szereg  mniejszych  podmiotów 
gospodarczych, w tym:

• KTB Zaprawy Budowlane sp. z o.o. w Zdzieszowicach,
• Nordfolien Polska Sp. z o.o., 
• Trans – Koks spółka z o.o w Zdzieszowicach,
• PPHU „Mixpol” w Zdzieszowicach,
• MIXPOL w Zdzieszowicach,
• Technika zamocowań „AMEX” Sp.zoo. w Januszkowicach, 
• DREMEX – polskie składy budowlane tartak, skład materiałów budowlanych, 
• BOC Gazy Techniczne Sp. z o.o. Warszawa, oddział w Zdzieszowicach, 
• Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „EKOPAL” w Zdzieszowicach,
• ZARMEN Sp. z o.o. oddział w Zdzieszowicach.

Drugim  centrum  przemysłowym  gminy  jest  sołectwo  Krępna,  gdzie  zlokalizowany  jest  Zakład 
Produkcji Mas Bitumicznych „WAFRI” oraz Zakład Konstrukcji Maszyn „WAKRO”.

Nierolnicze funkcje gospodarcze są dziedziną wpływającą w bardzo istotny sposób na stopień 
urbanizacji  obszaru  gminy  i  generującą  miejsca  pracy.  Aktywność  gospodarcza  w  Gminie 
Zdzieszowice (poza gospodarką rolną) wyrażona liczbą podmiotów gospodarczych przedstawia się 
następująco:

Tabela 6.  Podmioty gospodarki narodowej w gminie  w latach 2005-2008

Podmioty gospodarki narodowej 
w gminie

(według sektorów) 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.

Ogółem 1 028 1 085 1 109 1 088
sektor publiczny 44 43 44 42
sektor prywatny 984 1 042 1 065 1 046

Źródło: www.stat.gov.pl, 2005-2008r.

Dogodne  położenie  geograficzne  Gminy  Zdzieszowice  oraz  obecna  struktura  gospodarcza 
powoduje, że pożądany staje się dalszy rozwój sektora produkcyjnego oraz usług: handlowych, 
gastronomicznych,  sportowych  i  rekreacyjnych.  Głównym  ośrodkiem handlowym  w gminie  jest 
miasto  Zdzieszowice.  Wszystkie  miejscowości  posiadają  przynajmniej  jeden  obiekt  handlowy 
zaopatrujący miejscową ludność w podstawowe produkty. Dostępność placówek handlowych dla 
mieszkańców gminy Zdzieszowice jest zbliżona do przeciętnej wartości występującej w powiecie 
krapkowickim i mniej korzystna od uwarunkowań charakteryzujących całe województwo opolskie. 
Oferta  zakładów  rzemieślniczych  jest  bogata  i  zróżnicowana.  W szczególności  świadczą  one 
usługi: transportowe, budowlane, gastronomiczne, mechaniki pojazdowej, pośrednictwo oraz inne 
czynności związane z budownictwem czy obsługą rolnictwa. W Zdzieszowicach zlokalizowany jest 
Urząd Pocztowy. Łącznie na terenie gminy, poza handlem i gastronomią, funkcjonuje około 230 
placówek usługowych.
Wzrost liczby podmiotów gospodarczych sektora prywatnego jest zjawiskiem pozytywnym i nadal 
pożądanym. Analiza czynników mających wpływ na rozwój przemysłu wykazuje, że gmina obecnie 
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posiada w tym względzie korzystne warunki. Niewątpliwym atutem Gminy Zdzieszowice są dobre 
warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, specjalizacja w produkcji warzywniczo-ogrodniczej 
oraz bardzo dobre warunki glebowe w rejonie Odry. Mocnymi stronami gminy jest występowanie 
niezagospodarowanych terenów pod produkcję i  usługi.  Gmina aktywnie współpracuje z innymi 
regionami w poszukiwaniu siły roboczej, przez co istnieje tak duże zainteresowanie inwestorów 
z zewnątrz. 
W  roku  2008  udział  ludności  w  wieku  przedprodukcyjnym  wynosił  18%.  Ludność  w  wieku 
produkcyjnym  stanowiła  wtenczas  69%,  a  poprodukcyjnym  13%.  Dynamika  bezrobocia 
w województwie  opolskim wykazuje  tendencje  spadkowe.  Sezonowość  rynku pracy wynika  nie 
tylko z rytmu upraw polowych i fali napływu absolwentów szkół. Kształtowana jest głównie przez 
okresowe wyjazdy za granicę. 

Tabela 7.  Podział podmiotów gospodarki narodowej w gminie w 2008r.
w sektorze publicznym:

- podmioty gospodarki narodowej ogółem 42
- państwowe  i  samorządowe  jednostki  prawa 

budżetowego ogółem 
33

- spółki handlowe 3
 w sektorze prywatnym:

- podmioty gospodarki narodowej ogółem 1 046
- osoby fizyczne 822
- spółki prawa handlowego 37
- spółki z udziałem kapitału zagranicznego 11
- spółdzielnie 4
- fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne 21

Źródło www.stat.gov.pl, 2008r.

3.8. Rolnictwo
Gmina  Zdzieszowice  pomimo  swego  położenia  nad  rzeka  Odrą,  nie  posiada  najlepszych 
warunków  do  produkcji  rolnej,  ze  względu  na  charakter  gleb  występujących  na  jej  terenie. 
Najbardziej urodzajne gleby – mady średnie i ciężkie zasobne w składniki mineralne położone są 
w dolinie  Odry.  Resztę  gleb  stanowią  gleby  z  piasków  luźnych,  słabo  gliniastych,  żwirów 
należących  do lekkich  kwaśnych,  słabo  próchnicznych  i  mało  zasobnych  w związki  fosforowe 
i potasowe.
Wyrazem przydatności  warunków przyrodniczych  do produkcji  rolniczej  jest  ocena składowych 
elementów  środowiska  rolniczego  (gleby,  rzeźby,  terenu  i  stosunków  wodnych)  w  ujęciu 
kompleksowym  przy  pomocy  wskaźnika  waloryzacji  jakości  rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej 
(WWRPP). Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy Zdzieszowice wynosi 
64,9 (wyliczony przez IUNG w Puławach, dla województwa opolskiego wynosi 83,2 , a kraju 66,6), 
który kwalifikuje gminę do obszaru o średnich warunkach do produkcji rolnej.
Na  terenie  gminy  nie  funkcjonuje  żadne  państwowe  gospodarstwo  rolne,  a  spośród 
zewidencjonowanych 504 gospodarstw indywidualnych,  największa ilość występuje w sołectwie 
Januszkowice  i  w  mieście  Zdzieszowice.  Pod  względem  struktury  obszarowej  dominują 
gospodarstwa małe, do 10 ha powierzchni (ok. 86.5 % ilości gospodarstw), a gospodarstwa duże, 
powyżej  50  ha  stanowią  tylko  1.2  %  gospodarstw.  Na  terenie  gminy  funkcjonuje  również 
gospodarstwo  agroturystyczne,  położone  w  obrębie  wsi  Januszkowice.  Dysponuje  ono  m.in.: 
akwenem wodnym o pow. 45 ha wraz z plażą i zjeżdżalnią o długości 100 m, bazą noclegową dla 
20 osób wraz gastronomią, miejscem na biesiady i festyny, lądowiskiem dla motolotni.
Wśród form własności użytków rolnych najwięcej  gruntów to grunty osób fizycznych.  Następną 
pozycję  zajmują  grunty  stanowiące  własność  Skarbu  Państwa,  które  w  obecnym  czasie  są 
dzierżawione  przez  prywatne  gospodarstwa  rolne.  Na  terenie  gminy  działają  instytucje 
i organizacje wspomagające rozwój  rolnictwa,  między innymi Agencja Rynku Rolnego,  Agencja 
Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa oddział w Krapkowicach.
W Gminie Zdzieszowice przeważają gleby średnie i słabe. Największy udział mają gleby klas V 
i VI, które stanowią 54% powierzchni gruntów ornych.
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Gmina  nie  posiada  dużych  zasobów  wartościowych  areałów  rolnych.  Udział  gleb  dobrych, 
będących w II i III klasie bonitacyjnej wynosi zaledwie 16,94 %. Gleby średnie IV klasy bonitacyjnej 
to 29,33 % ogółu, zaś gleby słabe i bardzo słabe V i VI klasy bonitacyjnej stanowią aż 53,73 %. 
Natomiast udział użytków zielonych (łąki i pastwiska) będących w II i III klasie bonitacyjnej wynosi 
22,85 %, w IV klasie – 59,89 %, zaś najsłabsze V i VI klasy to 17,26 % ogółu.
Powyższe uwarunkowania  decydują,  że głównym  kierunkiem w produkcji  rolniczej  jest  uprawa 
roślinna,  dostosowana  do  potrzeb  produkcji  zwierzęcej,  na  potrzeby  ludności  i  przemysłu 
przetwórczego oraz hodowla zwierząt. W strukturze zasiewów dominującą pozycję zajmują zboża 
– 87,9% (głównie pszenica i żyto), co niekorzystnie wpływa na płodozmian. W ostatnich latach 
znacznie ze względu na dużą opłacalność wzrosła uprawa kukurydzy na ziarno.
Wśród  zwierząt  gospodarskich  dominuje  chów  trzody  chlewnej,  która  stanowi  86%  pogłowia 
wszystkich zwierząt gospodarskich oraz bydła – 13% ogółu zwierząt.
Ogólnie  można  przyjąć,  że  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  uprawia  się  bardzo  mało  roślin 
wymagających dużej chemizacji,  to jest:  rzepaku czy buraka cukrowego (3,5 % zasiewów).  To 
zjawisko  należy  uznać  za  objaw  pozytywny  w  stosunku  do  obecności  bogatych  walorów 
środowiska przyrodniczego.  Warunki  glebowe gminy,  mniej  korzystne od średniej  występującej 
w województwie  opolskim  powodują,  że  plony  głównych  ziemiopłodów  są  niższe  od  wartości 
osiąganych w regionie.

Tabela 8. Struktura zasiewów w Gminie Zdzieszowice
Lp. Rodzaj Powierzchnia [ha]
1. pszenica ozima 375,51
2. żyto 365,36
3. jęczmień jary 237,77
4. mieszanki zbożowe ozime 215,96
5. jęczmień ozimy 206,19
6. pszenżyto ozime 182,43
7. mieszanki zbożowe jare 148,73
8. pszenica jara 145,34
9. rzepak ozimy 97,6
10. kukurydza na ziarno 90,8
11. ziemniaki 71,05
Źródło: Główny Urząd Statystyczny ,Powszechny spis rolny, 2002

Tabela 9. Produkcja zwierzęca w Gminie Zdzieszowice
Wyszczególnienie [sztuki]

Kury 3 707
Trzoda chlewna 2 825
Kury nioski 2 116
Bydło 436
Trzoda chlewna lochy 246
Krowy 158
Kozy 34
Konie 9
Źródło: Główny Urząd Statystyczny ,Powszechny spis rolny, 2002

3.9. Infrastruktura techniczno - inżynieryjna 

3.9.1. Zaopatrzenie gminy  w energię cieplną.
System ciepłowniczy Zdzieszowic obsługiwany jest przez Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” sp. 
z o.o. i obejmuje:

 elektrociepłownię  o  mocy  zainstalowanej  400,5  MW  mocy  cieplnej  oraz  75  MW  mocy 
elektrycznej; moc wymienników ciepłowniczych 305MW,

 sieci cieplne o łącznej długości 22,4 km;

18



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY ZDZIESZOWICE NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016

 32 węzły cieplne pokrywające zapotrzebowanie na ciepło około 15,5 MW.

Całkowite  zapotrzebowanie  mocy  cieplnej  pokrywanej  przez  elektrociepłownię  wynosi  około 
298 MW, w tym:

 ogrzewanie pomieszczeń – około 45,83 MW;
 przygotowanie ciepłej wody – około 0,6 MW;
 potrzeby technologiczne i inne – około 251,6 MW.

Roczna produkcja ciepła ZK „Zdzieszowice” zgodnie z zapisami w „Studium rozwoju systemów 
energetycznych w województwie opolskim do 2015 roku” – Energoprojekt Katowice – wynosi 6 465 
TJ/rok, natomiast roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 384 423 MWh/rok. W Zakładach 
Koksowniczych „Zdzieszowice” podstawowym rodzajem paliwa jest gaz koksowniczy i węgiel. Stan 
kotłów ocenia się na dobry, natomiast stan techniczny turbin i turbozespołów na bardzo dobry. 
Zakłady  koksownicze  produkują  w  skojarzeniu  ciepło  i  energię  elektryczną.  Źródło  ciepła 
zaopatrzone  jest  w  trzy  kotły  typu  OPG  140.  Rezerwa  mocy  cieplnej,  którą  może  zakład 
zaoferować  do  wykorzystania  na  potrzeby  innych  odbiorców  obecnie  wynosi  7,5 MW,  a  po 
przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych u Odbiorców rezerwa mocy wzrośnie o ok. 1,2 MW.

Tabela 10. Charakterystyka kotłów:
Lp. Typ kotła Moc 

kotła 
[MW]

Rok 
instalacji

Sprawność 
[%]

Rodzaj instalacji 
oczyszczania spalin

Ocena stanu 
technicznego

1. OPG 140 133,5 1974 90
elektrofiltr dobry2. OPG 140 133,5 1974 92

3. OPG 140 133,5 1993 94

Zakład posiada również 4 kotły OSR-1 o mocy zainstalowanej 21 MW każdy i sprawności po 65%. 
Kotły zaopatrzone są w multicyklony.  Jeden kocioł  jest wyrejestrowany.  Stan techniczny trzech 
pozostałych jest dostateczny. Kotły traktowane są jako zimna rezerwa.
Na  obszarach  wiejskich  Gminy  Zdzieszowice  nie  ma  sieciowych  systemów  centralnego 
ogrzewania.  Lokalne kotłownie posiadają jedynie większe zakłady produkcyjne i usługowe oraz 
gospodarstwa rolne. Poprzez kotłownie zasilane są również mieszkaniowe budynki wielorodzinne. 
Kotłownie opalane węglem kamiennym i jego pochodnymi stopniowo wymienia się na urządzenia 
wykorzystujące olej opałowy lub gaz. Potrzeby grzewcze zdecydowanej większości mieszkańców 
gminy  pokrywane  są  ze  źródeł  lokalnych,  do  których  należą  głównie  piece  opalane  węglem 
kamiennym  i  jego  pochodnymi,  olejem  opałowym  lub  gazem  propan  –  butan.  W  najbliższym 
okresie  nie  przewiduje  się  realizacji  centralnych  urządzeń  ciepłowniczych,  umożliwiających 
dostawę  ciepła  dla  odbiorców  indywidualnych.  Wymogi  ochrony  powietrza  atmosferycznego 
wymuszają potrzebę podjęcia inicjatyw związanych ze zmianą obecnego rodzaju paliw używanych 
do celów grzewczych,  w kierunku szerszego wykorzystania  paliw uznawanych za ekologiczne. 
Takim nośnikiem energii może stać się np.: gaz przewodowy.
Według  „Studium  rozwoju  systemów  energetycznych  w  województwie  opolskim  do  2015 r” 
(Energoprojekt  Katowice  S.A.  2003  na  zlecenie  Urzędu  Marszałkowskiego  w Opolu)  strukturę 
zapotrzebowania gminy  na moc cieplną przedstawia się następująco:
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Tabela 11. Struktura zapotrzebowania Gminy Zdzieszowice na moc cieplną.

Rysunek 2. Struktura zapotrzebowania gminy na moc cieplną.

Na terenie gminy występują następujące potrzeby cieplne:
- centralne ogrzewanie,
- ciepła woda użytkowa,
- potrzeby technologiczne (w tym wentylacja i klimatyzacja).

Tabela 12. Struktura zużycia ciepła na terenie Gminy Zdzieszowice
Gmina Zdzieszowice

Roczne zużycie ciepła [TJ]
Ogrzewanie 

pomieszczeń
Przygotowanie 

ciepłej wody Ciepło technologiczne Suma
Budownictwo 
mieszkaniowe

207 52 - 259

Budownictwo 
jednorodzinne

178 45 - 223

Budownictwo 
wielorodzinne

29 7 - 36

Budownictwo 
pozostałe

41 10 - 52

Budownictwo 
ogółem

249 62 - 311

Zakłady 208 2 6 064  6 273
RAZEM 456 64 6 064 6 584

Zapotrzebowanie ciepła dla budownictwa określono przy wskaźnikach:
- szczytowe zapotrzebowanie mocy cieplnej 110 Wt/m2

- roczne zużycie ciepła na c. o. 634 MJ/(m2 rok)
- roczne zużycie ciepła na c.w.u. 158 MJ/(m2 rok)

Przez budownictwo  pozostałe  rozumie sie:  obiekty  oświatowe,  obiekty  służby zdrowia,  obiekty 
usługowe i handlowe.
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Gmina Zdzieszowice - stan istniejący

Powierzchnia ogrzewana 
[tys. m2]

Zapotrzebowanie mocy 
cieplnej [MWt]

Budownictwo mieszkaniowe 327,1 36,0
Budownictwo jednorodzinne 281,2 30,9
Budownictwo wielorodzinne 46,0 5,1

Budownictwo pozostałe 65,4 7,2
Budownictwo ogółem 392,6 43,2

Zakłady 284,0
RAZEM 392,6 327,2
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Rysunek 3. Struktura pokrycia potrzeb cieplnych gminy.

W Gminie Zdzieszowice zasadniczym rodzajem paliwa wykorzystywanym na potrzeby cieplne jest 
węgiel. 

3.9.2. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny
Zaopatrzenie  terenu  województwa  opolskiego  w  gaz  ziemny  wysokometanowy  odbywa  się 
z krajowego  systemu  przesyłowego  gazociągami  wysokiego  ciśnienia.  Województwo  opolskie 
zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy podgrupy GZ-50, poprzez system gazociągów 
wysokiego ciśnienia ze strony województwa śląskiego oraz dolnośląskiego. 
Sieć  dystrybucyjna  niskiego  i  średniego  ciśnienia  oraz  stacje  gazowe  II0 podlegają  Zakładowi 
Gazowniczemu w Opolu. Przez teren województwa opolskiego przebiega trzynaście gazociągów 
wysokiego ciśnienia, które zasilają siedemdziesiąt stacji redukcyjno pomiarowych I-go stopnia. 

Przez teren gminy Zdzieszowice przebiegają 2 gazociągi wysokiego ciśnienia zarządzane przez 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM sp.  z o.o.  Oddział  w Świerklanach.  Są to 
gazociągi relacji:

• Zdzieszowice – Wrocław DN 400 PN 4,0 MPa:
 odgałęzienie od gazociągu do SRP Zdzieszowice ul. Żyrowska DN 100 PN 4,0 MPa;
 odgałęzienie od gazociągu do SRP Rozwadza DN 100 PN 4,0 MPa.

• Zdzieszowice – Blachownia DN 500 PN 6,3 MPa:
 odgałęzienie od gazociągu do zlikwidowanej SRP Zdzieszowice ul. Filarskiego DN 100 

PN 1,6 MPa.

Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są 2 stacje Redukcyjno Pomiarowe:
• SRP Zdzieszowice ul. Żyrowska o przepustowości 3200 m³/h;
• SRP Rozwadza o przepustowości 3200 m³/h.

W ostatnim czasie została zrealizowana modernizacja gazociągu relacji Wrocław – Zdzieszowice 
na odcinku Zdzieszowice – Rozwadza uwzględniająca przepisy zgodne z Dz. U. Nr 97 z 30 lipca 
2001 roku.

Siecią dystrybucyjną gazu niskiego i średniego ciśnienia na terenie miasta i gminy Zdzieszowice 
zarządza  Górnośląska  Spółka  Gazownictwa  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Zabrzu  –  Oddział  Zakład 
gazowniczy  w  Opolu  –  rozdzielnia  gazu  w  Krapkowicach.  Obszar  gminy  jest  zgazyfikowany 
w około 90 %. Długość gazowej sieci rozdzielczej wynosi:

• Zdzieszowice – 28,6 km;
• Żyrowa – 6,0 km;
• Rozwadza – 8,9 km;
• Januszkowice – 9,6 km.

Ostatnio  zostały  zgazyfikowane  wsie  Krępna  i  Oleszka.  Do  zgazyfikowania  pozostaje  więc 
sołectwo  Jasiona.  Wprowadzenie  gazyfikacji  sprzyja  ochronie  środowiska  poprzez  eliminację 
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lokalnej  emisji  pyłów  i  toksycznych  składników  spalin.  Stacje  redukcyjno  –  pomiarowe  oraz 
gazociągi  stanowią  układy  hermetycznie  zamknięte  i  wyłączając  stany awaryjne  nie  zagrażają 
środowisku naturalnemu.

Rysunek 4. Przebieg gazociągów przez teren Gminy Zdzieszowice

Gaz koksowniczy

Na terenie województwa opolskiego system gazociągów wysokiego ciśnienia gazu koksowniczego 
był eksploatowany w latach 1967 – 1995. Po przestawieniu w 1995 roku opolszczyzny na gaz 
ziemny  wysokometanowy  system  gazu  koksowniczego  zasila  tylko  odbiorców  przemysłowych 
w rejonie Kędzierzyna-Koźla i Górażdży.
Gaz koksowniczy wytwarzany jest w Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach, który również 
zajmuje  się  obrotem  gazu.  Zakład  Gazowniczy  Opole  prowadzi  wyłącznie  transport  gazu 
koksowniczego do poszczególnych odbiorców.

3.9.3. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w energię elektryczną
Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) obejmuje wszystkie źródła mocy i energii elektrycznej, 
które powiązane są ze sobą poprzez:

- elektryczną sieć przesyłową obejmującą najwyższe napięcia 750, 400 i 220 kV,
- sieć dystrybucyjną (napięcia 110, 30, 20, 15 i 6 kV),
- sieci niskiego napięcia. 

Podstawowymi  elementami  każdej  sieci  są  stacje  i  linie  energetyczne.  Operatorem  sieci 
przesyłowej  i  jej  właścicielem  są  Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne  SA  (PSE  SA).  Sieć 
dystrybucyjna  i  sieci  niskiego  napięcia  podlegają  w  większości  zakładom  energetycznym.  Za 
gospodarkę  energetyczną  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  odpowiada  EnergiaPro  Koncern 
Energetyczny SA, Oddział w Opolu.
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Obecnie  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  znajduje  się  fragment  dwutorowej  przesyłowej  linii 
elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji: Kędzierzyn – Groszowice o długości 7 km, której 
właścicielem  są Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne  SA.  W planach  rozwojowych  krajowej  sieci 
przesyłowej  nie  przewiduje  się  na  terenie  gminy  Zdzieszowice  budowy  nowych  obiektów 
elektroenergetycznych o napięciu 220 kV lub wyższym.
Ponadto przez teren gminy przebiegają następujące linie 110 kV:

 dwutorowa 110 kV relacji: Zdzieszowice – Groszowice,
 dwutorowa relacji Zdzieszowice – Krapkowice,
 dwutorowa 110 kV relacji: Blachownia – Koksownia Zdzieszowice,
 dwutorowa 110 kV relacji: Zdzieszowice – Koźle,
 dwutorowa Zdzieszowice – Hajduki,
 dwutorowa Zdzieszowice – Cementownia Górażdże,
 dwutorowa 110 kV relacji: Zdzieszowice – Koksownia Zdzieszowice,

Łączna długość linii 110 kV przypadająca na teren Gminy Zdzieszowice wynosi 22,9 km (długość 
wszystkich torów – 45,4 km).
Głównym zadaniem linii 110 kV jest „rozdział” energii elektrycznej, wprowadzonej do tej sieci przez 
transformacje NN/110 kV w poszczególne rejony województwa oraz jej tranzyt poza jego granice. 
Stan techniczny linii  110 kV na terenie województwa opolskiego można ocenić  jako więcej  niż 
dostateczny. Ocena ta nie ma jednak charakteru w pełni jednoznacznego gdy wpływa na nią stan 
techniczny fragmentów linii  oraz poszczególnych  urządzeń wchodzących  w ich skład.  Ponadto 
prowadzone są bieżące prace remontowe mające na celu poprawę ich stanu.

Odbiorcy z terenu gminy zasilani są z jednego Głównych Punktów Zasilania 110 kV GPZ 110/SN 
znajdującego się na terenie Gminy Zdzieszowice oraz pośrednio z GPZ spoza terenu gminy:

• GPZ Koksochemia Zdzieszowice (ul. Krakowska, 110/6 kV, 2 transformatory 2x40/20/20 
MVA, stopień obciążenia 1%, układ pracy H5),

• GPZ Zdzieszowice (110/15 kV, 1x10, 1x125/16/16 MVA, stopień obciążenia 11%, układ 
pracy 2 systemy szyn)

których podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostaw mocy i energii elektrycznej odbiorcom 
komunalno-bytowym  i przemysłowym.  Funkcja  ta  jest  realizowana  poprzez  zasilaną 
z poszczególnych GPZ-tów sieć średniego, a następnie niskiego napięcia. 
Wymienione wyżej GPZ-ty posiadają dużą rezerwę mocy, możliwą do wykorzystania w przypadku 
konieczności podłączania kolejnych odbiorców o znaczącym planowanym poborze mocy z terenu 
gminy.

Dostarczona  energia  w  formie  SN  15kV  jest  przetwarzana  poprzez  stacje  transformatorowe 
15/0,4kV na niskie napięcia i w takiej formie przekazywana do odbiorców. Istnieje rezerwa mocy 
w eksploatowanej  sieci  średniego  napięcia  pozwalająca  na  rozbudowę  systemu  poprzez 
przyłączanie nowych odbiorców.
Zapotrzebowanie mocy szczytowej odbiorców z terenu Gminy Zdzieszowice szacuje się na około 
2 MW. Pokrycie  tego zapotrzebowania  odbywa  się  poprzez stację  transformatorową 15/0,4 kV 
z GPZ-tów zlokalizowanych w Zdzieszowicach, Kędzierzynie – Koźlu oraz Strzelcach Opolskich. 
Linie średniego napięcia (SN 15 kV) wykonane są głownie jako sieci  napowietrzne na słupach 
betonowych i drewnianych. Długość linii 15 kV na terenie gminy wynosi:

 sieci napowietrzne – około 32 km;
 sieci kablowe – około 1 km.

W  istniejące  ciągi  liniowe  15  kV  włączonych  jest  przelotem  lub  na  odgałęzieniu  30  stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV na terenie gminy i 25 stacji w granicach miasta.
Energię elektryczną pobierają mieszkańcy wszystkich sołectw. Do 2015 roku nie przewiduje się 
żadnych inwestycji  związanych z budową lub rozbudową sieci  110 KV dla potrzeb istniejących 
odbiorców.
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Rysunek 5. Przebieg linii energetycznych przez teren Gminy Zdzieszowice

3.9.4. Infrastruktura transportowa.
Gmina  Zdzieszowice  położona  jest  w  ciągu  komunikacyjnym  III  transeuropejskiego  korytarza 
transportowego Niemcy – Ukraina, na który składa się fragment autostrady A 4 relacji  Berlin – 
Forst  -  Wrocław -  Katowice – Kraków -  Kijów (wjazd na węźle  drogowym Gogolin  i  Olszowa, 
położone  w  odległości  15  km,  magistralna  linia  kolejowa  nr  136  relacji  Opole  –  Kędzierzyn 
(równocześnie stanowi ona fragment międzynarodowych ciągów kolejowych E 30 Drezno – Kijów 
– Moskwa i C-E 59 Malmoe – Wrocław – Chałupki) oraz Odrzańska Droga Wodna. Uzupełnienie 
sieci  dróg  podstawowych,  wiążących  obszar  gminy  z  najbliższym  otoczeniem  stanowi  droga 
wojewódzka nr 423 relacji  Opole – Kędzierzyn – Koźle. Z punktu widzenia połączeń lokalnych, 
regionalnych i międzynarodowych położenie komunikacyjne gminy jest korzystne. 

Przez  północną  część  gminy  przebiega  autostrada  A4  -  jedna  z  najważniejszych  osi 
komunikacyjnych  w  południowej  Polsce  i  centralnej  Europie.  Docelowo  będzie  ona  łączyć  na 
terenie  kraju  miejscowość  Jędrzychowice  (na  granicy  Polski  z  Niemcami)  z  miejscowością 
Korczowa (na granicy Polski z Ukrainą). Mieszkańcy Gminy Zdzieszowice mogą włączyć się do 
ruchu na autostradzie poprzez drogowe węzły zlokalizowane na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 
nr 423 oraz 426 z drogą A4, położone poza granicami gminy. Całkowita długość autostrady na 
terenie gminy wynosi około 4,7 km.
Droga wojewódzka nr 423 jest bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnym dla centralnej  części 
województwa  opolskiego.  Przebiega  ona  równolegle  do  drogi  krajowej  nr  45  i  umożliwia 
rozprowadzenie  ruchu  pomiędzy  największymi  ośrodkami  przemysłowymi  województwa  bez 
konieczności przejazdu przez obciążoną znacznym ruchem drogę krajową.
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Przez teren gminy przebiega obecnie 9 dróg powiatowych relacji:
• droga wojewódzka nr DW409 (poza obszarem gminy – gmina Gogolin) – Zdzieszowice – 
1808 O
• Zdzieszowice – Leśnica - Zalesie Śl. – 1401 O
• Zdzieszowice – Walce – 1408 O
• Kędzierzyn-Koźle – Januszkowice – 1434 O
• Rozwadza – Zdzieszowice – dw 423 -  1444 O
• Droga wojewódzka nr 423 – Jasiona – Żyrowa - Zdzieszowice – 1443 O
• Rozwadza – Dąbrówka – 1454 O
• Jasiona – Oleszka – Żyrowa – 1475 O
• Leśnica – Żyrowa – 1471 O

Sieć  dróg  powiatowych  uzupełniają  drogi  gminne  o  łącznej  długości  69,61  km (ok.  115  dróg 
gminnych). 

Rysunek 6. Mapa poglądowa rozkładu dróg na terenie gminy .

●●●●  Granica Gminy Zdzieszowice
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Rysunek 7.  Mapa dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa opolskiego.

Źródło: www.zdw.opole.pl

Transport kolejowy
Przez teren gminy przebiega tylko jedna linia kolejowa:
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 Zgorzelec  –  Legnica  –  Wrocław –  Opole  –  Katowice  –  Kraków –  Tarnów –  Rzeszów 
Przemyśl (Europejski Szlak Kolejowy E – 30).

Jest to dwutorowa, zelektryfikowana, magistralna linia kolejowa państwowego znaczenia nr 136 
(Opole Groszowice – Kędzierzyn – Koźle),  będąca jednocześnie częścią Europejskiego Szlaku 
Kolejowego E – 30 relacji: Drezno – Wrocław – Kraków – Lwów – Kijów. Linia przewidziana jest do 
modernizacji  z  dostosowaniem  układu  torów  i  urządzeń  kolejowych  do  kursowania  pociągów 
pasażerskich z prędkością 160 km/h, a towarowych 120 km/h. Na terenie Gminy Zdzieszowice 
długość odcinka kolejowego szlaku E – 30 wynosi 8,7 km. Infrastrukturę kolejową na terenie gminy 
stanowi  stacja  kolejowa  w  Zdzieszowicach  i  przystanek  kolejowy  pomiędzy  miejscowościami 
Jasiona i Krępna oraz system bocznic na terenie Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice”.

Rysunek 8. Schemat przebiegu linii kolejowych w Gminie Zdzieszowice

Transport wodny
Południową  granicę  gminy  wyznacza  rzeka  Odra.  Odra  na  tym  odcinku  jest  spławna, 
wykorzystywana do transportu wodnego. Do tego celu ma służą między innymi stopnie wodne 
w Januszkowicach  i  Krępnej.  Zgodnie  z  koncepcją  zagospodarowania  rzeki  zakłada  się  jej 
włączenie do europejskiego systemu dróg wodnych.

3.9.5. Zaopatrzenie w wodę 
Stan istniejący 
Miasto i  Gmina Zdzieszowice zaopatrywane są  w wodę  z ujęć  wód podziemnych, czerpiących 
wodę  z utworów triasowych i trzeciorzędowych. Zaopatrzenie gminy w wodę opiera si  o czteryę  
ujęcia  wody  (w  tym  ujęcie  w  Raszowej,  po oł żone  na  terenie  Gminy  Leśnica),  zaopatrujące 
wodociągi grupowe:

• ujęcie  komunalne  wody  Zakładów  Koksowniczych  „Zdzieszowice”  Sp.  z o.o. 
w Zdzieszowicach, zaopatrujące w wodę miejscowość Zdzieszowice, o łącznej wydajności 
Qmaxh= 400 m3/h, Qśrh= 270 m3/h i Qśrd= 6480 m3/d ze stacją uzdatniania wody wydajności 
304,0 m3/h;

• ujęcie Krępna zlokalizowane we wsi Krępna (dwie studnie głębinowe nr 2a i nr 3, w tym 
jedna  rezerwowa),  zaopatrujące  w wodę  miejscowości  Krępna  i   Rozwadza,  o  łącznej 
wydajności Qmaxh= 26,4 m3/h, Qmaxd= 738 m3/d i Qśrd= 582 m3/d, ze stacją uzdatniania wody o 
wydajności 40,0 m3/h. Woda ujmowana jest z warstwy wodonośnej na głębokości 40-50 m. 
Obecnie ujęcie wody jest sprawne, jego stan techniczny uważa się za dostateczny,  ale 
pomimo to wymaga modernizacji. 
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• ujęcie Raszowa zlokalizowane we wsi Raszowa w Gminie Leśnica (dwie studnie głębinowe 
nr 1 i  nr 2, w tym jedna rezerwowa),  zaopatrujące w wodę miejscowość Januszkowice, 
o łącznej  wydajności  Qmaxh=  93.0  m3/h,  Qmaxd=  2046  m3/h,  ze  stacją  uzdatniania  wody 
o wydajności  60.0  m3/h.  Woda  ujmowana  jest  z  triasowej  warstwy  wodonośnej  na 
głębokości ok. 50 m. Zastosowana technologia oczyszczania wody oraz system sterowania 
jest  przestarzały  i  wymaga  szybkiej  modernizacji.  Sugeruje  się,  aby  przy  modernizacji, 
zmniejszyć  objętość  magazynowania  wody,  celem  uniknięcia  zatrzymywania  stacji 
w momencie pełnych zbiorników wody czystej. 

• ujęcie  Oleszka  zlokalizowane  we  wsi  Oleszka  (trzy  studnie  głębinowe,  w  tym  jedna 
rezerwowa, ujmujące wody wgłębne), zaopatrujące w wodę miejscowości Żyrowa, Jasiona, 
Oleszka, o łącznej wydajności Qmaxh= 32,0 m3/h, Qmaxd= 348 m3/d i Qśrd= 271 m3/d, ze stacją 
uzdatniania wody o wydajności 22,0 m3/h. Woda pobierana jest z poziomu ok. 50 m. Woda 
ze studni nr 1 i nr 2, ujmowana z utworów triasu górnego i dolnego pstrego piaskowca, 
natomiast  studnia nr 3 ujmuje wodę tylko z utworów triasu dolnego pstrego piaskowca. 
Studnia głębinowa nr 3 obecnie nie jest eksploatowana.
Studnie  głębinowe  nr  1  i  2  są  sprawne  technicznie,  lecz  pobór  wody  powinien  być 
ograniczony do 20 m3/h, gdyż następuje obniżenie poziomu warstwy wodonośnej, efektem 
czego  jest  odsłonięcie  filtra  studni  (dynamiczne  zwierciadło  wody  poniżej  poziomu 
dopuszczalnego). Pozostałe obiekty SUW Oleszka nie budzą zastrzeżeń.

Wymienione powyżej ujęcia posiadają ustanowione strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej.
Rozprowadzanie wody na terenie gminy prowadzone jest przy wykorzystaniu sieci wodociągowej 
zarządzanej  przez spółkę Wodociągi  i  Kanalizacja sp z o.o.  w Zdzieszowicach.  Pobierana na 
ujęciach  i  uzdatniana  w stacjach uzdatniania  w Krępnie,  Raszowej,  Oleszce i  Zdzieszowicach 
woda, tłoczona jest pod ciśnieniem do sieci wodociągowej poszczególnych wodociągów.

Sieć wodociągowa gminy obejmuje następujące wodociągi:
- wodociąg Krępna,
- wodociąg Rozwadza,
- wodociąg Januszkowice,
- wodociąg Oleszka,
- wodociąg Jasiona,
- wodociąg Żyrowa.

Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) w poszczególnych miejscowościach na terenie 
gminy wynosi (stan na 31.12.2007r.): 

- Zdzieszowice - 34,4 km
- Januszkowice - 13 km
- Jasiona - 3,8 km
- Krępna - 9,7 km
- Oleszka - 5,6 km
- Rozwadza - 12,7 km
- Żyrowa - 5,6 km

Ogólny stan zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie  jest dobry. 

Tabela 13.  Sieć wodociągowa w Gminie Zdzieszowice

Lp Wodociągi: 2005 2006 2007 2008

1 Długość czynnej sieci rozdzielczej km b.d b.d b.d 83,6
2 Połączenia do budynków szt 2 385 2 118 2 118 2 163
3 Woda  dostarczana  do  gospodarstw 

domowych
tys. m3 445 972 448 222 444 023 423 752

4 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 15 611 15 734 15 717 15 647
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Źródło: Wodociągi i Kanalizacja, Zdzieszowice, 2009. 

3.9.6. Odprowadzenie ścieków
Stan istniejący
Wytwarzane na terenie Gminy Zdzieszowice ścieki odprowadzane są do środowiska bądź to jako 
ścieki  komunalne  i  przemysłowe,  oczyszczone  na  oczyszczalni  ścieków,  bądź  też  bez 
oczyszczenia,  jako wody pochłodnicze,  opadowe i infiltracyjne,  odprowadzane do Potoku Anka 
i dalej do rzeki Odry.
Gmina  Zdzieszowice  w  zakresie  oczyszczania  ścieków  obsługiwana  jest  przez  zakładową 
oczyszczalnię  ścieków  Zakładów  Koksowniczych  „Zdzieszowice”  Sp.  z  o.o.  W  obrębie 
oczyszczalni  wyróżnia  się  część  mechaniczno  –  chemiczną,  mającą  za  zadanie  usuwanie 
substancji olejowo – smołowych i zawiesiny oraz substancji chemicznie związanych w ściekach 
technologicznych  oraz  część  mechaniczno  –  biologiczną,  mającą  za  zadanie  oczyszczenie 
ścieków przemysłowych i sanitarnych. Oczyszczalnia składa się z następujących urządzeń:

• mechaniczna podczyszczalnia ścieków przemysłowych
• nitryfikacja ścieków przemysłowych 
• denitryfikacja ścieków koksowniczych
• nitryfikacja ścieków koksowniczych
• końcowe doczyszczanie metodą koagulacji i filtracji

Oczyszczone ścieki po zakończeniu oczyszczania odprowadzane są do rzeki Ody poprzez dwa 
kanały wylotowe, zlokalizowane w km 109 + 020 (wylot II – ścieki przemysłowe, wylot III – ścieki 
komunalne).
Mechaniczno  –  biologiczna  oczyszczalnia  z  podwyższonym  usuwaniem  biogenów  metodą 
chemiczną,  wybudowana w 1967 r.,  poddana została ostatniej  modernizacji  w 2008r.  W chwili 
obecnej  oczyszczalnia obsługuje nie tylko macierzysty zakład,  ale świadczy również usługi  dla 
gminy Zdzieszowice (miasto Zdzieszowice, Żyrowa), gm. Leśnica (miasto Leśnica, Góra Św. Anny) 
i gm. Walce. Przepustowość oczyszczalni wynosi 9 528 m3/dobę i 708 RLM.

Tabela 14. Oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice

Użytkownik
Lokalizacja, 

rok 
uruchomienia/
modernizacji

Obsługiwan
y teren

Przepustowość/ 
średniodobowa 
ilość ścieków 

[m3/d]

Obciążenie 
RLM 

rzeczywiste

Roczna ilość 
oczyszczony
ch scieków 

[tys. m3]

Bezpośredni 
odbiornik 
ścieków

Zakłady 
Koksownicze 

Sp. z o.o. 
Zdzieszowice

Zdzieszowice, 
1967/2007

częściowo 
Gmina 

Zdzieszowic
e, Walce i 
Leśnica

262 603 / 9 528 708 2 897,7 Odra

PR-P ZK-REM 
sp. z o.o.

Januszkowice 
2007/-

kanalizacja 
zakładowa b.d./3,6 24 1,3 Odra

Źródło: Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach 2009, WIOŚ Opole 2007

Stopień  skanalizowania  części  obszaru  Aglomeracji  Zdzieszowice  leżącego  na  terenie  Gminy 
Zdzieszowice przed realizacją projektu wynosił 80,75%
Obecnie  na  terenie  gminy  jedynie  miasto  Zdzieszowice  (97 %)  oraz  wieś  Żyrowa  (100%) 
posiadają  sieć  kanalizacji  sanitarnej  o  łącznej  długości  35,2 km  z  1 150  połączeniami 
prowadzącymi  do  budynków  mieszkalnych.  Kanalizacja  sanitarna  w  tych  miejscowościach 
obsługuje łącznie 12 457 osób. Bez sieci kanalizacyjnej pozostają nadal miejscowości:

 Januszkowice,
 Jasiona,
 Krępna,
 Rozwadza,
 Oleszka.

Tabela 15. Sieć kanalizacyjna w Gminie Zdzieszowice

Lp Kanalizacja Jednostka
Miasto Gmina

2007 2008 2007 2008
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1. Ścieki odprowadzone komunalne razem, w tym: tys. m3 342  502 319 806 359 888 336 778

2.
Długość  czynnej  sieci  sanitarnej  (bez 
przykanalików) na ścieki bytowo - gospodarcze

km 27 500 27 500 35 209 35 209

3. Połączenia do budynków szt. 993 993 1 150 1 150
4. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej. osoba 11 735 11 682 12 516 12 457

Źródło: Dane pozyskane z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zdzieszowicach, 2009. 

Na oczyszczalni ścieków przy Zakładach Koksowniczych „Zdzieszowice” prowadzi się monitoring 
ilości  i  jakości  ścieków na wlocie  do oczyszczalni  oraz  wylocie  ścieków po ich  oczyszczenie. 
Zgodnie  z  posiadanym  pozwoleniem  wodnoprawnym  na  odprowadzanie  ścieków  badane  są 
następujące wskaźniki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach:

• temperatura
• odczyn pH
• zawiesiny ogólne
• ChZTCr

• BZT5

• azot amonowy
• cyjanki związane
• rodanki
• siarczki
• chlorki
• siarczany

Skuteczność  oczyszczania  ścieków  mieści  się  w  granicach  przyjętych  w  pozwoleniu 
wodnoprawnym. 

Tabela  16. Gospodarka ściekami w  Zakładach Koksowniczych „Zdzieszowice” w latach 2005-
2008

Jednostka 2005 2006 2007 2008
Komunalne oczyszczalnie ścieków
Ścieki  oczyszczane  odprowadzane  
ogółem

tys. m3/rok 633,2 647,7 673,9 754,8

Ładunki zanieczyszczeń:
BZT5 kg/rok 237 440 242 887 252 735 283 058

ChZT kg/rok 356 476 364 655 379 439 424 964

Zawiesina kg/rok 237 440 242 887 252 735 283 058

Osady wytworzone w ciągu roku Mg s.m brak  danych  –  osady  nadmierne  łącznie  z 
procesu oczyszczania ścieków są kierowane 
po ich odwodnieniu i higienizacji do odzysku 
w procesie  preparacji  wsadu węglowego w 
Zakładach.

Źródło:  Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” – Oczyszczalnia ścieków, październik 2009r. 

System kanalizacji deszczowej
Oprócz ścieków wytwarzanych przez bytowanie ludzi na terenie gminy powstają ścieki opadowe. 
Ten rodzaj ścieków związany jest z występowaniem zwartej zabudowy z małą ilością odsłoniętej 
gleby. Konieczne jest zatem zbieranie tych wód i odprowadzanie poza obręb miejscowości. 

Zanieczyszczenia wód ujmowanych do kanalizacji opadowej może mieć różne przyczyny:
- zanieczyszczenie obejść wiejskich odchodami zwierzęcymi, resztkami pasz itp.
- zanieczyszczenie ulic substancjami ropopochodnymi,
- śmieci wyrzucone poza kubły, sterty śmieci usytuowanych na terenach do tego nie 
przygotowanych,
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- zanieczyszczenie dróg i ulic wynikające z ruchu samochodów i pieszych. 
W  Gminie  Zdzieszowice  znajduje  się  kanalizacja  deszczowa,  na  którą  składają  się  kolektory 
kanalizacji  deszczowej  w  mieście  Zdzieszowice  oraz  w  miejscowościach:  Żyrowa,  Jasiona 
i Oleszka. Ujęte wody opadowe odprowadzane są poprzez kanał wylotowy w km 109 + 020 do 
Potoku Anka, a dalej do rzeki Odry. 
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4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU
Jako  założenia  wyjściowe  do  Programu  ochrony  środowiska  Gminy  Zdzieszowice  przyjęto 
uwarunkowania  zewnętrzne  i  wewnętrzne,  wynikające  z  obowiązujących  aktów  prawnych, 
programów  wyższego  rzędu  oraz  dokumentów  planistycznych  uwzględniających  problematykę 
ochrony  środowiska.  Niezbędne  było  również  uwzględnienie  zamierzeń  rozwojowych  gminy 
zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym.
Uwarunkowania te,  w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w gminie były podstawą do 
zdefiniowania  priorytetów  i  celów  w  zakresie  ochrony  środowiska  i  racjonalnego  użytkowania 
zasobów naturalnych. 

4.1.  Uwarunkowania  zewnętrzne  opracowania  Programu  Ochrony  Środowiska  Gminy 
Zdzieszowice.
Zasady ochrony środowiska  wymuszają  zachowanie  kompleksowego,  a  zarazem sektorowego 
podejścia. Gmina nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy środowiska zachowują 
ciągłość  bez  względu  na  granice  terytorialne.  Z  tego  względu,  konieczne  jest  przyjęcie 
uwarunkowań  wynikających  z  programów,  planów  i  strategii  zewnętrznych  wyższego  rzędu, 
umożliwiających szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska. 
Główne  uwarunkowania  zewnętrzne  dla  gminy  Zdzieszowice  w  zakresie  ochrony  środowiska 
wynikają z następujących dokumentów:

- strategii  trwałego  i  zrównoważonego  rozwoju  kraju,  województwa  opolskiego,  Powiatu 
Krapkowickiego oraz Gminy Zdzieszowice,

- strategii rozwoju regionalnego kraju,
- koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa opolskiego,
- polityki ekologicznej państwa wraz z programem wykonawczym,
- systemu prawa ochrony środowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych,
- międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska,
- zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do 

Unii Europejskiej,
- programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego,
- strategii  i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki,  energetyki odnawialnej, 

rolnictwa  i  obszarów wiejskich,  rozwoju  regionalnego,  edukacji  ekologicznej,  transportu, 
leśnictwa).

4.1.1. Zasady realizacji programu
Zasady  realizacji  polityki  ekologicznej,  cele  i  zadania  ujęte  w  "Polityce  Ekologicznej  Państwa 
w latach  2009  –  2012  z  perspektywą  do  roku  2016",  „Programie  Ochrony  Środowiska 
Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku” oraz w dostosowanej 
do  wymagań  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska,  zostały  przyjęte  jako  podstawa  niniejszego 
programu.
W świetle priorytetów aktualnej  polityki  ekologicznej Państwa,  planowane działania w obszarze 
ochrony  środowiska  w  Polsce  wpisują  się  w  priorytety  w  skali  Unii  Europejskiej  i  cele  6 
Wspólnotowego  programu  działań  w  zakresie  środowiska  naturalnego.  Zgodnie  z  ostatnim 
przeglądem  wspólnotowej  polityki  ochrony  środowiska  do  najważniejszych  wyzwań  należy 
zaliczyć:

działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,
przystosowanie do zmian klimatu,
ochrona różnorodności biologicznej.

4.1.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa

Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego  kraju  (mieszkańców,  zasobów  przyrodniczych  i  infrastruktury  społecznej) 
i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego.
Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne,  inwestycyjne 
(w tym wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego),  tworzenie regulacji  dotyczących zakresu 
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korzystania  ze  środowiska  i  reglamentowania  poziomu  tego  wykorzystania  w  najważniejszych 
obszarach ochrony środowiska. 
W ten sposób realizacja krajowej polityki ekologicznej wpisywać się będzie w osiąganie celów tej 
polityki na poziomie całej Wspólnoty. 

Osiąganiu powyższych celów służyć będzie realizacja następujących priorytetów i zadań:

1. Kierunki działań systemowych polegające na:
uwzględnianiu zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,
aktywizacji rynku na rzecz ochrony środowiska,
zarządzaniu środowiskowym,
udziale społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,
rozwoju badań i postępie technicznym,
odpowiedzialności za szkody w środowisku,
uwzględnianiu aspektu ekologicznego w planowaniu przestrzennym.

2. Ochrona zasobów naturalnych polegająca na:
ochronie przyrody,
ochronie i zrównoważonym rozwoju lasów,
racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi,
ochronie powierzchni ziemi,
gospodarowaniu zasobami geologicznymi.

3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego polegające na:
środowisko a zdrowie,
jakość powietrza,
ochrona wód,
gospodarka odpadami,
oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych,
substancje chemiczne w środowisku.

4.1.1.2. Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą 
do 2014 roku.

Program  nie  formułuje  celu  generalnego  i  podkreśla  pierwszorzędną  potrzebę  zachowania 
dobrego  stanu  środowiska,  jako  podstawowego  warunku  zrównoważonego  i harmonijnego 
rozwoju. 
Cele  perspektywiczne,  nawiązują  do  Polityki  Ekologicznej  Państwa  w  latach  2009-2012 
z perspektywą do roku 2016 oraz do Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na 
lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku.  Z uwagi  na niewielki  wpływ skali  regionalnej  na 
zmiany klimatu, nie formułuje się w tym zakresie celu perspektywicznego. Zagadnienia związane 
z przeciwdziałaniem i ograniczaniem negatywnych skutków wpływających na środowisko, zostały 
omówione w poniższych celach wraz z kierunkami działań.
Sformułowano  4  cele  perspektywiczne,  o  charakterze  stałych  dążeń,  które  spełniają  rolę  osi 
priorytetowych – wyznaczają jednocześnie grupy celów realizacyjnych.

Cele:1 
1. Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych
2. Planowanie przestrzenne zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju
3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa i dostęp do informacji
4. Innowacyjność prośrodowiskowa.

1 Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku
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5. REALIZACJA POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY ZDZIESZOWICE.
Dotychczasowy „Program ochrony środowiska dla Gminy Zdzieszowice” został przyjęty Uchwałą 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XXXIV/220/05 z dn. 7 czerwca 2005 roku i obejmował cele 
z „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-
2010”. Przedstawione w programie działania zostały skierowane na realizacje polityki ekologicznej 
w takich obszarach jak:

Ochrona jakości wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz ich wykorzystanie:
W ww zakresie realizowano w kolejnych latach następujące zadania:

w 2005 roku:
- konserwacja rowów melioracyjnych w Krępnej i remont przepustów w Januszkowicach – 

wydatkowano 28 635zł,
- nadzór nad konserwacją rowów melioracyjnych i remontem przepustów w Januszkowicach 

oraz ogłoszenie w prasie i w telewizji – wydatkowano 913zł,
- wykonanie  projektu  technicznego  kanalizacji  sanitarnej  wsi  Jasiona  –  wydatkowano 

35 027zł,
- wykonanie  projektu  technicznego  kanalizacji  sanitarnej  wsi  Oleszka  –  wydatkowano 

35 027zł,
- likwidacja zastoiska wodnego na ul. Lesiańskiej w Januszkowicach – wydatkowano 4 342zł,
- wykonanie  parkingu  przy  ul.  Korfantego  w  Zdzieszowicach  –  II  etap  –  wydatkowano 

58 338zł,
- wykonanie i zaasfaltowanie parkingu przy ul. Myśliwca (przy budynku 10 i 14 na Piastow II) 

– wydatkowano 700zł,
- wykonanie  utwardzenia  i  asfaltowania  ul.  Granicznej  oraz  wykonanie  jednostronnie 

chodnika na ul. Granicznej. – wydatkowano 207 758zł,
- modernizacja  parkingu  przy  ul.  Zielonej  -  krawężnik  wraz  z  nawierzchnią  asfaltową  – 

wydatkowano 350zł,
- wykonanie cienkiego dywaniku asfaltowego przy ul. Korfantego – od bloku 26 w kierunku 

parku – wydatkowano 45 001zł,
- modernizacja parkingu przy P-6 – powiększenie, zaasfaltowanie – wydatkowano 40 664zł,
- modernizacja parkingu i drogi osiedlowej  Oś. Piastów I od ul. Pokoju do placu zabaw – 

wydatkowano 91 020zł,
- remont i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej – wydatkowano 9 761zł,
- remont odstojnika burzowego przy ul. Krótkiej w Jasionej – wydatkowano 5 000zł,
- remont rynsztoku burzowego przy cmentarzu w Jasionej – wydatkowano 3 000zł,
- przebudowa  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  w  mieście  Zdzieszowice  –  I  etap  – 

wydatkowano 5 046zł,
- środki z funduszy strukturalnych - „Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw na terenie 

strefy BOREK w miejscowości Rozwadza”- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na 
realizacje w/w projektu – wydatkowano 745 611zł,

Z GFOŚiGW:
- Budowa  uzupełniającego  ujęcia  wody  „Oleszka-Skała”  –  projekt  budowy  studni, 
projekt  adaptacji  stacji  wodociągowej,  wykonanie  obudowy  i  adaptacji,  połączenie 
studni ze stacją, nadzór – wydatkowano 19 500zł,
- Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw na terenie „Borek” w miejscowości 
Rozwadza – wydatkowano 242 990zł.

Zadania realizowane przez ZGKiM - w omawianym okresie ZGKiM Zdzieszowice zanotował 54 
awarie wodociągowe. Koszt ich usunięcia wyniosł 53 064 zł.,

- wymieniono 9 szt, zasuw na osiedlu Kaczorownia za kwotę 17 000 zł., wymieniono 
sieć  wodociągową  na  ul.  Zielona-Akacjowa  za  kwotę  240  770  zł,  wymieniono  sieć 
wodociągową od ul Fabrycznej do hali sportowej za kwotę 119 155 zł. oraz wymieniono 
14 szt. przyłączy na ul. Fabrycznej w Zdzieszowicach za kwotę 50 097 zł.
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- Zabiegami modernizacyjnymi jakie ZGKiM Zdzieszowice przeprowadził w własnym 
zakresie były awaryjne wymiany szt. 10 przyłączy wodociągowych m.in. do bloku nr 7 
na osiedlu Piastów, ul. Lesiańskiej w Januszkowicach, ul. Pokoju, ul. Chopina, na ul. 
Korfantego w Zdzieszowicach i na ul. ogrodowej w Żyrowej. Przeprowadzono również 
wymianę ok. 30 mb sieci wodociągowej DN 100 na ul. Kozielskiej. 
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej na Oś. Piastów II – wydatkowano 119 137zł,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej od budynku Fabrycznej 24 do ul. Fabrycznej wraz 
z dokumentacją – wydatkowano 75 000zł,
- wymiana sieci wodnej z przyłączami na ul. Akacjowej i Leśnej w Zdzieszowicach – 
wydatkowano 240 770zł,
- wymiana  sieci  wodnej  od ul.  Fabrycznej  do Hali  Sportowej  w Zdzieszowicach  – 
wydatkowano 102 624zł,
- wymiana przyłączy wodnych na ul. Fabrycznej – 14 szt. – wydatkowano 49 999zł,
- zakup elektrycznej pompy szlamowej do ścieków – wydatkowano 23 700zł,

w 2006 roku:
- konserwacja rowów melioracyjnych w gminie – wydatkowano 21 439,79zł,
- remont  klapy  na  rowie  melioracyjnym  przy  posesji  Gromotka-Lesiany  –  wydatkowano 

2 957,48zł,
- wykonanie  projektu  technicznego  kanalizacji  sanitarnej  wsi  Jasiona  –  wydatkowano 

14 987,70zł,
- wykonanie  projektu  technicznego  kanalizacji  sanitarnej  wsi  Oleszka  –  wydatkowano 

25 790,80
- wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na podstawie 

posiadanej koncepcji – wydatkowano 25 790,80zł,
- budowa  chodnika  oraz  kanalizacji  burzowej  przy  drodze  1434  (ul.  Kościelna) 

w Januszkowicach  partycypacja  wraz  ze  Starostwem  Powiatowym  –  wydatkowano 
83 391,46zł,

- zaasfaltowanie części parkingu przy ul. Akacjowej – wydatkowano 1 858zł,89zł,
- wykonanie i zaasfaltowanie parkingów przy ul. Myśliwca przy bloku 10 i 14 na Piastów II – 

wydatkowano 27 639,67zł,
- modernizacja  parkingu  przy  ul.  Zielonej-  krawężnik  wraz  z  nawierzchnią  asfaltową  – 

wydatkowano 14 918,29zł,
- zaasfaltowanie parkingu przy garażach Piastów I – wydatkowano 69 143,46zł,
- konserwacja odstojnika burzowego przy ul. Krótkiej w Jasionej – wydatkowano 4 754,68zł,
- konserwacja rynsztoka przy cmentarzu w Jasionej – wydatkowano 1 907,92zł,
- remont  zasuwy  na  rzece  Młynówka-  na  wysokości  posesji  Hadasik  –  wydatkowano 

11 616,34zł,
- utwardzenie  3  stanowisk  pod  kontenery  Piastów I  (wzdłuż  bloku  1-3  )  –  wydatkowano 

11 851,29zł,
- utwardzenie dojazdu do kontenera Piastów I – (blok 2) – wydatkowano 16 776,57zł,
- usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej i deszczowej – wydatkowano 18 050,76zł,
- opracowanie  operatu  wodnoprawnego  dla  kanalizacji  deszczowej  na  ul.  Działkowca 

w Januszkowicach – wydatkowano 5 978zł,
- projekt i wykonanie parkingu „Kaczy rynek” w Krępnej – wydatkowano 44 271,32zł,
- przebudowa  sieci  wodociągowej  i  kanalizacji  w  mieście  Zdzieszowice:  1)przebudowa 

kolektora kanalizacji na ul. Dunikowskiego – wydatkowano 119 977,45zł,
- wykonanie kanalizacji  sanitarnej na ul.  K. Miarki  w Zdzieszowicach odnoga do budynku 

50,50a,52 oraz odnoga do budynku 58,60,62,62a – wydatkowano 237 227,96zł,
- projekt  i  wykonanie  kanalizacji  sanitarnej  do  posesji  23-25  na  ul.  G.  Św.  Anny  – 

wydatkowano 8 485zł,
- środki  własne  na  współfinansowanie  projektu  realizowanego  ze  środków  funduszy 

strukturalnych o nazwie  „Tworzenie  warunków rozwoju  przedsiębiorstw na terenie  strefy 
Borek w miejscowości Rozwadza”- wydatki nie objęte umową – wydatkowano 1 210,60zł,
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- projekt  kanalizacji  sanitarnej  na  ul.  Wschodniej-Osadników  i  Parkowej-Ogrodowa  w 
Zdzieszowicach – wydatkowano 32 574zł,

- wykonanie  dokumentacji  technicznej  wylotów  kanalizacji  deszczowej  i  węzłów 
podczyszczających na potoku Anka w Zdzieszowicach – wydatkowano 28 060zł,

- wykonanie  dokumentacji  technicznej  wylotu  kanalizacji  deszczowej  i  węzła 
podczyszczającego na ul. Działkowca w Januszkowicach – wydatkowano 6 100zł,

- projekt kanalizacji sanitarnej na ul. Górnej w Zdzieszowicach – wydatkowano 18 971zł,
- środki z funduszy strukturalnych na finansowanie projektu: „Tworzenie warunków rozwoju 

przedsiębiorstw  na  terenie  strefy  BOREK  w  miejscowości  Rozwadza”  –  wydatkowano 
60 522,07zł,

- środki  własne  na  współfinansowanie  projektu  realizowanego  ze  środków  funduszy 
strukturalnych o nazwie” „Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw na terenie strefy 
BOREK w miejscowości Rozwadza” – wydatkowano 37 150,75zł,

Zadania realizowane przez ZGKiM 
- remont-wymiana hydrantów w gminie – wydatkowano 50 000zł,
- remont przepompowni ścieków ul. Solownia – wydatkowano 27 239zł,
- usunięcie  awarii  kanalizacji  deszczowej  na  ul.  Myśliwca  w  Zdzieszowicach  – 
wydatkowano 98 902,67zł,
- przebudowa  sieci  wodociągowej  na  ul.  Kościuszki-Korfantego  –  wydatkowano 
398 123,75zł,
- przebudowa sieci wodociągowej na ul. Nowej – wydatkowano 207 730,02zł,
- przebudowa sieci wodnej na ul. Żymierskiego, Roosvelta, 22-lipca i Strzeleckiej – 
wydatkowano 334 979,51zł,
- przebudowa  sieci  wodnej  na  ul.  Wolności,  Dunikowskiego,  Mickiewicza, 
Zawadzkiego i Krótkiej – wydatkowano 426 353,53zł,
- wymiana  przyłączy  wodociągowych  na  całym  osiedlu  Piastów  I  –  wydatkowano 
79 312,02zł,
- modernizacja sieci  wodociągowej  na ul.  G.  Św.  Anny w Zdzieszowicach (  od ul. 
Nowej do ul. Żyrowskiej ) – wydatkowano 413 411,80zł,

GFOŚiGW:
- wykonanie odbudowy Potoku-Anka po zniszczeniach – wydatkowano 28 697,66zł,
- projekt doprowadzenia wody do posesji Klosek i Kiołtyka za Odrą w Zdzieszowicach 
oraz do posesji Boronowski-Lepich w Krępnej – wydatkowano 5 002zł,
- budowa uzupełniającego ujęcia wody „Oleszka-Skała – wydatkowano 285 081,19zł,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Oleszka – wydatkowano 18,10zł,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Jasiona – wydatkowano 567,10zł,

w 2007 roku:
- remont rowu 479 od przepustu pod drogą 474 Oleszka – wydatkowano 118 726,17zł,
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie  porozumień  (umów)  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego  z 
przeznaczeniem na:  1.przebudowa  ul.  Filarskiego  w Zdzieszowicach  –  partycypacja  ze 
Starostwem Powiatowym – wydatkowano 447 116,72zł,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej – wydatkowano 399 994,12zł,
- wykonanie wylotów kanalizacji  deszczowej  i  węzłów podczyszczających na potoku Anka 

w Zdzieszowicach – I etap – wydatkowano 326 850,44zł,
- wykonanie  wylotu  kanalizacji  deszczowej  i  węzła  podczyszczającego na ul.  Działkowca 

w Januszkowicach – wydatkowano 33 966,95zł,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. G. Św.Anny 23-25 – wydatkowano 134 308,87zł,
- wykonanie  kanalizacji  sanitarnej  na  ul.  Górnej  w  Zdzieszowicach  –  wydatkowano 

347 902,62zł,
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Zadania realizowane przez ZGKiM 
- modernizacja sieci wody na ul. G. Św. Anny od Fabrycznej do przejazdu kolejowego 
z odłączeniem  starej  sieci  i  modernizacja  przejścia  pod  torami  kolejowymi  – 
wydatkowano 203 218,12zł,
- przebudowa  sieci  wodnej  na  ul.  Kolejowej  w  Zdzieszowicach  –  wydatkowano 
59 376,51zł,
- odłączenie starego odcinka sieci wodnej na ul. Chrobrego od torów kolejowych do 
ul. Parkowej z przepięciem przyłączy wody – wydatkowano 416 769,38zł,
- modernizacja  sieci  kanalizacji  sanitarnej  przy  bloku  4  na  Osiedlu  Piastów  I  – 
wydatkowano 85 591,10zł,
- modernizacja  sieci  kanalizacyjnej  na  ul.  Korfantego  (blok  18-22  np.  bajpas)  – 
wydatkowano 99 809,32zł,
- wymiana pompy głębinowej wody pitnej SUW Oleszka – wydatkowano 16 270,40zł,
- usuwanie  awarii  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  w  gminie  –  wydatkowano 
21 932,60zł,
- wykonanie studzienek burzowych ul. Korfantego, blok 3-5 oraz na parkingu przy ul 
Kościuszki – wydatkowano 14 991,82zł,
- opracowanie dokumentacji pod nazwą „Program porządkowania gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gm. Zdzieszowice” – wydatkowano 69 906zł,
- weryfikacja „Planu aglomeracji dla zlewni oczyszczalni  ścieków w Zdzieszowicach” 
– wydatkowano 1 213,90zł,

GFOŚiGW:
- konserwacja  rowów  melioracyjnych  oraz  remonty  przepustów  –  wydatkowano 
159 996,14zł,
- doprowadzenie wody do posesji Klosek i Kiołtyka za Odrą w Zdzieszowicach oraz 
Boronowski-Lepich w Krępnej nad Odrą – wydatkowano 406 236,76zł,
- wymiana pomp głębinowych na SUW Krępna – wydatkowano 21 553,40zł,

w 2008 roku:
- wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza – wydatkowano 28 548zł,
- budowa chodnika oraz kanalizacji burzowej przy drodze 1444 ul.
- Rozwadzka w Zdzieszowicach + projekt – współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym 

- wydatkowano 25 000zł,
- przygotowanie  terenu pod budownictwo  jednorodzinne w Żyrowej  – uzbrojenie terenu – 

wydatkowano 609 897,61zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej – wydatkowano 544 488,88zł

Zadania realizowane przez ZGKiM 
- wymiana  wodociągu  na  ul.  Orzeszkowej  w  Zdzieszowicach  –  wydatkowano 
94 707,71zł,
- usuwanie  awarii  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  w  gminie  –  wydatkowano 
6 576,29zł,
- wykonanie  wyceny  oraz  inwentaryzacji  majątku  sektora  wodnokanalizacyjnego 
będącego w administracji ZGKiM – wydatkowano 146 400zł,
- wykonanie  parkingu  przy  ul.  Fabrycznej  –Rozwadzkiej  w  Zdzieszowicach  – 
wydatkowano 718 028,51zł,
- projekt zagospodarowania działki z odstojnikiem kanalizacji burzowej w Oleszce do 
celów rekreacyjnych – wydatkowano 9 272zł,
- wykonanie kanalizacji deszczowej na dz.580/ 160. – wydatkowano 9 993,50zł,

GFŚiGW:
- konserwacja rowów melioracyjnych oraz remonty przepustów – 110 768,29zł,
- remont przepustów i mostów – 299 799,68zł,
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- naprawa przepustu drogowego na ul. K. Miarki – wydatkowano 9 898,54zł,
- renowacja ujęć wody stacji wodociągowej Oleszka-Skała wraz z wymianą zestawów 
Pompowych – wydatkowano 149 359,05zł,
- usunięcie  azotanów  ze  studni1,2,3  stacji  wodnej  w  Oleszce  –  wydatkowano 
116 174,50zł,

Gospodarka odpadami
Gospodarka  odpadami  została  szczegółowo  opisana  w  oddzielnym  dokumencie  pt.  „Plan 
Gospodarki Odpadami”

Ochrona powietrza atmosferycznego
W ww zakresie realizowano w kolejnych latach następujące zadania:

w 2005 roku:
- wydatki  inwestycyjne  w  wysokości  35.639  zł.  zostały  poniesione  na  wymianę  instalacji 

centralnego  ogrzewania  z  koksowego na gazowe w budynku  przy ul.  Chrobrego  17 w 
Zdzieszowicach. Inwestycja ta wpłynęła na zmniejszenie kosztów utrzymania tej substancji 
mieszkaniowej. 

- Gmina:
- Modernizacja kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazową w PSP Nr 2 

w Zdzieszowicach  oraz  modernizacja  instalacji  c.o.  w  budynku  szkoły  –  wydatkowano 
111 167zł 

- SM „Kościuszki-Korfantego” – wymiana okien w pomieszczeniu samorządowym – Zębiec 
B-3 – wydatkowano 4 300zł,

- modernizacja węzła cieplnego i  instalacji  c.o w budynku na ul.  Filarskiego 19 ( PZ )  – 
wydatkowano 222 859zł,

- modernizacja starej części Urzędu – wydatkowano 221 808zł,
- modernizacja budynku II PSP w Rozwadzy – wymiana okien na Parterze – wydatkowano 

24 548zł,
- modernizacja kotłowni z paliwa stałego na gazowe w P-2 – wydatkowano 51 391zł,
- modernizacja obiektu gimnazjum (w tym termomodernizacja) – wydatkowano 173 748zł
- wykonanie  oświetlenia  chodnikowego  energooszczędnego  na  ul.  Kozielskiej  w 

Zdzieszowicach – 17 lamp + rozdz. – wydatkowano 80 000zł,
- wykonanie oświetlenia energooszczędnego na ul. K. Miarki w Zdzieszowicach – 16 lamp – 

wydatkowano 70 000zł,
- wykonanie oświetlenia energooszczędnego na ul.  Działkowca w Januszkowicach – I i  II 

etap – wydatkowano 213 925zł,
- modernizacja  oświetlenia  przy  ul.  Nowej  od  Zębiec  A-3  do  ul.  Filarskiego  –  10  szt.  – 

wydatkowano 44 000zł,
- modernizacja oświetlenia na ul. Kościuszki – 16 szt. – wydatkowano 72 000zł,
- modernizacja oświetlenia ul. Korfantego – 10 lamp – I etap – wydatkowano 46 000zł,
- modernizacja  oświetlenia  chodnikowego  na  skrzyżowaniu  ul.  Chrobrego  i  Pokoju  – 

wydatkowano 11 300zł,

Zadania realizowane przez ZGKiM 
- zakup zamiatarki hydraulicznej 14.600 zł,
- wymiana okien w budynku przy ul. Filarskiego w Zdzieszowicach (Przychodnia) – 
wydatkowano 26 000zł,
- wymiana okien na ul. Filarskiego 19 ( PZ ) – wydatkowano 99 998zł,
- remont dachu Zębiec A-3, B-3 – wydatkowano 27 928zł,

GFOŚiGW:
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- Dofinansowanie  dla  mieszkańców  Gminy  Zdzieszowice  związane  ze  zmianą 
ogrzewania  budynków  mieszkalnych  -  przejście  z  paliwa  stałego  na  ekologiczne  – 
wydatkowano 74 531zł (GFOŚiGW),

w 2006 roku:
- budowa  drogi  dojazdowej  do  gruntów rolnych  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów działka 

448,234,898, 439 obręb Januszkowice o dł.1578 km. – wydatkowano 378 533,68zł,
- wykonanie utwardzenia i asfaltowania części ul. Strzeleckiej – wydatkowano 85 532,42zł,
- wykonanie  dokumentacji  na  drogę  dojazdową  do  działek  przy  ul.  Żyrowskiej – 

wydatkowano 9 760zł,
- projekt modernizacji drogi transportu rolnego Nr 547 w Żyrowej droga do obszaru Leśnik 

(dok. Do złoż. wniosku o dof. z WFOGR ) – wydatkowano 9 799,04zł,
- wykonanie utwardzenia dojazdu do posesji  Fabrycznej 33 oraz wykonanie nawierzchni z 

płyt ażurowych wraz z okrawężnikowaniem – wydatkowano 22 880,62zł,
- wykonanie łącznika z kostki brukowej ul. Wigury i Pionierów – wydatkowano 14 850,67zł,
- remont budynku samorządowego w Żyrowej – wydatkowano 9 989,16zł,
- modernizacja budynku przy ul. Filarskiego 25 – wydatkowano 551 953,05zł,
- modernizacja budynku PSP Nr 2 – wydatkowano 86 436,31zł,
- wykonanie pokrycia dachowego w PSP Nr 2 – wydatkowano 322 625,70zł,
- modernizacja  kotłowni  wraz  z  instalacją  c.o  w  PSP  w  Rozwadzy  –  wydatkowano 

156 616,15zł,
- wymiana okien w P-2 – wydatkowano 21 078,34zł,
- modernizacja obiektu gimnazjum – wydatkowano 421 461,57zł,
- modernizacja budynku  żłobka ( m.in. wymiana okien, rem. dachu, rem. rozdz. posiłków i 

łazienek ) – wydatkowano 81 089,49zł,
- projekt  i  wykonanie  oświetlenia  na  ul.  Słowackiego  w  Zdzieszowicach  –  wydatkowano 

75 414,43zł,
- wykonanie oświetlenia na ul. Wiejskiej w Krępnej – wykonano 50 000zł,
- wymiana lamp na łączniku ul. Korfantego-Kościuszki -  wydatkowano 14 998,28zł,
- modernizacja oświetlenia ul. Korfantego 20-28 – wydatkowano 49 994,25zł,
- wymiana oświetlenia wzdłuż Zespołu Szkół – 7 szt. – wydatkowano 32 000zł,
- projekt  i  wykonanie  oświetlenia  na  ul.  Cmentarnej  w  Krępnej  w  rejonie  cmentarza  – 

wydatkowano 29 997,46zł,
- projekt i wykonanie oświetlenia chodnikowego na ul. Szkolnej w Rozwadzy – wydatkowano 

84 684,24zł,
- projekt  i  wykonanie  oświetlenia  chodnikowego  na  ul.  Jasiońskiej  w  Rozwadzy  – 

wydatkowano 109 010,53zł,
- modernizacja  oświetlenia  chodnikowego  przez  Park  Miejski-  od  posesji  Szweda  do  ul. 

Wolności – wydatkowano 100 000zł,
- modernizacja  punktów  świetlnych  w  gminie  na  energooszczędne  –  wydatkowano 

149 879,92zł,
- modernizacja  oświetlenia  na  ul.  Korfantego-Kościuszki  20  lamp  w  Zdzieszowicach  – 

wydatkowano 105 999,14zł,

GFOŚiGW:
- dofinansowanie  dla  mieszkańców  Gminy  Zdzieszowice  związane  ze  zmianą 
ogrzewania  budynków  mieszkalnych-  przejście  z  paliwa  stałego  na  ekologiczne  – 
wydatkowano 123 128,03zł,

w 2007 roku:
- modernizacja drogi od lasu do posesji Gil w Oleszce – wydatkowano 15 738zł
- budowa drogi dojazdowej do garaży wzdłuż torów kolejowych – wydatkowano 59 615,44zł,
- utwardzenie drogi wzdłuż boiska w Parku Miejskim – wydatkowano 69 993,92zł,
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- projekt  budowy  drogi  wewnętrznej  ze  stanowiskami  postojowymi  przy  ul.  Nowej  – 
wydatkowano 8 540zł,

- modernizacja  budynku  przy  ul.  Filarskiego  29  wraz  z  dokumentacją –  wydatkowano 
934 251,69zł,

- modernizacja  OSP  w  Żyrowej  (instalacja  c.o  i  schody  ewakuacyjne)  –  wydatkowano 
39 473,40zł,

- modernizacja  OSP  w  Żyrowej  (instalacja  c.o  i  schody  ewakuacyjne)  –  wydatkowano 
95 654zł,

- wymiana dachu budynku PSP w Rozwadzy – wydatkowano 150 177,88zł,
- modernizacja obiektu gimnazjum – wydatkowano 403 673,36zł,

Zadania realizowane przez ZGKiM 
- remont budynku Zębiec B-3 (okna, drzwi, instalacja c.o ) – wydatkowano 64 147zł,
- gazyfikacja wsi Jasiona i Oleszka – wydatkowano 685 888,16zł,

GFOŚiGW:
- modernizacja kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją  gazową oraz 
instalacji c.o w budynku PSP w Krępnej – wydatkowano 18 500zł,
- dofinansowanie  dla  mieszkańców  Gminy  Zdzieszowice  związane  ze  zmianą 
ogrzewania  budynków mieszkalnych  –  przejście  z  paliwa  stałego  na  ekologiczne  – 
wydatkowano 116 190zł,

w 2008 roku:
- remonty cząstkowe dróg – wydatkowano 19 976,77zł,
- naprawa  nawierzchni  ul.  Myśliwca  w  Jasionej  po  wykonaniu  chodnika  –  wydatkowano 

21 910,77zł,
- naprawa nawierzchni ul. Lesiańskiej w Januszkowicach – wydatkowano 27 987,11zł,
- odbudowa  dróg-  dywanik  asfaltowy  po  wymianie  sieci  wodnej  na  oś.  Kaczorownia 

w Zdzieszowicach:  ul.  Kopernika,  Żwirki,  Wigury,  Pl.  1-go Maja i  Prusa – wydatkowano 
321 473,33zł

- utwardzenie drogi przy stawie w Żyrowej – wydatkowano 9 826,73zł,
- wykonanie drogi wewnętrznej ze stanowiskami postojowymi od ul. Nowej – wydatkowano 

9 516zł,
- wykonanie zewnętrznej izolacji ścian piwnic oraz docieplenie elewacji budynku szkoły Nr 2- 

wykonanie audytu energetycznego – wydatkowano 10 000zł,
- przebudowa pozostałej części poddasza, ocieplenie dachu budynku PSP w Rozwadzy – 

wydatkowano 91 849,85zł,
- modernizacja oświetlenia na energooszczędne – wydatkowano 299 309,93zł,

Zadania realizowane przez ZGKiM 
- remont c.o w budynku Zębiec A-3 – wydatkowano 89 979,32zł,
- remont c.o w budynku Zębiec B-3 – wydatkowano 82 058,50zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m.in.: opracowanie 
ekspertyzy na
- dostawę  energii  cieplnej  z  ZK  na  potrzeby  grzewcze  osiedla  Kaczorownia  – 
wydatkowano 14 000zł,

GFOŚiGW:
- modernizacja kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazową oraz 
instalacji c.o w budynku PSP w Krępnej – wydatkowano 184 454,50zł,
- modernizacja kotłów z paliwa  stałego na gazowe wraz z instalacją gazową oraz 
instalacji  c.o.  w Filii  Przedszkola  Nr  6  przy  ul.  Karola  Miarki  –  wydatkowano 
114 827,07zł,
- Gazyfikacja Oleszka-Jasiona – wydatkowano 271 421,81zł,
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- dofinansowanie  dla  mieszkańców  Gminy  Zdzieszowice  związane  ze  zmianą 
ogrzewania  budynków mieszkalnych  –  przejście  z  paliwa  stałego  na  ekologiczne  – 
wydatkowano 68 417zł,

Ochrona przed hałasem
W latach 2005-2008 przeprowadzono szereg modernizacji  i remontów ulic na terenie gminy na 
rzecz których poniesiono koszt m.in.:

w 2005 roku:
- wykonanie poszerzenia jezdni drogi powiatowej 1443 na odcinku Żyrowa – Zdzieszowice – 

partycypacja w kosztach wraz ze Starostwem Powiatowym – wydatkowano 24 872zł,
- zakup  materiałów  i  wyposażenia  1.SM  „Osiedla  Zielona-Akacjowa”  –  zakup  kostki 

chodnikowej do wykonania zjazdu – wydatkowano 498zł,
- remonty  cząstkowe  dróg  (według  wcześniej  oznakowanych  ubytków)  –  wydatkowano 

166 619zł,
- zaasfaltowanie ul. Żwirki, Wigury, Sienkiewicza, Katowickiej do Sienkiewicza po wymianie 

sieci wodociągowej wraz z przyłączami – wydatkowano 40 200zł,
- remont  chodnika  z  płytek  chodnikowych  na  Oś.  Piastow  II  (obok  przepompowni)  – 

wydatkowano 993zł,
- remont  chodnika  przy  ul.  Nowej  (przy  budynku  Stacji  Opieki  Caritas)  –  wydatkowano 

2 000zł,
- naprawy chodników w mieście i gminie – wydatkowano 18 439zł,
- remont chodnika ul. Kolejowa – do tunelu PKP – wydatkowano 6 000zł,
- modernizacja chodnika przy ul. Nowej od G. Św. Anny do ul. Filarskiego – wydatkowano 

61 385zł,
- modernizacja parkingu i jezdni przy ul. Kościuszki (przy bloku 16) – wydatkowano 26 149zł,
- wykonanie  chodnika  na  ul.  Pionierów  od  ul.  G.  Św.  Anny  do  Sienkiewicza  oraz 

modernizacja  chodnika  dwustronnie  od  ul.  Sienkiewicza  w  kierunku  ul.  Żyrowskiej  – 
wydatkowano 293 938zł,

- wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Słowackiego do budynku 18 z regulacją studzienek – 
wydatkowano 37 398zł,

- wykonanie łącznika od ul.  Strzeleckiej  do G. Św. Anny (pomiędzy działką 2350-2337) – 
wydatkowano 32 326zł,

- modernizacja nawierzchni na ul. Odrzańskiej – cienki dywanik lub remont drogi gminnej na 
Obszarze Gospodarczym Januszkowic (koszt opracowania dokumentacji) – wydatkowano 
70 760zł,

- remont drogi dojazdowej do P-3 i P-5 – wydatkowano 20 824zł,
- modernizacja  nawierzchni  dróg  na  Oś.  Piastów  II  wzdłuż  budynku  17-22  i  13  – 

wydatkowano 75 328zł,

w 2006 roku:
- remonty cząstkowe dróg – wydatkowano 199 427,15zł,
- remont ul. Działkowca w Januszkowicach (do hali produkcyjnej ZK-REM) – wydatkowano 

19 540,01zł,
- remont nawierzchni asfaltowej ul. K. Miarki w Zdzieszowicach – wydatkowano 323 963zł,
- modernizacja nawierzchni na ul. Odrzańskiej w Krępnej – wydatkowano 98 972,79zł,
- utwardzenie ul. Wodnej w Krępnej wraz z chodnikiem – wydatkowano 122 622,19zł,
- remont nawierzchni asfaltowej ul. Fabrycznej – wydatkowano 402 001,65zł,
- budowa drogi asfaltowej na ul. Pięknej w Januszkowicach – wydatkowano 260 975,91zł,
- budowa drogi asfaltowej na ul. A. Bożka w Januszkowicach – wydatkowano 129 997,58zł,
- budowa  drogi  asfaltowej  na  ul.  Spokojnej  w  Januszkowicach  wraz  z  Parkingiem  – 

wydatkowano 254 406,15zł,
- budowa drogi asfaltowej na ul. Zamkowej w Januszkowicach – wydatkowano 162 058,18zł,
- modernizacja nawierzchni na ul. Parkowej w Zdzieszowicach – wydatkowano 1 220zł,
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- modernizacja drogi ul.  Bocznej do posesji  P. Cieślewicz I  etap wraz z projektem od ul. 
Bocznej do

- Żyrowskiej I i II etap – wydatkowano 8 656,74zł,
- modernizacja drogi-cienki dywanik asfaltowy na Oś. Piastów I od torów kolejowych do ul. 

Pokoju wzdłuż bloków 2,4,8 – wydatkowano 67 513,87zł,
- modernizacja  drogi  z  regulacją  studzienek  od  ul.  Chrobrego  wzdłuż  budynku 

samorządowego Piastów I – wydatkowano 84 958,48zł,
- modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Myśliwca w Jasionej – wydatkowano 1 220zł,
- modernizacja  drogi  oraz  wykonanie  parkingu  na  ul.  Kolejowej  w  Zdzieszowicach  – 

wydatkowano 3 416zł,
- modernizacja  drogi  ul.  Myśliwca  od  przejazdu  kolejowego  do  ul.  Pokoju  Piastów  II  – 

wydatkowano 129 972,74zł,
- modernizacja  ul.  Górnej  w  Zdzieszowicach  od  K.  Miarki  do  Pokoju  –  wydatkowano 

222 326,18zł,
- modernizacja dróg-cienki dywanik asfaltowy na Piastów I i od ul. Chrobrego wzdłuŜ bloku 

1-2, między budynkami 2 i  4,  od budynku 3 do7 do wjazdu w stronę  Biedronki,  wzdłuż 
budynku 9, od budynku 7 w stronę przejścia między budynkiem 8 i 9, wzdłuż bloku Nr 8 ul. 
Chrobrego – wydatkowano 1 464zł,

- modernizacja  łącznika-cienki  dywanik  asfaltowy  od  ul.  Kościuszki  wzdłuż  budynku 
Korfantego 12 – wydatkowano 610zł,

- modernizacja nawierzchni-cienki dywanik asfaltowy na ul. Akacjowej od ul. Fabrycznej do 
Akacjowej14 oraz na ul. Leśnej z regulacją studzienek – wydatkowano 155 848,97zł,

- modernizacja nawierzchni-cienki dywanik asfaltowy-od budynku starej Policji do ul. Zielonej 
– wydatkowano 60 270,34zł,

w 2007 roku:
- remonty cząstkowe dróg – wydatkowano 143 229,34zł,
- remont drogi dojazdowej na Lesiany w Januszkowicach od mostku do Srebrnego Jeziora – 

wydatkowano 49 671,45zł
- budowa  drogi  asfaltowej  na  ul.  Zamkowej  w Januszkowicach  –  odnoga  –  zakończenie 

zadania – wydatkowano 109 993,02zł,
- modernizacja drogi ul. Bocznej do posesji Cieślewicz – I etap – wydatkowano 652 126,19zł,
- remont  dróg  –  cienki  dywanik  asfaltowy  po  wymianie  sieci  wodociągowej  na  osiedlu 

Kaczorownia
- w Zdzieszowicach – wydatkowano 1 928 174,31zł,
- modernizacja drogi od Myśliwca do Rozwadzy (ogr. ruchu poj.mech.za wyjąt. mieszkań. 

posesji i rolników posiad. pola – wydatkowano 1 923,02zł,
- koncepcja  wykonania  obwodnicy  miasta  od  ul.  Kozielskiej  przez  Wschodnią,  K.  Miarki, 

Myśliwca i tunelem pod torami PKP do ul. Filarskiego – wydatkowano 99 979zł,
- wykonanie projektu budowy drogi na ul. Wypoczykowej w Januszkowicach – wydatkowano 

30 988zł,
- remont ul. Wodnej w Krępnej – wydatkowano 49 991,88zł,
- modernizacja dróg – cienki dywanik asfaltowy na Piastów I – wydatkowano 159 984,37zł,
- cienki dywanik asfaltowy przy bloku Kościuszki 12 (łącznik) – wydatkowano 62 993,92zł,
- modernizacja  punktów  świetlnych  w  gminie  na  energooszczędne  –  wydatkowano 

306 382,74zł,
- modernizacja  oświetlenia  na  ul.  Strzeleckiej  (od  Słowackiego  do  Roosevelta)  – 

wydatkowano 25 316,34zł,
- modernizacja  oświetlenia  ulicznego  na  osiedlu  Dalnia  w  Oleszce  –  wydatkowano 

24 996,18zł,
- modernizacja  oświetlenia  ulicznego  na  osiedlu  Dalnia  w  Oleszce  –  wydatkowano 

80 236,60zł,

w 2008 roku:
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- remont ( dywanik na gorąco ) drogi dojazdowej od ul. Fabrycznej do basenu oraz parkingu 
(wraz  okrawężnikowaniem  i  regulacją  4  studzienek  wody  deszczowej)  –  wydatkowano 
52 806,85zł,

Poważne awarie i nadzwyczajne zagrożenia środowiska:
W celu ograniczenia poważnych awarii i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie gminy 
wydatkowano następujące kwoty:

w 2005 roku:
- Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano 160 191zł,

w 2006 roku:
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano 6 473,23zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano 89 761,85zł,
- Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano 304 661,73zł,

w 2007 roku:
- Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano 891 521,24zł,

Zadania realizowane przez ZGKiM 
- remont i wymiana hydrantów p. pożarowych w gminie – wydatkowano 50 000zł,
- remont  muru  oporowego  przy  zbiorniku  p.poż.  w  Żyrowej  –  całość  zadania  – 
wydatkowano 29 900zł,

w 2008 roku:
- Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano 981 345,32zł,
- remont  muru  oporowego  przy  zbiorniku  p.  pożarowym  w  Żyrowej  –  wydatkowano 

38 431,32zł,

Ochrona przyrody i krajobrazu, zabytków:

w 2005 roku:
- wycinka drzew na Osiedlu Piastów II – wydatkowano 3 271zł,
- wycinka drzewa przy ul. Fabrycznej – wydatkowano 1 000zł,
- budowa chodnika – ścieżki rowerowej ze Zdzieszowic do Żyrowej przy drodze powiatowej 

Nr  1443  –  partycypacja  w kosztach  wraz  ze Starostwem Powiatowym  – wydatkowano 
100 000zł,

- wkład własny – realizacja programu „Rowerem Bliżej  Naszego Dziedzictwa”  – II  etap – 
wydatkowano 27 338zł,

- współfinansowanie  programów  realizowanych  ze  środków  bezzwrotnych  pochodzących 
z Euroregionu Pradziad na realizację programu „Rowerem Bliżej Naszego Dziedzictwa” – 
wydatkowano 41 406zł,

- opracowanie ekofizjografii gminy Zdzieszowice – wydatkowano 23 912zł,
- oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 323 456zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano 149 952zł,
- zakup nasadzeń ozdobnych na klomb przy ul. Fabrycznej – wydatkowano 431zł,
- remont klombu przy ul. Fabrycznej – wydatkowano 4 091zł,
- niwelacja terenu, nawiezienie ziemi, wykonanie piaskownicy pomiędzy budynkiem Zębiec 

A-3,B-3 – wydatkowano 2 449zł,
- wykonanie projektu nasadzeń stałych w gminie – wydatkowano 10 000zł,
- dotacja  celowa  z  budżetu  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  prac  remontowych 

i konserwatorskich  obiektów  zabytkowych  przekazanych  jednostkom  niezaliczanym  do 
sektora finansów publicznych – partycypacja w kosztach malowania zabytkowego kościoła 
w Jasionej -środki RS Jasiona i Oleszka – wydatkowano 4 000zł,
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GFOŚiGW:
- Zabezpieczenie  kasztanowców  –  szrotówka  kasztanowcowiaczka  –  280  sztuk  – 
wydatkowano 11 499zł, 
- Zakup drzew i nasadzeń – wydatkowano 9 988zł, 
- Wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja – wydatkowano 20 955zł, 

w 2006 roku:
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano 199 928,28zł
- modernizacja  Parku Miejskiego  w tym:  m.in.  estrady,  widowni,  urządzeń  zabawowych  i 

oświetlenia – wydatkowano 130 976,15zł,
- zagospodarowanie  placu  przy ul.  Nowej  oraz  G.  Św.  Anny  (według  projektu  nasadzeń 

stałych ) – wydatkowano 113 689,94zł,

GFOŚiGW:
- zabezpieczenie kasztanowców – wydatkowano 11 913,80zł,
- wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja – wydatkowano 39 701,73zł,
- Zakup drzew i nasadzeń – wydatkowano 9 991zł

w 2007 roku:
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano 209 904,53zł,

Zadania realizowane przez ZGKiM 
- remont klombu na dz.510/54 przy posesji  P.  Pieszkała  i  ul.  Fabrycznej  – 
wydatkowano 9 293,13 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowano 20 000zł,

GFOŚiGW:
- zakup drzew i nasadzeń – wydatkowano 19 984,58zł,
- zabezpieczenie kasztanowców – wydatkowano 14 942,21zł,
- wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja – wydatkowano 44 546,60zł,

w 2008 roku:
- wykonanie  trawników  darniowych  z  trawy  rolowanej  przy  boiskach  –  wydatkowano 

19 982,71zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano 234 766,16zł,

GFOŚiGW:
- zakup drzew i nasadzeń – wydatkowano 29 921,88zł,
- zabezpieczenie kasztanowców – wydatkowano 14 989,73zł
- wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja – wydatkowano 56 850,78zł,

Edukacja ekologiczna
Na terenie Gminy Zdzieszowice prowadzone były następujące działania:

-  edukacja  ekologiczna  mieszkańców  w  zakresie  ochrony  środowiska  (przekazanie 
mieszańcom  „ulotek”  informacyjnych  na  temat  prawidłowego  segregowania  odpadów; 
utrzymywania czystości i porządku w gminie)
- w szkołach i przedszkolach organizowane są  liczne konkursy ekologiczne,  olimpiady, 
akcje „Sprzątania świata”, zbiórka zużytych baterii.

Coroczne akcje:
- udział w akcji Sprzątanie Świata,
- zajęcia terenowe w ramach szkolnego Dnia Turystyki Regionalnej,
- szkolne obchody Dnia Ziemi,
- udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta,
- szkolna akcja Posprzątajmy Naszą Małą Ojczyznę,
- ogólnoszkolna zbiórka kasztanów i żołędzi,
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- udział w konkursie „Tydzień Ziemi – Cywilizacja odpadów”,
- realizacja projektu „Ratujemy kasztanowce” w ramach kampanii Niezapominajka znakiem 
jakości naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju,    
- całoroczna zbiórka makulatury i puszek aluminiowych - Recykling
- całoroczna zbiórka baterii na terenie szkoły połączona z promocją segregacji śmieci
- udział w programie opracowanym przez fundację GAP Polska - „Program ekozespołów 
w mojej szkole”.

Udział w ekologicznych projektach ogólnopolskich i programach edukacyjnych:
- „Aktywna ochrona sów w Polsce” - (spotkanie z ornitologiem z Uniwersytetu Opolskiego, 
udział  w szkoleniu  nauczycieli,  zajęcia  warsztatowe  prowadzone  w  oparciu  o  pakiet 
edukacyjny i materiały multimedialne).
Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Żyrowej  –  I  miejsce  w  województwie  w  konkursie 
„Pożyteczna sowa”
- Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji dla dzieci i młodzieży podnoszący wiedzę na  
temat ochrony grzybów w Polsce – (zajęcia warsztatowe i prezentacje multimedialne)
- „Ptaki Drapieżne” - w ramach ogólnopolskiego programu przygotowanego przez Komitet  
Ochrony Ołów -(realizacja zajęć warsztatowych w oparciu o scenariusze zajęć i materiały 
edukacyjne).
-  Ogólnopolski  Projekt  „Suseł”  -  restytucja  susła  moręgowatego  na  terenie  Polski  – 
(spotkanie z członkiem OTPP salamandra, zajęcia warsztatowe),
- „Wszystkie śmieci nasze są – Baterie 2008” i „Zmień blask puszki na wody dzbanuszki” – 
organizatorem konkursów (zbiórka baterii i puszek aluminiowych) była Fundacja Rozwoju 
Ekologicznego „Wspólny Cel” oraz Towarzystwo Ekologiczno – Społeczne „Wolę Być”,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach – wyróżnienie dla uczniów szkoły 
biorących udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta” organizatorem 
konkursu jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” 
w Warszawie. 

Współpraca z instytucjami w ramach działań ekologicznych:
-  z  Zespołem  Opolskich  Parków  Krajobrazowych  -  zajęcia  terenowe,  wycieczki,  akcje 
ogólnoszkolne, turnieje Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej, Turniej Wiedzy Ekologicznej’
-  z  Urzędem  Miejskim  i  Zakładem  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  
w Zdzieszowicach – akcje „Sprzątania Świata”, szkolna akcja „Posprzątajmy Naszą Małą 
Ojczyznę”,
- z Oddziałem Muzeum Przyrodniczego przy Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św.  
Anny –  zajęcia  edukacyjne  (handel  zwierzętami,  CITES,  ochrona  ptaków  w  Polsce), 
konkurs „Ptaki  mojej  okolicy”,  zajęcia  terenowe (odławianie  i  obrączkowanie  ptaków na 
przelotach jako kluczowe źródło wiedzy o ptakach migrujących),
z Uniwersytetem Opolskim – prelekcje związane z ochroną zwierząt w Polsce i w naszej 
okolicy.

Opieka nad ptakami w zimie 
Systematyczne dokarmianie ptaków w karmnikach ustawionych na balkonie szkolnym.
Całoroczna praca w społecznych zajęciach pozaszkolnych „Klubu Młodych Odkrywców”
Wiodącym celem jest wyrobienie u uczniów postaw proekologicznych.
Realizacja ogólnopolskiego programu Żywioły (uczniowie klas I-III). 

Poza tym w ramach edukacji ekologicznej wydatkowano kwoty m.in.:
- wkład własny – realizacja programu „Rowerem Bliżej Naszego Dziedzictwa”  – III  etap – 

wydatkowano 1 263,92zł,
- środki strukturalne z EFRR w ramach programu INTERREG III A otrzymane z Euroregionu 

Pradziad na realizację mikroprojektu  „Rowerem Bliżej Naszego Dziedzictwa” – III etap – 
wydatkowano 65 080,95zł,

- wkład  własny-realizacja  programu  „Rowerem  Bliżej  Naszego  Dziedzictwa  –  III  etap  – 
współfinansowanie  programu  INTERREG  III  A  z  EFRR  realizowanego  ze  środków  z 
Euroregionu Pradziad – wydatkowano 21 693,66zł,

- wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż Odry-wkład własny – 6 173,20zł,
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6.  ZAŁOŻENIA  OCHRONY  ŚRODOWISKA  GMINY  ZDZIESZOWICE  NA  LATA  2009-2012 
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016

Naczelną  zasadą  przyjętą  w przedmiotowym  programie  jest  zasada  zrównoważonego  rozwoju 
w celu  umożliwienia  lepszego  zagospodarowania  istniejącego  potencjału  gminy  (zasobów 
środowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi oraz wiedzy).
Na  podstawie  kompleksowego  raportu  o  stanie  środowiska  i  źródłach  jego  przekształcenia  
i zagrożenia przedstawiono poniżej propozycję działań programowych umożliwiających spełnienie 
zasady zrównoważonego rozwoju poprzez koordynację działań w sferze gospodarczej, społecznej 
i środowiskowej. Daje to możliwość  planowania przyszłości gminy w perspektywie kilkunastu lat 
i umożliwia  aktywizację społeczeństwa gminy,  zwiększenie inicjatywy i  wpływu społeczności  na 
realizację działań rozwojowych.
Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska powinny posłużyć do tworzenia 
warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności 
na  niepogarszaniu  stanu  środowiska  przyrodniczego  na  danym  terenie,  a  następnie  na  jego 
poprawie.  Realizacja  wytyczonych  celów  w  programie  powinna  spowodować  zrównoważony 
rozwój  gospodarczy,  polepszenie  warunków  życia  mieszkańców  przy  zachowaniu  walorów 
środowiska naturalnego na terenie gminy.

6.1. Cele ekologiczne 
Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska,  a także zakres przeobrażeń na terenie gminy 
wymusiła  wyznaczenie  celów  średniookresowych  i  priorytetowych,  a  także  przyjęcie  zadań 
z zakresu wielu sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych 
zagadnień,  których  rozwiązanie  przyczyni  się  w  przyszłości  do  poprawy  stanu  środowiska  na 
terenie gminy. 
Wyboru  priorytetów  ekologicznych  dokonano  w  oparciu  o  diagnozę  stanu  poszczególnych 
komponentów  środowiska  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice,  uwarunkowania  zewnętrzne 
(obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska.
Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie Gminy Zdzieszowice na lata 2009-
2012  z  perspektywą  2013-2016  przeprowadzono  przy  zastosowaniu  następujących  kryteriów 
organizacyjnych i środowiskowych.

6.1.1. Kryteria o charakterze organizacyjnym

- wymiar zadania przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny),
- konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych 
- zabezpieczenia środków na realizację lub możliwość uzyskania dodatkowych zewnętrznych 

środków finansowych (z Unii Europejskiej z innych źródeł zagranicznych lub krajowych),
- efektywność ekologiczna przedsięwzięcia,
- znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej,
- spełnianie  wymogów zrównoważonego rozwoju  -  zgodność przedsięwzięcia  dla  rozwoju 

gospodarczego gminy.

6.1.2. Kryteria o charakterze środowiskowym

- możliwość  likwidacji  lub  ograniczenia  najpoważniejszych  zagrożeń środowiska  i zdrowia 
ludzi, 

- zgodność  z  celami  ekologicznymi  i  zasadniczymi  kierunkami  zadań  wynikających  ze 
Strategii rozwoju województwa opolskiego,

- zgodność  z  celami  i  priorytetami  ekologicznymi  określonymi  w  “Polityce  Ekologicznej 
Państwa  w  latach  2009-2012  z  perspektywą  do  roku  2016”  i „Programie  Ochrony 
Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku”,

- zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska,
- skala  dysproporcji  pomiędzy aktualnym i  prognozowanym stanem środowiska a stanem 

wymaganym przez prawo,
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- skala  efektywności  ekologicznej  przedsięwzięcia  (efekt  planowany,  tempo  jego 
osiągnięcia),

- wieloaspektowość  efektów  ekologicznych  przedsięwzięcia  (możliwość  jednoczesnego 
osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska),

- w odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium była zgodność proponowanych 
zadań z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki odpadami poprzez priorytetowe 
traktowanie  tworzenia  systemów,  działań  w  zakresie  zbiórki  i  transportu,  odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów.

6.1.3. Cele ekologiczne dla Gminy Zdzieszowice.
Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczono następujące cele dla Gminy Zdzieszowice 
z zakresu ochrony środowiska:

- środowisko  dla  zdrowia  –  dalsza  poprawa  jakości  środowiska  i  bezpieczeństwa 
ekologicznego,

- wzmocnienie  systemu  zarządzania  środowiskiem  oraz  podniesienie  świadomości 
ekologicznej społeczeństwa,

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,
- zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii.
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7. KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH

7.1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych
Stan wyjściowy

Wszystkie działania człowieka są prowadzone w środowisku przyrodniczym, mają więc wpływ na 
jego stan obecny i  przyszły.  Oznacza to konieczność  takiego gospodarowania,  aby zachować 
środowisko w możliwie dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Tak więc kryteria zrównoważonego 
rozwoju  powinny  być  uwzględnione  we  wszystkich  dokumentach  strategicznych  sektorów 
gospodarczych.  Dokumenty  te,  zgodnie  z  art.  46  ustawy  z  dn.  3  października  2008  roku 
o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 
środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko,  powinny  być  poddawane  tzw. 
strategicznym ocenom oddziaływania na środowisko w celu sprawdzenia, czy rozwiązania w nich 
zawarte nie przyniosą zagrożenia dla środowiska teraz i w przyszłości.2

7.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych były zgodne z obowiązującym prawem

7.2. Zarządzanie środowiskowe
Stan wyjściowy:

Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zapewniają włączenie środowiska i jego ochrony do 
celów strategicznych firmy i  przypisanie  zagadnień do kompetencji  jej  zarządu.  Systemy te są 
dobrowolnym  zobowiązaniem  się  organizacji  w  postaci  przedsiębiorstwa,  placówki  sektora 
finansów, szkolnictwa, zdrowia, jednostki administracji publicznej i innej do podejmowania działań 
mających  na  celu  zmniejszanie  oddziaływań  na  środowisko,  związanych  z  prowadzoną 
działalnością. Posiadanie przez daną firmę prawidłowo funkcjonującego SZŚ gwarantuje, iż firma 
ta działa zgodnie ze wszystkimi przepisami ochrony środowiska.
W ostatnim pięcioleciu nastąpił dynamiczny rozwój systemów zarządzania środowiskowego. Blisko 
1 100 organizacji w Polsce posiada certyfikowane systemy zgodnie z normą PN - EN ISO 14001.
Od  2002  r.  prowadzone  były  intensywne  przygotowania  do  stworzenia  możliwości  rejestracji 
polskich  organizacji  w  systemie  EMAS.  Pierwszą  krajową  organizacją  w  tym  systemie 
zarejestrowano we wrześniu 2005 r. 

Wspólnotowy  System  Ekozarządzania  i  Audytu  (EMAS) (ang. Eco-Management  and  Audit  
Scheme)  to  system  zarządzania  środowiskowego,  w  którym  dobrowolnie  mogą  uczestniczyć 
organizacje (przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, urzędy). Głównym założeniem systemu jest 
wyróżnienie  tych  organizacji,  które  wychodzą  poza  zakres  minimalnej  zgodności  z  przepisami 
i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej.
Podstawowe zasady systemu określa rozporządzenie 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji we wspólnotowym systemie 
ekozarządzania i audytu (EMAS). Rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r. zaczęło obowiązywać 
w Polsce.
System EMAS wykazuje duże podobieństwo do normy ISO 14001. Od roku 2001 treść normy ISO 
14001 została włączona do rozporządzenia EMAS, pozwalając na ograniczenie się do identyfikacji 
dodatkowych  wymagań  stawianych  organizacjom  w  systemie  EMAS.  Wdrożenie  systemu 
zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO 14001 można traktować jako 
krok w kierunku rejestracji w systemie EMAS

2 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 – Warszawa 2008
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7.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego

Kierunki działań:

Zadania własne:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o stanie środowiska, 
udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska

Gmina Zdzieszowice

Współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi
Gmina Zdzieszowice, 
Organizacje 
pozarządowe

Prowadzenie w formie elektronicznej   publicznie dostępnych wykazów 
danych  o dokumentach zawierających  informacje  o  środowisku  i  jego 
ochronie oraz ich udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej

Gmina Zdzieszowice, 
GFOŚiGW

Zachęcanie organizacji do wzięcia udziału w programach szkoleniowo-
informacyjnych dotyczących EMAS. 

Gmina  Zdzieszowice

7.3. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska
Stan wyjściowy
Rola  edukacji  ekologicznej  w  procesie  realizacji  polityki  środowiskowej,  a  więc  i  obowiązków 
ekologicznych, jest szczególnie istotna. Problem niedostatków w zakresie ochrony środowiska jest 
widoczny nie tylko z punktu widzenia stosowanych przez przedsiębiorców technologii (a raczej ich 
niestosowania,  braku  polityki  segregacji  odpadów,  braku  odpowiedniej  ilości  odpowiednich 
jakościowo składowisk odpadów itp.), jak i wyrobienia w społeczeństwie, szacunku do otaczającej 
przyrody.  Nie  chodzi  również  tylko  o  edukację  w ścisłym  tego  słowa  znaczeniu,  czyli  proces 
nauczania, świadczony w ramach systemu oświaty, ale o kształtowanie świadomości ekologicznej 
w każdej dziedzinie życia, mającej jakikolwiek związek z ochroną środowiska. 
Działania prowadzone w Gminie Zdzieszowice szczegółowo opisane zostały w rozdziale 5.

7.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą: „myśl  
globalnie, działaj lokalnie”

Kierunki działań:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej Gmina Zdzieszowice
Wspieranie  merytoryczne  i  finansowe  aktywnych  form  edukacji 
ekologicznej  dzieci  i młodzieży  np.  organizowanie  konkursów  i  sesji 
popularno-naukowych związanych z tematyką środowiskową

Gmina Zdzieszowice, 
organizacje 
pozarządowe

Wsparcie  finansowe  projektów  z  zakresu  edukacji  ekologicznej  o 
zasięgu ponadgminnym

Gmina Zdzieszowice, 
organizacje 
pozarządowe

Współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji stanu 
środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony

Gmina Zdzieszowice, 
organizacje 
pozarządowe

Udział  przedstawicieli  Urzędu  Gminy  w  szkoleniach  z  zakresu 
publicznego dostępu do informacji o środowisku

Gmina Zdzieszowice, 
organizacje 
pozarządowe
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Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Doskonalenie  metod  udostępniania  informacji  o  środowisku  i  jego 
ochronie przez wszystkie instytucje publiczne

Gmina Zdzieszowice

Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej Gmina Zdzieszowice, 
GFOŚiGW

7.4. Odpowiedzialność za szkody w środowisku
Stan wyjściowy
W marcu 2007 roku Sejm uchwalił w ustawę o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, która 
określa zasady odpowiedzialności  za zanieczyszczenia.  Ustawa dostosowuje polskie  prawo do 
dyrektywy unijnej z 2004 roku. 
Zasada zakładająca, że zanieczyszczający środowisko płaci, jest stosowana w Polsce już od lat. 
System opłat  i  kar  za zanieczyszczenia i  szkody w środowisku był  wprowadzony w latach 80. 
Działał  skutecznie, ale nie był  rozwiązaniem kompatybilnym z jednolitą polityką w tym zakresie 
w Unii. Ustawa określa zasady odpowiedzialności za naprawę szkód w środowisku. Z powodu nie 
wywiązywania się sprawców z tego obowiązku, instytucje publiczne ponoszą straty w wysokości 
od  25  do  125 mln  zł  rocznie.  Nowe  prawo  przewiduje,  że  osoby  poszkodowane  lub  inne 
zainteresowane strony (np. organizacje ekologiczne) będą mogły zgłaszać zaistniałe szkody do 
organów ochrony środowiska.  W przypadku,  gdy nie będzie można rozpoznać sprawcy lub nie 
będzie można wobec niego rozpocząć egzekucji, naprawą szkody zajmie się wojewoda. Na nim 
ciąży  również  obowiązek  podjęcia  działań  w  przypadkach  wystąpienia  zagrożenia  życia  lub 
zdrowia ludzi albo pojawienia się nieodwracalnych szkód w środowisku. Jeśli zagrożenie zostanie 
wywołane  przez  organizmy  genetycznie  zmodyfikowane,  organem  odpowiedzialnym  będzie 
minister środowiska.
Ustawa  Prawo  ochrony  środowiska  rozróżnia  dwa  rodzaje  odpowiedzialności  związanej 
z występowaniem szkody w środowisku:

odpowiedzialność administracyjna związana z egzekwowaniem administracyjnych,
obowiązków ciążących na podmiotach korzystających ze środowiska,
odpowiedzialność cywilnoprawna pozostająca w gestii sądów powszechnych.

Chociaż  polskie  podejście  do kwestii  odpowiedzialności  sprawcy za szkody w środowisku  jest 
szersze od wspólnotowego,  to w najbliższych latach polityką w tym zakresie kształtować będą 
przepisy UE zawarte w Dyrektywie  2004/35/WE w sprawie  odpowiedzialności  za zapobieganie 
i naprawę szkód w środowisku.
Do  zadań  Głównego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  należeć  będzie  prowadzenie  rejestru 
zagrożeń i szkód w środowisku.

7.4.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w 
środowisku i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody

Kierunki działań:

Zadania koordynowane:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Stworzenie  bazy  danych  o  szkodach  w  środowisku  i  działaniach 
naprawczych

Inspektorat Ochrony 
Środowiska 

Prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody w
środowisku dla pracowników administracji, sądownictwa oraz podmiotów 
gospodarczych

Inspektorat Ochrony 
Środowiska, 
organizacje 
pozarządowe
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7.5. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym
Stan wyjściowy
Miejscowy plan, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., jest 
podstawowym  instrumentem  kształtowania  ładu  przestrzennego  pozwalającym  gminom  na 
racjonalną  gospodarkę  terenami.  Poza  planem  miejscowym  w  systemie  planowania 
przestrzennego  występują  instrumenty pomocnicze,  w postaci  decyzji  lokalizacyjnych.  Pomimo 
istnienia ustawy oraz ustaw określających kompetencje w tym zakresie samorządów wszystkich 
szczebli  znaczna  powierzchnia  kraju  nie  jest  objęta  miejscowymi  planami  zagospodarowania 
przestrzennego.  Taka  sytuacja  powoduje  wydawanie  wielu  decyzji  lokalizacyjnych 
i gospodarczych,  podejmowanych  bez  uwzględnienia  konieczności  zachowania  ładu 
przestrzennego  i  uporządkowanego  rozwoju  terenów  mieszkaniowych,  przemysłowych  czy 
rekreacyjnych.

7.5.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być 
podstawą lokalizacji nowych inwestycji

Kierunki działań:

Zadania własne:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności wynikających 
z opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko

Gmina Zdzieszowice

Wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóż kopalin przed
zagospodarowaniem  powierzchni  uniemożliwiającym  przyszłe 
wykorzystanie

Gmina Zdzieszowice

Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników
monitoringu środowiska,  w szczególności  w zakresie powietrza,  wód i 
hałasu

Gmina Zdzieszowice

Zadania koordynowane:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko już 
na  etapie  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego

Inwestor, Regionalny 
Dyrektor Ochrony 
Środowiska, 
Państwowy 
Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny
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8. OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH

8.1. Ochrona przyrody
Stan wyjściowy – dominujące w gminie zbiorowiska roślinne.

Pod  względem  geobotanicznym,  obszar  Gminy  Zdzieszowice,  zgodnie  z  podziałem 
Matuszkiewicza  (1994)  należy  do  pograniczu  dwóch  działów  wchodzących  w  skład  prowincji 
środkowoeuropejskiej,  podprowincji  środkowoeuropejskiej  właściwej:  działu  brandenbursko  – 
wielkopolskiego,  krainy  dolnośląskiej,  okręgu  głubczycko  –  ostrawskiego  oraz  działu  wyżyn 
południowowielkopolskich, krainy górnośląskiej, okręgu rybnicko – strzeleckiego.

Roślinność potencjalną obszaru stanowią zbiorowiska leśne należące do:
 niżowych, nadrzecznych łęgów jesionowo – wiązowych w strefie zalewów periodycznych 

rzeki Odry (Salici – Populetum, Salicetium triandro – viminalis),
 niżowych, nadrzecznych łęgów jesionowo – wiązowych w strefie zalewów epizodycznych 

rzeki Odry Ficario – Ulmetum typicum,
 grądów subkontynentalnych lipowo – dębowo – grabowych Tilio – Carpinetum, w odmianie 

małopolskiej z bukiem i jodłą, w formie wyżynnej, serii ubogiej, na obszarze wysoczyzny 
plejstoceńskiej, w strefie przejściowej pomiędzy doliną Odry i masywem Chełmu,

 grądów subkontynentalnych lipowo – dębowo – grabowych Tilio – Carpinetum w odmianie 
małopolskiej  z  bukiem i  jodłą,  w formie wyżynnej,  serii  żyznej,  na obszarach wyższych 
terasów nadzalewowych Odry,

 żyznej buczyny niżowej Melico – Fagetum, na obszarze wyżynnym Masywu Chełmskiego

Obecny  charakter  roślinności  to  efekt  przekształceń  dokonanych  przez  człowieka.  Większość 
lasów została zastąpiona przez tereny użytkowane rolniczo i tereny zabudowane, ze sztucznymi 
powierzchniami  i  towarzyszącą  im  roślinnością  synantropijną  i  roślinnością  obcą.  Niewielkie 
fragmenty o charakterze zbliżonym do naturalnego zlokalizowane są na terenie rezerwatu leśnego 
„Lesisko” i na obszarze obszaru chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”.
Oprócz  formacji  leśnych  istotnym  elementem uzupełniającym  i  różnicującym  obszar  gminy  są 
użytki  zielone,  występujące  głównie  w  dolinach  cieków wodnych.  Na  terenach  niezalesionych 
występują ekosystemy łąkowe. W obrębie terenów produkcji rolnej do najcenniejszych elementów 
przyrodniczych  zaliczyć  należy  zadrzewienia  i  zakrzaczenia  śródpolne,  a  także  układy  zieleni 
przydrożnej i obudowy biologicznej cieków. Pełnią one istotne funkcje ekologiczne, krajobrazowe 
i ochronne. Ekosystemy łąkowe wraz z ekosystemami leśnymi i  zadrzewionymi tworzą mozaikę 
o dużym znaczeniu biocenotyczno – środowiskowym, stanowiąc element urozmaicający krajobraz 
gminy.
Szata  roślinna  gminy  wykazuje  silną  synatropizację  z  dominacją  zbiorowisk  nieleśnych, 
związanych z gruntami ornymi i łąkami. Dominujące na terenie gminy zbiorowiska segetalne nie 
przedstawiają  większej  wartości.  Natomiast  zbiorowiska  seminaturalne  i  antropogeniczne  łąk 
kośnych klasy Molinio – Arrhenatheretea, charakterystyczne dla użytków zielonych, nie zajmują 
poza doliną rzeki Odry większych powierzchni. Łąki świeże z rzędu Arrhenatheratalia użytkowane 
jako łąki kośne lub kośno – pastwiskowe są najczęściej spotykanym zbiorowiskiem łąkowym. Pod 
względem  florystycznym  są  to  zbiorowiska  ubogie.  Cenne  przyrodniczo  wilgotne  łąki  z  rzędu 
Molinietalia występują rzadko, głównie w dolinie rzeki Odry na siedliskach łęgowych i grądowych 
(na  południe  od  wsi:  Januszkowice,  Rozwadza  i  Krępna).  W  strefach  litoralnych  lokalnych 
zbiorników  wodnych  występują  charakterystyczne  zbiorowiska  szuwarowe  z  zespołem  trzciny 
pospolitej  Phragmitetum  australis,  manny  olbrzymiej  i  moczarki  kanadyjskiej  oraz  zarośla 
wierzbowo – topolowe.

Zieleń  urządzona  na  terenie  gminy  reprezentowana  jest  przez  zieleń  parkową,  cmentarną 
i przykościelną, a także przez szereg alei i szpalerów przydrożnych oraz zadrzewień śródpolnych
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Obszary przyrodniczo cenne
W celu  ochrony europejskiego  systemu  dziedzictwa  przyrodniczego  w  1992r.  została  przyjęta 
przez Radę Europy Europejska Sieć Ekologiczna ECONET. W 1995r. powstała koncepcja polskiej 
sieci  ekologicznej,  która  miała  być  częścią  Europejskiej  Sieci  Ekologicznej  ECONET.  Sieć 
ECONET-PL  składa  się  z  obszarów  węzłowych,  w  skład  których  wchodzą  biocentra  i  strefy 
buforowe,  z  korytarzy  ekologicznych  i  obszarów  wymagających  unaturalnienia.  W  strefach 
buforowych mają być podejmowane działania ochronne i optymalizujące formy gospodarowania, 
które  mają  zachowywać  istniejące  i  przywracać  utracone  wartości  przyrodnicze,  a  korytarze 
ekologiczne mają umożliwiać migrację gatunków pomiędzy poszczególnymi obszarami węzłowymi. 
Trwałe  przerwanie  ciągłości  korytarza  uniemożliwia  wymianę  genów  w  odciętym  ekosystemie 
(obszarze węzłowym) i prowadzi do wymierania gatunków. 
Według koncepcji  krajowej  sieci  ekologicznej  ECONET – PL przez teren Gminy Zdzieszowice 
przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym 19M – Górnej Odry oraz występuje 
obszar węzłowy o znaczeniu krajowym 14K – Góra Świętej Anny.
Dolina Odry tworzy ciąg terenów wodno-błotnych, rozciągających się z mniejszymi lub większymi 
przerwami od północnych Czech do Północnej Polski, ciągnąc się również wschodnimi granicami 
Niemiec. Jest zatem strukturą przyrodniczą o znaczeniu międzynarodowym, zwłaszcza w zakresie 
migracji elementów florystycznych i faunistycznych z terenów górskich.
Góra  Świętej  Anny  stanowi   jednostkę  ponad  ekosystemową,  wyróżniającą  się  z  otoczenia 
znaczną  różnorodnością gatunkową,  krajobrazową  i  kulturową.  Obszar  ten  stanowi  element 
zasilający system przyrodniczy województwa.

Parki krajobrazowe
Według art. 16 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku „Park Krajobrazowy obejmuje 
obszar  chroniony  ze  względu  na  wartości  przyrodnicze,  historyczne  i  kulturowe  oraz  walory 
krajobrazowe  w  celu  zachowania,  popularyzacji  tych  wartości  w  warunkach  zrównoważonego 
rozwoju”. Grunty rolne, leśne i inne nieruchomości znajdujące się w granicach Parku pozostawia 
się w gospodarczym wykorzystaniu.
W  północnej  części  gminy  zlokalizowany  jest  fragment  Parku  Krajobrazowego  „Góra  Świętej 
Anny”.  Park ustanowiony jest na mocy Rozporządzenia Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego 
z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Całkowita powierzchnia 
parku wynosi 5051,0 ha, a powierzchnia strefy ochronnej parku 6374,0. Park ten, typu wyżynnego, 
położony  jest  w  środkowo  –  wschodniej  części  województwa  opolskiego  i  obejmuje  najdalej 
wysunięty na zachód fragment Wyżyny Śląskiej. Park zapewnia ochronę masywu Chełmu wraz 
z licznymi  dolinami  i  wąwozami,  wywierzyskami  skalnymi  i  misami  krasowymi.  W  parku 
zarejestrowano  około  400  gatunków  roślin  naczyniowych,  z  czego  20  jest  objętych  ochroną 
prawną.
Głównymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi Parku Krajobrazowego ”Góra Św. Anny” są:

 charakterystyczna  i  urozmaicona  rzeźba  terenu  -  tworzy  on  jednostkę  morfologiczno- 
krajobrazową,  która  zdecydowanie  wyróżnia  się  z  płaskiej  Równiny  Opolskiej,  pod 
wpływem  erozji  wykształciły  się  formy  krasu  powierzchniowego  i  podziemnego, 
a w zalegających na krasie lessach wykształciły się malowniczych wąwozy,

 zróżnicowana budowa geologiczna - obszar budują skały wieku triasowego, trzeciorzędowe 
skały wylewne oraz osady piaszczysto-żwirowo-gliniaste zlodowacenia środkowopolskiego;

 cenne zasoby przyrodnicze, z uwagi na znaczne zróżnicowanie i zachowanie fragmentów 
dobrze  wykształconych,  naturalnych  i  półnaturalnych  siedlisk  występuje  tu  wiele 
chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, charakterystyczną cechą szaty roślinnej 
tego  terenu  jest  obecność  gatunków  muraw kserotermicznych  (poza  obszarem  gminy) 
i lasów bukowych;

 zasoby krajobrazu kulturowego, religijnego i historycznego Góry  Św. Anny objęte zostały 
przez UNESCO w 2004 roku pomnikiem historii – jednym z 15 najcenniejszych obiektów 
w kraju

Na  terenie  parku  w  części  obejmującej  Gminę  Zdzieszowice  występują  zespoły  leśne  (łęgu 
jesionowo-olszowego na niewielkich obszarach, głównie na podmokłych terenach  źródliskowych 
koło Jasiony,  żyznej  buczyny sudeckiej,  kwaśnej  buczyny niżowej),  zespoły zaroślowe (ligustru 
pospolitego i  śliwy tarniny w okolicach Oleszki, zespół bzu na skrajach lasu i dróg leśnych oraz 
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zespół  podagrycznika  pospolitego  i  lepiężnika  różowego w rezerwacie  „Lesisko”,  zespołu  wyki 
leśnej  i  zaroślowej  przy drogach leśnych między Ligotą  Dolną  i  Oleszką) oraz zespoły  łąkowe 
w postaci łąki trzęślicowej w dolinach cieków w okolicy Jasionej).

Rezerwaty przyrody
Rezerwat  częściowy  „Lesisko”  położony  jest  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  w bezpośrednim 
sąsiedztwie wsi Żyrowa. Powierzchnia rezerwatu wynosi 46,95 ha, w tym gruntu leśnego 46,22 ha. 
Przedmiotem ochrony jest starodrzew bukowy, występujący w odmianie kwaśnej buczyny niżowej 
i żyznej  buczyny  sudeckiej.  W  składzie  drzewostanu  rezerwatu  zdecydowanie  przeważa  buk 
pospolity (w 90%), a w środkowej części rezerwatu dominuje olsza, modrzew europejski i  dąb. 
Spotyka  się  także pojedyncze  okazy klonu.  W podroście  miejscami  występuje  buk zwyczajny, 
jawor oraz jesion wyniosły natomiast w podszycie – bez czarny oraz bez koralowy. W warstwie 
runa  najliczniej  dostrzec  można  następujące  gatunki:  groszek  wiosenny,  niecierpek 
drobnokwiatowy,  nawłoć  Fuchsa,  marzanka wonna,  żankiel  zwyczajny,  podagrycznik  pospolity, 
gajownik  żółty,  bodziszek cuchnący,  przytulia  wiosenna,  wyka  leśna,  wietlica  samicza,  bluszcz 
pospolity,  kłosownica  leśna,  kostrzewa  olbrzymia,  sałatnik  leśny,  konwalia  majowa,  podbiał 
pospolity występujących na obrzeżu dróg leśnych i pokrzywa zwyczajna. Natomiast w niewielkich 
płatach  występuje  szczyr  trwały,  żywiec  dziewięciolistny  oraz  miodunka  plamista.  Do  roślin 
chronionych obecnych w rezerwacie zalicza się: kopytnik  pospolity,  bluszcz pospolity,  konwalia 
majowa,  a  do  gatunków  rzadkich:  narecznica  szerokolistna,  przetacznik  górski  oraz  żywiec 
dziewięciolistny.  Las  ten  wykształcił  się  w  głębokim  wąwozie  krasowym  w  specyficznych 
warunkach  mikroklimatycznych  gwarantujących  dużą  wilgotność  i  dobry  rozkład  materii 
organicznej, co tłumaczy bujny rozwój roślinności i wykształcenie tego właśnie zespołu.

Obszary Chronionego Krajobrazu
W  południowej  części  Gminy  Zdzieszowice  znajduje  się  fragment  Obszaru  Chronionego 
Krajobrazu  „Łęg  Zdzieszowicki”.  Obszar  ten  objęto  ochroną  na  mocy  Rozporządzenia  Nr 
0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 roku w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu. Całkowita powierzchnia obszaru objętego ochroną wynosi 600 ha. Łęg Zdzieszowicki 
to unikatowa na Opolszczyźnie enklawa lasu łęgowego. Drzewostan składa się głównie z jesionów, 
olch i dorodnych dębów. Bardzo dobrze rozwinięta jest warstwa krzewów: czeremchy, jarząba oraz 
kruszyny. Ważnym i charakterystycznym elementem obszaru jest, jedno z dwóch w województwie 
opolskim, stanowisko skrzypu olbrzymiego. 
Łęg Zdzieszowicki według systemu CORINE (Dyduch – Falniowska, 1999) stanowi ostoję przyrody 
o znaczeniu europejskim: nr 511 Dolina Odry między Koźlem a Krapkowicami.

Użytki ekologiczne

Użytkami  ekologicznymi  są  zasługujące  na  ochronę  pozostałości  ekosystemów  mających 
znaczenie  dla  zachowania  różnorodności  biologicznej  -  naturalne  zbiorniki  wodne,  śródpolne 
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej 
roślinności,  starorzecza,  wychodnie  skalne,  skarpy,  kamieńce,  siedliska  przyrodnicze  oraz 
stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca 
rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”.
Na terenie Gminy Zdzieszowice użytki ekologiczne nie występują. 

Pomniki przyrody
Pomnikami  przyrody  są  pojedyncze  twory  przyrody  żywej  i  nieożywionej  lub  ich  skupiska, 
o szczególnej  wartości  przyrodniczej,  naukowej,  kulturowej,  historycznej  lub krajobrazowej  oraz 
odznaczające  się  indywidualnymi  cechami,  wyróżniającymi  je  wśród  innych  tworów,  okazałych 
rozmiarów drzewa i  krzewy gatunków rodzimych lub obcych,  źródła,  wodospady,  wywierzyska, 
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r., 
Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 880).
Na obszarze Gminy Zdzieszowice ochroną objęty został 1 pomnik przyrody ożywionej w postaci 
dwóch drzew: klon jawor oraz lipa drobnolistna. Pomnik zlokalizowany jest na terenie parku we wsi 
Żyrowa.
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Na  terenie  Gminy  Zdzieszowice wprowadzono Decyzją  Komisji  Europejskiej  oraz 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U.  Nr 229 poz. 2313), zmienionym Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U.  Nr 179 poz.1275) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia  27  października  2008  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  obszarów  specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 198 poz.1226) - następujący obszar Natura 2000:

Góra Świętej Anny PLH160002

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I
Nazwa siedliska                                                                                                                                 % pokrycia  
Murawy kserotermiczne  (Festuco-Brometea  i  ciepłolubne  murawy z Asplenion  septentrionalis-  Festucion 
pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków 5,00 
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 2,00
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 2,00
Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati 1,00
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 3,00
Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis 0,10
Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 0,00
Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 19,00
Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 15,00
Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) 2,00
Łęgi  wierzbowe,  topolowe,  olszowe  i  jesionowe  (Salicetum  albo-fragilis,  Populetum  albae,  Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 1,00

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU
Klasy siedlisk                                                                                              % pokrycia  
grunty orne 49,00 %
lasy iglaste 4,00 %
lasy liściaste 24,00 %
lasy mieszane 11,00 %
łąki i pastwiska 2,00 %
miejsca eksploatacji odkrywkowej 0,00 %
sady i plantacje 2,00 %
tereny budowlane 2,00 %
tereny luźno zabudowane 1,00 %
tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych 3,00 %
złożone systemy upraw i działek 2,00 %

OPIS OBSZARU
Obszar wyniesienia Garbu Chełmu z wychodniami wapieni  i  dolomitów środkowego triasu.  Od 
południa  opadający  stromo  zdenudowanym  uskokiem  tektonicznym,  od  północy  łagodnie 
zanurzający się pod utworami polodowcowymi. Garb jest najdalej na zachód wysuniętą częścią 
środkowotriasowego progu strukturalnego (kuesty).  Z trzech stron otoczony terenami nizinnymi 
stanowi  wyraźną  kulminację  w  krajobrazie.  Rzeźba  Chełmu  należy  do  form  krawędziowych, 
ukształtowanych  w  trzeciorzędzie  i  zmodyfikowanych  przez  morfologię  czwartorzędową, 
a zwłaszcza dwukrotne nasunięcie się i regresję lodowca oraz procesy eolicznej akumulacji lessów 
i  ich  erozji.  Garb  jest  rozczłonkowany  na  szereg  wyniesień  oddzielonych  suchymi  dolinkami 
i obszarami  zrównań.  W  wierzchołkowej  jego  części,  w obrębie  wychodni  skał  węglanowych 
rzeźba krasowa, z lejami, misami i studniami krasowymi, wywierzyskami, wychodniami skalnymi, 
niewielkimi wnękami i grotami. Kulminację garbu stanowi nek wulkaniczny na Górze Św. Anny - 
404 m n.p.m. Wśród obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych dominującymi  formami 
pokrycia terenu są
lasy, w większości reprezentujące 3 fitosocjologiczne odmiany buczyn. Znaczący udział osiągają 
murawy kserotermiczne, zarośla okrajkowe oraz ekstensywnie użytkowane łąki, w tym eutroficzne. 
Uzupełnieniem  są  wychodnie  skał  węglanowych  oraz  źródliska  wraz  ze  specyficzną  dla  nich 
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roślinnością  zielną  i  wysoką.  Spośród  form  intensywniejszego  zagospodarowania  przestrzeni 
dominują grunty orne, tworzące z ekosystemami o dużej naturalności, mozaikę krajobrazową.

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE
Obszar  ważny  w  skali  regionalnej  dla  zachowania  bioróżnorodności,  a  zwłaszcza  dla 
priorytetowych  muraw  kserotermicznych  (zajmujących  w  obszarze  znaczące  powierzchnie). 
Występuje tu 11 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z czego największą 
powierzchniowo reprezentację osiągają kwaśne oraz żyzne buczyny. Dobrze reprezentowane są 
też ekstensywnie  użytkowane niżowe i  górskie łąki,  ciepłolubne buczyny storczykowe,  a także 
podmokłe łąki kalcyfilne i eutroficzne. Stwierdzono występowanie 2 gatunków ssaków z Załącznika 
II  Dyrektywy  Rady  92/43/EWG. Na terenie  ostoi  występuje  ponadto  około  40  gatunków roślin 
chronionych  w  Polsce  oraz  około  40  gatunków  uznawanych  za  rzadkie  lokalnie.  Gatunki 
wymienione w p. 3.3. z motywacją D to gatunki prawnie chronione w Polsce.

ZAGROŻENIA
Działalność  gospodarcza  człowieka  -  eksploatacja  odkrywkowa  wapieni,  brak  czynnej  ochrony 
muraw kserotermicznych prowadzący do ich powolnego zarastania, intensywna penetracja ludzka, 
szczególnie w granicach parku krajobrazowego "Góra Św. Anny" i rezerwatów przyrody.

STATUS OCHRONY
Obszar w większości położony na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny (5780 ha; 1988) z 
rezerwatami przyrody: Ligota Dolna (4,90 ha; 1959), Lesisko (46,95 ha; 1997), Boże Oko (57,31 
ha; 1997), Grafik (27,66 ha; 1997), Góra Św. Anny (2,69 ha; 1971), Biesiec (24,46 ha; 2001).

STRUKTURA WŁASNOŚCI
Skarb Państwa, w tym: Lasy Państwowe - 60%, Agencja Nieruchomości Rolnych - 5%. Własność 
prywatna - 35%.

Rysunek 9. Obszar Natura 2000 Góra Św. Anny
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Projektowane formy ochrony przyrody:
Proponuje  się  sporządzenie  dokumentacji  przyrodniczej  i  ewentualne  objęcie  ochroną  prawną 
następujących  wyróżniających  się  obiektów  przyrodniczych  i  terenów,  nadając  im  statut 
następujących form ochrony przyrody:

 użytek  ekologiczny  „Źródlisko  Jasiona”  –  położony  na  wschód  od  wsi  Zakrzów, 
o powierzchni 6,0 ha. Proponuje się objąć ochroną wywierzysko oraz początkowy odcinek 
źródła, a także fragment lasu – łęgu jesionowo – olszowego. 

 użytek ekologiczny „Oleszka” – położony na wschód od wsi Oleszka, o powierzchni 30,0 
ha. Proponuje się objąć ochroną murawę kserotermiczną na skraju lasu, która obejmuje 
swym zasięgiem wyrobiska po nieczynnym kamieniołomie wapienia. 

 Pomniki przyrody: Miłorząb dwuklapowy, Kasztan jadalny, 5 drzew – Buk pospolity i Klon 
jawor w miejscowości Żyrowa. 

 Drzewa o kryteriach pomników przyrody - cenne ze względów naukowych i ekologicznych, 
rosnące w granicach rezerwatów przyrody: 10 drzew – Buk pospolity, rosnących na terenie 
rezerwatu „Lesisko”, w miejscowości Żyrowa. 

 Formy i obiekty przyrody nieożywionej: „Dolina krasowa z ponorem” – pole dawnego PGR 
„Leśnik”, studnia krasowa i uwał – około 800 m na północ od miejscowości Żyrowa, głaz 
narzutowy w Żyrowej, początek drogi do Oleszki, początek drogi Żyrowa – Oleszka i drogi 
Oleszka – Ligota Dolna. 

Na terenie gminy projektowany jest również nowy obszar Natura2000:

Łęg Zdzieszowicki PLH16_07 
(miasto 86,695ha, obszar wiejski 20,470ha),

Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Nazwa siedliska                                                                                                                                 % pokrycia  
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 2,91
Zalewane muliste brzegi rzek 0,01
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 0,02 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 1,89
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 71,17

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU:

Klasy siedlisk                                                       % pokrycia  
Lasy liściaste 75%
Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) 2%
Siedliska rolnicze (ogólnie) 9%
Wody śródlądowe (stojące i płynące) 14%

OPIS OBSZARU
Kompleks dobrze zachowanych, lecz nieco grądowiejących łęgów jesionowo-wiązowych nad Odrą. 
Jedyny taki zachowany kompleks w tej części doliny Odry. Ostoja zlokalizowana jest na terenach 
zalewowej doliny Odry na najniższych terasach holoceńskich. W pokrywie geologicznej i glebowej 
dominują ciężkie mady. Lokalnie występują namuły. W obrębie ostoi zlokalizowane są starorzecza 
Odry znajdujące się w różnych stadiach rozwoju geomorfologicznego i sukcesji ekologicznej.

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE
Ważna ostoja  lasów łęgowych  i  grądów połęgowych,  charakterystyczny krajobraz  doliny  Odry, 
największy płat lasu łęgowego na pd. od Opola.

ZAGROŻENIA
Uchylenie zalewów wodami rzecznymi, zmiany reżimu Odry.
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STATUS OCHRONNY
Fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Łęg Zdzieszowicki (600,0 ha; 1988).

STRUKTURA WŁASNOŚCI
Skarb Państwa, w większości Lasy Państwowe.

Rysunek 10. Położenie proponowanego obszaru Natura 2000 „Łęg Zdzieszowicki”

Fauna
Obszar  gminy  cechuje  się  silnym przekształceniem ekosystemów,  w związku  z czym wysokie 
walory  faunistyczne  zachowane  zostały  fragmentarycznie  na  obszarze  Parku  Krajobrazowego 
„Góra Św. Anny”, na obszarze chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” oraz w otoczeniu remiz 
śródpolnych i zbiorników wodnych.
Skład fauny dostosowany jest  do aktualnej,  ubogiej  struktury siedliskowej.  Małe  zróżnicowanie 
siedlisk  i  istniejąca  zabudowa  powoduje,  że  na  obszarze  gminy  dominują  gatunki  pospolite, 
towarzyszące ekosystemom rolniczym oraz związane z siedliskami ludzkimi. Charakteryzują się 
one  umiejętnością  dostosowania  do  silnie  przekształconych  ekosystemów  i  często  szeroką 
tolerancją ekologiczną na różne czynniki środowiskowe. Okres wzrostu zbóż sprzyja występowaniu 
gatunków  preferujących  siedliska  upraw,  w  szczególności  należących  do  gatunków  z  rzędu 
pająków  (Araneida),  motyli  (Lepidoptera),  dwuskrzydłych  (Diptera),  błonkówek  (Hymenoptera). 
Wśród  kręgowców  występują  gatunki  charakterystyczne  dla  terenów  rolnych.  W  otoczeniu 
zbiorników wodnych  występują  potencjalne  siedliska  rozrodu ptactwa  wodno –  błotnego,  które 
z uwagi  na  niewielką  powierzchnię,  uboga roślinność  szuwarową,  bliskość  siedzib  ludzkich  są 
w minimalny sposób wykorzystywane przez awifaunę w okresie lęgowym. 
Szczególną rolę dla bytowania fauny pełnią wspomniane powyżej tereny parku krajobrazowego 
i obszaru  chronionego  krajobrazu.  Obszar  parku  cechuje  się  występowaniem  gatunków 
charakterystycznych dla innych obszarów województwa. Spośród dziko żyjących na Opolszczyźnie 
55 gatunków ssaków, zdecydowana większość bytuje na terenie parku. W szczególności dotyczy 
to największych, a zadomowionych w latach 70-tych jeleni i dzików, sarny leśnej i polnej, lisów, 
borsuków,  kun  leśnych  i  domowych,  jeży,  kretów.  Sukcesywnemu  spadkowi  podlega  jednak 
populacja zajęcy. Spośród populacji ptaków stwierdza się tutaj ok. 50 gatunków, a na szczególne 
wyróżnienie zasługują zagrożone ptaki drapieżne, w tym myszołowy, jastrzębie, pustułki. Licznie 
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reprezentowane  są  dzięcioły,  sowy,  przepiórki,  kuropatwy.  Na  obszarze  parku  słabo 
reprezentowane  są  płazy  i  gady,  występuje  tutaj  jednak  gatunki  żmii,  gniewosza  plamistego, 
jaszczurek i padalca. Występuje tutaj również większość spośród 16 gatunków płazów.
Dolina rzeki Odry na odcinku objętym ochroną w postaci obszaru chronionego krajobrazu „Łęg 
Zdzieszowicki”  wyróżnia  się  dużymi  walorami  przyrodniczymi,  charakterystycznymi  dla  dolin 
dużych rzek. Poważne przekształcenia prawej strony doliny doprowadziły do znacznego zubożenie 
świata  fauny,  jednak  strona  lewobrzeżna,  zalesiona,  cechuje  się  bogactwem  gatunków, 
w szczególności  awifauny.  Do najważniejszych gatunków awifauny,  występujących na obszarze 
chronionego  krajobrazu  w  części  gminy  Zdzieszowice,  spośród  81  występujących  gatunków 
zaliczyć  należy  zimorodka,  świerszczaka  i  strumieniówkę.  Wśród  ichtiofauny  rzeki  Odry,  jej 
starorzeczy i zawodnionych wyrobisk, na szczególną uwagę zasługuje kleń, płoć, jaź, karaś.

Flora
Szata  roślinna  gminy  wykazuje  silną  synantropizację,  z  dominacją  zbiorowisk  nieleśnych, 
segetalnych,  związanych  z  gruntami  ornymi  (46,5 %)  i  łąkowymi  (9,5%).  Jedynie  niewielkie 
fragmenty leśne położone w obrębie rezerwatu „Lesisko” (Park Krajobrazowy Góra Św. Anny) oraz 
obszaru  chronionego  krajobrazu  Łęgu  Zdzieszowickiego  należą  do  obszarów  cennych  pod 
względem  geobotanicznym,  a  na  ich  obszarze  wykształciły  się  i  zachowały  zbiorowiska  oraz 
gatunki o wysokich walorach przyrodniczych.
Na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  udokumentowano  występowanie  stanowisk  roślin  rzadkich 
i chronionych m.in.:

 dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis L)
 wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.)
 bluszcz pospolity (Hedera helix L.)
 barwinek pospolity (Vinca minor L.)
 litera jajowata (Litera ovata)
 lilia złotogłów (Lilium martagon L.)

Do roślin objętych ochroną częściową na terenie Gminy Zdzieszowice należą:
 kalina koralowa (Viburnum opulus L.)
 centuria pospolita (Centaurium erythraea Rafn)
 kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.)
 konwalia majowa (Convallaria majalis L.)
 przytulia wonna (Galium odoratum)
 kruszyna pospolita (Frangula alnus Mill.)
 pierwiosnek lekarski (Primula veris L.)

Rośliny rzadkie i zagrożone wymarciem reprezentowane są na terenie Gminy przez takie gatunki 
jak: 

 przegorzan kulisty (Echinops sphaerocephalus L.)
 przytulia okrągłolistna (Galium rotundifolium L.)
 krwawnik panoński Scheele
 wyka leśna (Vicia sylvatica)
 dziki bez (Sambucus L.)

8.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej 

Kierunki działań:

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych:

Zadania własne:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Zachowanie  i  ochrona  zasobów  przyrodniczych  w  istniejących Gmina Zdzieszowice, 
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Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

kompleksach leśnych Nadleśnictwo
Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej Nadleśnictwo, Gmina 

Zdzieszowice
Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem 
użytkowania

Nadleśnictwo, Gmina 
Zdzieszowice

Ochrona fauny i flory:

Zadania własne:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Zachowanie istniejących zbiorników wodnych
Organizacje 
pozarządowe, Gmina 
Zdzieszowice

Stały nadzór nad rozwojem uciążliwego przemysłu Gmina Zdzieszowice, 
Powiat

Ochrona zwierząt Gmina Zdzieszowice, 
GFOŚiGW

Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego:

Zadania własne:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni
Gmina Zdzieszowice, 
Organizacje 
pozarządowe, 

Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach 
interesujących przyrodniczo

Nadleśnictwo, 
Organizacje 
pozarządowe,  Gmina 
Zdzieszowice

Zachowanie istniejącej zieleni urządzonej Gmina Zdzieszowice
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i 
parków

Gmina Zdzieszowice, 
GFOŚiGW

Ochrona krajobrazu Gmina Zdzieszowice
Zagospodarowanie terenu przystani promowej wraz z budową amfiteatru 
letniego

Gmina Zdzieszowice

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż prawego brzegu rzeki Odry wraz z
miejscami do wypoczynku

Gmina Zdzieszowice

Modernizacja Przestrzeni Publicznej w centrum wsi Żyrowa Gmina Zdzieszowice

8.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Stan wyjściowy – lasy:

Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego posiadają funkcje 
produkcyjne, społeczne, a przede wszystkim rekreacyjne. W gminie  lasy wraz z gruntami leśnymi 
zajmują  ok.  14 %  powierzchni  gminy.  Wskaźnik  lesistości  gminy  jest  niższy  od  przeciętnej 
lesistości powiatu (23,8%), województwa (25,5%) i kraju (27,5%).
Grunty Lasów Państwowych zajmują 824,8 ha i podlegają Nadleśnictwu Strzelce Opolskie, lasy 
należące do właścicieli prywatnych zajmują 150,5 ha. 
Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo – leśną T. Tramplera, lasy gminy Zdzieszowice zaliczają się 
do  Krainy  Śląskiej,  dzielnicy  Kędzierzyńsko  –  Rybnickiej,  mezoregionu  Chełmskiego 
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i Raciborskiego.  Rozmieszczenie  terenów  leśnych  na  obszarze  gminy  jest  nierównomierne. 
Skupiają się one generalnie w północno – wschodniej części, na północ od linii kolejowej Opole – 
Kędzierzyn – Koźle. Kompleksy leśne występują w trzech głównych kompleksach, na południe od 
wsi Jasiona, na południe od wsi Oleszka (fragment kompleksów leśnych Parku Krajobrazowego 
Góra  Św.  Anny  z  rezerwatem  przyrody  „Lesisko”)  oraz  na  północny  wschód  od  Zdzieszowic 
(kompleks lasów ochronnych Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach). 
W strukturze siedliskowej lasów dominują siedliska borowe, mieszane, świeże i lasowe, wyżynne, 
jedynie  lokalnie  w  rejonie  wsi  Jasiona  siedliska  olsowe,  z rozwiniętymi  zbiorowiskami  łęgów 
jesionowo  –  olszowych,  a  na  obszarze  rezerwatu  „Lesisko”  siedliska  lasu  wyżynnego,  ze 
zbiorowiskami  kwaśnej  buczyny  niżowej  i  kwaśnej  buczyny  niżowej.  W strukturze  gatunkowej 
dominują  gatunki  iglaste  (sosna,  świerk),  ze  znacznym  udziałem  drzewostanów  liściastych, 
głównie  buka  i  dębu  szypułkowego.  Pod  względem  struktury  wiekowej  są  to  drzewostany 
stosunkowo młode i  średnieu. Uwzględnienie w gospodarce leśnej ekologicznych i społecznych 
funkcji lasów znajduje swoje odbicie w wydzieleniu części drzewostanów jako ochronne. Łączna 
powierzchnia lasów ochronnych na terenie gminy wynosi  ok.  202.7 ha i  wynika ze znacznego 
udziału  uszkodzeń  drzewostanów  na  skutek  uszkodzeń  przemysłowych.  Powierzchnia  lasów 
uszkodzonych wynosi ok. 355.28 ha.

8.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury 
gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego

Kierunki działań:

Zadania własne:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Przedsięwzięcia  związane  z  ochroną  przyrody,  urządzanie  
i  utrzymanie  zieleni,  zadrzewień,  zakrzewień  na  terenach  będących 
własnością gminy

Gmina Zdzieszowice

Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami 
rodzimymi

Nadleśnictwo, 
Właściciele gruntów

Aktualizacja  granicy  rolno-leśnej  w  miejscowych  planach 
zagospodarowania przestrzennego

Wojewoda, Marszałek, 
Powiat, , Nadleśnictwo

Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi Nadleśnictwo
Inwentaryzacja  i  weryfikacja  klasyfikacji  gruntów  pod  kątem  pełnego 
uwzględnienia gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy 
rolno-leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego

Nadleśnictwo, Gmina 
Zdzieszowice

Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i 
terenów zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi

Nadleśnictwo, 
właściciele gruntów

Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych Nadleśnictwo
Prowadzenie  ciągłej  kampanii  edukacyjno  –  informacyjnej  w  celu 
podnoszenia  świadomości  w  zakresie  celów  i  korzyści  z  trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej

Gmina Zdzieszowice, 
Nadleśnictwo

Zadania koordynowane:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów Nadleśnictwo
Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego Nadleśnictwo
Zachowanie istniejących kompleksów leśnych Nadleśnictwo
Prowadzenie  gospodarki  leśnej  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
pozaprodukcyjnych funkcji lasu

Nadleśnictwo

Ochrona gleb leśnych Nadleśnictwo
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Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Stały  monitoring  środowiska  leśnego  w celu  przeciwdziałania  stanom 
niepożądanym  (pożary,  choroby,  szkodniki,  nielegalne  wysypiska 
śmieci)

Nadleśnictwo

8.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
Stan wyjściowy
W  ramach  tego  zagadnienia  pod  uwagę  należy  wziąć  przede  wszystkim  zmniejszenie 
materiałochłonności, odpadowości, wodochłonności i energochłonności produkcji przemysłowej. 
Jest to podejście korzystne zarówno ze względów ochrony zasobów środowiska, jak też ekonomii 
prowadzonych  procesów technologicznych  w  poszczególnych  zakładach.  Oprócz  minimalizacji 
oddziaływania  na środowisko,  poprzez pobór  wody,  surowców naturalnych  i  energii,  wytwórcy 
z sektora  gospodarczego  mają  szansę  ponosić  niższe  opłaty  za  gospodarcze  korzystanie  ze 
środowiska oraz redukować koszty energii i surowców stosowanych w produkcji.
Z  uwagi  na  wprowadzanie  nowych  technologii  oraz  uwarunkowania  ekonomiczne  większość 
przedsiębiorstw, instytucji oraz spółdzielni realizuje zadania w celu osiągnięcia zrównoważonego 
wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii m.in. poprzez:

wymianę starych odcinków sieci  wodociągowej  z zastosowaniem nowych technologii  oraz 
stosowanie doszczelniaczy przy usuwaniu awarii,

stosowanie w miarę możliwości zamkniętych układów obiegu wody, 
odpady przemysłowe są gromadzone, przechowywane i przekazywane jednostkom do tego 
celu upoważnionym (zgodnie z posiadanymi decyzjami), 
wprowadza nowe małoodpadowe technologie,
sukcesywnie  wymienia  się  tradycyjne  sieci  ciepłownicze  na  preizolowane  oraz 

modernizuje węzły cieplne,
przeprowadza termomodernizacje budynków, 
dokonuje wymiany pieców węglowych na piece bardziej ekonomiczne i ekologiczne
zarządy spółdzielni, zarządcy budynków sukcesywnie wprowadzają w każdym budynku 
liczniki dostarczanej energii cieplnej na potrzeby CO oraz liczniki na ciepłą i zimną wodę.

8.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki 
sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody

Kierunki działań:

Zadania koordynowane:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Wspieranie  stosowania  zamkniętych  obiegów  wody  w 
przedsiębiorstwach

Podmioty gospodarcze

Stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego Podmioty gospodarcze

Promowanie  wprowadzania  systemów  recyklingu  umożliwiających 
wielokrotne użytkowanie materiałów

Podmioty gospodarcze 
trudniące się 
segregacją odpadów

8.4. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią
Stan wyjściowy

Zmienność sezonowa  i  przestrzenna zasobów wodnych,  zagrożenia  dla  działalności  człowieka 
wynikające z cyklicznie występujących ekstremalnych zjawisk przyrodniczych – powodzi i susz są 
przyczyną podejmowania wielu działań dla ograniczenia negatywnych skutków tych zjawisk. Coraz 
częstsze  zastosowanie  znajduje  mała  retencja. Podstawowymi  elementami  małej  retencji  są 
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wszelkiego typu niewielkie zbiorniki wodne. Poprawiają one bilans wodny i mogą polepszać stan 
czystości wód powierzchniowych. 
Intensyfikacja  rozwoju  małej  retencji  nastąpiła  21  grudnia  1995  roku,  wówczas  podpisano 
porozumienie  pomiędzy Ministrem Rolnictwa  i  Gospodarki  Żywnościowej  a  Ministrem Ochrony 
Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, dotyczące współpracy w dziedzinie rozwoju małej 
retencji.  Obligowało  ono  środowiska  odpowiedzialne  za  gospodarkę  wodną  na  terenach 
poszczególnych  województw  do  tworzenia  wojewódzkich  programów  małej  retencji, 
uwzględniających  odbudowę,  modernizację  i  budowę  urządzeń  magazynujących  wodę  do 
pojemności całkowitej 5 mln m3 oraz innych urządzeń i systemów retencjonujących wodę. Kolejne 
porozumienie  w sprawie  współpracy  na rzecz  zwiększenia  rozwoju  małej  retencji  wodnej  oraz 
upowszechniania i  wprowadzania proekologicznych metod retencjonowania wody podpisano 11 
kwietnia 2002 roku pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju, Ministrem Środowiska, Prezesem 
Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  oraz  Narodowym  Funduszem  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na  terenie  województwa  opolskiego  znajduje  się  sześć  małych  zbiorników  zaporowych  stale 
piętrzących  wodę  i  jeden  zbiornik  suchy.  Są  to  zbiorniki:  Brzózki  na  rzece  Pratwa  w  gminie 
Byczyna,  Dobrodzień  na  Potoku  Myślinka  w  gminie  Dobrodzień,  Michalice  na  rzece  Widawa 
w gminie Namysłów, Młyny II na rzece Julianpolka w gminie Rudniki, Nowaki na rzece Korzkiew 
w gminie Pakosławice, Psurów na rzece Prosna w gminie Radłów i Jarnołtówek na rzece Złoty 
Potok (zbiornik suchy) w gminie Głuchołazy. 
Oprócz  Michalic,  wszystkie  zbiorniki  znajdują  się  w  administracji  Wojewódzkiego  Zarządu 
Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w  Opolu.  Zbiornik  Michalice  pozostaje  w  administracji  gminy 
Namysłów. Zbiorniki spełniają wiele funkcji, z których najważniejszymi są: rolnicza (Jarnołtówek, 
Michalice,  Młyny  II,  Nowaki,  Psurów)  i  rekreacyjna  (Brzózki,  Michalice,  Młyny  II,  Psurów).  Po 
powodzi w 1997 roku, która dotknęła także województwo opolskie, okazało się, że ich rola jest 
duża  także  w  ochronie  przeciwpowodziowej  (Jarnołtówek,  Michalice,  Nowaki).  Zbiorniki  są 
wykorzystywane również do hodowli  ryb (Brzózki, Dobrodzień,  Psurów) i celów energetycznych 
(Michalice). 
W  województwie  opolskim  pod  koniec  lat  osiemdziesiątych  opracowano  Program  ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej na lata 1988-2010. W programie zwrócono uwagę na potrzebę 
budowy zbiorników małej retencji, głównie na potrzeby rolnictwa. Pierwotnie zaplanowano budowę 
29 zbiorników, jednak ze względów ekonomicznych ich liczbę, w 1996 roku, zmniejszono do 13. 
W 2001 roku wykonano aktualizację Programu budowy zbiorników małej retencji w województwie 
opolskim... (2002), z której wynika potrzeba budowy 30 zbiorników małej retencji.
Niewątpliwie  dużą  rolę  w ochronie  przed  powodzią  na terenie  województwa  opolskiego  może 
spełnić mała retencja wodna, zwłaszcza zbiorniki wodne. Dużym utrudnieniem przy użytkowaniu 
zbiorników małej retencji jest to, że obiekty te nie mają zagwarantowanej stałej eksploatacji przez 
fachowe służby potrafiące właściwie operować ruchomymi urządzeniami upustowymi. Natomiast 
skuteczność  oddziaływania  małych  zbiorników  wodnych  przy  automatycznej  metodzie 
gospodarowania  rezerwą  przeciwpowodziową  potwierdzona  jest  w  wielu  opracowaniach.  Mała 
retencja wodna może ograniczyć zagrożenia powodziowe w dolinach małych rzek.

W gospodarce wodnej zakłada się w szczególności m.in.:

• tworzenie  dodatkowych  zbiorników  retencyjnych  oraz  odbudowę  i  modernizację 
istniejących w celu poprawy warunków hydrologicznych na terenie gmin,

• ograniczanie spływu zanieczyszczeń do cieków wód powierzchniowych,
• likwidację lokalnych źródeł zanieczyszczeń wód,
• ochronę ujęć  wody oraz  stref  źródliskowych  cieków wodnych  przed zanieczyszczeniem 

i wyznaczenie strefy ochrony pośredniej dla ujęć, które jej nie posiadają.

Specjaliści  gospodarki  wodnej  od  lat  zgłaszali  postulaty  kompleksowego  rozwiązania  spraw 
odrzańskich,  ale  dopiero  po  powodzi  z  1997  roku  powołany  został  Pełnomocnik  rządu  ds. 
usuwania skutków powodzi  i  w krótkim czasie opracowano „Program dla Odry - 2006".  Celem 
„Programu dla Odry - 2006” jest zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza 
Odry,  uwzględniającej  potrzeby  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego,  sporządzania 
prewencyjnych planów zagospodarowania przestrzennego, ochrony czystości  wody,  środowiska 
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przyrodniczego  i  kulturowego,  transportowe,  ogólno  -  gospodarcze  oraz  konsumpcyjne,  czyli 
modernizacja  Odrzańskiego  Systemu  Wodnego  oraz  zrównoważony  rozwój  społeczny 
i gospodarczy  obszaru  Nadodrza,  z  uwzględnieniem  bezpieczeństwa  ludzi  i  realistycznie 
ocenianych  możliwości  finansowania  przedsięwzięć.  Zasady  ekorozwoju  są  formułowane 
i respektowane  we  wszystkich  komponentach  Programu,  zarówno  na  etapie  planowania  jak 
i realizacji.  „Program  dla  Odry  -  2006”  określa  średniookresową  strategię  modernizacji 
Odrzańskiego Systemu Wodnego.
Program dla Odry - 2006 proponuje wizje Odry i Nadodrza jako nowocześnie zagospodarowanego 
korytarza  ekologicznego  tej  części  Europy  wytyczając,  zgodnie  z  zasadami  zrównoważonego 
rozwoju, konkretne zadania w zakresie:

 zwiększenia  retencji  wód  w  powiązaniu  z  ochroną  przeciwpowodziową  (poldery  oraz 
zbiorniki),

 modernizacji  i  rozbudowy  istniejącego  systemu  ochrony  przeciwpowodziowej  w  ramach 
tzw. komponentu B pożyczki Banku Światowego – system monitorowania i ostrzegania,

 ochrony  czystości  wody  w  ramach  programu  Komisji  Ochrony  Wód  Odry  przed 
Zanieczyszczeniem,

 utrzymania i stopniowego rozwoju żeglugi śródlądowej,
 wykorzystania siły wód do produkcji odnawialnej energii,
 zachowania i renaturyzowania ekosystemów rzek i ich dolin,
 zwrócenia się miast i gmin nadodrzańskich frontem ku rzece.

Program dla Odry – 2006 łączy zatem globalną wizję rozwoju z potrzebami środowisk lokalnych.  
Jego strategia zakłada ścisłą współpracę z gminami, powiatami i województwami samorządowymi.
„Program dla Odry - 2006” zakłada:

 ochronę przed powodzią dużych skupisk ludności,
 zwiększenie retencji zbiornikowej w dorzeczu Odry o około 250 mln m3 i retencji polderowej 

o 100 mln m3,
 zbudowanie nowoczesnego systemu monitorowania sytuacji hydrologicznej w zlewni górnej 

i środkowej Odry i sprawnego systemu ostrzegania przed zagrożeniem powodziowym,
 rekonstrukcje zniszczeń powodziowych połączoną z modernizacją,
 odbudowę i modernizację systemu obwałowań, w tym m.in. do parametrów wałów klasy II 

dla Koźla i Kędzierzyna.

Dla osiągnięcia tych celów konieczne jest dokonanie następujących przedsięwzięć:
 naprawa i modernizacja zniszczonych przez powódź obiektów hydrotechnicznych,
 planowanie  i  realizacja  osłony  przeciwpowodziowej  na  terenie  zlewni  przez  Ośrodek 

Koordynacyjno - Informacyjny utworzony we Wrocławiu (oprogramowania do modelowania 
i przewidywania rozwoju sytuacji w zlewni i symulowania obszarów zalewowych),

 monitoring,  prognozowanie  i  ostrzeganie  jako  instrument  gospodarki  zbiornikowej  oraz 
przygotowania czynnej ochrony przeciwpowodziowej,

 ograniczenie zagrożenia powodziowego i program zapobiegania w oparciu o planowanie 
przestrzenne,

 budowa zbiornika Racibórz na rzece Odrze,
 budowa  nowych  polderów  wzdłuż  doliny  Odry,  zwiększających  retencję 

przeciwpowodziową.

„Program  dla  Odry  –  2006”  uznaje,  że  podstawowe  zasady  profilaktycznej  ochrony 
przeciwpowodziowej są następujące:

 woda  jest  elementem  profilaktycznej  ochrony  przeciwpowodziowej  –  we  wszystkich 
obszarach  woda  jest  integralnym  składnikiem  użytkowania  przestrzennego.  Wody 
deszczowe powinny zostać zatrzymane w jak największym stopniu w miejscu ich opadania. 
Odpływ przez kanały i  cieki  wodne powinien zostać spowolniony,  a lokalna gospodarka 
wodna zrenaturyzowana,

 wodę należy zatrzymywać w dorzeczach rzek. Na terenach zasiedlonych,  w planowaniu 
urbanistycznym  należy  w większym  stopniu  uwzględnić  służącą  spowolnieniu  odpływu, 
zbliżoną do naturalnej, rozbudowę otwartych akwenów,
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 wodzie  należy  zrobić  miejsce  –  wodom  należy  stworzyć  przestrzeń  umożliwiającą 
opóźniony,  nie  stanowiący  zagrożenia  odpływ.  Wody  płynące  i  ich  obszary  zalewowe 
powinny  być  wolne  dla  możliwie  jak  największego  zatrzymania  wody.  Należy  zapobiec 
dalszemu wykorzystywaniu obszarów zalewowych i terenów błotnistych. Tam gdzie jest to 
możliwe powinny zostać odzyskane stracone obszary,

 należy utrzymywać w społeczeństwie świadomość możliwości zagrożenia powodziowego. 
Dlatego  też  zostaną  ustalone  i  podane  do  wiadomości  publicznej  obszary  zagrożone 
powodzią.

Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada między innymi, zgodnie z ustawą 
Prawo wodne,  Dyrektor  Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej  (RZGW). Z jego inicjatywy 
powstaje opracowanie projekt planu ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym. RZWG są 
również odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i koordynację w razie powodzi lub 
suszy na podległym terenie. 

Melioracje i urządzenia wodne
Urządzenie melioracji wodnych służą regulacji stosunków wodnych w celu poprawienia zdolności 
produkcyjnej  gleby oraz ułatwienia jej  uprawy.  Ponadto chronią użytki  rolne przed powodziami. 
Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001  Prawo  wodne  (Dz.  U.  115,  poz.  1229  z  dnia  11.10.2001 
z późniejszymi zmianami) dzieli urządzenia melioracji wodnych na podstawowe i szczegółowe.
Użytki rolne Gminy Zdzieszowice zmeliorowane są w 21, 84%, a obszary zdrenowane stanowią 
3,7% ogólnej powierzchni użytków zielonych. 
Istotny  wpływ  na  prowadzenie  racjonalnej  gospodarki  wodnej  mają  rozmiary  i  techniczna 
sprawność  urządzeń  wodnych.  Ponieważ  nadmiar  wód  w  glebie,  podobnie  jak  ich  niedobór 
negatywnie  wpływają  na jej  wydajność,  to  tworzenie  optymalnych  warunków wilgotnościowych 
i powietrznych poprzez melioracje, dzięki którym można regulować poziom wód gruntowych oraz 
odpływ nadmiaru wód opadowych, staje się koniecznością. Prawidłowe funkcjonowanie systemów 
melioracyjnych jest uzależnione od ich właściwej eksploatacji i konserwacji. Odpowiedzialność za 
właściwe  utrzymywanie  urządzeń  melioracji  wodnych  spoczywa  na  zainteresowanych 
właścicielach gruntów.
Na terenie Gminy Zdzieszowice zlokalizowane są następujące urządzenia wodne:

• stopień wodny Januszkowice na rzece Odrze,
• stopień wodny Krępna na rzece Odrze,
• elektrownia Januszkowice i elektrownia Krępna.

Stan  urządzeń  melioracji  wodnych  szczegółowych  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  jest 
niezadowalający. Większość urządzeń melioracyjnych wymaga odbudowy lub modernizacji.

Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  (RZGW)  we  Wrocławiu  w  ramach  modernizacji 
istniejących obiektów planuje w miarę posiadanych środków finansowych modernizację:

• istniejących jazów sektorowych na jazy klapowe;
• istniejących  małych  śluz  żeglugowych  na  śluzy  średnie  o  długości  użytkowej  135 m 

i szerokości w głowach 12 m.

W granicach administrowanych przez RZGW gruntów mogą być prowadzone drobne korekty linii
brzegowej rzeki Odry w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Zagrożenia powodziowe gminy 

Stopień zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Odry determinowany jest zarówno czynnikami 
naturalnymi,  takimi  jak:  natężenie  opadów  atmosferycznych,  powierzchnia  i  ukształtowanie 
powierzchni  zlewni  i  jej  poszczególnych dopływów,  jak również  czynnikami  antropogenicznymi, 
takimi jak: regulacja koryt  rzecznych,  infrastruktura hydrotechniczna,  stopień zagospodarowania 
dolin rzecznych.
Największe  zagrożenie  powodziowe  dla  Gminy Zdzieszowice  stanowią  wezbrania  powodziowe 
w górnym biegu zlewni rzeki Odry. Górna część zlewni rzeki Odry to tereny górskie i podgórskie. 
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Opady atmosferyczne przekraczają tam 700 mm rocznie, powstając wskutek ścierania się mas 
chłodnego powietrza  polarno – morskiego z bardzo ciepłym powietrzem zwrotnikowym.  Górski 
charakter  dorzecza  górnej  Odry  i  jej  większych  dopływów  (Olza  i  Opava  zasilana  dodatkowo 
Moravicą) oraz wysokie natężenie opadów niejednokrotnie powodują duży spływ powierzchniowy 
i gwałtowny przybór wody. Odcinek ten położony jest na terenie Republiki Czeskiej (Oderske Vrchy 
–  Góry  Odrzańskie).  Odra  zaliczana  jest  do  rzek  europejskich  o  największym  potencjale 
powodziowym.  Około  ¾ maksymalnych  wezbrań  rocznych  występuje  w  miesiącach:  czerwiec, 
lipiec  i  sierpień.  W porównaniu  z  powodziami  letnimi  wezbrania  zimowe  w dorzeczu Odry są 
rzadsze i charakteryzują się wielokrotnie mniejszymi stratami materialnymi.
Gmina  Zdzieszowice  z  uwagi  na  położenie  w  dolinie  rzeki  Odry,  znajduje  się  w  zasięgu 
oddziaływania  wielkich  wód  powodziowych,  zalewających  tereny  zamieszkane  i  zabudowane 
począwszy od XII  wieku,  powodując  wielkie  szkody materialne,  szczególnie  w czasie  powodzi 
w latach: 1903, 1977, 1985 i 1997. W czasie powodzi z 1997 roku na terenie gminy Zdzieszowice 
zalanych  zostało  około  20  %  powierzchni  gminy,  w  tym  38  gospodarstw  i  30  budynków 
mieszkalnych w 4 miejscowościach: Januszkowice – Lesiany, Zdzieszowice, Rozwadza i Krępna.
Cyklicznie pojawiające się zalewy powodziowe wykazały słabe przygotowanie techniczne obszaru 
całej  zlewni  do bezpiecznego  przeprowadzenia  wód  powodziowych.  Istniejący  system ochrony 
przeciwpowodziowej  na  terenie  gminy  obejmuje  zespół  wałów  przeciwpowodziowych 
o charakterze nieciągłym, występujący na prawym brzegu rzeki o łącznej długości około 14,5 km. 
Pod względem technicznym wały  kwalifikują  się  do III  klasy  ochrony przeciwpowodziowej.  Od 
czasu powodzi w 1997 roku na odcinku doliny Odry, będącym na terenie Gminy Zdzieszowice nie 
przeprowadzono  żadnych  prac  modernizujących  system  przeciwpowodziowy.  W  ramach  prac 
perspektywicznych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RZGW) przewiduje tutaj 
modernizację i budowę wałów przeciwpowodziowych w km: 108,6 – 109,5 w Zdzieszowicach.

8.4.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Zabezpieczenie przed skutkami powodzi

Kierunki działań:

Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Systematyczna konserwacja rzek i cieków RZGW Wrocław, 
WZMiUW

Przystosowanie  terenów  międzywala  do  szybkiego  reagowania  w 
przypadku  powodzi  (wycinanie  lasów  i  zarośli  łęgowych,  odnowa 
użytków zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych)

RZGW Wrocław, 
Gmina Zdzieszowice, 
WZMiUW, Spółki 
wodne, właściciele 
terenu

Stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku 
zagrożenia powodzią

RZGW Wrocław, 
Gmina Zdzieszowice

Opracowanie planu awaryjnego na wypadek powodzi, uwzględniającego 
ochronę  obiektów  wrażliwych  na  terenie  gminy  (np.  oczyszczalni 
ścieków,  ujęć  wód,  terenów  zabytkowych  i przyrodniczo  cennych, 
składowisk odpadów, itp.)

RZGW Wrocław, 
Gmina Zdzieszowice

Ochrona  przed  powodzią  –  odbudowa  i  konserwacja  urządzeń 
przeciwpowodziowych

Gmina Zdzieszowice, 
WZMiUW, RZGW 
Wrocław

8.5. Ochrona powierzchni ziemi

Stan wyjściowy:
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Wytworzenie  się  określonych  profilów  glebowych  oraz  ich  przydatność  rolnicza  pozostaje 
w ścisłym  związku  z  budową  geologiczną  i  morfologią  danego  obszaru.  Właściwości  gleb, 
stanowiące  jeden  z  podstawowych  komponentów  środowiska  przyrodniczego  decydują  o  ich 
przydatności  dla  rolniczego  wykorzystania.  Lokalne  warunki  przyrodnicze  powodują,  że  gleby 
gminy Zdzieszowice zaliczają się do jednych z najsłabszych na obszarze województwa opolskiego.
Pod  względem  mechanicznym  gleby  Gminy  Zdzieszowice  zaliczają  się  do  kategorii  lekkich 
i bardzo  lekkich.  Stanowią  one  około  75 %.  Gleby ciężkie  stanowią  jedynie  około  3  % ogółu 
powierzchni. Pod względem typologicznym dominują gleby brunatne i mady rzeczne, stanowiące 
łącznie  około 79 % użytków rolnych.  Mniejszy odsetek stanowią  rędziny brunatne (7%),  gleby 
pseudobielicowe (6,6%), gleby organiczne (4,8%) i czarne ziemie (2,5). 
W przypadku gruntów ornych udział gleb dobrych, będących w II i III klasie bonitacyjnej wynosi 
zaledwie 16,94 %. Gleby średnie IV klasy bonitacyjnej to 29,33 % ogółu, zaś gleby słabe i bardzo 
słabe V i  VI  klasy bonitacyjnej  stanowią aż 53,73 %. Natomiast  udział  użytków zielonych (łąki 
i pastwiska) będących w II i III klasie bonitacyjnej wynosi 22,85 %, w IV klasie – 59,89 %, zaś 
najsłabsze V i VI klasy to 17,26 % ogółu.

Zanieczyszczenie gleb

Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:
- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji 

chemicznych, np. ropopochodnych,
- zasolenie,
- nadmierną alkalizację,
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu,
- skażenie radioaktywne. 

Badania stanu jakości gleb w zakresie odczynu, zawartości makroelementów i mikroelementów 
(w tym metali ciężkich) wykonuje Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu.
Z ostatnich przeprowadzonych badań kwasowości i potrzeb wapnowania wynika, że gleby Gminy 
Zdzieszowice cechują się wartościami umiarkowanymi, nie odbiegającymi w zasadniczy sposób od 
wartości  odnotowywanymi  na  terenie  powiatu  i  w  całym  województwie.  Jedynie  w  zakresie 
zawartości magnezu, gleby gminy Zdzieszowice cechują się mniejszą zawartością (związane jest 
to z większym udziałem węglanów i dolomitów w budowie skał macierzystych gleb).
W Gminie Zdzieszowice dominują gleby o odczynie obojętnym (40%), na drugim miejscu plasują 
się  gleby  o  odczynie  lekko-kwaśnym  (27,3%),  na  trzecim  o  odczynie  zasadowym  (19%), 
a najmniejszy odsetek gleb stanowią gleby o odczynie kwaśnym (12%) i bardzo kwaśnym (1,7%). 

Potrzeby wapnowania gruntów ornych na terenie Gminy Zdzieszowice są następujące:
• zbędne wapnowanie – 57% powierzchni gruntów ornych,
• ograniczone wapnowanie – 21% powierzchni gruntów ornych,
• wskazane wapnowanie – 11% powierzchni gruntów ornych,
• potrzebne wapnowanie – 6,5% powierzchni gruntów ornych,
• konieczne wapnowanie – 4,5 powierzchni gruntów ornych.

Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których 
przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie). 
Aktualnie  obowiązujące  kryteria  oceny  zawartości  zanieczyszczenia  gleb  metalami  ciężkimi 
zawarte  są  w  załączniku  do  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  września  2002 r.  
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz.  
1359). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami 
ciężkimi  jest  istotne z uwagi  na produkcję bezpiecznej  żywności  dla człowieka.  Występowanie 
w glebach podwyższonych zawartości  metali  ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej 
poprzez:  emisje  przemysłowe,  motoryzację,  nadmierną  chemizację  rolnictwa,  powoduje 
degradację  biologicznych  właściwości  gleb,  skażenie  wód  gruntowych  oraz  przechodzenie 
zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego.
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Nadmierna  zawartość  metali  ciężkich  degraduje  biologiczne  właściwości  gleb,  powoduje 
zanieczyszczenie  łańcucha żywieniowego  i  wód  gruntowych.  Szczególne  zagrożenie  stwarzają 
one w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin.
Badania  na  zawartość  w gruntach ornych  metali  ciężkich  na  terenie  województwa  opolskiego 
wykonane zostały w latach 1992 – 97 na zlecenie ówczesnego Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
żywnościowej,  przez  Instytutu  Upraw Nawożenia  i  Gleboznawstwa  w  Puławach.  Na  obszarze 
Gminy Zdzieszowice badania przeprowadzone zostały w 11 punktach pomiarowych. 

Tabela 17. Średnie zawartości metali ciężkich w glebach w Gminie Zdzieszowice
Lp. Pierwiastek Średnia zawartość 

w [mg/kg] gleby
Udział próbek gleby w 

stopniu 
zanieczyszczenia (liczba 

próbek)

Wartość 
dopuszczalna  [mg/kg 

s.m] gleby

I II III IV V %
1 Kadm 0,56 8 - - 72,7 4
2 Miedź 15,8 2 - - 18,2 150
3 Nikiel 14,4 2 - - 18,2 100
4 Ołów 26,4 3 - - 27,3 100
5 Cynk 65,9 4 - - 45,4 300

Źródło: IUNG w Puławach

Obserwowane  wartości  stężeń  kadmu,  ołowiu,  niklu,  miedzi,  cynku  są  niższe  od  wartości 
dopuszczalnych  ujętych  w  zgodnie  z  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  września  
2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, Poz.  
1359). 

Zasobność gleb na terenie gminy 

W latach 1998-1999 Okręgowa Stacja Chemiczno -  Rolnicza w Opolu wykonała  badania gleb 
w zakresie:  kategorii  agronomicznej  gleb  (KAG),  odczynu,  potrzeb  wapnowania  i  zawartości 
makroelementów w glebach użytkowanych rolniczo. 
Do  prawidłowego  wzrostu  i  rozwoju  rośliny  potrzebują  składników  pokarmowych,  tj.  makro- 
i mikroelementów. Niedobór któregoś z nich powoduje wystąpienie zmian na liściach lub innych 
organach  rośliny.  Z  analizy  przeprowadzonych  badań  wynika,  że  gleby  Gminy  Zdzieszowice 
wykazują  największą  zawartość  magnezu,  nieco  mniejszą  zawartość  potasu  i  najmniejszą 
zawartość fosforu. 

Tabela 18. Średnie zawartości makropierwiastków w gruntach ornych Gminy Zdzieszowice

Lp. Miejscowość
Średnia zawartość

fosforu potasu magnezu

1 Krępna 27,6 14,9 29,8
2 Rozwadza 23,4 29,8 26,1
3 Jasiona 29,3 37,3 34,7
4 Żyrowa 17,5 33,0 28,9
5 Januszkowice 28,0 10,4 31,9
6 Oleszka 6,5 32,6 30,4
7 Zdzieszowice 26,3 19,3 32,0
8 RAZEM GMINA 22 25 30

9 POWIAT KRAPKOWICE 28 25 26
Źródło: IUNG w Puławach
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8.5.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji 
przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej 

Kierunki działań:
Zadania własne:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Realizacja  programu rekultywacji  gleb zdegradowanych  na obszarach 
rolniczego użytkowania, w tym ich zalesianie gatunkami rodzimymi

Nadleśnictwo, 
właściciele gruntów

Zrekultywowanie  gleb  zdegradowanych  w  kierunku  rolnym,  leśnym  i 
rekreacyjno-wypoczynkowym

Właściciele gruntów, 
powiat, Gmina 
Zdzieszowice

Właściwe  kształtowanie  ekosystemów  rolnych  z  wykorzystaniem 
otaczających je systemów naturalnych i ich zdolności do autoregulacji 
m.in. poprzez wdrażanie programów rolno-środowiskowych

Gmina Zdzieszowice, 
ARiMR

Przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza 
i wód powierzchniowych

Gmina Zdzieszowice, 
Właściciele gruntów i 
obiektów 
przemysłowych

Zadania koordynowane:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi

WIOŚ Opole, Powiat, 
Izby Rolnicze, Stacje 
chemiczno – rolnicze, 
właściciele gruntów

Przeciwdziałanie  erozji  gleb  poprzez  stosowanie  odpowiednich 
zabiegów na gruntach o nachyleniu powyżej 10%

Właściciele gruntów, 
ARiMR, Organizacje 
pozarządowe

Ograniczanie  erozji  wodnej  i  wietrznej  gleby  poprzez  możliwie  jak 
najdłuższe  utrzymywanie  pokrywy  roślinnej  w  postaci  wprowadzenia 
upraw wieloletnich oraz wsiewek i poplonów

Właściciele gruntów, 
ARiMR, Organizacje 
pozarządowe

Racjonalne  użycie  nawozów sztucznych  i  środków ochrony  roślin  na 
terenach rolnych  i leśnych  oraz stosowanie  technik  naturalnych  (fito  i 
agromelioracyjnych)  w celu zwiększenia udziału materii  organicznej  w 
glebie

Właściciele gruntów, 
ARiMR, Organizacje 
pozarządowe

Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych 
przez czynniki antropogeniczne

Właściciele gruntów, 
ARiMR, Organizacje 
pozarządowe

8.6. Gospodarowanie zasobami geologicznymi

Stan wyjściowy:
Ochrona  zasobów  kopalin  polega  na  racjonalnym  gospodarowaniu  ich  zasobami  oraz 
kompleksowym ich wykorzystaniu. Ustawa Prawo ochrony środowiska określa tylko kilka zasad 
związanych z ochroną kopalin, ujmuje zagadnienia związane z własnością kopalin, użytkowaniem 
oraz koncesjonowanie. 
Złoża  kopalin  są  własnością  Skarbu  Państwa.  Użytkowanie  gospodarcze  kopalin  może  być 
prowadzone pod warunkiem uzyskania koncesji wydawanej przez ministra, wojewodę lub starostę. 
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Podstawowym  celem  polityki  koncesyjnej  jest  zapewnienie  racjonalnej  gospodarki  złożami. 
Udzielenie koncesji  jest przede wszystkim możliwe jeśli  obszar złoża umieszczony jest w planie 
zagospodarowania  przestrzennego  lub  w  studium  z  przeznaczeniem  na  eksploatacje  kopalin. 
Ochrona  złóż  kopalin  realizowana  ma  być  w  celu  prowadzenia  racjonalnej  gospodarki 
i najpełniejszego  wykorzystania  eksploatowanych  złóż,  łącznie  z  wykorzystaniem  kopalin 
towarzyszących  i zagospodarowaniem nadkładów.
W  przypadku  złóż  eksploatowanych  głównym  zadaniem  ochronnym  jest  maksymalne 
wykorzystanie złóż w granicach udokumentowania, a następnie skuteczna i właściwa, z punktu 
widzenia gospodarki przestrzennej, rekultywacja wyrobiska. Obowiązki te w głównej mierze ciążą 
na  użytkowniku  złoża.  Rolą  organów  administracji  publicznej  jest  określenie  warunków 
prowadzenia takiej działalności, jej zakończenia i rozliczenia. Inny charakter działań ochronnych 
wymagany jest w przypadku złóż nie eksploatowanych, stanowiących główne zaplecze surowcowe 
regionu.  Są to  zwykle  obiekty  udokumentowane w latach ubiegłych,  gospodarka  tymi  złożami 
pozostaje  kompetencji  wojewody.  Daje  to  szansę  uniknięcia  ich  nadmiernego  rozdrobnienia 
i zapewnienia maksymalnego wykorzystania zasobów oraz zachowania możliwości kształtowania 
polityki  gospodarczej  w  skali  regionu.  Jedynym  sposobem  zabezpieczenia  zasobów 
udokumentowanych  złóż  przed  ich  utratą  jest  ochrona  obszarów  przed  zainwestowaniem 
uniemożliwiającym  późniejszą  ich  eksploatację.  Zadanie  to  realizowane  być  może  poprzez 
właściwe  zapisy  w  studiach  i  planach  zagospodarowania  przestrzennego,  które  są  zadaniem 
własnym gmin. Zapewnienie właściwej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych jest konieczne, ze 
względu  na  ochronę  walorów  krajobrazowych  i przyrodniczych  terenów  zdegradowanych. 
Obowiązek  rekultywacji  spoczywa  na  właścicielu  gruntu.  Starosta  egzekwuje  obowiązek 
rekultywacji, w ostateczności prowadzi rekultywację na koszt właściciela gruntu. Koniecznym jest 
aby władza lokalna współpracowała z użytkownikami złoża na każdym etapie korzystania.
Gmina Zdzieszowice  należy do obszarów o stosunkowo ubogiej  bazie  surowców mineralnych. 
Budowa  geologiczna gminy wskazuje  na wyraźną dominację  kruszyw naturalnych,  związanych 
z osadami  rzecznymi  doliny  Odry  oraz  surowców  ilastych  ceramiki  budowlanej,  związanej 
z utworami gliniastymi, lodowcowymi.
Na obszarze gminy udokumentowane są aktualnie 3 złoża kopalin.  Są to dwa złoża kruszywa 
naturalnego: „Krępna” i „ Januszkowice – Lesiany” oraz jedno złoże surowców skalnych ceramiki 
budowlanej  „Krępna  II”.  Ponadto  4  złoża  zostały  wykreślone  z  Bilansu  Zasobów.  Są  to  złoża 
kruszywa  naturalnego:  „Rozwadza”,  „Zdzieszowice”,  „Januszkowice  –  Otok”  i  „Januszkowice”. 
Wszystkie złoża kruszywa naturalnego zbudowane są z piasków i żwirów fluwioglacjalnych. Jest to 
surowiec przeznaczony dla potrzeb budownictwa.
Złoże „Krępna” (Krzyśków, Przysłup, 1969), gdzie w kategorii C2 udokumentowano 21.230 tys. ton 
piasku i żwiru czwartorzędowego, znajduje się na prawym brzegu Odry w pobliżu miejscowości 
o tej samej nazwie. Jego powierzchnia wynosi 186,3 ha, a miąższość od 2,5 do 9,0 m. Nadkład 
o miąższości 1,6 – 6,0 m stanowi gleba, mułki i gliny. Udział ziarn poniżej 2 mm wynosi 45,3 %, 
a skład petrograficzny przedstawia się następująco: kwarc od 39,9 do 63,3 %, skały magmowe od 
10,0 do 27,0 %, skały osadowe od 23,6 do 42,5 %.
Złoże  kruszywa  naturalnego „Januszkowice  –  Lesiany”  zostało  udokumentowane w 2001  roku 
w kategorii  C1  (Baranowski,  2001).  Zasoby geologiczne  złoża  oceniane  są na 2 336 tys.  ton, 
natomiast  zasoby  przemysłowe  wynoszą  1 393  tys.  ton  (wg  danych  Państwowego  Instytutu 
Geologicznego).  Powierzchnia złoża wynosi  16,5 ha,  a miąższość od 6,0 do 11,8 m. Nadkład 
o miąższości 1,0 – 4,4 m (średnio 2,9 m) stanowią gleba,  piaski  i  glina.  Punkt piaskowy złoża 
wynosi około 63,0 %.
Złoże surowców skalnych ceramiki  budowlanej  – glin  rzecznych „Krępna II”  (Głogowski,  1969) 
stanowi nadkład złoża kruszywa naturalnego „Krępna”. Zarejestrowane zasoby czwartorzędowej 
gliny wynoszą 284 tys. m³. Powierzchnia złoża wynosi  65,5 ha, a miąższość od 2,0 do 3,2 m. 
Nadkład  o  miąższości  0,20  m stanowi  gleba.  Zawartość  margla  w glinach  wynosi  0,0045  %, 
a nasiąkliwość po wypaleniu wynosi 13,33 %. Jest to surowiec do produkcji ceramiki czerwonej. 
Pod względem ochrony złóż wszystkie powyższe złoża zaliczono do klasy „4” – złóż powszechnie 
występujących, a pod względem ochrony środowiska do klasy „B” – złóż konfliktowych, możliwych 
do eksploatacji po spełnieniu określonych warunków. Uwarunkowane jest to występowaniem złóż 
na obszarach leśnych i gleb chronionych. Wyrobisko po złożu „Krępna II” zostało zrekultywowane. 
W wyrobisku po części złoża „Januszkowice” jest obecnie zbiornik wodny z ośrodkiem żeglarskim.
Z  uwagi  na  znaczenie  doliny  Odry  w  krajowym  i  europejskim  systemie  przyrodniczym, 
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powszechność występowania kruszywa naturalnego, jego wysoką podaż na rynku oraz położenie 
w strefie  zalewu  powodziowego,  jedynie  złoże Januszkowice  –  Lesiany przewidywane  jest  do 
dalszej eksploatacji.
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Tabela 19. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie gminy znajdujące się w bazie zasobów geologicznych PGI.

Lp.
Nazwa 

obszaru 
górniczego

Stan Nazwa złoża Kopalina Zagospodaro
wanie Użytkownicy

Pow. 
obszaru 

górniczego 
[m2]

Pow. terenu 
górniczego 

[m2]

Zasoby 
geologiczne 
bilansowane/
przemysłowe 

[tys. ton]

1. Januszkowice-
Lesiany eksploatacja Januszkowice-

Lesiany
Kruszywa 
naturalne

złoże 
zagospodarow

ane

Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych 

- SUROWCE Sp.z 
o.o. ul.Miedziana 15, 

40-321 Katowice

105 200 136 300 2 336 / 1 393

2. - porzucony Krępna Kruszywo 
naturalne

niezdegradow
ane - - - 21 230 / -

3. - zniesiony Krępna II

Surowce 
skalne 

ceramiki 
budowlanej

zaniechane - - - 284 / -

Źródło: www.pgi.gov.pl
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Przekształcenia powierzchni ziemi
W  związku  z  pojawiającymi  się  w  Polsce  potrzebami  wprowadzenia  do  krajowej  praktyki 
w zakresie  ochrony  środowiska  metodyki  z  terenami  zdegradowanymi  w  wyniku  działalności 
gospodarczej,  obowiązki  inwentaryzacji  postępowania  i  weryfikacji  takich  terenów  przekazano 
w ręce starostów.  Praktyka  ta w założeniu,  doprowadzić  ma do zmniejszenia  ilości  i  wielkości 
terenów poprzemysłowych, które wymagają działań naprawczych (rekultywacji, rewitalizacji, itp.). 
Pozwoli  to  na  racjonalne  połączenie  sfery  ochrony  środowiska  ze  sferą  gospodarczą, 
uwzględniając tym samym zasady zrównoważonego rozwoju. Wynikające stąd założenie mówi, że 
tereny poprzemysłowe nie powinny być nieużytkami gospodarczymi.
Zarządzanie  terenami  naznaczonymi  działalnością  gospodarczą  z  uwzględnieniem  wymogów 
ochrony środowiska należy rozpatrywać biorąc pod uwagę właściwy podział tych terenów. Istnieje 
bowiem konieczność zaklasyfikowania terenów poprzemysłowych do pewnych klas, które pozwolą 
na właściwsze i trafniejsze podjęcie działań naprawczych. Wspomniane wcześniej klasy terenów 
zdegradowanych to:

- tereny  poprzemysłowe  zdegradowane  chemicznie  (gleba/ziemia  wymagają 
oczyszczenia)
- tereny poprzemysłowe zdegradowane pod względem morfologicznym – fizycznym 
(rekultywacja likwidująca niekorzystne przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu)
- tereny nie pełniące już funkcji gospodarczych.

Na tak sklasyfikowane rodzaje terenów poprzemysłowych nakłada się jeszcze zagadnienie rodzaju 
odpowiedzialności odnośnie tych terenów. Istnieje bowiem odpowiedzialność bezpośrednia, kiedy 
sprawca  degradacji  środowiska  jest  określony,  co  oznacza  zastosowanie  zasady  “ten  kto 
powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia” 
oraz  odpowiedzialność  pośrednia  (odpowiedzialność  władz  publicznych)  w  przypadku,  gdy 
sprawca nie jest znany lub egzekucja obowiązku jest bezskuteczna.
W Polsce dość istotnym problemem są tzw. “porzucone” tereny przemysłowe, w przypadku których 
nie ma możliwości egzekwowania zasady ”zanieczyszczający płaci”, co powoduje automatyczne 
przeniesienie odpowiedzialności na władze publiczne. Sytuacja ta dotyczy głównie terenów, gdzie 
działały przedsiębiorstwa państwowe. 
Odrębnym zagadnieniem związanym z właściwym gospodarowaniem terenami poprzemysłowymi 
są  odpowiednie  podstawy  prawne.  Praktyka  związana  z  zarządzaniem  jakością  środowiska, 
pokazuje,  że  istniejący  sposób  uregulowania  problematyki  terenów  zdegradowanych  jest 
niewystarczający. Pojawia się więc potrzeba stworzenia jednolitego programu regulującego zasady 
rekultywacji i zagospodarowywania powierzchni ziemi.
Dotychczasowe  uwarunkowania  prawne  w  tym  zakresie  można  odnaleźć  w  ustawie  z  dnia 
27 kwietnia  2001 r.  –  Prawo ochrony środowiska  (Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  129,  poz.  902 –  tekst 
jednolity z późniejszymi zmianami).
Pewne  odnośniki  dotyczące  ochrony  powierzchni  ziemi  uwzględnia  także  ustawa  o  ochronie 
przyrody (Dz. U. z 16 kwietnia 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami), ustawa o lasach 
z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 – tekst jednolity,  z późniejszymi 
zmianami). Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 
1947 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).
Przedstawione  powyżej  założenia  dotyczące  właściwego  gospodarowania  terenami 
poprzemysłowymi  oraz umocowania prawne w tym zakresie pozwalają na nadanie właściwego 
toku rozumowania i analizowania problemu na terenie gminy . 
Dewastacja i degradacja powierzchni ziemi na obszarze gminy związana jest z gospodarką rolną 
oraz z eksploatacją surowców mineralnych,  przede wszystkim kruszywa naturalnego dla celów 
budowlanych.  Pozostałości  po  eksploatacji  surowców  w  postaci  zawodnionych  zbiorników 
wodnych  występują  w  rejonie  Januszkowic  (Januszkowice  –  Otok,  Januszkowice  –  Krasowa) 
i Krępnej.  Dawne pozostałości  po eksploatacji  surowców węglanowych występują w rejonie wsi 
Oleszka, w obrębie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”.
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8.6.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego

Kierunki działań

Zadania własne:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin Przedsiębiorcy, 
właściciel złoża

Stworzenie inwentaryzacji złóż kopalnianych i wyrobisk po eksploatacji 
bez koncesji

WIOŚ Opole

Zadania koordynowane:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Kontrola  stanu  faktycznego  w  przypadku  wydobywania  kopalin  bez 
wymaganej  koncesji  i naliczanie  opłat  eksploatacyjnych  w  przypadku 
nielegalnej działalności

Starosta

Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych Marszałek, Starosta
Dążenie  do  uzyskiwania  informacji  z  jednostek  ministerialnych 
i wojewódzkich o ilości, rodzaju i miejscu prowadzenia wydobycia złóż

Marszałek, Starosta

Opiniowanie  studiów  i  planów  uwarunkowań  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego

Marszałek, Starosta, 
instytucje zgodnie z 
ustawą

Weryfikacja  ustaleń  istniejących  planów  zagospodarowania 
przestrzennego  i  studiów  uwarunkowań  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego

Burmistrz

Ochrona terenów perspektywicznych pod względem wydobycia kopalin Organy koncesyjne
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9. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO. 

9.1. Środowisko a zdrowie
Stan wyjściowy

Jakość środowiska w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia. Wg raportu WHO około 25 % 
zgonów i  chorób w skali  globalnej  jest  wynikiem negatywnego oddziaływania  środowiskowego. 
Zanieczyszczenie środowiska ma swój udział w rozwoju aż 80 % chorób, pośrednio wpływa też na 
ogólny  stan  zdrowia  fizycznego  i  psychicznego  poprzez  ograniczenie  człowiekowi  dostępu  do 
zasobów  środowiskowych  a  co  za  tym  idzie  ograniczenie możliwości  wypoczynku  i  wrażeń 
estetycznych.
Dlatego  też  program ochrony  środowiska  powinien  ujmować  zjawiska  globalne  i  długofalowe, 
wpływające zarówno na zdrowie fizyczne jak i na komfort psychiczny człowieka. Do największych 
problemów mających wpływ na stan zdrowia ludzi należą:

jakość wody przeznaczonej do spożycia,
zanieczyszczenie wód gruntowych,
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego,
emisja hałasu.

Główne kierunki działań na rzecz środowiska i zdrowia zostały określone w przyjętym przez Radę 
Ministrów Wieloletnim Programie „Środowisko a zdrowie”.

9.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony 
środowiska z sektorem zdrowia

Kierunki działań:

Zadania koordynowane:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Monitoring  jakości  wody  do  spożycia  przez  ludzi  szczególnie  w 
odniesieniu  do  zawartości  w  wodzie  wielopierścieniowych 
węglowodorów  aromatycznych  (WWA),  trihalometanów  (THM)  oraz 
metali ciężkich

organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej

Prowadzenie  nadzoru  nad  warunkami  pracy  pracowników  ze 
szczególnym  uwzględnieniem  narażania  na  czynniki  biologiczne  oraz 
substancje chemiczne niebezpieczne

organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, 
Państwowa Inspekcja 
Pracy

Promocja  zdrowego  stylu  życia  i  unikanie  zagrożeń  oraz  profilaktyka 
chorób  cywilizacyjnych  i  ograniczenie  zewnętrznych  przyczyn  ich 
powstawania

Organizacje 
pozarządowe

9.2. Jakość powietrza
Stan wyjściowy

Powietrze  jest  tym  komponentem  środowiska,  do  którego  emitowana  jest  większość 
zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, 
jak i działalności człowieka.
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Współcześnie  coraz  trudniej  jest  wskazać  rejony,  w  których  powietrze  atmosferyczne  byłoby 
całkowicie  wolne  od  zanieczyszczeń.  W  skali  kraju  największym  wytwórcą  zanieczyszczeń 
powietrza  jest  sektor  energetyczny,  z którego  pochodzi  ponad  70%  emisji  oraz  przemysł 
cementowo - wapienniczy i chemiczny.

Pomimo wyraźnego spadku emisji z zakładów przemysłowych nadal niepokojący pozostaje wysoki 
poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego, czyli tzw. emisji „niskiej”. Niska emisja 
zanieczyszczeń  powietrza  jest  emisją  pochodzącą  z  lokalnych  kotłowni  węglowych 
i indywidualnych  palenisk  domowych  opalanych  najczęściej  węglem  tanim,  a wiec  o  złej 
charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Wielkość emisji  z tych źródeł jest trudna do 
oszacowania.  Mimo  stosunkowo  niewielkiego  udziału  niskiej  emisji  w  globalnej  emisji 
zanieczyszczeń, jej wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia jest istotny, głównie ze względu na 
lokalizacje  tych  źródeł  oraz warunki  wprowadzania  zanieczyszczeń  do atmosfery.  Z  procesem 
spalania  węgla,  zwłaszcza  w  nisko  sprawnych  paleniskach  indywidualnych  i  małych  kotłach 
z rusztem  stałym  związana  jest  emisja  benzo(α)pirenu  należącego  do  grupy  węglowodorów 
aromatycznych.

Poziom  stężeń  substancji  podstawowych  wprowadzanych  do  powietrza  wykazuje  tendencję 
spadkową,  oprócz  wzrostu  emisji  dwutlenku  azotu  wynikającej  z  oddziaływania  ruchu 
samochodowego.  Działania  ograniczające  emisję  substancji  podstawowych  wiążą  się  przede 
wszystkim  ze  zmianą  nośników  energii  (gazyfikacja)  oraz  uciepłownieniem  gospodarstw 
domowych (likwidacja emisji niskiej). 
Znacznym problemem, szczególnie w dużych miastach, jest również emisja ze środków transportu. 
W dużych ośrodkach przemysłowych udział zanieczyszczeń komunikacyjnych jest porównywalny 
z zanieczyszczeniami  pochodzącymi  z  emitorów przemysłowych  i energetycznych.  Szczególnie 
uciążliwe  są  zanieczyszczenia  gazowe  powstające  w  trakcie  spalania  paliw  przez  pojazdy 
mechaniczne.  Drugą grupę emisji  komunikacyjnych  stanowią  pyły,  powstające w wyniku  tarcia 
i zużywania się elementów pojazdów.
Biorąc pod uwagę tendencje zmian emisji NOx zwraca uwagę rosnący z roku na rok poziom emisji 
ze źródeł mobilnych, przy spadku emisji tego zanieczyszczenia ze źródeł stacjonarnych.

Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na dwie grupy: 
• zanieczyszczenia gazowe – związki  chemiczne w stanie lotnym np.:  tlenki azotu, tlenki 

siarki, tlenek i dwutlenek węgla, węglowodory. Zanieczyszczenia gazowe, które wpływają 
na stan atmosfery w skali globalnej to: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i  tlenki azotu 
(Nox).  Nazywamy  je  gazami  cieplarnianymi,  ponieważ  są  odpowiedzialne  za  globalne 
ocielenie, spowodowane zarówno działalnością człowieka, jak też procesami naturalnymi;

• zanieczyszczenia pyłowe:
- pyły  o  działaniu  toksycznym  –  są  to  pyły  zawierające  metale  ciężkie,  pyły 
radioaktywne, azbestowe, pyły fluorków oraz niektórych nawozów mineralnych,
- pyły  szkodliwe  –  pyły  te  mogą  działać  uczulająco;  zawierają  one  krzemionkę, 
drewno, bawełnę, glinokrzemiany;
- pyły  obojętne – które mogą mieć działanie  drażniące;  zawierają  głównie  związki 
żelaza, węgla, gipsu, wapienia.
-

Należy zwrócić uwagę, że emisja ze źródeł mobilnych a także tzw. niska emisja ze spalania paliw 
przyczynia się do tworzenia emisji  wtórnej.  Na skutek reakcji  fotochemicznych przebiegających 
z udziałem występujących w powietrzu tlenków azotu, węglowodorów i światła słonecznego (przy 
wysokiej  temperaturze) powstaje w dolnych partiach atmosfery silnie toksyczny ozon. Maksima 
koncentracji  ozonu  obserwuje  się  z  reguły  w  większych  odległościach  od  głównych  arterii 
komunikacyjnych,  w miejscach koncentracji  w powietrzu lekkich  węglowodorów,  np.  w parkach 
i lasach podmiejskich z przewagą drzewostanu iglastego. 
Procesy technologiczne realizowane w zakładach przemysłowych  są źródłem emisji  substancji 
tzw.  specyficznych.  Mogą to  być  substancje  organiczne  i  nieorganiczne  emitowane w sposób 
zorganizowany lub niezorganizowany (emisja punktowa i obszarowa). Za najistotniejsze z emisji 
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substancji  specyficznych  uznaje  się  amoniak,  benzo(a)piren,  związki  metali  ciężkich, 
chlorowcopochodne  węglowodory  i  dioksyny.  Działania  ograniczające  emisje  substancji 
specyficznych  wymagają  stosowania  najnowszych  technologii  i  technik  minimalizujących  ich 
powstawanie.
Wielkość  emisji  zanieczyszczeń  na  terenie  Powiatu  Krapkowickiego,  zgodnie  z  tendencją 
ogólnopolską  i  wojewódzką,  od  początku  lat  dziewięćdziesiątych  wykazuje  trwałą  tendencję 
spadkową. W 2007r. udział emisji zanieczyszczeń gazowych na terenie Powiatu Krapkowickiego 
wynosił 32%, natomiast emisji zanieczyszczeń pyłowych tylko 14%.
Emisja zanieczyszczeń na terenie Gminy Zdzieszowice występuje w postaci:

• emisji zorganizowanej (działalność przemysłowa, sektor komunalny)
• emisji niskiej (indywidualne źródła grzewcze)
• emisji komunikacyjnej

Głównym  źródłem  emisji  zanieczyszczeń  powietrza  atmosferycznego  na  terenie  Gminy 
Zdzieszowice są Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o., zlokalizowane na terenie miasta 
Zdzieszowice. Jest to jedno z największych na terenie województwa źródeł emisji zanieczyszczeń 
pyłowo  –  gazowych.  Emisja  zanieczyszczeń  związana  jest  z  funkcjonowaniem  instalacji  do 
wytwarzania ciepła i energii oraz instalacji do wytwarzania koksu i węglopochodnych. 
Na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  w  strukturze  ogrzewania  i  emisji  dominują  źródła  grzewcze 
związane  z  Zakładami  Koksowniczymi  „Zdzieszowice”  sp.  z  o.o.  Według  „Studium  rozwoju 
systemów energetycznych  w województwie  opolskim  do 2015 r”  (Energoprojekt  Katowice  S.A. 
2003  na  zlecenie  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Opolu)  w  chwili  obecnej  system  ciepłowniczy 
pokrywa  ok.  15 % potrzeb cieplnych  gminy  (ciepła  woda  i  ogrzewanie  domów mieszkalnych), 
reszta w ilości  85 % pokrywana jest  ze źródeł  indywidualnych (kotłownie lokalne i  ogrzewania 
indywidualne), odpowiedzialnych za niską emisje zanieczyszczeń. Głównym nośnikiem energii na 
cele grzewcze i przemysłowe jest paliwo węglowe, na bazie którego pokrywane jest 99 % potrzeb 
cieplnych  miasta.  Pozostała  część potrzeb cieplnych  pokrywana  jest  z  wykorzystaniem paliwa 
gazowego i w mniejszym stopniu oleju opałowego i biomasy

Na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  emisja  ze  źródeł  niezorganizowanych  związana  jest 
z funkcjonowaniem obiektów powierzchniowych  i  emitorów,  wprowadzających  zanieczyszczenia 
do  powietrza  bez  pośrednictwa  przeznaczonych  do  tego  środków  technicznych  (spalanie 
i czynności techniczne na wolnym powietrzu). Na obszarze Gminy Zdzieszowice źródłem emisji 
niezorganizowanej jest przyzakładowe składowisko odpadów energetycznych oraz przemysłowo – 
komunalna oczyszczalnia ścieków Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. Do źródeł 
emisji  niezorganizowanej  zaliczyć  należy  również  procesy  deflacyjne  (wywiewanie)  gruntów 
użytkowanych  rolniczo.  Z  uwagi  na lokalizację  obiektów powierzchniowych  (tereny zakładowe, 
oddalone od terenów zabudowy mieszkalnej) zjawisko to ma charakter lokalny i nie wpływa istotnie 
na kształtowanie się strumienia emisji oraz standardy jakościowe powietrza.

Monitoring

W województwie opolskim system monitorowania jakości powietrza zmieniał się na przestrzeni 
ostatnich lat i prowadzony był w oparciu o następujące pomiary:

• automatyczne,  na  stacjach  zlokalizowanych  w  Kędzierzynie  –  Koźlu,  Zdzieszowicach 
i Opolu, należących do WIOŚ,

• manualne,  prowadzone (od 2005r.) przez WIOŚ w Głubczycach,  Namysłowie  i  Oleśnie, 
w zakresie pyłu PM10, a także przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną 
w Opolu w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego, ołowiu i kadmu 
oraz dodatkowo przez Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”,

• pasywne,  zapoczątkowane  w  2004  r.  i  prowadzone  przez  WIOŚ  przy  współpracy  ze 
starostwami  na  46  stacjach  pomiarowych,  które  są  zlokalizowane  na  terenie  całego 
województwa i w których realizowane są pomiary stężeń dwutlenku siarki oraz dwutlenku 
azotu, a także na kilkunastu stacjach – benzenu.
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W ramach  dostosowywania  szeregu  przepisów do  standardów unijnych  w 2002  roku  weszły 
w życie  istotne  akty  prawne  –  Ustawa  Prawo  Ochrony  Środowiska  wraz  z  kolejnymi 
rozporządzeniami – rzutujące na ocenę czystości powietrza.  
W  zakresie  emisji  określane  są  instalacje,  w  tym  także  energetyczne,  dla  których  nie  jest 
wymagane  pozwolenie  na  wprowadzanie  gazów  lub  pyłów  do  powietrza.  Dla  instalacji 
energetycznych  kryterium  decydującym  jest  rodzaj  spalanego  paliwa.  Powstała  w ten  sposób 
liczna  grupa  źródeł  energetycznych,  które  wymknęły  się  procedurom  decyzyjnym  organów 
administracyjnych. Do źródeł takich np. należą te, których łączna nominalna moc wynosi od 1MW 
do:

• 5 MW w przypadku spalania węgla kamiennego,
• 10 MW w przypadku spalania koksu, drewna, słomy i olejów,
• 15 MW w przypadku spalania gazu,

oraz inne niż energetyczne o nominalnej  mocy cieplnej  od 0,5MW do 1 MW, opalane węglem 
kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, paliwem 
gazowym, z których:

• wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub
• wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach 

procesów  innych  niż  spalanie  paliw  nie  powodują  przekroczenia  10%  dopuszczalnych 
poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia.

Oprócz źródeł energetycznych wymienia się szereg innych instalacji o charakterze produkcyjnym 
i usługowym, np. instalacje do lakierowania lub malowania zużywające mniej niż 1 Mg w ciągu 
roku  wyrobów  lakierowych,  oczyszczalnie  ścieków,  huty  szkła  o  wydajności  mniejszej  niż  1 
Mg/dobę, punkty gastronomii, itp. Mimo, iż w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 22.12.2004 r 
(Dz.U. nr 283, poz. 2839) określono rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia 
do organów ochrony środowiska w chwili  rozpoczęcia  działalności,  to  i  tak aktualne przepisy 
prawa można uznać za bardziej liberalne dla ochrony powietrza, niż obowiązujące przed 2001 
rokiem. W związku z tym cała grupa źródeł, w tym przede wszystkim energetycznych, pozostaje 
niezidentyfikowana, a należą do niej m.in. źródła:

• opalane węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 0,5 MW
• opalane koksem, drewnem, słomą, olejami i paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy 
do 1 MW.

Źródła  te  wraz  z  wieloma  o  charakterze  produkcyjnym  powodują  właśnie  niską
i średnią emisję, w tym emisję energetyczną wywierającą decydujący wpływ na lokalne poziomy 
imisji.
Zmieniły  się  także  akty  prawne  w  zakresie  imisji.  Rozporządzeniami  Ministra  Środowiska  
z dnia 17.12.2008r. (Dz. U. Nr 5, poz.31) wprowadzono nowe normy graniczne (górne i dolne progi 
oszacowania),  określono  poziomy  alarmowe  oraz  marginesy  tolerancji  dla  dopuszczalnych 
poziomów  niektórych  substancji,  a  także  określono  zasady  oceny  poziomów  substancji 
w powietrzu  (Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  3.03.2008  r.  w  sprawie  poziomów 
niektórych  substancji  w powietrzu  (Dz.  U.  Nr  47,  poz.  281).  Nowe  przepisy  wprowadziły  inne 
okresy uśredniania wartości stężeń, rozdzieliły wartości kryterialne dla SO2, NOx i O3 na dotyczące 
ochrony  zdrowia  ludzi  oraz  ochrony  roślin  i  ekosystemów,  a  także  zlikwidowały  normę 
średnioroczną dla SO2 w dziedzinie ochrony zdrowia ludzi.
Ze względu na ochronę zdrowia ludzi nie uległ zmianie poziom dopuszczalny średnioroczny dla 
NO2,  zaostrzono  zaś  kryterium  w  stosunku  do  pyłu  zawieszonego  zmniejszając  normę  do 
40 µg/m3. 

Jakość powietrza

Na terenie Gminy Zdzieszowice Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi 
bezpośredni monitoring powietrza poprzez:
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 5 stacji lokalnych: 

• „Januszkowice  lokalna  12394”   (pomiar  SO2,  NO2,  PM10  oraz  pył  BS  metodą 
zaczernienia filtra – powstało stanowisko pomiarowe, ale mimo to nie wprowadzono 
do bazy jeszcze wyników pomiarów), 

• „Jasiona lokalna 12726”   (pył BS metodą zaczernienia filtra – powstało stanowisko 
pomiarowe, ale mimo to nie wprowadzono do bazy jeszcze wyników pomiarów), 

• „Krępna lokalna 12723”   (pył BS metodą zaczernienia filtra)
• „Zdzieszowice  lokalna  12392”   (pomiar  SO2,  NO2,  PM10  oraz  pył  BS  metodą 

zaczernienia filtra – powstało stanowisko pomiarowe, ale mimo to nie wprowadzono 
do bazy jeszcze wyników pomiarów),

• „Zdzieszowice  lokalna  12393”   (pył  BS  metodą  zaczernienia  filtra  –  powstało 
stanowisko pomiarowe,  ale mimo to nie wprowadzono do bazy jeszcze wyników 
pomiarów),

 3 stacje pasywne: 
• „Januszkowice pasywne 51”   (pomiar stężenia benzenu)
• „Zdzieszowice pasywne 27”   (pomiar stężenia SO2, NO2 i benzenu)
• „Zdzieszowice pasywne 28”   (pomiar stężenia SO2, NO2 i benzenu)

 1 stację manualną: 
• „Zdzieszowice manualna 1”   (pomiar stężenia benzenu)

 1 stację automatyczną: 
• „Zdzieszowice  automat  2”(  pomiar  stężenia  SO2,  NO2,  PM10,  benzenu  i  tlenku 

azotu) 

Na  potrzeby  oceny  bieżącej  (rocznej)  wykonano  klasyfikację  stref  w  oparciu  o  następujące 
założenia:

• klasa  A -  poziom  stężeń  nie  przekracza  wartości  dopuszczalnej;  nie  jest  wymagane 
prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza,

• klasa  B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 
dopuszczalnej  powiększonej  o margines tolerancji;  należy określić  obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych,

• klasa  C -  poziom  stężeń  przekracza  wartość  dopuszczalną  powiększoną  o  margines 
tolerancji; niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP.

Tabela 20. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008.

Strefa
Ochrona zdrowia Ochrona roślin

SO2 NO2 C6H6 CO PM10 Pb As Cd Ni B(a)P O3 SO2 NOx O3

krapkowicko-
strzelecka A A B A C A A A A A C A A C

Źródło: Publikacje Wydziału Monitoringu - jakość powietrza w 2008r., WIOŚ Opole, 2008 r.

Tabela 21.  Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2007.

Strefa
Ochrona zdrowia Ochrona roślin

SO2 NO2 C6H6 CO PM10 Pb As Cd Ni B(a)P O3 SO2 NOx O3

krapkowicko-
strzelecka A A A A A A A A A A C A A C

Źródło: Publikacje Wydziału Monitoringu - jakość powietrza w 2007r., WIOŚ Opole, 2007

W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza strefę krapkowicko-strzelecką dla kryterium 
oceny zdrowia w 2008r. zakwalifikowano do klasy C pod względem zanieczyszczenia powietrza 
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pyłem zawieszonym PM10 i ozonem oraz do klasy B pod względem zanieczyszczenia powietrza 
benzenem.  Dla  zanieczyszczeń  zaklasyfikowanych  do  klasy C wymagane  jest  opracowanie 
„Programu Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych.
W przypadku kryterium ochrony roślin, strefa krapkowicko-strzelecka uzyskała wynikową klasę C, 
ze względu na poziom ozonu O3. W roku 2008 nastąpiło pogorszenie jakości powietrza w strefie 
krapkowicko-strzeleckiej pod względem stężenia benzenu i pyłu zawieszonego PM10 w stosunku 
do jakości powietrza z 2007r. dla tej strefy. 

Sejmik  Województwa  Opolskiego  uchwałą  nr  XXXIII/353/2009  z  dnia  7  lipca  2009r.  (na 
podstawie art.  18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa przyjął 
„Program  Ochrony  Powietrza  dla  strefy  krapkowicko  –  strzeleckiej”.  Miasto  Zdzieszowice  jest 
jednym  ze  zidentyfikowanych  obszarów przekroczeń  zlokalizowanych  na  terenie  strefy,  czego 
konsekwencją  jest  możliwość  lokalizowania  nowych  źródeł  emisji  pyłu  PM10 na tym obszarze 
jedynie pod warunkiem przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego.

W trakcie opracowywania przedmiotowego Programu ochrony powietrza dla strefy krapkowicko-
strzeleckiej,  wzięto  pod  uwagę  ładunki  emisji  ze  wszystkich  możliwych  źródeł,  również  tych 
zlokalizowanych  poza  obszarem  strefy.  W  celu  stworzenia  baz  emisji  (punktowej,  liniowej, 
powierzchniowej  i  z  rolnictwa)  wykorzystano  szereg  dokumentów  (pozwoleń  zintegrowanych, 
pozwoleń na emisje pyłów i gazów do powietrza, zgłoszeń instalacji, informacji o ruchu pojazdów, 
o  użytkowaniu  terenu)  uzyskanych  między  innymi  z  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 
Opolskiego,  Opolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego,  urzędów  gmin,  Starostwa  Powiatowego 
w Krapkowicach,  Starostwa  Powiatowego  w  Strzelcach  Opolskich  i  innych  urzędów  oraz 
z zakładów.  Do  obliczeń  rozprzestrzeniania  się  zanieczyszczeń  został  wykorzystany  model 
matematyczny zalecany przez Ministerstwo Środowiska.

Wyniki  obliczeń  stężeń  pyłu PM10 wskazały  obszary przekroczeń  tj.  obszary zlokalizowane na 
terenie strefy, na których przekroczone są standardy jakości powietrza dla pyłu PM10. Standardy 
jakości  powietrza  dla pyłu  PM10,  bezwzględnie obowiązują  od dnia  1 stycznia  2005r.  Z treści 
programu wynika, ze obszary przekroczeń występują głównie na obszarach miast, tj: Krapkowic, 
Gogolina,  Zdzieszowic, Leśnicy,  Strzelec  Opolskich  wynikają  z  emisji  z  ogrzewania 
indywidualnego oraz z emisji  napływowej.  Działania naprawcze w zakresie ograniczenia emisji 
pyłu PM10 koncentrują się głównie na: obniżeniu emisji z energetycznego spalania paliw dla celów 
komunalnych, w miastach: Krapkowice,  Zdzieszowice, Strzelce Opolskie i podłączenie budynków 
ogrzewanych obecnie indywidualnie głównie piecami węglowymi do miejskiej sieci ciepłowniczej;

-czyszczenie ulic w okresach bezdeszczowych w Strzelcach Opolskich;
-ograniczenie emisji  komunikacyjnej poprzez budowę  ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż 
autostrady A4, w granicach administracyjnych miasta Krapkowice;
-nakaz  stosowania  przez  przewoźników  kolejowych,  plandek  przykrywających  transport 
materiałów sypkich-głownie węgla i koksu.

Z obliczeń stężeń, dla poziomu emisji po zrealizowaniu działań naprawczych wynika, że standard 
jakości pyłu PM10 w powietrzu na obszarze strefy krapkowicko-strzeleckiej, zostanie osiągnięty.
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9.2.1. Cel średniookresowy do 2016

Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu 
zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Zdzieszowice oraz utrzymanie jakości 
powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska

Kierunki działań:

Zadania własne:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni Gmina Zdzieszowice, 
Powiat, Zarządy dróg

Upowszechnianie  informacji  o  rozmieszczeniu  i  możliwościach 
technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych 
rodzajów odnawialnych źródeł energii

Gmina Zdzieszowice, 
Powiat, , Organizacje 
pozarządowe

Prowadzenie  działań edukacyjnych  oraz popularyzujących  odnawialne 
źródła energii

Gmina Zdzieszowice, 
Powiat, , Organizacje 
pozarządowe

Wspieranie  rozwiązań  pozwalających  na  unikanie  lub  zmniejszanie 
wielkości emisji z transportu

Gmina Zdzieszowice, 
Przedsiębiorstwa 
komunikacyjne, 
Zarządy dróg

Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
Powiat, Gmina 
Zdzieszowice, 
właściciele obiektów

Promocja  i  wspieranie  rozwoju  odnawialnych  źródeł  energii  oraz 
technologii  zwiększających  efektywne  wykorzystanie  energii 
i zmniejszających materiałochłonność gospodarki

Powiat, Gmina 
Zdzieszowice, 
Organizacje 
pozarządowe

Zwiększenie  świadomości  społeczeństwa  w  zakresie  potrzeb  i 
możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania 
odnawialnych  źródeł  energii  oraz  szkodliwości  spalania  odpadów  w 
gospodarstwach domowych

Gmina Zdzieszowice, 
Powiat, Organizacje 
pozarządowe

Szkolenia  dla  podmiotów  gospodarczych  w  zakresie  wymagań 
dotyczących ochrony środowiska

Gmina Zdzieszowice, 
Powiat,  Organizacje 
pozarządowe

Wspieranie  działań  na  rzecz  ograniczenia  niskiej  emisji  ze  źródeł 
komunalnych m.in.  wymian kotłów węglowych  na paliwo gazowe,  olej 
opałowy, biopaliwa

Gmina Zdzieszowice

Modernizacja budynku ośrodka zdrowia Gmina Zdzieszowice

Zadania koordynowane:
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Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Uchwalenie  przez  Marszałka  Województwa  Opolskiego  Programu 
Ochrony Powietrza po zaopiniowaniu przez Starostę Strzeleckiego oraz 
jego realizacja

Marszałek, Starosta

Usprawnienie organizacji ruchu drogowego
Zarządcy dróg, Gmina 
Zdzieszowice

Tworzenie  obszarów  ograniczonego  użytkowania  zgodnie  z 
wymaganiami obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska

Organy zgodnie z 
ustawą

Wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko planowanych przedsięwzięć

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska

Zwiększenie  wykorzystania  paliw  alternatywnych  (przykładowo 
biopaliwa) 

Podmioty gospodarcze

Sprzątanie dróg przez ich zarządców w szczególności  systematyczne 
sprzątanie  na  mokro  dróg,  chodników,  w  miejscach  zagęszczonej 
zabudowy  ze  szczególną  starannością  po  sezonie  zimowym,  po 
ustąpieniu śniegów - przedsiębiorstwa komunalne

Zarządcy Dróg 
Powiatowych, 
Gminnych

Modernizacja  ciepłowni  lub  łączenie  systemów ciepłowniczych  w celu 
optymalizacji wykorzystania energii pierwotnej paliw

Zarządcy 
nieruchomości

Spełnienie  wymagań  prawnych  przez  zakłady  w  zakresie  jakości 
powietrza, spełnienie standardów emisyjnych z instalacji,  wymaganych 
przepisami prawa 

Podmioty gospodarcze

Wykonywanie  obowiązkowych  pomiarów  w  zakresie  wprowadzania 
gazów i pyłów do powietrza oraz przekazywanie odpowiednim organom 
w formie ustalonej prawem 

Podmioty gospodarcze

Prowadzenie  kontroli  przez  organy i  inspekcje  ochrony środowiska  w 
zakresie gospodarowania  odpadami  – dążenie  do likwidacji  problemu 
spalania odpadów poza spalarniami i  współspalarniami odpadów oraz 
prowadzenie kontroli  w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie 
ochrony środowiska 

WIOŚ Opole

Prowadzenie  interwencji  w  ramach  kompetencji  organów  i  inspekcji 
ochrony  środowiska  w związku  z  uciążliwościami  zgłaszanymi  przez 
społeczeństwo  dotyczącymi  emisji  gazów  i pyłów  do  powietrza  oraz 
emisji uciążliwych zapachów 

WIOŚ Opole

9.3. Ochrona wód
Stan wyjściowy - wody powierzchniowe:

Gmina  Zdzieszowice  pod  względem  hydrograficznym  w  całości  położona  jest  w  zlewniach 
cząstkowych potoków Anka, Padół, Cegielnia oraz w zlewni bezpośredniej rzeki Odra. 
Reżim hydrologiczny rzeki Odry w Zdzieszowicach jest całkowicie przeobrażony przez sterowanie 
przepływami na śluzach rzecznych na powyżej gminy. Stany niżówkowe charakterystyczne są dla 
pory zimowej (styczeń – luty), okresy wyżówek występują w okresie wzmożonych opadów letnich 
(VI – VIII).
Głównym  ciekiem  powierzchniowym  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  jest  rzeka  Odra, 
przepływająca  z  południowego  –  wschodu  na  północny  –  zachód.  Odra  na  tym  odcinku  jest 
spławna, wykorzystywana do transportu wodnego. W granicach administracyjnych gminy na rzece 
Odra znajduje sie przewóz promowy, ujęcie wody powierzchniowej dla Zakładów Koksowniczych 
w punkcie wejściowym kanału Anka oraz dwie elektrownie wodne w miejscowości Januszkowice 
i Krępna.  Najwyższe  stany  wód  występują  na  Odrze  w  okresach  luty  –  marzec  oraz  lipiec  – 
sierpień,  natomiast  najniższe  w  okresie  wrzesień   październik.  Średni  czas  trwania  pokrywy 
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lodowej wynosi około 20 dni. W czasie powodzi z lipca 1997 roku cała dolina Odry w rejonie gminy 
została zalana na odległość kilku kilometrów od koryta rzeki.
Uzupełnieniem systemu rzecznego jest ciek wodny „potok Anka” i „potok Cegielnia”, rzeka Łącka 
Woda oraz bezimienne potoki i rowy melioracyjne. 
Potok Anka jest prawym dopływem Odry. Całkowita jego długość wynosi 4 030m. Jest ciekiem 
częściowo uregulowanym. Potok Cegielnia jest prawostronnym dopływem Odry. Całkowita długość 
cieku wynosi 4400 m. Jest on uregulowany na całej długości.

Wody stojące powierzchniowe
Z  wód  powierzchniowych  stojących  ważnym  elementem  są  liczne  stawy  oraz  fragmenty 
starorzecza Odry. Powierzchnia większości stawów jest niewielka. Największy staw zlokalizowany 
jest w Januszkowicach, nad którym znajduje się ośrodek żeglarski.
Stan wód powierzchniowych
Obecnie  klasyfikacje  wód  powierzchniowych  określa  się  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra 
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych  (Dz.U.  Nr  162,  poz.  1008).  Z  uwagi  na  to,  że  badania  jakości  wód  były 
prowadzone  przed  wejściem  w  życie  rozporządzenia  oparto  się  na  nieobowiązującym 
rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  11 lutego  2004  r.  w  sprawie  klasyfikacji  dla 
prezentowania  stanu  wód  powierzchniowych  i podziemnych,  sposobu  interpretacji  i  prezentacji 
stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284).
Ocenę jakości  wód  powierzchniowych  do połowy  2008 roku,  zgodnie  z  zaleceniem Głównego 
Inspektora  Ochrony  Środowiska,  wykonano  według  wyżej  cytowanego  nieobowiązującego 
rozporządzenia (Dz.U. Nr 32, poz. 284), które straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku. 
Badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa opolskiego przeprowadza 
WIOŚ w Opolu. Na terenie Gminy Zdzieszowice wyznaczono tylko 1 punkt pomiarowo-kontrolny 
na  rzece  Łącka  Woda  w  miejscowości  Januszkowice  w  ramach  monitoringu  operacyjnego 
prowadzonego w 2007r. w województwie opolskim. 

Tabela 22. Przekroje pomiarowo–kontrolne wód powierzchniowych w 2007 r.

Lp. Gmina Nazwa JCW Nazwa rzeki Nazwa ppk km Rodzaj 
monitoringu

1. Zdzieszowice Łącka Woda Łącka Woda Januszkowice 2,0 operacyjny
Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2007 r., WIOŚ 2007 Opole.

Ogólnie przy uwzględnieniu kategorii jakości wody charakteryzuje się w podziale wód na pięć klas 
jakości:

• klasa I    – wody o bardzo dobrej jakości
• klasa II   – wody dobrej jakości
• klasa III  – wody zadawalającej jakości
• klasa IV  – wody niezadowalającej jakości
• klasa V   – wody złej jakości

Na  podstawie  wyników  badań  przeprowadzanych  przez  WIOŚ  w  Opolu  w  2007r.,  dokonano 
ogólnej oceny wód rzeki Łącka Woda. 

Tabela 23. Ocena ogólna wód powierzchniowych kontrolowanych w 2007 roku.

Lp. Gmina Nazwa 
rzeki Nazwa ppk

Klasa 
wód w 

ppk

Wskaźniki decydujące o klasie wód

III klasa IV klasa V klasa

1. Zdzieszowice Łącka 
Woda

Januszkowice III BZT5, 
ChZTCr, -

bakterie 
kałowe
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NO3,NO2, 
Nog, PO4, 
subst.rozp.

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2007r., WIOŚ Opole.
Rzeka Łącka Woda w badanym zakresie zalicza się do wód III klasy (wody zadowalającej jakości).
W wymienionym punkcie pomiarowo – kontrolnym dokonano również oceny eutrofizacji. Zgodnie 
z ustawą  Prawo  Wodne  jako  eutrofizację  rozumie  się  wzbogacanie  wody  biogenami,  głównie 
związkami  azotu lub  fosforu,  powodującymi  przyspieszony wzrost  glonów oraz  wyższych  form 
życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków 
w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Efektem eutrofizacji są tzw. „zakwity” 
czyli duże skupiska glonów, które znikają po wyczerpaniu się zasobów materii. Zakwity powodują 
zamieranie fauny wodnej, wskutek odtlenienia wód oraz zanikanie roślinności z powodu niedoboru 
światła.  Nieuregulowana  gospodarka  ściekowa  w obszarach  miejskich  i  wiejskich,  jak  również 
spływy powierzchniowe z pól uprawnych w znacznym stopniu przyczyniają się do eutrofizacji.
Na  obszarze  Opolszczyzny  wody  powierzchniowe  w  większości  kontrolowanych  przekrojów, 
wykazywały charakter eutroficzny, ze względu na zawartość związków azotu i fosforu występujące 
w stężeniach przekraczających dopuszczalne normy.

Tabela 24. Wyniki oceny eutrofizacji jednolitych części wód powierzchniowych w ppk w 2007r.
Nazwa 
j.cz.w.

Nazwa 
rzeki Nazwa ppk km

Fosfor 
ogólny 
mgP/l

Azot 
ogólny 
mgN/l

Azot 
azotanowy 
mgN_NO3/l

Azotany 
NO3/l

Chlorofil 
„a” µg/l

Łącka 
Woda

Łącka 
Woda Januszkowice 2,0 0,139 3,94 3,34 14,76 -

Graniczne wartości podstawowych 
wskaźników eutrofizacji wód, powyżej 

których występuje eutrofizacja:
>0,25 >5 >2,2 >10 >251

Źródło: www.opole.pios.gov.pl, Eutrofizacja wód w 2007r. 
1) dotyczy rzek o wystarczająco długim dla rozwoju glonów czasie retencji.

Zawartość  azotu  azotanowego  oraz  azotanów  w  wodach  rzeki  Łącka  Woda  kształtowała  się 
powyżej wartości granicznych dla wskaźników eutrofizacji wód.

Rysunek  11.  Punkty monitoringu diagnostycznego i operacyjnego w 2007 roku w województwie  
opolskim.
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Jakość wód kontrolowanych przez organy Inspekcji sanitarnej:

Badanie jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów pitnych i rekreacyjnych leży 
w gestii  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej,  która  na  terenie  województwa  opolskiego  prowadzi 
kontrole jakości wód w ujęciach brzegowych, kąpieliskach oraz w zbiornikach zaporowych. 
Zgodnie z rozporządzeniem, ustala się w zależności od warunków granicznych wskaźników jakości 
wody,  które  z  uwagi  na  ich  zanieczyszczenie  muszą  być  poddane  standardowym  procesom 
uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia. Dla parametrów podaje się wynik 
klasyfikacji w postaci:

A1 – oznacza wodę wymagającą prostego uzdatniania fizycznego,
A2 – oznacza wodę wymagającą typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
A3 –  oznacza  wodę  wymagającą  wysokosprawnego  uzdatniania  fizycznego 
i chemicznego,
Non – oznacza wodę powierzchniową gorszej jakości niż jakość klasy A3, która nie może 
być ujmowana w celu przeznaczenia na wodę do picia.

W  2007r.  organy  inspekcji  sanitarnej  nie  prowadziły  pomiaru  jakości  wód  powierzchniowych 
wykorzystywanych do celów pitnych i rekreacyjnych na terenie Gminy Zdzieszowice.  

Dyrektywa  Wodna  EU  wymaga  redukcji  zanieczyszczenia  wszystkich  wód  powierzchniowych 
krajów  członkowskich  do  2015  roku  do  stanu  „dobrego”.  Zgodnie  z  tym  wymogiem,  według 
krajowego  Programu  Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych  w  ciągu  dziewięciu  lat  na  terenie 
województwa opolskiego ma zostać wybudowanych lub zmodernizowanych 18 oczyszczalni oraz 
założonych około 470 km sieci kanalizacyjnej. Problemem jest fakt, że oczyszczalnie komunalne 
planowane  są  tylko  dla  skupisk  ludzkich  powyżej  2000  mieszkańców,  małe  miejscowości 
pozostaną  w  dalszym  ciągu  bez  kanalizacji.  Bez  konsekwentnych  działań  prewencyjnych, 
edukacyjnych  i  kontrolno-restrykcyjnych  obciążanie  akwenów  wodnych  pozostanie  problemem 
całego regionu.

85



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY ZDZIESZOWICE NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016
Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych

Zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Środowiska  z dnia  4 października  2002 roku w sprawie 
wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  wody  śródlądowe  będące  środowiskiem  życia  ryb 
w warunkach naturalnych (Dz.U.2002.176.1455) jakość głównych opolskich rzek nie odpowiada 
normom  ze  względu  na  przekroczenia  warunków  normatywnych  głównie  w  zakresie  fosforu 
ogólnego  i  związków  azotu.  W  2007r.  prowadzono  badania  monitoringowe  w  9  punktach 
pomiarowo-kontrolnych.  Żaden z punktów pomiarowych nie był zlokalizowany na terenie Gminy 
Zdzieszowice. 

Stan wyjściowy   - wody podziemne:  

Na terenie gminy Zdzieszowice wody podziemne występują w kilku poziomach w utworach triasu, 
trzeciorzędu i czwartorzędu. W ich obrębie wydzielonych zostało kilka zbiorników wodonośnych, 
a największe znaczenie posiadają zbiorniki:

 triasowe – wykształcone w utworach dolnego i środkowego pstrego piaskowca – zbiornik 
„Opole”  oraz  w utworach  triasu środkowego (wapienia  muszlowego)  –  zbiornik  „Opole” 
i „Grotowice – Krupski – Młyn”

 trzeciorzędowe  –  wykształcone  w  utworach  piaszczystych  w  środowisku  kompleksów 
utworów  ilastych,  budujące  sarmacki  zbiornik  trzeciorzędowy  rejonu  Zdzieszowice  – 
Kędzierzyn  –  Blachownia,  w  obrębie  którego  istotną  rolę  w  zasilaniu  odgrywa 
czwartorzędowa rynna erozyjna Kędzierzyn – Koźle - Rudy

 czwartorzędowe – związane z utworami piaszczysto – żwirowymi pochodzenia rzecznego 
doliny  Odry,  tworzącego  poziom  górny,  powszechny  na  tym  obszarze  oraz  w  obrębie 
poziomu dolnego, związanego z doliną kopalną Kędzierzyn – Koźle – Rudy.

W części  środkowej  i  południowej  gminy  największe  rozprzestrzenienie  i  znaczenie  użytkowe 
posiadają  wody  trzeciorzędowego,  sarmackiego  poziomu  wodonośnego.  W  części  północnej, 
położonej na obszarze wsi Oleszka, Jasiona,  Żyrowa, główny poziom użytkowy stanowią  utwory 
triasowe. W zachodniej części gminy oraz częściowo na obszarze występowania trzeciorzędowego 
poziomu  wodonośnego,  istotne  znaczenie  posiada  poziom  czwartorzędowy,  w  szczególności 
związany z kopalna strukturą wodonośną Kędzierzyna – Koźle – Rudy.
Z  uwagi  na  przewodność  hydrauliczną,  wydajność  potencjalną  studni  oraz  ryzyko  zagrożenia 
zasobów wodnych, na obszarze gminy wyodrębnia się - zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną 
A.  Kleczkowskiego  –  3  (z  13  na  terenie  województwa)  Główne  Zbiorniki  Wód  Podziemnych 
(GZWP)  zakwalifikowane  do  obszarów  wymagających  specjalnej  ochrony  (w  pierwotnej 
nomenklaturze  zwanymi  obszarami  wymagającymi  najwyższej  (ONO)  bądź  wysokiej  ochrony 
(OWO). Łączne zasoby dyspozycyjne tych zbiorników oszacowano w latach dziewięćdziesiątych 
na 411 tys. m3/d (150 mln m3/rok). Są to zbiorniki:

• GZWP nr  332  Subniecka  Kędzierzyńsko  –  Głubczycka  z  rynną  czwartorzędową 
Kędzierzyn – Koźle – Rudy
• GZWP nr 333 Opole – Zawadzkie
• GZWP nr 335 zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie.

GZWP 333 Opole - Zawadzkie
Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP nr 333 Opole – Zawadzkie obejmuje swym zasięgiem 
strefę  występowania  szczelinowo-krasowych  utworów  środkowego  i  górnego  wapienia 
muszlowego.  Według  A.S  Kleczkowskiego  [1990]  zajmuje  on  powierzchnię  A=750 km2, 
szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą ok. 200 000 m3/d, a moduł zasobowy osiąga wartość 
3,09 l/skm2. Podstawowym użytkowym poziomem wodonośnym zbiornika jest poziom środkowego 
wapienia muszlowego.
Na obszarze zbiornika można wyróżnić część odkrytą, którą stanowi strefa wychodni na południu, 
gdzie  zbiornik  jest  odsłonięty  lub  pokryty  utworami  o  umiarkowanej  przepuszczalności  (gminy 
Gogolin,  Izbicko, Strzelce Opolskie, a na terenie Gminy Zdzieszowice w rejonie wsi Oleszka – 
Jasiona  –  Żyrowa)  oraz  część  zakrytą,  pod  utworami  kajpru  na  północy  (poza  obszarem 
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opracowania na części gmin Gogolin, Izbicko, Strzelce Opolskie, Chrząstowice, Ozimek, Tarnów 
Opolski).  Stopień  izolacji  warstwy  i  stopień  skrasowienia  zbiornika  ma  zasadniczy  wpływ  na 
zasilanie, zasobność, odporność na zanieczyszczenia oraz tempo wymiany i wiek wody.

GZWP 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie
GZWP 335 wykształcony w poziomie wodonośnym dolnego i górnego pstrego piaskowca zalega 
głównie  pod  GZWP  333  Opole-Zawadzkie.  Zajmuje  powierzchnię  A=2 050km2 i  posiada 
szacunkowe zasoby dyspozycyjne w wysokości 50 tys. m3/d o module zasobowym 0,28 l/skm2. 
Drenaż  zbiornika  odbywa  się  w  dolinie  Odry.  Na  obszarze  gminy  Zdzieszowice  zbiornik  ten 
występuje w północnej części i aktualnie nie jest eksploatowany.

GZWP 332    Subniecka K  ę  dzierzy  ń  sko – Głubczycka z rynn  ą    czwartorz  ę  dow  ą    K  ę  dzierzyn –   
Ko  ź  le - Rudy  
Zbiornik GZWP nr 332 – Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka zajmuje powierzchnię 1 350 km2, 
z czego  na  obszarze  województwa  opolskiego  położona  jest  północno  –  zachodnia  część 
zbiornika.  W  obrębie  zbiornika  podstawowe  znaczenie  użytkowy  posiada  trzeciorzędowy, 
mioceński (sarmat) poziom wodonośny zalegający na głębokości 40 - 100 m, pod przykryciem 
utworów  słabo  przepuszczalnych  o  miąższości  kilkudziesięciu  metrów.  Warstwę  wodonośną 
budują piaski o różnej granulacji o miąższości 10-30 m. Zwierciadło wody ma charakter naporowy, 
subartezyjski.  Zasilanie  zbiornika  następuje  poprzez  bezpośrednią  infiltrację  opadów 
atmosferycznych i wód powierzchniowych na wychodniach, na południowy – zachód i południe od 
zbiornika.
Na obszarze Gminy Zdzieszowice wody zbiornika GZWP 332 objęte obszarem zasobowym ujęć 
wód podziemnych „Kędzierzyn – Koźle – Zdzieszowice” stanowią główny zbiornik użytkowy.
Wody  czwartorzędowego  i  trzeciorzędowego  piętra  wodonośnego  wymagają  uzdatniania 
w związku z ponadnormatywną zawartością  manganu i  żelaza.  Lokalnie  w rejonie Zdzieszowic 
woda trzeciorzędowego piętra wodonośnego zawiera  ponadnormatywną zawartość siarczanów, 
lokalnie i  okresowo sporo azotanów (do ponad 10 mg/dm3), azotynów (do 0,9 m/dm3) oraz ma 
dużą twardość i mineralizację.
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Rysunek 12. Główne zbiorniki wód podziemnych w województwie opolskim.

Jakość wód podziemnych

Obecnie  klasyfikacje  wód  podziemnych  określa  się  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra 
Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych 
(Dz.U. Nr 143, poz. 896). Z uwagi na to, że badania jakości wód były prowadzone przed wejściem 
w życie rozporządzenia oparto się na nieobowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska zdnia 
11 lutego  2004  r.  w  sprawie  klasyfikacji  dla  prezentowania  stanu  wód  powierzchniowych 
i podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284), które 
straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku. 
Ocenę jakości  wód podziemnych przeprowadza Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony Środowiska 
w Opolu.  Ocenę  przeprowadzono  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia 
11 lutego  2004  r.  w  sprawie  klasyfikacji  do  prezentowania  stanu  wód  powierzchniowych 
i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji 
stanu  tych  wód.  Rozporządzenie  to  zmieniało  dotychczasowy  sposób  oceny  jakości  wód 
podziemnych określony w klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu 
środowiska na podstawie oceny wskaźników fizycznych i chemicznych (PIOS 1995), który zakładał 
podział  wód  na  cztery  klasy  jakościowe.  W  rozporządzeniu  wprowadzono  także  nowy  sposób 
prowadzenia  monitoringu  wód  powierzchniowych  i  podziemnych.  Zmiany  w  klasyfikacji  wód 
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spowodowały,  że w poniższej ocenie nie ma odniesienia do wyników badań uzyskanych w latach 
poprzednich.
W 2007  roku  w  ramach  sieci  krajowej  monitoringu  wód  podziemnych  kontynuowano  badania 
diagnostyczne w 27 punktach na terenie województwa opolskiego, oraz po raz pierwszy, badania 
w ramach monitoringu operacyjnego na wodach zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu – 
w 26 punktach. Część punktów sieci  monitoringu diagnostycznego (14) wchodzi  także do sieci 
monitoringu operacyjnego. 
Przy  zastosowaniu  pięciostopniowej  klasyfikacji  wód  podziemnych  w  2007  roku  Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadzał badania jakości wód w dwóch punktach 
pomiarowo-kontrolnych na terenie Gminy Zdzieszowice:

Tabela  25.  Przekroje  pomiarowo–kontrolne  wód  podziemnych  w  2007  r.  na  terenie  Gminy  
Zdzieszowice

Nazwa 
przekroju

Jednolita Część Wód 
Podziemnych

Rodzaj wód
(ze względu na głębokość i 

sposób zalegania)
Rodzaj 

monitoringu RZGW

Zdzieszowice (2b) 116 Wody wgłębne diagnostyczny Gliwice
Zdzieszowice (2b) 116 Wody wgłębne operacyjny Gliwice

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2007 r., WIOŚ Opole.

Tabela 26. Ocena ogólna wód podziemnych kontrolowanych w 2007 roku.

L.P. Numer 
punktu

Nazwa 
punktu

Stratygrafia 
ujętej 

warstwy

Klasa 
jakości 

2006

Klasa 
jakości 

2007

Wskaźniki 
odpowiadające 
poszczególnym 
klasom jakości

IV klasa V klasa
1. 619 Zdzieszowice 

(2b) Trias III III Fe -

2. 619 Zdzieszowice 
(2b) Trias - III Fe -

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2007r., WIOŚ Opole

W  wyżej  wymienionych  przekrojach  jednolitej  części  wód  podziemnych  wskaźnikami  nie 
spełniającymi  wymagań Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29 marca 2007 r.  w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) były mangan i żelazo. 

Wszystkie  ujęcia  wody zlokalizowane na terenie Gminy Zdzieszowice posiadają  własne Stacje 
Uzdatniania Wody (SUW). Ujmowana woda z ujęć Krępna i Raszowa wymaga uzdatnienia. Woda 
ujmowana ze studni nr 1 i nr 2 w Oleszce jest dobrej jakości i nie wymaga uzdatniania, natomiast 
woda  studni  rezerwowej  -  nr  3  ma  przekroczony  wskaźnik  mętności,  żelaza  oraz  azotanów 
i w sytuacjach  awaryjnych  może  być  podawana  do  sieci  na  cele  inne  niż  przeznaczenie  dla 
spożycia.  Pod względem bakteriologicznym woda ze wszystkich ujęć nie budzi zastrzeżeń tzn. 
spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych

Jakość  wód  na  obszarach  zabudowanych,  a  szczególnie  wiejskich  jest  niewłaściwa, 
stanowiąc wynik nieprawidłowości w gospodarce ściekami.
Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią ziemi,  stanowią źródło zanieczyszczeń 
wód powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów zlewni obciążonych działalnością człowieka, 
stanowi  zanieczyszczenia  obszarowe  (główne  źródło  -  mineralne  nawożenie  gleby,  chemiczne 
środki ochrony roślin, składowanie odpadów).
Istotnym elementem, wpływającym na zagrożenie jakości  wód podziemnych jest nieprawidłowe 
prowadzenie hodowli (gnojówka, gnojowica, wody gnojowe, soki kiszonkowe zawierają znaczne 
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ilości  materii  organicznej,  która  przy  nieprawidłowym  ujmowaniu  może  przedostawać  się  do 
potoków lub infiltrować do wód podziemnych).
Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania, 
jak  również  przywrócenie  oraz  zachowanie  ich  naturalnej  jakości  dla  obecnych  i  przyszłych 
użytkowników, a także zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach. 
Zagrożeniem dla wód może być:

o brak kompleksowej  kanalizacji  sanitarnej na terenie gminy,  przepełnione szamba 
oraz wylewanie gnojowicy na pola, 

o źle prowadzona gospodarka gnojowicą i gnojówką w gospodarstwach rolnych oraz 
niekontrolowane stosowanie nawozów sztucznych,

o "dzikie wysypiska".

Ścieki komunalne i przemysłowe

Obserwowany od kilku lat znaczny spadek zużycia wody i przyczyniające się do tego zjawiska 
m.in.  stosowanie  obiegów zamkniętych  w przemyśle,  zmiany w technologii  produkcji  na  mniej 
wodochłonne,  upadek wielu  gałęzi  przemysłu,  ale również  bardziej  racjonalne gospodarowanie 
woda,  zarówno  wśród  odbiorców  zbiorowych,  jak  i indywidualnych,  wpływa  na  ilość 
odprowadzanych do wód powierzchniowych ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych. 
Podobnie  jak zużycie  wody – ilość  ścieków systematycznie  obniża się,  przy czym spadek ten 
szczególnie  dotyczy  użytkowników komunalnych  (ilość  ścieków odprowadzanych  bezpośrednio 
z zakładów przemysłowych  utrzymuje  się  od  lat  na  zbliżonym  poziomie).  Zmienia  się  również 
wielkość i charakter zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych. O ile w latach 
poprzednich  dominowały  zanieczyszczenia  wnoszone  ze  źródeł  punktowych,  zarówno 
komunalnych jak i przemysłowych, tak obecnie – ze względu na ilość i standard oddawanych do 
eksploatacji  oczyszczalni  ścieków  –  dominować  zaczynają  zanieczyszczenia  ze  źródeł 
obszarowych.  Na  ich  charakter  składają  się  zarówno  nie  oczyszczone  ścieki  z  terenów  nie 
objętych jeszcze kanalizacją jak też i wymywane z terenów zabudowanych,  łąk, pastwisk i  pól 
uprawnych przez opady atmosferyczne substancje zanieczyszczające, w szczególności składniki 
nawozów mineralnych i organicznych, środki ochrony roślin, odcieki i osady.
Rejestrowana w 2000 r. w systemie statystyki państwowej ilość ścieków odprowadzanych do wód 
powierzchniowych z punktowych źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na terenie województwa 
opolskiego wynosiła 91,6 mln m3, z czego 88,2 mln m3 stanowiły ścieki wymagające oczyszczania. 
Zrzuty  bezpośrednio  z  zakładów  przemysłowych  (łącznie  z wodami  chłodniczymi 
i zanieczyszczonymi  wodami  kopalnianymi)  stanowiły  62,3 mln m3 tj.  68 %  ogółu  ścieków, 
a odprowadzane z miejskich systemów kanalizacyjnych – 29,4mln m3 tj. 32 %. 
Prowadzone  są  działania  zmierzające  do  racjonalizacji  zużycia  wody,  zarówno  na  cele 
produkcyjne jak i gospodarstw domowych, wymuszonej przez zastosowane instrumenty prawno - 
ekonomiczne  (opłaty,  kary  i  skuteczniejsze  kontrole).  Zwłaszcza  urealnienie  poziomu  opłat 
zwiększyło  zainteresowanie  użytkowników  wody  stosowaniem  oszczędniejszych  rozwiązań 
technologicznych, a czasami po prostu zmniejszeniem jej marnotrawstwa. Racjonalizacji zużycia 
wody  sprzyja  również  upowszechnienie  pomiaru  jej  zużycia  oraz  wprowadzenie  zamkniętych 
obiegów wody.

9.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód 

Długofalowym  celem polityki  ekologicznej  Polski  w zakresie gospodarki  wodnej  jest  osiągnięcie 
dobrego stanu ekologicznego wód tak pod względem jakościowym jak i ilościowym. Oznacza to, że 
wody  powierzchniowe  powinny  pozostawać  w  stanie  ukształtowanym  przez  przyrodę 
i jednocześnie, na wyznaczonych odcinkach lub akwenach, być przydatne do:

- wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia,
- celów kąpielowych,
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- bytowania ryb, spełniając także odpowiednie wymagania na obszarach chronionych.

Kierunki działań: 

Zadania własne:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość 
wód, wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki 
wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem

Gmina Zdzieszowice, 
Powiat, WIOŚ Opole, 
Organizacje 
pozarządowe

Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych 
praktyk  rolniczych,  niezbędnych  dla  skutecznej  ochrony  wód  przed 
zanieczyszczeniem obszarowym

Gmina Zdzieszowice, 
WIOŚ Opole, Gminy, 
Organizacje 
pozarządowe, ARiMR

Rozbudowa  istniejącej  sieci  kanalizacyjnej  dla  miejscowości  dla  w 
których jest to ekonomicznie uzasadnione.

Gmina Zdzieszowice

Wspieranie  budowy  indywidualnych  systemów  oczyszczania  ścieków 
w miejscach  gdzie  jest  niemożliwa  lub  ekonomicznie  nieuzasadniona 
budowa sieci kanalizacyjnej 

Gmina Zdzieszowice

Ochrona wód Gmina Zdzieszowice
Modernizacja stacji ujęcia wody Oleszka Gmina Zdzieszowice
Uzbrojenie terenu przy ul. Waryńskiego pod budownictwo niskie – 17 Ha Gmina Zdzieszowice

Zadania koordynowane:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Intensyfikacja  działań  kontrolnych  mających  na  celu  przeciwdziałanie 
odprowadzaniu  nieoczyszczonych  ścieków komunalnych  do wód oraz 
przeciwdziałanie  nieprawidłowościom  w odprowadzaniu  ścieków 
przemysłowych, w tym weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych

Powiat, WIOŚ Opole

Budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę  i/lub gnojówkę  oraz płyt 
obornikowych w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów 
zwierząt 

Podmioty gospodarcze, 
Mieszkańcy gminy

Rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
dostosowanie jej do wymagań wspólnotowych

WIOŚ Opole

Wspieranie  działań  inwestycyjnych  mających  na  celu  ograniczenie 
i eliminację  ładunku  zanieczyszczeń  odprowadzanych  w  ściekach  do 
środowiska  wodnego  a  w  szczególności  substancji  szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego

Podmioty gospodarcze

9.3.2 Cel priorytetowy (2009-2012)

Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych 
kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych

Kierunki działań: 

Zadania własne:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Krajowym programie 
oczyszczania ścieków komunalnych przewidzianych dla aglomeracji o 

Zakłady Gospodarki 
Komunalnej
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Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

RLM od 2 000 do 15 000

9.4. Gospodarka odpadami
Gospodarka  odpadami  została  omówiona  w  Planie  Gospodarki  Odpadami  na  lata  2009-2012 
z perspektywą na lata 2013-2016 stanowiącym oddzielny załącznik.

9.5. Oddziaływanie hałasu 
Stan wyjściowy:
Hałas  stanowi  jedno ze źródeł  zanieczyszczenia  środowiska,  wzrastające  w ostatnich latach  
w  związku  z  rozwojem  komunikacji,  uprzemysłowieniem  i  postępującą  urbanizacją  gminy. 
Odczuwany  jest  przez  ich  mieszkańców  jako  jeden  z  najbardziej  uciążliwych  czynników 
wpływających ujemnie na samopoczucie i środowisko.

Hałasem  nazywa się każdy dźwięk, który w danych warunkach jest określony jako szkodliwy, 
uciążliwy lub przeszkadzający, niezależnie od jego parametrów fizycznych. Odczucie hałasu jest 
więc bardzo subiektywne i zależy od wrażliwości słuchowej  poszczególnych jednostek. Zespół 
zjawisk  akustycznych  zachodzących  w środowisku,  określony  za  pomocą  parametrów 
akustycznych  czasu  i  przestrzeni  nazywa  się  umownie  klimatem  akustycznym  środowiska 
zewnętrznego.  Uciążliwość  hałasu  dla  organizmu  zależy  od  natężenia  dźwięku,  jego 
częstotliwości i czasu trwania. 
Podstawę  prawną  działań  w  zakresie  ochrony  środowiska  przed  hałasem  stanowi  przede 
wszystkim  ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  roku  Prawo  ochrony  środowiska.  Artykuł  112 
stwierdza:
“Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, 
w szczególności poprzez:

• utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,
• zmniejszenie  poziomu  hałasu  co  najmniej  do  dopuszczalnego,  a  gdy  nie  jest  on 

dotrzymany zapobieganie jego powstawaniu lub przenikaniu do środowiska”.

Dodatkowo uwzględnić należy rozwiązania zgodne z wymaganiami ochrony środowiska zawarte 
w projektach budowlanych obiektów lokalizowanych w pobliżu tras komunikacyjnych w ramach 
tzw. charakterystyki ekologicznej obiektu (według zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku).
Pozostałe ustalenia dotyczące hałasu i wibracji zawarte są w następujących aktach prawnych:

• Prawo o ruchu drogowym,
• o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
• o drogach publicznych,
• o Inspekcji Ochrony Środowiska,
• o zagospodarowaniu przestrzennym,
• Prawo budowlane,
• o autostradach płatnych

oraz odpowiednich przepisów wykonawczych i normach.
Wartości progowe poziomów hałasu określają: 

- rozporządzanie MŚ z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Wartości progowe 
poziomów hałasu wyrażone są za pomocą równoważonego poziomu hałasu i odnoszą się 
odrębnie dla dróg i linii kolejowych, odrębnie dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu, 
a także startów,  lądowań i  przelotów statków powietrznych,  ustalając  wartości  dla  pory 
dziennej i nocnej,
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- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 roku w sprawie wymogu dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji  hałasu do środowiska 
(Dz.U. Nr 263/05 poz. 2202),

- wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/EC z dnia 25.06.2002 w sprawie 
oceny i zarządzania ha asem ł środowiskowym.

Inny ważny zapis dotyczy oceny stanu akustycznego środowiska, którą to ocenę dokonuje się 
obowiązkowo dla: aglomeracji  o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. oraz terenów poza 
aglomeracjami,  na  których  eksploatacja  obiektów  (drogi,  linii  kolejowej,  lotniska)  może 
powodować  przekroczenie  dopuszczalnego  poziomu  hałasu.  Obowiązek  sporządzenia  mapy 
akustycznej  spoczywa  na staroście  Powiatu  Krapkowickiego z jednoczesnym  uwzględnieniem 
informacji  wynikających  z map  akustycznych  sporządzonych  przez  zarządzających  obiektami 
mogącymi powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. 
Gdy eksploatacja instalacji powodującej hałas w środowisku przekracza dopuszczalne poziomy, 
wydawana  jest  decyzja  o  dopuszczalnym  poziomie  hałasu.  W  przypadku  przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, tramwajowych, 
lotnisk  oraz portów zarządzający tymi  obiektami zobowiązany jest  do wykonywania  pomiarów 
i sporządzania map akustycznych terenów na których występują przekroczenia i zastosowania 
odpowiednich zabezpieczeń akustycznych. Mapy akustyczne należy aktualizować co 5 lat.
W związku z akcesją Polski do Unii  Europejskiej uwzględnione zostały również uwarunkowania 
zawarte w prawie wspólnotowym. Zagadnienia związane z hałasem podzielone zostały na cztery 
kategorie:

• emisje hałasu z pojazdów silnikowych:  Dyrektywy 78/1015/EWG (motocykle)  i 96/20/WE 
(pojazdy silnikowe) wprowadzające limity poziomu natężenia dźwięku,
• emisje hałasu ze sprzętu domowego: Dyrektywa ramowa 86/594/EWG,
• emisje  hałasu  z  samolotów:  Dyrektywy  80/51/EWG  (samoloty  ponaddźwiękowe), 
89/629/EWG (samoloty odrzutowe), 92/14/EWG (ograniczenie eksploatacji samolotów),
• sprzęt  i  maszyny  budowlane:  Dyrektywa  ramowa  84/532/EWG (dopuszczalne  poziomy 
mocy  akustycznej)  oraz  siedem  dyrektyw  “córek”:  84/533/EWG (sprężarki),  84/534/EWG 
(żurawie  wieżowe),  84/535/EWG  (generatory  prądu),  85/537/EWG  (kruszarki  betonu), 
85/538/EWG (kosiarki do trawy), 86/662/EWG (koparki hydrauliczne).

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania:
• hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych 
i usługowych,
• hałas  komunikacyjny  pochodzący  od  środków  transportu  drogowego,  kolejowego 
i lotniczego,
• hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych,  szczególnie wielorodzinnych  
i w obiektach użyteczności publicznej.

Hałas przemysłowy

Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić  w otoczeniu dużych zakładów,  lub skupisk 
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do 
zadań  WIOŚ.  Zakres  planowanych  kontroli  oraz  wyniki  przeprowadzonych  kontroli  są  zawarte 
w raportach WIOŚ.
Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od 
parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów 
technologicznych  oraz  funkcji  urbanistycznej  sąsiadujących  z  nim  terenów.  Wewnątrz  hal 
przemysłowych hałas sięga poziomu 80 – 125 dB i w znacznym stopniu przenosi się na tereny 
sąsiadujące.  W sąsiedztwie  zakładów przemysłowych  poziomy dźwięku  osiągają  wartości  od 
50 dB (mało uciążliwe) do 90 dB (bardzo uciążliwe). 
Na terenie Gminy Zdzieszowice hałas przemysłowy posiada znaczące znaczenie, ze względu na 
obecność dużych zakładów przemysłowych. W przypadku mniejszych zakładów istotna jest coraz 
większa  dostępność  nowoczesnych  technologii  ograniczających  natężenie  hałasu,  podczas 

93



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY ZDZIESZOWICE NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016
modernizacji  zakładów  stosowane  są  coraz  sprawniejsze  urządzenia,  charakteryzujące  się 
obniżoną emisją hałasu. 
Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i  usługowe zlokalizowane blisko zabudowy 
o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny Gminy Zdzieszowice nie jest 
znaczący,  jednak  są  one  przyczyną  lokalnych  negatywnych  skutków  odczuwalnych  przez 
okolicznych  mieszkańców.  Do  zakładów  takich  należą  najczęściej:  warsztaty  mechaniki 
pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie i kamieniarskie. 
Na terenie Gminy Zdzieszowice nie były prowadzone pomiary emisji hałasu przemysłowego. 
Pomiary  hałasu  wykonywane  są  na  obszarze  województwa  opolskiego  przez  Wojewódzki 
Inspektorat  Ochrony  Środowiska  w  razie  ewentualnych  skarg  mieszkańców  lub  zgodnie 
z przyjętym planem kontroli zakładów. 

Hałas komunikacyjny

Klimat  akustyczny  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  kształtuje  w  znacznej  mierze  ruch 
komunikacyjny, 

• hałas komunikacyjny drogowy:  

Harmonijny rozwój transportu i komunikacji jest warunkiem decydującym o rozwoju gospodarczym 
danego  obszaru.  Z  drugiej  strony,  rozwój  motoryzacji,  oddziałuje  negatywnie  na  środowisko, 
zwłaszcza gdy nie jest związany z modernizacją i rozwojem stanu technicznego dróg. Przyjmuje 
się, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat corocznie przybywa około 10% samochodów. 
Na poziom hałasu drogowego w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ przede wszystkim:

 natężenie ruchu komunikacyjnego,
 udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu,
 odległość zabudowy mieszkalnej od drogi,
 prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie),
 typ i stan techniczny pojazdów,
 nachylenie drogi,
 stan nawierzchni oraz płynność ruchu.

Większość hałasów w środowisku (w tym hałas drogowy) charakteryzuje się zmiennymi poziomami 
w czasie. Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu 
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas 
typu  liniowego.  Układ  drogowy  stanowi  o  rozwoju  danego  regionu  i  powiązaniach  z  innymi 
ośrodkami. 
Przez teren Gminy Zdzieszowice przebiegają będące źródłami hałasu drogowego autostrada A4, 
drogi wojewódzkie,  oraz  szereg  dróg  powiatowych  i gminnych,  łączących  Gminę  Zdzieszowice 
z innymi ośrodkami. Występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza 
znaczne utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających. 
Ocenia  się,  że  przekroczenia  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  komunikacyjnego  mogą 
występować na terenach zabudowanych położonych wzdłuż dróg. 
Źródłem uciążliwości akustycznej – jest w szczególności odcinek autostrady A4 oraz odcinki dróg 
wojewódzkich.  Najistotniejsze  znaczenie  ma  przebiegająca  przez  teren  gminy  autostrada  A4. 
Cechą charakterystyczną autostrad jest ruch ciągły, niezależny od pory nocnej i dziennej. W roku 
2003  pomiary  hałasu  wzdłuż  całej  autostrady  A4  na  terenie  województwa  opolskiego 
przeprowadziła Akademia Górniczo – Hutnicza z Krakowa. Wyniki przedstawiono w dokumencie 
pn.  „Wykonanie  porealizacyjnej  oceny oddziaływania  autostrady A4 na środowisko  w zakresie 
hałasu  na  terenie  województwa  opolskiego”.  Poniżej  podano  wyniki  z  trzech  punktów 
pomiarowych:  Sarny  Wielkie,  Sarny  Małe  i  Magnuszowice.  W  każdym  punkcie  pomiary 
prowadzone były dwukrotnie (we wrześniu i październiku), w tabeli podano średnią z wyników.

Tabela 27. Natężenie hałasu wzdłuż autostrady A4.

Lokalizacja punktu
Liczba pojazdów na 

godzinę
Średnia wartość poziomu 

dźwięku A [dB]
dzień noc dzień noc 
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Sarny Wielkie (najbliższe 
zabudowania od autostrady – 
140 m)

971 500 55,5 52,0

Sarny Małe (najbliższe 
zabudowania od autostrady – 
147 m)

971 500 54,5 49,9

Magnuszowice (najbliższe 
zabudowania od autostrady – 
270 m) 

902 438 56,7 50,6

W  omawianych  punktach  pomiarowych  w  porze  dziennej  nie  zanotowano  przekroczeń 
dopuszczalnego  poziomu  dźwięku.  W  porze  nocnej  zanotowano  niewielkie  przekroczenia 
w Sarnach  Wielkich  i  Magnuszowicach,  jednak  może  to  być  spowodowane  efektem ruchu  na 
drogach  lokalnych  (przebiegających  bliżej  niż  autostrada).  Autostrada  A4,  która  stwarza 
największe zagrożenie, przebiega przez tereny niezamieszkałe, a tam gdzie budynki są w bliskiej 
odległości, są wybudowane ekrany, dlatego też jej wpływ nie jest tak duży. Większym problemem 
na terenie gminy okazują się być drogi wojewódzkie i powiatowe, gdzie natężenie ruchu jest duże 
i które znajdują się bezpośrednio przy zabudowaniach, przebiegając przez centra miejscowości. 
Na terenie gminy nie były w ostatnich latach prowadzone badania natężenia ruchu i wywołanego 
przez  niego  hałasu  komunikacyjnego.  Wyniki  Generalnego  Pomiaru  Ruchu  prowadzonego  na 
terenie województwa opolskiego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Opolu  corocznie  wykazują,  że  dla  tego  typu  dróg  -  SDR  wykazuje  wartość  systematycznie 
rosnącą. Czynnikami wpływającymi na wzrost poziomu hałasu na drogach jest głównie natężenie 
ruchu  samochodowego,  stan  techniczny  pojazdów,  stan  nawierzchni  dróg,  organizacja  ruchu 
drogowego, oraz sposób eksploatacji pojazdów. 
W 2008  roku  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  wykonał  pomiary  hałasu 
w trzech rejonach na obszarze województwa: Strzelec Opolskich, Krapkowic i Kluczborka. Punkty 
pomiarowe lokalizowane były wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, na wysokości 4 m nad 
poziomem terenu, w miarę możliwości technicznych i warunków meteorologicznych panujących 
w trakcie pomiarów. Głównym celem badania klimatu akustycznego wybranych miejscowości, było 
określenie warunków akustycznych panujących w bezpośrednim sąsiedztwie wytypowanych tras 
komunikacji  samochodowej.  Przekroczenia  dopuszczalnych  wartości  poziomów  hałasu 
w środowisku,  określonych wymogami  Rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  (Dz. U. Nr 120, poz. 826), tj. 
wartości:  60 dB w porze dziennej,  dla zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej  i  zamieszkania 
zbiorowego,  zabudowy  mieszkaniowo-usługowej  i  zabudowy  zagrodowej  oraz  55  dB  w  porze 
dziennej,  dla  zabudowy  związanej  ze  stałym  lub  czasowym  pobytem  dzieci  i  młodzieży  oraz 
terenów domów opieki społecznej i szpitali w miastach, a także terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  stwierdzono  we  wszystkich  badanych  przypadkach.  Najwyższy  średni  poziom 
hałasu dla pory dziennej odnotowano w Kluczborku przy badanej drodze krajowej nr 45 (punkt nr 
7) i przy średnim natężeniu ruchu około 427 poj./h., natomiast najniższą średnią wartość poziomu 
hałasu dla pory dziennej zarejestrowano w Krapkowicach przy badanej drodze wojewódzkiej nr 
409 (punkt nr 9), i przy średnim natężeniu około 375 poj./h.

• hałas komunikacyjny kolejowy  

Pod  pojęciem  hałasu  kolejowego  rozumie  się  hałas  powstający  w  wyniku  eksploatacji  linii 
kolejowych.  Na  terenie  gminy  źródłem  hałasu  komunikacyjnego  kolejowego  jest   głównie 
przebiegająca przez teren gminy magistralna linia kolejowa państwowego znaczenia nr 136 (Opole 
Groszowice  –  Kędzierzyn  –  Koźle),  będąca  jednocześnie  częścią  Europejskiego  Szlaku 
Kolejowego E – 30.
Brak  pomiarów kolejowego  hałasu  komunikacyjnego  nie  pozwala  na  jednoznaczne  określenie 
wielkości i zasięgu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Badania, wykonane na tego 
typu liniach, wykazują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu (tj. 50 dB dla pory nocy) 
w odległości 150 m od skrajnego toru (udokumentowano 55 dB - stanowiący dopuszczalny poziom 
hałasu dla pory dnia, dla zabudowy mieszkaniowej).
Pełna ocena zagrożenia  środowiska hałasem kolejowym  nie jest  możliwa  ze względu na brak 
prowadzonego  monitoringu.  W  otoczeniu  linii  kolejowej  nie  były  wykonywane  pomiary  hałasu 
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kolejowego.  Zagrożenie  hałasem  wynikające  z  eksploatacji  przedmiotowych  szlaków 
komunikacyjnych  ma  charakter  liniowy  i  jest  znacząco  odczuwalne  w  najbliższym  otoczeniu 
torowisk. 
Ogólnie rzecz ujmując, zagrożenie hałasem kolejowym w skali kraju jest znacznie niższe od hałasu 
drogowego i od szeregu lat utrzymuje się w zasadzie na tym samym poziomie, z niekorzystnymi 
lokalnymi zmianami związanymi z pogarszającym się stanem infrastruktury. Na obecną sytuację 
ma  również  wpływ  zła  sytuacja  ekonomiczna  kolei  państwowych,  która  doprowadziła  do 
znacznego  ograniczenia  liczby  połączeń  w  obsłudze  ruchu  pasażerskiego.  Aktualne  trendy 
rozwoju kolejnictwa w kraju, związane z koniecznością osiągnięcia standardów międzynarodowych 
w  tym  zakresie  wskazują,  iż  możliwe  jest  ograniczenie  emisji  hałasu  z  tych  źródeł  poprzez 
realizację programów modernizacji linii kolejowych. Jak wynika z badań, po modernizacji torowiska 
w rejonie linii kolejowej obserwuje się zmniejszenie poziomów hałasu średnio o 4-6 dB; wymiana 
taboru kolejowego i właściwe utrzymanie torowisk to kolejne ograniczenia emisji, nawet o około 
10 dB.

Hałas osiedlowy i mieszkaniowy

Ponad 25% mieszkańców jest narażona na ponadnormatywny hałas w mieszkaniach występujący 
w  wyniku  stosowania  “oszczędnych”  materiałów  i  konstrukcji  budowlanych.  Hałas  wewnątrz 
osiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, wywożenie śmieci, dostawy 
do sklepów,  głośną muzykę radiową itp.  Do tych hałasów dołącza się niejednokrotnie  bardzo 
uciążliwy hałas wewnątrz budynku, spowodowany wadliwym funkcjonowaniem instalacji wodno-
kanalizacyjnej,  centralnego ogrzewania. Według polskiej normy, poziom hałasu pochodzący od 
instalacji i urządzeń budynku może wynosić w ciągu dnia 30-40 dB, nocą 25-30 dB.

Wibracje

Źródła wibracji można podzielić na dwa główne rodzaje:
• wibracje pochodzące od narzędzi i urządzeń,
• wibracje przenoszone z podłoża, np. z drgających platform, podłóg, siedzeń w pojazdach 

mechanicznych itp.
Szkodliwość  wibracji  zależy  od  wielkości  natężenia  źródła  charakteru  zmian,  w  czasie  oraz 
długotrwałości działania. Na wibracje narażony jest każdy człowiek zarówno w pracy jak i w życiu 
codziennym. Wibracje i wstrząsy, podobnie jak hałas, przenoszone są przez wzbudzone do drgań 
konstrukcje budynków mieszkalnych.  Skutkiem oddziaływania wibracji  na człowieka są zmiany 
w układzie  nerwowym,  krążenia,  narządach  ruchu  oraz  układzie  pokarmowym.  Dlatego  też 
wibracje należy zmniejszać lub likwidować w miejscach ich powstawania m.in. poprzez zmiany 
w konstrukcji  aparatury  i  maszyn,  stosowanie  elastycznych  podłoży  (guma,  korek),  ekranów 
tłumiących wibracje itp. 

9.5.1. Cel średniookresowy do 2016

Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i 
podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe 

Kierunki działań 

Zadania własne:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Budowa ścieżek rowerowych Gmina Zdzieszowice

Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego Gmina Zdzieszowice, 
Zarządy dróg

Modernizacja nawierzchni dróg Gmina Zdzieszowice, 
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Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Powiat, Zarządy dróg

Usprawnianie organizacji ruchu drogowego Gmina Zdzieszowice, 
Powiat,  Zarządy dróg

Przestrzeganie  zasad  strefowania  w  planowaniu  przestrzennym  m.in. 
lokalizowania  w sąsiedztwie  przedsięwzięć  o  zbliżonej  uciążliwości 
hałasu

Gmina Zdzieszowice

Remont drogi gminnej na obszarze gospodarczym Januszkowice Gmina Zdzieszowice
Budowa obwodnicy centrum Zdzieszowic Gmina Zdzieszowice
Modernizacja części ulicy Karola Miarki (poszerzenie na długości 500m) Gmina Zdzieszowice
Przebudowa drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu 
ulicy Waryńskiego)

Gmina Zdzieszowice

Dotacja na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1808O – 
Zdzieszowice, 1444O z drogą DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w 
Zdzieszowicach

Gmina Zdzieszowice

Zadania koordynowane:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Wykonywanie  pomiarów  emisji  hałasu  przez  określonych  prawem 
zarządców dróg i podmioty gospodarcze oraz przekazywanie wyników 
pomiarów  uprawnionym  organom  ochrony  środowiska  w  formie 
ustalonej prawem

Zarządy dróg, WIOŚ 
Opole

Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami 
obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska

Powiat

Tworzenie  bazy  danych  na  podstawie  wyników  uzyskanych:  z 
prowadzonego  monitoringu  przez  Opolskiego  Wojewódzkiego 
Inspektora  Ochrony  Środowiska  w  Opolu,  od  zarządców  dróg 
publicznych z pomiarów emisji oraz zgłoszeń w związku z występującą 
uciążliwością emisji hałasu

Powiat

Ustalanie  i  egzekwowanie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w 
środowisku przez właściwe organy i inspekcje ochrony środowiska

Powiat, WIOŚ Opole

Szkolenia  dla  podmiotów  gospodarczych  w  zakresie  wymagań 
dotyczących ochrony środowiska

Powiat, Organizacje 
pozarządowe

9.6. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
Stan wyjściowy:

Podział  promieniowania  elektromagnetycznego  na  jonizujące  i  niejonizujące  wynika
z granicznej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek materii.
Złożone spektrum promieniowania elektromagnetycznego jest bardzo rozległe i obejmuje różne 
długości fal, od fal radiowych przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni 
nadfioletowych,  do  bardzo  krótkich  fal  promieni  rentgenowskich  i  promieni  gamma.  
Z  całego  spektrum  promieniowania  elektromagnetycznego  w  sposób  istotny  oddziałują  na 
organizmy tylko te, które są pochłaniane przez atomy, cząsteczki i struktury komórkowe. Z uwagi 
na  sposób  oddziaływania  promieniowania  na  materię,  widmo  promieniowania 
elektromagnetycznego można podzielić na promieniowanie jonizujące i niejonizujące:

• promieniowanie  jonizujące,  występuje  w  wyniku  użytkowania  zarówno  wzbogaconych,  
jak i  naturalnych substancji  promieniotwórczych w energetyce jądrowej,  ochronie zdrowia, 
przemyśle, badaniach naukowych, naturalne procesy w środowisku naturalnym,
• promieniowanie niejonizujące  występuje wokół  linii  energetycznych wysokiego napięcia, 
radiostacji,  pracujących  silników  elektrycznych  oraz  instalacji  przemysłowych,  urządzeń 
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łączności, domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp. Z punktu widzenia ochrony 
środowiska  i  zdrowia  człowieka  w  zakresie  promieniowania  niejonizującego  istotne  są 
mikrofale, radiofale oraz fale o bardzo niskiej (VLF) i ekstremalnie niskiej częstotliwości (FW).

Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie organizmy żywe, dlatego też 
ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska.
Ogólną  sytuację  radiacyjną  w  środowisku  charakteryzują  obecnie  następujące  wielkości 
podstawowe:

• poziom  promieniowania  gamma,  obrazujący  zagrożenie  zewnętrzne  naturalnymi 
i sztucznymi  źródłami  promieniowania  jonizującego,  istniejące  w  środowisku  lub 
wprowadzone przez człowieka,
• stężenia  naturalnych  i  sztucznych  izotopów  promieniotwórczych  w  komponentach 
środowiska,  
a  w  konsekwencji  w  artykułach  spożywczych,  obrazujące  narażenie  wewnętrzne  ludzi 
w wyniku wchłonięcia izotopów drogą pokarmową.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego:

Promieniowanie jonizujące
Promieniowanie  jonizujące  jest  nieodłącznym  elementem  środowiska  naturalnego,  dociera
z Kosmosu, z wnętrza Ziemi. Przy opracowywaniu zbiorczych ocen zagrożeń radiacyjnych dla 
ludzi  i  środowiska  rozróżnia  się  zagrożenia  pochodzące  od  radionuklidów  naturalnych 
i sztucznych.   
W  przyrodzie  występuje  prawie  80  radioizotopów  ok.  20  pierwiastków  promieniotwórczych.
 Do  najbardziej  znanych  należą  izotopy  uranu  i  toru,  a  także  potasu,  węgla  i  wodoru. 
Intensywność  promieniowania  wywołana  naturalnymi  pierwiastkami  promieniotwórczymi  jest 
różna w różnych miejscach naszego globu.
Radionuklidy  pochodzenia  sztucznego  przedostały  się  do środowiska  w wyniku  prób z bronią 
jądrową lub zostały uwolnione z obiektów jądrowych i składowisk paliwa w trakcie ich normalnej 
eksploatacji  lub  w  stanach  awaryjnych  (np.  katastrofa  elektrowni  jądrowej  w Czarnobylu). 
Również  wytwarzane  są  przez  różnego  rodzaju  urządzenia  stosowane  np.  w diagnostyce 
medycznej, przemyśle, badaniach naukowych. 

Promieniowanie niejonizujące.
W odniesieniu do Gminy Zdzieszowice źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są 
anteny nadawcze  telefonii  komórkowej,  anteny nadawcze  sygnału  radiowego,  linie  przesyłowe 
wysokich napięć i stacje transformatorowe.
Podstawowym  aktem  prawnym  regulującym  zasady  ochrony  środowiska  przed  polami 
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
Nr 62, poz. 627 z późn. zm. – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi – art. 121 
i 122). Ochrona przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez: 

• utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej 
na tych poziomach

• zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie 
są one dotrzymane.

Dopuszczalne  poziomy  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku  określone  zostały 
w Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  października  2003  roku  w  sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania  tych  poziomów.  /Dz.  U.  Nr  192,  poz.  1883/.  Wojewódzki  Inspektor  Ochrony 
Środowiska  w  Opolu  został  ustawowo  zobowiązany  do  wykonywania  w  ramach  PMŚ  zadań 
związanych  z  okresowymi  badaniami  kontrolnymi  poziomów  pól  elektromagnetycznych 
w środowisku dla dwóch rodzajów terenów:

• terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
• miejsc dostępnych dla ludności.
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W  2008  roku  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  przeprowadził  pomiary 
natężenia  promieniowania  elektromagnetycznego  w  miejscach  dostępnych  dla  ludności. 
W każdym z obszarów: 

- centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50tys.,
- pozostałe miasta,
- obszary wiejskie

wybiera  się  po  15  punktów,  stąd  łącznie  na  terenie  województwa  wyznacza  się  45  punktów 
pomiarowych dla roku kalendarzowego. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych 
natężeń  pól  elektromagnetycznych  promieniowania  elektromagnetycznego  dla  zakresu 
częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz uzyskanych w 2008 roku dla badanych punktów
pomiarowych nie przekroczyła wartości dopuszczalnej składowej elektrycznej wynoszącej 7V/m 
(zgodnie  z  przytaczanym  wyżej  rozporządzeniem.  Najwyższy  zmierzony  poziom  składowej 
elektrycznej  pola  wyniósł  1,66 V/m (Opole  –  ul.  Sosnkowskiego)  –  więc  kilkukrotnie  mniej  od 
wartości dopuszczalnej.
Na terenie Gminy Zdzieszowice w 2008 roku nie był zlokalizowany żaden z punktów pomiarowych 
PEM.
Zgodnie  z  art.  124  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  Wojewódzki  Inspektor  prowadzi, 
aktualizowany  corocznie,  rejestr  zawierający  informacje  o  terenach  na  których  stwierdzono 
przekroczenie  dopuszczalnych  poziomów  PEM  określonych  w  Rozporządzeniu  Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Obecnie WIOŚ w Opolu nie posiada wykazu 
terenów,  na  których  stwierdzono  przekroczenie  dopuszczalnych  poziomów  pól 
elektromagnetycznych  w  środowisku  z  wyszczególnieniem  terenów  przeznaczonych  pod 
zabudowę oraz miejsc dostępnych dla ludności ponieważ przeprowadzone badania nie wykazały 
takich przekroczeń.
Dla  ochrony mieszkańców gminy przed  niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 
ogranicza się inwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii elektroenergetycznych 
wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego wykonywania stosownych pomiarów - 
wg  przepisów  prawa  powszechnego  -  dla  wyznaczania  rzeczywistych  zasięgów  stref 
oddziaływania linii i urządzeń oraz ew. ustalenia stref ograniczonego użytkowania. Należy dążyć 
do  stopniowego  zastępowania  ograniczeń  w  zagospodarowywaniu  terenów  wzdłuż  linii 
zmniejszaniem zasięgu ich oddziaływania osiąganym środkami technicznymi. Przy zbliżeniach linii 
do  budynków  mieszkalnych  po  stwierdzeniu  przekroczenia  dopuszczalnego  rzeczywistego 
natężenia pola elektromagnetycznego wymaga się ekranowania linii.

Źródła mikrofal
Najczęściej  spotykanymi  źródłami  mikrofal  są  urządzenia  nadawczo  – odbiorcze sieci  telefonii 
komórkowej,  na  terenie  gminy  Zdzieszowice  jednakże  nie  został  zlokalizowany  żaden  maszt 
nadawczo-odbiorczy.  Urządzenia  takie  znajdują  się  zwykle  na  specjalnych  masztach  bądź 
wysokich kominach i budynkach w następujących lokalizacjach.

Tabela 28.  Urządzenia nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej na terenie gminy .
Lp. Operator Pasmo Lokalizacja, adres
1. PLUS GSM900, 1800 Zdzieszowice, ul. Filarskiego, Zakłady Koksownicze
2. PLUS GSM UMTS Zdzieszowice, ul. Piastów, dz. nr 173/2
3. ERA GSM900, 1800 Zdzieszowice, ul. Powstańców Śląskich 1
4. ORANGE GSM900, 1800, UMTS Zdzieszowice, ul. Powstańców Śląskich 1

W odniesieniu do szkodliwości i wywierania wpływu w zakresie mikrofalowym największy niepokój 
wśród  społeczeństwa  budzi  telefonia  komórkowa.  Jej  burzliwy  rozwój  w ostatnich  kilku  latach, 
objawiający się ogromną liczbą samych telefonów oraz licznością stacji bazowych instalowanych 
na  budynkach,  w szczególności  w  dużych  miastach,  niezbędnych  do  prawidłowego 
funkcjonowania  tego typu  łączności.  Wyzwala  to  w ludziach  ogromne emocje  i budzi  niepokój 
o zagrożenie  dla  zdrowia  człowieka,  przeprowadzane  jednakże  systematycznie  pomiary  nie 
potwierdzają tych obaw.
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Planowanie  nowych  lokalizacji  dla  stacji  bazowych  telefonii  komórkowych  powinno  na każdym 
etapie uwzględniać obowiązujące wymogi prawne i budowlane.

Zagrożenie polami elektromagnetycznymi

W pasie bezpośrednio pod linią 220 kV oraz w odległości mniejszej niż 25 m od osi linii, mierząc 
poziomo i prostopadle do osi, nie należy budować budynków mieszkalnych i lokalizować terenów 
przeznaczonych  pod  zabudowę  mieszkaniową.  Warunki  lokalizacji  w  tej  strefie  pozostałych 
obiektów budowlanych  wymagają  każdorazowego indywidualnego uzgodnienia  z zarządcą linii. 
Ponadto zabrania się sadzenia roślinności pod linią i w odległości do 10 m od rzutu poziomego 
skrajnego przewodu. 
Dla napowietrznych linii elektrycznych i elektroenergetycznych do 110 kV strefa ochronna znajduje 
się w pasie o szerokości do 40 m. Stacje transformatorowe powinny mieścić się w rezerwowanym 
pod nie obszarze o wymiarach 150 m x 80 m. Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu pod linią 
110 kV oraz w odległościach poziomych mniejszych niż 15 m od skrajnych przewodów linii należy 
projektować zgodnie z przepisami szczególnymi i uzgodnić z właściwym zarządcą sieci. Natomiast 
wzdłuż linii 15 kV oraz 1 kV proponuje się pozostawienie pasów wolnych od zagospodarowania 
i zadrzewienia o szerokości odpowiednio: 16 m i 4 m (po 8 m i 2 m od osi linii) wzdłuż urządzeń. 
Są  to  tak  zwane  strefy  techniczne,  umożliwiające  eksploatację  sieci  napowietrznych 
z uwzględnieniem dojazdu do stanowisk słupowych.

9.6.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Ochrona mieszkańców Gminy Zdzieszowice przed szkodliwym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych

Kierunki działań:

Zadania koordynowane:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Prowadzenie  kontroli  przez  organy  i  inspekcje  ochrony  środowiska 
w zakresie  przestrzegania  obowiązujących  pomiarów  prawem 
dotyczącym ochrony środowiska

WIOŚ Opole

Prowadzenie polityki przestrzennej pozwalającej na ochronę ludzi przed 
szkodliwymi  polami  elektromagnetycznymi,  prowadzenie  kontroli  w 
zakresie  przestrzegania  przepisów   bezpieczeństwa,  higieny  pracy, 
prawa  budowlanego,  zagospodarowania  przestrzennego  i przepisów 
sanitarnych w celu ochrony przed polami elektromagnetycznymi

WIOŚ Opole

Monitorowanie i ocena poziomu pól elektromagnetycznych emitowanych 
na terenach zurbanizowanych i w miejscach przebywania ludzi

WIOŚ Opole

Tworzenie  obszarów  ograniczonego  użytkowania  zgodnie  z 
wymaganiami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska

Marszałek, Starosta

Skuteczne uniemożliwianie dostępu do strefy o podwyższonym poziomie 
emisji pól elektromagnetycznych oraz informowanie o jej szkodliwości

Podmioty gospodarcze

Modernizowanie sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych Właściciele sieci

Wnikliwe  prowadzenie  postępowań  w  sprawie  oceny  oddziaływania 
planowanych przedsięwzięć

Marszałek, Regionalny 
Dyrektor Ochrony 
Środowiska

Wykonywanie  pomiarów  poziomów  pól  elektromagnetycznych 
w środowisku zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony 
środowiska

Podmioty gospodarcze, 
WIOŚ Opole
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9.7. Poważne awarie 
Stan wyjściowy:

Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wprowadza w miejsce nazwy dotychczas 
stosowanej – “nadzwyczajne zagrożenie środowiska” problematykę pod nazwą “poważne awarie” 
wraz z odpowiednimi regulacjami.
Definicje  poważnej  awarii  i  poważnej  awarii  przemysłowej  określa  odpowiednio  
art. 23 i 24 w/w ustawy:

• poważna  awaria -  to  zdarzenie,  w  szczególności  emisja,  pożar  lub  eksplozja  powstała 
w trakcie  procesu  przemysłowego,  magazynowania  lub  transportu,  w  których  występuje 
jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 
zagrożenia  życia  lub  zdrowia  ludzi  lub  środowiska  lub  powstania  takiego  zagrożenia 
z opóźnieniem.
• poważna awaria przemysłowa przez pojęcie to rozumie się poważną awarię w zakładzie. 

Zgodnie  z  Ustawą  Prawo  ochrony  środowiska,  do  ochrony  przed  poważnymi  awariami 
zobowiązani  są  zarówno  prowadzący  zakłady  stwarzające  zagrożenie  wystąpienie  awarii,  
jak  i  dokonujący  przewozu  substancji  niebezpiecznych  oraz  organy  administracji.  Zasady 
zaliczania zakładów do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku określił 
Minister  Gospodarki  w  drodze  rozporządzenia  z  dnia  9.04.2002  r   (Dz.U.  Nr  58,  poz.  535). 
W zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie 
stwarzającym  zagrożenie  wystąpienia  poważnej  awarii  przemysłowej  uznaje  się  za  zakład 
o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku.
Na  terenie  województwa  opolskiego  służby  ochrony  przeciwpożarowej  i  inspekcji  ochrony 
środowiska  dokonały  kwalifikacji  zakładów  produkcyjnych  za  względu  na  stopień  zagrożeń 
awariami  przemysłowymi.  Na  ogólna  liczbę  18  zakładów  stwarzających  ryzyko  wystąpienia 
poważnej  awarii  wyróżniono  10  zakładów  o  dużym  ryzyku  wystąpienia  poważnej  awarii 
przemysłowej  (ZDR)  i  8  zakładów  o  zwiększonym  ryzyku  (ZZR)  wystąpienia  poważnej  awarii 
przemysłowej.  Na  terenie  Gminy Zdzieszowice  zlokalizowane  są  dwa  zakłady  o  zwiększonym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

• Zakłady Koksownicze “Zdzieszowice” Sp. z o.o. w Zdzieszowicach (gaz koksowniczy, 
benzol koksowniczy), 

• BOC  GAZY  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie,  Oddz.  Oświęcim,  Wydział  Zdzieszowice 
(acetylen). 

Źródłem  zagrożeń  środowiskowych  jest  również  załadunek  i  rozładunek  materiałów 
niebezpiecznych, w szczególności zaś ich transport po drogach publicznych przy wykorzystaniu 
specjalistycznego  sprzętu  jezdnego  (prawdopodobieństwa  wypadku  lub  awarii  w  transporcie 
drogowym).  Z  uwagi  na  konfliktowość  przewożonych  ładunków,  trasy  przewozów prowadzone 
winny być przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska. Należy 
przyjąć,  że  występuje  statystyczne  prawdopodobieństwo  potencjalnego  wystąpienia  awarii 
komunikacyjnych,  mogących  zagrozić  środowisku  -  obszarami  szczególnego  są  tereny 
zlokalizowane w pobliżu głównych, tranzytowych arterii komunikacji drogowej, charakteryzujących 
się największym natężeniem ruchu tego rodzaju przewozów. Należą do nich m.in. drogi dojazdowe 
cystern do stacji benzynowych.
Zadania  koordynacji  m.in.  prac  związanych  z  poważnymi  awariami  i  ewentualnie  powstałymi 
zagrożeniami regulują stosowne procedury na szczeblu powiatowym, w powiązaniu z działaniem 
służb  ratowniczych  (strażą  pożarną,  policją,  pogotowiem  ratunkowym,  pogotowiem 
energetycznym, pogotowiem gazowym, pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym). Powinny być 
one zawarte w Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego.
Komenda  Państwowej  Straży  Pożarnej  prowadzi  ewidencję  zdarzeń  w  komunikacji  drogowej 
i kolejowej  oraz  innych  spowodowanych  działalnością  człowieka  stwarzających  miejscowe 
zagrożenia.  Uwzględniają  one  także  zdarzenia,  których  sprawcy  pozostali  niezidentyfikowani, 
a które nie były obojętne dla miejscowych ekosystemów, jak np. pozostawienie na drodze dużej 
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plamy oleju.  Statystyka nie obejmuje pożarów i  fałszywych  alarmów,  do których wzywane były 
jednostki PSP.
Straż  Pożarna  pełni  również  wiodącą  rolę  w  sprawowaniu  funkcji  zapobiegawczo-ochronnych 
i ratowniczych  Programy  zapobiegania  poważnym  awariom,  wewnętrzne  plany  operacyjno-
ratownicze,  raporty o bezpieczeństwie  są elementami, na bazie których m.in. PSP opracowuje 
zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze. 
Na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  działa  Zakładowa  Straż  Pożarna  Zakłady  Koksownicze 
„Zdzieszowice”  oraz 5  jednostek   Związku  OSP  RP  tj;  Rozwadza,  Żyrowa,  Januszkowice, 
Jasiona i Krępna. Jednostki działają na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Wszystkie jednostki 
wyposażone są w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy, wszystkie jednostki posiadają strażnice 
wraz z garażami, w których przechowywane są samochody pożarnicze i sprzęt przeciwpożarowy. 
Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze Straże Pożarne:

- Rozwadza w 1995 roku,
- Jasiona w 2002 roku 

zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG). W związku z czym 
ww.  jednostki  mogą  prowadzić  działania  ratownicze  na  terenie  gminy,  powiatu, województwa 
i kraju.

KRAJOWY  SYSTEM  RATOWNICZO  -  GAŚNICZY -  to  integralna  część  organizacji 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych 
miejscowych  zagrożeń.  System  ten  skupia  jednostki  ochrony  przeciwpożarowej,  inne  służby, 
inspekcje i straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej 
zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych. Podstawową zasadą funkcjonowania KSRG 
jest  umożliwienie  każdemu  podmiotowi  mogącemu  realizować  lub  wspomagać  działania 
ratownicze współpracy z systemem w ramach jego struktury organizacyjnej  bądź jako podmiot 
wspomagający działania systemu.
KSRG  tworzą  i  koordynują  jego  funkcjonowanie,  według  prymatu  terytorialnego,  następujące 
organy władzy: 

- wójt (burmistrz lub prezydent miasta)w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę; 
-  starosta,  który określa zadania i  kontroluje  wykonywanie  zadań na obszarze powiatu, 
a w sytuacjach  nadzwyczajnych  zagrożeń  życia,  zdrowia,  środowiska  lub  mienia  -  na 
podstawie  przepisów o  stanie  klęski  żywiołowej  -  zarządza  przy  pomocy  powiatowego 
zespołu reagowania kryzysowego;
-  wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, 
w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia - na podstawie 
przepisów o stanie  klęski  żywiołowej,  zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego 
zespołu reagowania kryzysowego. 

Działania prowadzone na obszarze kraju są koordynowane przez  Komendanta Głównego PSP 
Szefa  OCK,  który  jest  organem  administracji  rządowej  szczebla  centralnego  w  sprawach 
organizacji  systemu.  Nadzór  nad  całym  KSRG  sprawuje  minister  spraw  wewnętrznych 
i administracji. Komendy PSP i podmioty KSRG są narzędziem wojewody i starosty do realizacji 
zadań  z  zakresu szeroko  rozumianej  ochrony przeciwpożarowej  i  ratownictwa,  a  także zadań 
z zakresu ochrony ludności.

9.7.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad
wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii

Kierunki działań: 

Zadania koordynowane:
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Rodzaj zadania Jednostka odpowiedzialna

Prowadzenie  akcji  informacyjno  –  edukacyjnej  dla  ogółu 
społeczeństwa  dotyczącej  zasad  postępowania  w razie  wystąpienia 
poważnej awarii, w celu ukształtowania właściwych postaw i zachowań

Straż Pożarna

Promowanie  systemu  ubezpieczeń  ekologicznych  dla  obiektów  i 
działań,  które  w  sytuacji  awaryjnej  będą  wymagać  sfinansowania 
działań ratowniczych i naprawczych

Organizacje pozarządowe

Monitoring  potencjalnych  sprawców  poważnych  awarii  pod  kątem 
spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa  i prewencji

WIOŚ Opole

Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom Straż Pożarna, właściciel 
zakładu

Opracowanie planu operacyjno – ratowniczego na wypadek zaistnienia 
poważnej awarii

Straż Pożarna

Utrzymywania w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia 
poważnej awarii

Straż Pożarna

9.8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
Stan wyjściowy:
W Polsce zakłada się,  że w 2010 roku udział zużycia energii  odnawialnej będzie na poziomie 
7,5 % (wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 
2003  roku  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  obowiązku  zakupu  energii  elektrycznej  i  ciepła 
z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem 
ciepła).
Rodzaje energii odnawialnej:

1. energia biomasy,
2. energia geotermalna, 
3. energia słoneczna, 
4. energia wiatru, 
5. energia wodna, 
6. energia otoczenia, 
7. energia fal morskich, przypływów i odpływów, 
8. inne.

Energia biomasy
Wykorzystanie biomasy, do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie drewna, 
słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin energetycznych (specjalnego gatunku wierzby oraz 
tzw. malwy pensylwańskiej itp.).
Wykonana  szczegółowa  ankietyzacja  źródeł  ciepła  wykorzystujących  biopaliwa  pozwoliła  na 
stwierdzenie,  ze na terenie województwa opolskiego pracuje około 29 kotłowni  o łącznej  mocy 
zainstalowanej wynoszącej 21,2 MWt, co stanowi 0,45% łącznego zapotrzebowania na ciepło dla 
województwa. 
Na terenie Gminy Zdzieszowice uprawy roślin energetycznych prowadzone są w ograniczonym 
zakresie. Funkcjonuje jedna instalacja wykorzystująca biomasę (kocioł o mocy ok. 70kW opalany 
słomą)

Biogaz to paliwo gazowe wytwarzane przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych z materii 
organicznej.  Jest  mieszaniną  przede  wszystkim  dwutlenku  węgla  i  metanu.  Biogaz  może 
powstawać samoistnie w procesach rozkładu substancji organicznych lub produkuje się go celowo. 
Typową instalacją wykorzystującą fermentację beztlenową jest biogazownia rolnicza. Składa się 
ona  z  urządzeń  i  obiektów  do  przechowywania,  przygotowania  oraz  dozowania  substratów. 
W zależności  od  zastosowanych  substancji  wejściowych,  wyróżnia  się  trzy  rodzaje  budowli 
magazynowych.  Są  to  silosy  przejazdowe,  zbiorniki  oraz  hale  (substraty  charakteryzujące  się 
emisją nieprzyjemnych zapachów). Substraty w formie stałej wprowadza się do komór fermentacji 
za  pomocą  specjalnych  stacji  dozujących,  natomiast  materiały  płynne  mogą  być  dozowane 
techniką  pompową.  Niektóre  substraty  wymagają  również  rozdrabniania  oraz  higienizacji  lub 
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pasteryzacji  w specjalnie do tego celu zaprojektowanych ciągach technologicznych.  Najczęściej 
stosowanym  obecnie  rozwiązaniem  konstrukcyjnym  komory  fermentacyjnej  jest  żelbetowy, 
izolowany zbiornik wyposażony w foliowy, gazoszczelny dach samonośny. Zbiornik taki pełni rolę 
fermentatora jak i również „zasobnika” biogazu. Zawartość zbiornika jest ogrzewana systemem rur 
grzewczych przy wykorzystywaniu ciepła procesowego, powstałego przy chłodzeniu kogeneratora. 
Urządzenia  mieszające  zainstalowane  w  komorze  spełniają  bardzo  ważną  rolę.  Mieszanie 
powoduje równomierny rozkład substratów i temperatury w zbiorniku oraz ułatwia uwalnianie się 
metanu.  Pozostałość  pofermentacyjna  jest  wysokowartościowym  nawozem  gromadzonym  w 
zbiorniku magazynowym, którego objętość jest tak dobrana aby wystarczyła na przechowywanie 
substratu na czas zakazu jego rozrzucania na polu (okres zimowy). W budynku gospodarczym 
umieszczone  są  trzy  bardzo  istotne  elementy  biogazowi  takie  jak  pompownia  obsługująca 
transport substratów oraz pozostałości  pofermentacyjnej  pomiędzy poszczególnymi zbiornikami, 
sterownia  wraz  z pomieszczeniem  szaf  sterowniczych  będąca  „mózgiem”  całego  obiektu  oraz 
urządzenie przetwarzające energią biogazu na energię cieplną i/ lub elektryczną czyli na przykład 
kogenerator  wytwarzający  w  sposób  skojarzony  prąd  elektryczny  i  ciepło.  Coraz  częściej 
elementem integralnym wielu biogazowni stają się systemy (obiekty i instalacje budowane celowo) 
pozwalające na wykorzystanie energii cieplnej i uzyskanie z tego tytułu dodatkowych dochodów: 
suszarnie zboża, trocin, drewna, sieci cieplne zasilające pobliskie budynki, chłodziarki absorpcyjne 
wytwarzające zimno z ciepła itd. Instalacji takich jest niewiele na terenie całego województwa, na 
terenie Gminy Zdzieszowice nie występują. 
Na stacjach paliwowych w Polsce istnieje sprzedaż dwóch rodzajów biopaliw: oleju napędowego 
z dodatkiem 20  proc.  biokomponentów i  biodiesla  w 100  proc.  wyprodukowanego  z  biomasy. 
W niedługim czasie będzie   możliwość tankowania  pierwszego biopaliwa  do aut  benzynowych. 
Benzyna ta w 70 – 85 proc. produkowana będzie z etanolu pochodzenia roślinnego, czyli zbóż, 
trzciny cukrowej i buraków cukrowych.

Energia wiatru
Energetyka wiatrowa w Polsce jest dopiero u progu rozwoju. Coraz to większe zainteresowanie 
często  jednak  nie  idzie  w  parze  z  wiedzą  na  temat  tego  typu  przedsięwzięć  i sposobie  ich 
realizacji.  Jest to o tyle niepokojące,  ze wielu inwestorów posiadając odpowiednie środki może 
wstrzymać się od wybudowania parku wiatrowego i stracić po pierwsze okazje do zainwestowania 
swoich pieniędzy, po drugie zaś zaufanie do samej idei inwestowania w energetykę wiatrowa.
Dlatego tez ocena potencjału energetycznego wiatru dla miejsca lokalizacji  przyszłej  elektrowni 
wiatrowej  jest  jednym  z  pierwszych,  niezbędnych  kroków  w  realizacji  całej  inwestycji.  Dla 
terytorium naszego kraju nie istnieją gotowe mapy wiatru przydatne dla energetyki wiatrowej, które 
można by wykorzystać przy planowaniu terenu posadowienia turbin. 
W  Polsce,  przy  obecnych  warunkach  ekonomicznych  i  technicznych,  za  teren  przydatny  do 
wykorzystania energii wiatru uznaje się taki, dla którego średnia roczna prędkość wiatru na 70m 
n.p.g. jest nie mniejsza niż 6 m/s.
Energia elektryczna wyprodukowana w siłowniach wiatrowych uznawana jest za energię czystą, 
proekologiczną,  gdyż  nie emituje zanieczyszczeń materialnych do środowiska ani  nie generuje 
gazów  szklarniowych.  Siłownia  wiatrowa  ma  jednakże  inne  oddziaływanie  na  środowisko 
przyrodnicze  i  ludzkie,  które  bezwzględnie  należy  mieć  na  uwadze  przy  wyborze  lokalizacji. 
Dlatego tez lokalizacja  siłowni  i  farm wiatrowych  podlega pewnym ograniczeniom.  Jest  rzeczą 
ważną, aby w pierwszej fazie prac tj. planowania przestrzennego w gminie zakwalifikować bądź 
wykluczyć  miejsca  lokalizacji  w  aspekcie  wymagań  środowiskowych  i innych.  W  ten  sposób 
postępując uniknie się zbędnych kosztów, straty czasu oraz otwartego konfliktu z mieszkańcami 
i ekologami. Wstępna analiza lokalizacyjna powinna obejmować określenie minimalnej odległości 
od  siedzib  ludzkich  w  aspekcie  hałasu  (w  tym  infradźwięków),  wymogi  ochrony  krajobrazu 
w odniesieniu do obszarów prawnie chronionych np. parków narodowych, parków krajobrazowych, 
rezerwatów przyrody itp., oraz wymogi ochrony środowiska przyrodniczego, w aspekcie siedlisk 
zwierzyny i ptactwa, tras przelotu ptaków.
Obecnie na terenie Gminy Zdzieszowice nie ma działających elektrowni wiatrowych,  w studium 
zagospodarowania przestrzennego gminy wyznaczone są tereny pod farmy wiatrowe. 

Energia wodna:
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W naszym kraju udział energetyki wodnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej wynosi zaledwie 
1,5%. Teoretyczne zasoby hydroenergetyczne naszego kraju wynoszą ok. 23 tys. GWh rocznie. 
Zasoby techniczne  szacuje  się  na ok.  13,7  tys.  GWh/rok.  Wielkość  ta  to  niemal  10% energii 
elektrycznej produkowanej w naszym kraju. Powyższe dane obejmują jedynie rzeki o znaczących 
przepływach. Przy uwzględnieniu pozostałych rzek, kwalifikujących się jedynie do budowy małych 
elektrowni wodnych (MEW), ich wartość jeszcze wzrośnie.  Na terenie województwa opolskiego 
(stan w 2004r.) pracuje 29 elektrowni wodnych o łącznej mocy 16,9 MW.
Podstawowym warunkiem dla pozyskania energii  potencjalnej  wody jest istnienie w określonym 
miejscu znacznego spadu dużej ilości wody. Dlatego tez budowa elektrowni wodnej ma największe 
uzasadnienie w okolicy istniejącego wodospadu lub przepływowego jeziora leżącego w pobliżu 
doliny. Miejsca takie jednak nieczęsto występują w przyrodzie, dlatego tez w celu uzyskania spadu 
wykonuje się konieczne budowle hydrotechniczne.
Na terenie Gminy Zdzieszowice obecnie działają dwie małe elektrownie wodne (MEW):

- „Januszkowice”  na  rzece  Odrze (moc zainstalowana  1,4MW (2x700kW),  przewidywana 
roczna produkcja 7 000MWh rocznie, obiekt składa się z budynku elektrowni w wykonaniu 
szczelnym,  zalewanym  przez  wody  powodziowe,  kanał  dopływowy  z  kierownicą 
zanieczyszczeń,  kanał  odpływowy  i  rozdzielnię  wyprowadzenia  mocy  z  przyłączem 
zasilania potrzeb własnych),

- „Krępna” na rzece Odrze. (moc zainstalowana 1,26MW).

Energia geotermalna

Energia geotermalna – jest zawarta w wodach, parach wodnych i otaczających je skałach. Zasoby 
te są w Polsce ogromne i są odnawialne wtedy,  gdy po wykorzystaniu ciepła z pobranej wody 
z powrotem włączane są do miejsca pobrania. 
Pod względem energetycznym najlepiej  jest  eksploatować  wody wysokotemperaturowe,  jednak 
występują one zwykle bardzo głęboko, nawet na głębokościach poniżej 3000m. Słabe rozpoznanie 
głębokich  zbiorników  geotermalnych  przy  planowaniu  ich  eksploatacji  wiąże  się  z  ryzykiem 
finansowym. Wykorzystanie wód średnio i niskotemperaturowych, z uwagi na mniejszą głębokość 
występowania  zbiorników  (1500–2000m)  niesie  ze  sobą  mniejsze  ryzyko,  ale  jest  też 
energetycznie mniej korzystne. 
Budowa  wgłębna  na  terenie  gminy  nie  została  rozpoznana  wierceniami  i profilowaniem 
geofizycznym na dużych głębokościach. Ten stopień rozpoznania budowy geologicznej wynikający 
z  badań  kartograficznych  i  studiów  terenowych  zwykle  pozwala  na  wytypowanie 
perspektywicznych serii skalnych dla geotermii do przewiercenia otworem poszukiwawczym, który 
w przyszłości mógłby spełniać rolę otworu eksploatacyjnego. Proponowane rozpoznanie wiertnicze 
może dostarczyć informacji na temat rozszerzenia poszukiwań wód geotermalnych przydatnych do 
zastosowania  w gminnym  ciepłownictwie,  jakkolwiek  teren  gminy  leży  w strefie  występowania 
podwyższonych temperatur wód podziemnych, które mogą stanowić alternatywne źródło ciepła dla 
jej  terenu.  Na  głębokości  ok.  3000m  temperatura  wód  wynosi  ok.  105oC,  co  może  stanowić 
przesłankę dla możliwości wykorzystania energii geotermalnej ze źródeł głębokich.

Energia słońca 
Najbardziej  popularnymi  metodami  pozyskiwania  energii  z  promieniowania  słonecznego  są 
systemy  fototermiczne,  wykorzystujące  tzw.  kolektory  słoneczne  oraz  systemy  fotowoltaiczne, 
przetwarzające promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną.
Zasoby  energii  słonecznej  są  wystarczające  do  zaspokojenia  wszystkich  potrzeb  w  zakresie 
produkcji cieplej wody użytkowej w okresie letnim i ok. 50÷60 % tych potrzeb w okresie wiosenno – 
jesiennym.
Energię słoneczną wykorzystuje się w:

1) kolektorach słonecznych, 
2)  instalacjach fotowoltaicznych, 
3)  oświetleniu solarnym, 
4)  sygnalizacji solarnej.
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Panujący  rozkład  energii  słonecznej  w  poszczególnych  miesiącach  roku  pozwala  na 
spożytkowanie tej energii w ograniczonym zakresie, wymuszającym uzupełnienie energii z innych 
źródeł, bądź stosowania rozwiązań z rozbudowaną akumulacją ciepła. Generalnie można przyjąć, 
że energia solarna obecnie może być w tym przypadku wykorzystywana w technologii suszenia, 
przygotowania  ciepłej  wody użytkowej  oraz ogrzewania pomieszczeń.  W przyszłości  może być 
szerzej wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, gdy pojawią się ogniwa fotowoltaiczne 
zdecydowanie tańsze i o zdecydowanie większej sprawności niż obecnie.
Miejscem  użytkowania  energii  solarnej  są  przede  wszystkim  budynki  mieszkalne,  usługowe, 
rekreacyjne użyteczności publicznej.  Zważywszy,  że liczba użytkowników energii  solarnej może 
być bardzo duża na terenie województwa, ilość uzyskanej energii w technologii solarnej może mieć 
znaczny  wpływ  na  poprawę  lokalnych  warunków  środowiskowych,  przede  wszystkim  stanu 
powietrza. 
Gmina Zdzieszowice ma opracowaną koncepcję pozyskiwania źródeł odnawialnych energii (farmy 
akumulatorów słonecznych).

Energia otoczenia:     

Ziemia  nagrzewana  promieniami  słonecznymi  stanowi  niewyczerpane  źródło  energii  cieplnej 
o niskiej temperaturze. Ciepło z otoczenia, np. z gruntu czy z wody może być wykorzystane po 
przetworzeniu do celów grzewczych. Temperatura gruntu na głębokości 15 metrów przez cały rok 
jest stała i  wynosi  ok. 10 stopni C, a wód gruntowych od 8 do 12 stopni C. Urządzenia, które 
pobierają  ciepło  z  otoczenia  i  podnoszą  je  do  poziomu  temperatury  wymaganej  dla  celów 
grzewczych  nazywane  są  "pompami  ciepła".  Jest  wiele  rodzajów  systemów  grzewczych 
z wykorzystaniem pomp ciepła i chociaż charakteryzują się one dużymi kosztami inwestycyjnym, to 
stają się coraz bardziej popularne, ze względu na bardzo wysoką sprawność energetyczną, rzędu 
300 - 400%. 

9.8.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Kierunki działań:

Zadania własne:

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Upowszechnianie  informacji  o  rozmieszczeniu  i  możliwościach 
technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych 
rodzajów odnawialnych źródeł energii

Gmina Zdzieszowice, 
Powiat, Organizacje 
pozarządowe

Prowadzenie  działań edukacyjnych  oraz popularyzujących  odnawialne 
źródła energii

Gmina Zdzieszowice, 
Powiat, Organizacje 
pozarządowe
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10. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2009 – 2012. 

Tabela 29. Priorytetowe cele krótkookresowe na terenie Gminy Zdzieszowice w latach 2009-2012.
Cel 

średniookresowy Instytucja 
koordynująca

Źródła 
finansowania Kierunek działań

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł]

2009 2010 2011 2012 2013 RAZEM:
Ochrona przyrody i 
krajobrazu Gmina 

Zdzieszowice Budżet Gminy
Zagospodarowanie terenu przystani 
promowej wraz z budową amfiteatru
letniego

- - - 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Gmina 
Zdzieszowice Budżet Gminy

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż prawego 
brzegu rzeki Odry wraz z miejscami do 
wypoczynku

- 600 000 600 000 300 000 - 1 500 000

Gmina 
Zdzieszowice Budżet Gminy Modernizacja Przestrzeni Publicznej w 

centrum wsi Żyrowa - 800 000 - - - 800 000

Gmina 
Zdzieszowice Budżet Gminy Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni 

miejskiej 200 000 200 000 210 000 230 000 840 000

Ochrona powietrza Gmina 
Zdzieszowice Budżet Gminy Modernizacja budynku ośrodka zdrowia - 250 000 - - - 250 000

Gmina 
Zdzieszowice GFOŚiGW Dofinansowywanie działań 

termomodernizacyjnych 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000

Ochrona przed 
hałasem

Gmina 
Zdzieszowice Budżet Gminy Remont drogi Gminnej na obszarze 

gospodarczym Januszkowice - - - 1 100 000 - 1 100 000

Gmina 
Zdzieszowice Budżet Gminy Budowa obwodnicy centrum Zdzieszowic - - 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000

Gmina 
Zdzieszowice Budżet Gminy Modernizacja części ulicy Karola Miarki 

/poszerzenie na długości 500m/ - 500 000 - - - 500 000

Gmina 
Zdzieszowice Budżet Gminy Przebudowa drogi łączącej Zdzieszowice ze 

wsią Rozwadza w ciągu ulicy Waryńskiego - 4 500 000 - -
-

4 500 000

Gmina 
Zdzieszowice Budżet Gminy

Dotacja na przebudowę skrzyżowania dróg 
powiatowych 1808O – Zdzieszowice, 1444O 
z drogą DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w 
Zdzieszowicach

- 230 000 - - - 230 000
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Cel 

średniookresowy Instytucja 
koordynująca

Źródła 
finansowania Kierunek działań

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł]

2009 2010 2011 2012 2013 RAZEM:
Edukacja ekologiczna Gmina 

Zdzieszowice
Budżet Gminy
GFOŚiGW Działania związane z edukacją ekologiczną 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000

Ochrona wód 
powierzchniowych i 
podziemnych

Gmina 
Zdzieszowice Budżet Gminy Modernizacja stacji ujęcia wody Oleszka - 1 000 000 - - 1 000 000

Gmina 
Zdzieszowice Budżet Gminy Uzbrojenie terenu przy ul. Waryńskiego pod 

budownictwo niskie – 17 Ha - - - 750 000 750 000 1 500 000

Gospodarka 
odpadami 

Szczegółowy opis w Planie Gospodarki Odpadami

Objaśnienia:
GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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11. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU.
Monitoring  prowadzonej  polityki  ochrony  środowiska  oznacza,  że  realizacja  Programu  będzie 
podlegała ocenie w zakresie:
1. stopnia wykonania przyjętych zadań,

2. stopnia realizacji założonych celów

3. analizy przyczyn powstałych rozbieżności.

Wyniki  oceny  stanowić  będą  podstawę  kolejnej  aktualizacji  programu.  Propozycja  aktualizacji 
winna być formułowana przy znaczącym udziale systemu.
System oceny realizacji  programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach 
presji, stanu i reakcji, pozwalających całościowo opisać zagadnienie polityki ochrony środowiska 
i zarazem dających możliwość porównań międzyregionalnych. System tworzyć będą:
1. wskaźnik  presji  na  środowisko,  wskazujące  główne  źródła  problemów  i  zagrożeń 

środowiskowych,  odnoszących się do tych form działalności,  które zmniejszają ilość i jakość 
zasobów  (np.  emisja  zanieczyszczeń  do  środowiska,  ilość  odpadów  gromadzonych  na 
składowiskach, tempo eksploatacji zasobów środowiska). 

2. wskaźniki  stanu  środowiska,  odnoszące  się  do  jakości  środowiska  i  jego  zasobów, 
pozwalające na ocenę zachodzących zmian (np. lesistość, udział gruntów rolnych),

3. wskaźniki reakcji (działań ochronnych), pokazujące działania podejmowane w celu poprawy 
jakości  środowiska  lub  złagodzenia  antropresji  na  środowisko  (np.  procent  mieszkańców 
korzystających z oczyszczalni  ścieków,  udział  obszarów prawnie chronionych w powierzchni 
województwa, powierzchnia gruntów zrekultywowanych, wydatki na ochronne środowiska). 

Do  określenia  powyższych  wskaźników  wykorzystywane  są  przede  wszystkim  informacje 
Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane 
dotyczące  gospodarki  odpadami  podano  według  stanu  za  rok  2008.  Listę  proponowanych 
wskaźników dla Gminy Zdzieszowice przedstawiono w tabeli poniżej: 

Tabela  30.  Wskaźniki  efektywności  realizacji  celów  Programu  ochrony  środowiska  Gminy  
Zdzieszowice.

Lp. Wskaźniki Dane wyjściowe
2008

Ochrona przyrody i krajobrazu
1. Obszary Natura 2000 1.Góra Św. Anny, 

Projektowany Łęg Zdzieszowicki
2. Rezerwaty 1. Lesisko
3. Parki krajobrazowe 1.Góra Św. Anny
4. Obszary chronionego krajobrazu Łęg Zdzieszowicki
5. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe brak
6. Użytki ekologiczne brak

Lasy
7. Lesistość gminy 14 %

Gleby
8. Grunty zdewastowane i zdegradowane 

[ha] b.d.

9. Ekologiczne  gospodarstwa  rolne 
posiadające certyfikat b.d.

Jakość wód podziemnych i powierzchniowych
10. Jakość wód podziemnych III klasa
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Lp. Wskaźniki Dane wyjściowe
2008

11. Jakość wód powierzchniowych III klasa
12. Ścieki  przemysłowe  i  komunalne 

oczyszczane w tys. m3/rok 2 750

13. Ludność w gminie korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej

12 457

Ochrona powietrza atmosferycznego
14. Strefa, w której poziom pyłu 

zawieszonego PM10 jest wyższy od 
wartości dopuszczalnej

tak

15. Strefa, w której poziom pyłu 
zawieszonego NO2 jest wyższy od 
wartości dopuszczalnej, lecz nie 
przekracza wartości dopuszczalnej 
powiększonej o margines tolerancji

brak

16. Strefa, w której poziom pyłu 
zawieszonego benzenu C6H6  jest 
wyższy od wartości dopuszczalnej, lecz 
nie przekracza wartości dopuszczalnej 
powiększonej o margines tolerancji

tak

Energia odnawialna
17. Udział energii odnawialnej w całkowitym 

zużyciu energii pierwotnej - ogółem b.d.

18. Udział energii wodnej b.d.

Dla prawidłowej realizacji monitoringu wykonalności celów, priorytetów i zadań programu ochrony 
środowiska  Gminy  Zdzieszowice  niezbędna  jest  okresowa  wymiana  informacji  pomiędzy 
Starostwem Powiatowym a Urzędem Miejskim, dotycząca stanu komponentów  środowiska oraz 
stopnia zaawansowania realizacji  poszczególnych zadań  (w tym w szczególności zadań  gmin). 
Przewiduje się wymianę ww. informacji w sposób zorganizowany – w ustalonej formie pisemnej lub 
elektronicznej (sprawozdawczość okresowa). 
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12. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA
Nadzór  nad  realizacją  programu w praktyce  oznacza  określenie  zasad  zarządzania  nim  wraz 
z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program Ochrony Środowiska Gminy jest 
dokumentem o charakterze strategicznym.  Stanowi  instrument  wspomagający  realizację  prawa 
miejscowego  (gminy,  powiatu)  pozostając  w  ścisłym  związku  z  planami  zagospodarowania 
przestrzennego  gmin,  decyzjami  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  oraz  decyzjami 
związanymi  z realizacją  przedsięwzięć  w  zakresie  gospodarki  wodno  –  ściekowej,  gospodarki 
odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych. Kierownictwo posiada kompetencje pozwalające 
mu realizować zawarte w programie cele i zadania. Aby jednak ta realizacja przebiegała spójnie 
z polityką  regionalną  konieczne  jest  przygotowanie  struktur  administracyjnych  do  ścisłej 
współpracy  z  organami  dysponującymi  znacznie  szerszymi  uprawnieniami  wynikającymi  z  ich 
kompetencji. 

Organ  wykonawczy  gminy  w  celu  realizacji  polityki  ekologicznej  państwa  sporządza  gminny 
program ochrony środowiska, który podlega zaopiniowaniu poprzez organ wykonawczy powiatu.
Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów 
uczestniczących w nim. Są to:

podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,
podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące,
podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,
społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

Główna odpowiedzialność  za realizację programu spoczywa na Burmistrzu, który składa Radzie 
Miejskiej  raporty z  wykonania  programu.  W praktyce  Burmistrz  może wyznaczyć  koordynatora 
wdrażania programu. Zadaniem koordynatora jest ścisła współpraca z Burmistrzem i Radą Miejską 
oraz przedstawianie im okresowych sprawozdań z realizacji programu.
Rada  Miejska  współdziała  z  organami  administracji  rządowej  i samorządowej  szczebla 
wojewódzkiego,  powiatowego oraz z  samorządami gminnymi.  Natomiast  w dyspozycji  Zarządu 
Województwa  znajdują  się  instrumenty  finansowe  na  realizację  zadań  programu  (poprzez 
WFOŚiGW).  Ponadto  Rada  Miejska  współdziała  z  instytucjami  administracji  rządowej, 
w dyspozycji  których  znajdują  się  instrumenty  kontroli  i  monitoringu.  Instytucje  te  kontrolują 
respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska (WIOŚ), prowadzą monitoring wód 
(RZGW).
Władze gminy mogą być wspierane przez Zespół Konsultacyjny, który może być powołany spośród 
przedstawicieli lokalnych społeczności samorządowych zaangażowanych już  w proces tworzenia 
projektu programu poprzez udział w sesjach warsztatowych i spotkaniach roboczych. Zadaniem 
Zespołu  Konsultacyjnego  mogłoby  być  nadzorowanie  procesu  wdrażania  programu  oraz 
uzgadnianie współpracy w realizacji poszczególnych zadań. Spotkania Zespołu Konsultacyjnego 
powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.
W  niektórych  pracach  Zespołu  Realizacji  Programu  powinny  także  uczestniczyć  podmioty 
gospodarcze realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi w programie.
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Rysunek 13. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska.

Tabela 31. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem.
Lp. Zagadnienie Główne działania w latach 2009-

2012
Instytucje 
uczestniczące

1. Wdrażanie programu 
ochrony środowiska

Raporty o wykonaniu programu (2x, 
2009 i 2011)

Rada Miejska,
Inne jednostki
wdrażające 
Program

Wspieranie finansowe samorządów, 
zakładów, instytucji, organizacji 
wdrażających program

WFOŚiGW,
Fundusze celowe,
Fundusze UE

2. Edukacja ekologiczna,
Komunikacja ze
społeczeństwem,
System informacji o
środowisku

Rozwój różnorodnych form edukacji
ekologicznej w oparciu o instytucje
zajmujące się tym zagadnieniem -
Realizacja zapisów ustawy dot. 
dostępu
do informacji o środowisku i jego 
ochronie
Większe wykorzystanie mediów 
(prasa,
telewizja, internet) w celach 
informowania społeczeństwa o 
podejmowanych i planowanych 
działaniach z zakresu ochrony 
środowiska, w tym realizacji 
programów

Rada Miejska,
Zarząd 
województwa
WIOŚ,
Organizacje
pozarządowe

3. Systemy zarządzania
środowiskiem

Wspieranie i promowanie zakładów /
instytucji wdrażających system
zarządzania środowiskiem

Gmina,
Wojewoda
Fundusze celowe

4. Monitoring stanu
środowiska

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi
Informacje o stanie środowiska w 

WIOŚ, WSSE, 
RZGW, Marszałek,
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Rada Miejska

Burmistrz
Koordynator programu

Zespół Realizacji 
Programu

Odbiór społeczny programu

Marszałek, Zarząd 
Województwa

Instytucje finansujące

Instytucje kontrolujące

Jednostki realizujące 
przedsięwzięcia
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Lp. Zagadnienie Główne działania w latach 2009-

2012
Instytucje 
uczestniczące

gminie Gmina
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13. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU
Realizacja  programu wdrażania  wymagań ochrony środowiska  Unii  Europejskiej  jest  zadaniem 
trudnym  i  kosztownym.  Trudności  wynikać  będą  nie  tylko  z  problemów  technicznych 
i organizacyjnych,  ale  także  ograniczonej  płynności  finansowej  polskich  przedsiębiorstw,  co 
utrudniać  będzie  pozyskiwanie  środków finansowych  na niezbędne  inwestycje.  Znaczna  część 
kosztów dostosowania obciąży samorządy, reszta będzie musiała być poniesiona przez podmioty 
gospodarcze. 
Źródła  finansowania  programu  będą  zróżnicowane,  w  zależności  od  rodzaju  i  okresu 
przewidywanego działania, a przede wszystkim możliwości stosowania instrumentów finansowo – 
ekonomicznych, zapewnionych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
Dostępne  na  rynku  polskim  publiczne  źródła  finansowania  przedsięwzięć  z  zakresu  ochrony 
środowiska można podzielić na:

krajowe  –  pochodzące  z  budżetu  państwa,  budżetu  gminy,  pozabudżetowych  instytucji 
publicznych, udzielane w formie dotacji, grantów i subwencji,
pomocy zagranicznej – Fundusz Spójności, fundusze strukturalne, fundacje itp.

Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większą część wydatków 
ponoszą  przedsiębiorstwa,  fundusze  ekologiczne  i  samorządy  terytorialne,  natomiast  udział 
środków budżetu jest mały.
Wiele samorządów chce skorzystać w okresie promowania 2007 – 2013 ze środków dostępnych 
w PO  Infrastruktura  i  Środowisko  (Fundusz  Spójności  i  Europejski  Fundusz  Rozwoju 
Regionalnego). Nie można obecnie określić ile z tych projektów uzyska dofinansowanie.

Tabela  32.  Podział  środków  w  ramach  poszczególnych  Priorytetów  RPO  WO  
2007 – 2013 [w Euro].
(kwoty  podano  z  uwzględnieniem  zmian  finansowych  wynikających  z  przesunięć  pomiędzy  kategoriami  interwencji  
programu – zgodnie z uchwałą nr 5/2009 KM RPO WO 2007-2013)

NR PRIORYTET RPO WO 2007-2013 % ALOKACJI KWOTA  ALOKACJI 
w Euro

P1 WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI 
GOSPODARCZEJ REGIONU 37,00% 158 043 580,81

P2 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 5,00% 21 357 240,65

P3 TRANSPORT 26,00% 111 057 651,38

P4 OCHRONA ŚRODOWISKA 10,00% 42 714 481,30

P5 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
SZKOLNICTWO WYŻSZE 10,00% 42 714 481,30

P6 AKTYWIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH I 
ZDEGRADOWANYCH 9,00% 38 443 033,17

P7 POMOC TECHNICZNA 3,00% 12 814 344,39

RAZEM 100,00% 427 144 813,00

Środki  finansowe  dostępne  na  ochronę  środowiska  są  również,  w  utworzonym  na  mocy 
Rozporządzenia  Rady  (WE)  1290/2005,  Europejskim  Funduszu  Rolnym  –  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich  (EFRROW).  Zdaniem  EFRROW,  jest  promocja  zrównoważonego  rozwoju  obszarów 
wiejskich  we  Wspólnocie.  Zgodnie  z  przepisami  każdy  kraj  członkowski  obowiązany  jest 
opracować Krajowy Plan Strategiczny oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan 
Strategiczny obejmuje lata 2007 – 2013. Łączna kwota środków na PROW 2007 – 2013 to ok. 17,2 
mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu UE (EFRROW), a około 4 mld 
stanowić będą krajowe środki publiczne. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Rolnictwa 
Województwa  Opolskiego  na  lata  2005  –  2013  przewidziano  dwa  priorytety  wpisujące  się 
w założenia niniejszego Programu:
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Priorytet  1:  Poprawa  (ilościowa  i  jakościowa)  infrastruktury  produkcyjnej,  technicznej 
i społecznej dla wzmocnienia konkurencyjności obszarów wiejskich;
W  ramach  pierwszego  priorytetu  planowane  jest  działanie  Budowa  i  modernizacja  systemu 
infrastruktury  przeciwpowodziowej,  urządzeń  melioracyjnych  i  małej  retencji  wodnej 
z zaplanowanymi środkami na lata 2007 – 2013 wynoszącymi 83,7 mln EU (wg. kursu 4,00).
Priorytet  2:  Poprawa  konkurencyjności  oraz  wspieranie  trwałego  i  zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa oraz wzmocnienie przetwórstwa rolno – spożywczego.
W ramach drugiego priorytetu w zapisy niniejszego Programu wpisuje się zadanie:
Wsparcie  działań  w  gospodarstwach  rolnych,  służących  zachowaniu  walorów  przyrodniczo  – 
krajobrazowych obszarów wiejskich – kwota dofinansowania z EFRROW na lata 2007 – 2013 – 
200,0 mln EU (wg. kursu 4,00). 

Zakładana całkowita kwota do wykorzystania z  EFRROW na lata 2007 – 2013 to blisko 710,45 
mln Euro.

Tabela  33.  Środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska w latach 2007–2013 (w mln  
EU).

Lp. Dokumenty EFRR EFRROW FS Razem
1. Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 
Opolskiego

399,10 - - 399,10*

2. Projekt PO Infrastruktura i 
Środowisko – projekty z 
terenu Województwa 
Opolskiego

-# - 1328,30+ 1328,30

3. Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

710,45 - 710,45

RAZEM bez przerwy 399,10 710,45 1328,30+ 2437,85
5. Rezerwa z PO Infrastruktura i 

Środowisko – projekty z 
terenu Województwa 
Opolskiego

- - 143,70+ 143,70

RAZEM z rezerwą 399,10 710,45 1472,00+ 2581,55
*łącznie ze środkami tylko w części przeznaczonymi na ochronę środowiska 
#z  funduszu  tego  mogą  np.  skorzystać  duże  przedsiębiorstwa  i  samorządy,  na  dzień  dzisiejszy  nie  jest  możliwe 
oszacowanie kwoty
+wielkość środków wg. projektów zapisanych w indykatywnym wykazie projektów kluczowych i dużych do POIiŚ oraz 
przesłanych do MRR w ramach konsultacji społecznych (aktualne na dzień 29.08.2007). 
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