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1. WSTĘP 
 

1.1. Podstawy formalno-prawne opracowania 
 

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 01/07/2003 z dnia 01.07.2003r. za-
wartej pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Zdzieszowice a Przedsiębiorstwem Ekologicznym 
„INTEREKO” Sp. z o.o., z  siedzibą w Opolu, ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4. 

 
Podstawą prawną opracowania jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z póź. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach [Dz.U. nr 62, poz. 628 z póź. zm.), które obligują Burmistrza 
Gminy Zdzieszowice do sporządzenia programu ochrony środowiska, zawierającego równieŜ 
plan gospodarki odpadami. Plan gospodarki odpadami sporządzono jako odrębny dokument, 
stanowiący załącznik do Programu ochrony środowiska.  
 
 Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami sporządzane są co 4 lata i 
uchwalane przez Radę gminy. Z wykonania programu i planu zarząd gminy co 2 lata sporzą-
dzać będzie raporty, które następnie będą przedstawiane radzie gminy.  
  
 

1.2. Zakres i zawartość opracowania 
 

Zakres niniejszego opracowania został określony przede wszystkim w oparciu o na-
stępujące dokumenty i przepisy: 

 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z 

póź. zm.), art.14, ust. 1. Zgodnie z zapisami ustawy program ochrony środowiska, na 
podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności: 

− cele ekologiczne, 
− priorytety ekologiczne, 
− rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 
− środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne 

i środki finansowe; 
 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 627 z póź. zm.), art.14, 
ust. 2 oraz art. 15 ust. 3. Zgodnie z zapisami ustawy plan gospodarki odpadami określa: 

− aktualny stan gospodarki odpadami, 
− prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, 
− działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, 
− instrumenty finansowe słuŜące realizacji zamierzonych celów, 
− system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 
 

 Plan musi zawierać następujące elementy: 
− Rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które maja być poddane procesom 

odzysku lub unieszkodliwienia 
− Rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia 

odpadów, 
− Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odzysku lub unieszkodli-

wienia odpadów 



Program ochrony środowiska dla gminy Zdzieszowice 

Prawa autorskie INTEREKO  8  

− Listę działań prowadzących do zapobiegania powstawaniu odpadów lub do ograni-
czania ilości wytwarzanych 

− Listę działań prowadzących do ograniczenia negatywnego wpływu odpadów na 
środowisko, 

− Listę działań określających właściwe postępowanie z odpadami wytwarzanymi na 
danym terenie, w tym – przede wszystkim redukcje ilości odpadów ulegających bio-
degradacji w odpadach komunalnych 

− Planowany system gospodarki odpadami 
 

 Ponadto gminny plan gospodarki odpadami powinien zawierać: 
− Rodzaje i harmonogram realizacji przedsięwzięć 
− Harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła 
 

3. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2007-2010. Program gminny ochrony środowiska powinien swoją zawartością odpowia-
dać zapisom tego dokumentu, a więc powinien w szczególności określać: 

- cele średniookresowe do roku 2010, 
- zadania na lata 2003-2006 
- ocenę realizacji programu, 
- nakłady finansowe na realizację programu. 

 
4. Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i 

lokalnym, określające sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w 
programach ochrony środowiska oraz ich części składowe. Według wytycznych powyŜ-
sze programy powinny zawierać następujące rozdziały: 

- racjonalne uŜytkowanie zasobów naturalnych, 
- poprawa jakości środowiska, 
- narzędzia i instrumenty realizacji programu 
- współpraca przygraniczna 
- harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu 
- kontrola realizacji programu. 

 
Zgodnie z powyŜszym dokumentem gminny program ochrony środowiska i plan gospodarki 
odpadami powinien się składać z następujących części: 
- zadania własne gminy - przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub w części 

ze środków budŜetowych i pozabudŜetowych będących w dyspozycji gminy), 
- zadania koordynowane - przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i racjonalnym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw 
oraz ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji 
organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego, centralnego  
 
Zakres i zawartość „Programu ochrony środowiska gminy Zdzieszowice na lata 2004-

2007 z perspektywą na lata 2008-2011” jest zgodna z powyŜszymi ustawami i opracowania-
mi, poszerzając je dodatkowo o główne problemy i ocenę dotychczasowej polityki ochrony 
środowiska na poziomie regionalnym i lokalnym.  
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Kierując się powyŜszymi zapisami, niniejszy Program określa:  
 

- cele ekologiczne średniookresowe do 2011 roku wraz z kierunkami działań, ujęte w 
blokach tematycznych 

- zadania do realizacji w latach 2004 - 2007, tzw. plan operacyjny, z uwzględnieniem 
wskazówek zawartych w „Wytycznych ....” i w powiatowym programie ochrony środo-
wiska powiatu Krapkowice 

- monitoring  realizacji programu 
- aspekty finansowe wdraŜania programu 

 

NaleŜy podkreślić, Ŝe niniejszy „Program...” ma otwartą formułę co oznacza, Ŝe w 
przypadku zmiany wymagań prawnych, pojawiania się nowych problemów, bądź nie wyko-
nania niektórych przedsięwzięć w terminach przewidzianych w tym Programie, dokument 
Programu opracowany w 2004 roku, będzie cyklicznie co 4 lata aktualizowany. 
 

Program ochrony środowiska gminy Zdzieszowice pozostaje w ścisłej relacji z "Pro-
gramem ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspektywą 
na lata 2007 - 2010”, "Strategią rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 - 2015", "Mię-
dzygminną strategią rozwoju powiatu krapkowickiego”, „Programem ochrony środowiska po-
wiatu krapkowickiego na lata 2003 – 2015”, „Strategią rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice 
na lata 2001 – 2010”. Z dokumentów tych wynikają główne kierunki rozwoju społeczno-
gospodarczego omawianego obszaru i związane z nimi kierunki działań w zakresie ochrony 
środowiska. Relację programu ochrony środowiska gminy Zdzieszowice do innych opraco-
wań strategicznych, programowych i planistycznych przedstawiono na rysunku nr 1. 
 
Rysunek 1. Relacje programu ochrony środowiska gminy Zdzieszowice do innych opracowań. 
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Układ i zawartość niniejszego Programu ujmuje następujące działy: 
 

• wstęp – stanowi wprowadzenie do Programu, zawiera opisy podstawy prawnej opra-
cowania, zakres i zawartość opracowania, metodykę i główne załoŜenia oraz spój-
ność Programu z innymi dokumentami rangi krajowej i regionalnej. 

• uwarunkowania realizacji programu – zawiera ona ogólną charakterystykę gminy 
Zdzieszowice, główne zagroŜenia i problemy z tej dziedziny, spójność programu z 
dokumentami strategicznymi rangi regionalnej oraz lokalne priorytety ochrony środo-
wiska. 

• cele i zadania o charakterze systemowym – obejmuje powiązanie rozwoju gospodar-
czo-społecznego gminy z ochroną środowiska (ekologizacja strategii rozwojowej i 
przestrzennej gminy) oraz wzmocnienie udziału społeczeństwa w działaniach na 
rzecz ochrony środowiska, zarówno przez dostęp do informacji, jak i edukację ekolo-
giczną. 

• cele i zadania z punktu widzenia ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego  
uŜytkowania zasobów naturalnych oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeń-
stwa ekologicznego – zawiera ona w układzie poszczególnych zagadnień wyróŜnione 
cele średniookresowe do 2011 r. sformułowane na podstawie stanu wyjściowego, 
uwarunkowań prawnych i wymagań polityki ekologicznej państwa, regionalnej polityki 
ochrony środowiska. 

• plan operacyjny (program wykonawczy) – zawiera narzędzia i instrumenty realizacji 
programu wraz z określeniem struktury zarządzania programem, sprawozdawczości i 
monitorowania programu, a przede wszystkim harmonogram rzeczowo-finansowy 
programu z rozróŜnieniem zadań własnych i koordynowanych. Zadania te, przewi-
dziane do realizacji w latach 2004 – 2007, zawarte zostały w liście przedsięwzięć 
istotnych dla ochrony środowiska na poziomie regionalnym i lokalnym, z określeniem 
szacunkowych terminów realizacji, kosztów i źródeł finansowania, a takŜe instytucji 
odpowiedzialnych za realizację danego przedsięwzięcia. 

• koszty realizacji programu na terenie gminy Zdzieszowice na lata 2004-2007 – sza-
cunkowe koszty wdroŜenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w harmono-
gramie rzeczowo-finansowym z podziałem na zadania inwestycyjne i pozainwesty-
cyjne według poszczególnych obszarów tematycznych ochrony środowiska zawar-
tych w Programie oraz źródła finansowania. 

 

1.3. Metodyka opracowania. 
 

Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Zdzieszowice przebiegało w 
dwóch etapach, obejmujących: 

 
I etap  – diagnozę stanu środowiska, ocenę stanu zasobów i walorów środowiska, ten-

dencje jego zmian oraz główne źródła zanieczyszczeń i degradacji,  
II etap – sformułowanie celów krótko i średniookresowej polityki ekologicznej gminy w 

wydzielonych blokach tematycznych, opracowanie programu wykonawczego 
(operacyjnego), realizującego załoŜone cele strategiczne, określenie harmono-
gramu rzeczowo – finansowego zadań przewidzianych do realizacji w latach 
2004 – 2007, określenie zarządzania środowiskiem i programem, sposobu mo-
nitorowania wdraŜania oraz kosztów finansowania i montaŜu finansowego pro-
gramu. 

 
Program wykonawczy z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięć sformu-

łowano przede wszystkim w oparciu o zadania wynikające z obowiązku ustawowego, „Pro-
gramu ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspektywą na 
lata 2007 – 2010”, „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Opolskiego”, „Programu 
ochrony środowiska powiatu krapkowickiego na lata 2003 – 2015”, „Planu gospodarki odpa-
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dami powiatu krapkowickiego na lata 2003 – 2015”, a takŜe w oparciu o ankietyzację pod-
miotów prawnych, prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostki podległe władzom 
lokalnym. W opracowaniu umieszczono takŜe zadania uzgodnione podczas konsultacji z 
przedstawicielami róŜnych instytucji, organizacji oraz mieszkańców.  

 
Projekt Programu został przedstawiony Zarządowi gminy, a po jego przyjęciu skiero-

wany do uzgodnień z komisjami Rady Miasta i Gminy oraz zaopiniowania przez samorząd 
powiatowy. Uzgodnienia z powyŜszymi jednostkami stanowią podstawę do przygotowania 
ostatecznej wersji Programu i przyjęcia przez Radę Miasta i Gminy Zdzieszowice. 

 

1.4. Podstawowe załoŜenia.  
 

Podstawę opracowania celów strategicznych i strategii wdroŜeniowej  „Programu 
ochrony środowiska miasta i gminy Zdzieszowice na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 
2007 – 2011” stanowią dokumenty opracowane na szczeblu krajowym, w szczególności: 

- „II Polityka ekologiczna państwa”,  
- "Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 - 2010",  
- "Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2007 –2010”, 
  
dokumenty o charakterze regionalnym: 

- „Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006 z 
perspektywą na lata 2007-2010”, 

-  „Wojewódzki plan gospodarki odpadami”, 
 
a takŜe dokumenty o charakterze lokalnym: 

- "Międzygminna strategia rozwoju powiatu krapkowickiego”,  
- „Program ochrony środowiska powiatu krapkowickiego na lata 2003 – 2015”, 
- „Plan gospodarki odpadami dla powiatu krapkowickiego na lata 2003 - 2015”, 
- „Strategia rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice na lata 2001 – 2010”,  
-  projekt „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2004 – 2006”. 
 

VI Program działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lata 
2001 – 2010 wskazuje na konieczność osiągnięcia zrównowaŜonego rozwoju poprzez po-
prawę środowiska i podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców, a wśród czterech prioryteto-
wych obszarów działań, wymieniony jest obszar „środowisko i zdrowie”.  

 
Strategicznym celem polityki ekologicznej państwa, w tym równieŜ na terenie gminy 

Zdzieszowice jest zapobieganie zagroŜeniom zdrowia w środowisku i ograniczenie ryzyka 
dla zdrowia wynikającego z naraŜenia na szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe. W 
chwili obecnej do najwaŜniejszych zagroŜeń środowiska na terenie gminy zaliczyć moŜna 
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych. 
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2. UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 

2.1. Uwarunkowania zewnętrzne wynikające z polityki ekologicznej pań-
stwa. 

 
 Podstawowe załoŜenia Programu wynikają przede wszystkim z głównych zasad poli-

tyki ekologicznej państwa. Mają one swoje odzwierciedlenie w celach strategicznych i śred-
niookresowych polityki ekologicznej województwa opolskiego.  

 Wiodącą zasadą polityki ekologicznej, przyjętą w Konstytucji RP jest zasada zrówno-
waŜonego rozwoju, której podstawowym załoŜeniem jest integracja polityk i działań w po-
szczególnych sektorach gospodarki i Ŝycia społecznego, aby zachować zasoby i walory śro-
dowiska w stanie zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, moŜliwości korzystania z 
nich zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenie, przy jednoczesnym zachowaniu trwało-
ści funkcjonowania procesów przyrodniczych, oraz naturalnej róŜnorodności biologicznej na 
poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym.  

 Oprócz generalnej zasady zrównowaŜonego rozwoju II polityka ekologiczna państwa 
określa równieŜ szereg zasad szczegółowych, t.j.: 

 
- zasadę prewencji i przezorności oznaczającą, Ŝe odpowiednie działania powinny być 

podejmowane wcześniej niŜ pojawienie się realnego problemu, zasada ta wykorzystuje 
przede wszystkim: planowanie przestrzenne jako zapobieganie potencjalnym konfliktom 
na styku kilku płaszczyzn, w szczególności działalności gospodarczej, Ŝycia społeczności 
lokalnej i przyrody, stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) jako zapobieganie 
powstawaniu zanieczyszczeń, zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanie-
czyszczeń i zagroŜeń, recykling materiałów, surowców, energii, wody, pro-środowiskowe 
systemy zarządzania procesami produkcji i usług m.in. ISO 14 000 i EMAS; 

- zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznaczającą 
uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospo-
darczymi i społecznymi; 

- zasadę regionalizmu oznaczającą rozszerzenie uprawnień dla samorządów i wojewo-
dów, regionalizowanie ogólnokrajowych narzędzi polityki ekologicznej, skoordynowanie 
polityki regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie (m.in. doliny rzeczne i obsza-
ry wodno-błotne, szczególnie w strefach przygranicznych); 

- zasadę uspołecznienia oznaczająca stworzenie warunków do udziału obywateli w pro-
cesie kształtowania modelu zrównowaŜonego rozwoju wynikających przede wszystkim z 
„Konwencji w sprawie dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu de-
cyzji i dostępu do procedur sądowych w sprawach dotyczących środowiska”, 

- zasadę „zanieczyszczający płaci” oznaczająca pełną odpowiedzialność sprawcy, w 
tym materialną za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagroŜeń dla środowiska, 
odpowiedzialność tą powinni ponosić wszyscy uŜytkujący środowisko, takŜe konsumenci; 

- zasadę subsydiarności oznaczającą stopniowe przekazywanie części kompetencji i 
uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regional-
ny lub lokalny (wojewódzki, powiatowy, gminny), tak, aby był on rozwiązywany na najniŜ-
szym szczeblu, na którym moŜe zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany; 

- zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej oznaczająca mini-
malizację nakładów na jednostkę uzyskanego efektu. 

 
W Polityce ekologicznej państwa ustalone zostały następujące waŜniejsze limity krajo-

we, związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowi-
ska – wszystkie dotyczą celów do osiągnięcia najpóźniej do 2010r.:  

� zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 r. (w 
przeliczeniu na PKB i wartość sprzedana w przemyśle); 
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� ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990r. w taki spo-
sób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw ODCE (w przeliczeniu na 
jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB); 

� ograniczenie zuŜycia energii o 50 % w stosunku do 1990r. i 25% w stosunku do 
2000r. równieŜ w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB); 

� dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w 
procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem 1990; 

� odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła z odpadów 
komunalnych; 

� pełna (100%) likwidacja zrzutu ścieków nieczyszczonych z miast i zakładów 
przemysłowych; 

� zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, 
powierzchniowych stosunku do stanu z 1990r. z przemysłu o 50%, z gospodarki ko-
munalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego – 
równieŜ o 30%; 

� ograniczenie emisji w stosunku do stanu w 1990r: 
− pyłów o 75%,  
− dwutlenku siarki o 56%, 
− tlenków azotu o 31%, 
− niemetalowych lotnych związków organicznych o 4% 
− amoniaku o 8% 

� do końca 2005r. wycofać z uŜytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie 
benzyny bezołowiowej 

 
W Krajowym programie gospodarki odpadami (KPGO) dla sektora gospodarki komu-

nalnej przyjęto do realizacji zadania: 
 
� odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji: 

− w roku 2010 – 25% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji wytworzonej w roku 1995 

− w roku 2013 – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji wytworzonej w roku 1995 

− w roku 2020 - 65% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji wytworzonej w roku 1995 

� odzysk substancji, materiałów i energii z odpadów, osiągnięcie minimalnych pozio-
mów odzysku i recyklingu: 

− do końca 2007r odzysk w wysokości 50 %, recyklingu 25% 
� wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych - za-

łoŜono rozwój selektywnej zbiórki: 
− w roku 2005 – 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 
− w roku 2006 – 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 
- w roku 2010 – 50% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 
- w roku 2014 – 70% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 

� wydzielenie odpadów tzw. budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych - zało-
Ŝono rozwój selektywnej zbiórki: 

− w roku 2005 – 15% wytwarzanych odpadów budowlanych  
− w roku 2006 – 15% wytwarzanych odpadów budowlanych 
− w roku 2010 – 40% wytwarzanych odpadów budowlanych 
− w roku 2014 – 60% wytwarzanych odpadów budowlanych 

� wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych -
załoŜono rozwój systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi: 

− w roku 2005 – 15% odpadów będzie zbieranych selektywnie  
− w roku 2006 – 15% odpadów będzie zbieranych selektywnie  
− w roku 2010 –  50% odpadów będzie zbieranych selektywnie  
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− w roku 2014 –  80% odpadów będzie zbieranych selektywnie  
 
W Krajowym programie gospodarki odpadami przyjęto następujące cele krótkookresowe 
2003-2006: 

− objęcie wszystkich mieszkańców województwa zorganizowaną zbiórką odpa-
dów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania od-
padów komunalnych do środowiska, 

− podnoszenie świadomości społecznej obywateli, 
− podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji, 

− rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
− rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, 
− rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie 

odpadów komunalnych, 
− intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nie-

efektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych; budowa składowisk 
regionalnych wg standardów UE. 

2.2. Uwarunkowania wynikające ze „Strategii rozwoju województwa opol  
skiego na lata 2000 – 2015”. 

 
 Uchwalona w 2000 r. „Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 – 2015” 
stanowi zasadniczy element procesu rozwoju regionu i jego dostosowywania do zmieniają-
cych się warunków zewnętrznych i wewnętrznych. „Strategia ...” stanowi podstawę progra-
mowania i realizacji długofalowego rozwoju województwa w perspektywie najbliŜszych lat. 
Stanowi równieŜ punkt wyjścia dla formułowania celów i kierunków rozwoju na poziomie 
gminy Zdzieszowice. 
 
 Podstawowych przesłaniem „Strategii .....” jest stworzenie w regionie warunków do 
szybkiego nadrabiania historycznie narosłych zaległości w rozwoju cywilizacyjnym, przy 
czym istotne znaczenie obok działań o wymiarze gospodarczym posiadają równieŜ działania  
o wymiarze społecznym, w szczególności podnoszenie poziomu wykształcenia społeczności, 
dbałości o zachowanie toŜsamości regionalnej i narodowej.  
 

„Strategia ...” sporządzona została z uwzględnieniem współczesnych trendów rozwojo-
wych, w szczególności: 

- globalizacji rozwoju – wymuszającej tworzenie warunków do sprostania konku-
rencji na rynku krajowym i europejskim, otwartości dla technologii i kapitału za-
granicznego, podwyŜszania efektywności Ŝycia gospodarczego oraz wysokiego 
poziomu innowacyjności 

- demokracji – realizującej decentralizację zarządzania, wyznającej zasadę subsy-
diarności oraz tworzącej otwarte, zróŜnicowane społeczeństwo obywatelskie 

- równowaŜenia rozwoju – integracji działań gospodarczych i społecznych z i wy-
mogami nowoczesnej ekologii oraz szerokiego wprowadzania energochłonności, 
wodochłonności i materiałochłonności w działalności gospodarczej 

 
Zapisany w „Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 – 2015” zbiór ce-

lów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań zmierzać będzie do realizacji podsta-
wowych priorytetów rozwojowych, ukierunkowanych na wzmocnienie konkurencyjności wo-
jewództwa w stosunku do otoczenia zewnętrznego oraz do eliminowania niekorzystnych róŜ-
nic w warunkach Ŝycia wewnątrz regionu, w szczególności Ŝycia w miastach i na wsi. 
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Osiągnięcie tych celów będzie moŜliwe poprzez zogniskowanie działań na sześciu stra-
tegicznych celach rozwoju, obejmujących: 

 
- rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej oraz istniejącego potencjału 

gospodarczego, 
- dobrze wykształcone społeczeństwo, 
- aktywizację gospodarczą regionu z wykorzystaniem europejskiego korytarza trans-

portowego przebiegającego przez województwo opolskie, 
- restrukturyzację rolnictwa i rozbudowę sektora przetwórstwa rolno – spoŜywczego 

oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast, 
- poprawę warunków Ŝycia w regionie, 
- rozwój współpracy międzynarodowej, kontaktów indywidualnych oraz współpracę 

transgraniczną. 
 

Określone dla powyŜszych celów strategicznych cele operacyjne posiadać będą istotny 
wpływ na ochronę zasobów przyrodniczych, poprawę jakości środowiska i podniesienie 
standardów zamieszkania ludności równieŜ na terenie gminy Zdzieszowice. Szczególne 
znaczenie posiadać będzie realizacja następujących celów operacyjnych, stanowiących roz-
winięcie następujących celów strategicznych:  

 
� w ramach celu strategicznego „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz 

istniejącego potencjału gospodarczego”: 
- podniesienie standardu infrastruktury komunikacyjnej w drodze modernizacji istnieją-

cej sieci drogowej, w tym polepszenie parametrów ruchu, modernizację dróg i reali-
zację obwodnic drogowych 

- zapewnienie pełnej dostępność do mediów technicznych, w tym wodociągów, kanali-
zacji, energii elektrycznej, cieplnej, gazowej 

- systematyczną poprawą stanu komponentów środowiska przyrodniczego, w tym po-
prawą stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności zbior-
nika GZWP 333 i GZWP 335, wprowadzenie nowoczesnej gospodarki odpadami ko-
munalnymi i przemysłowymi, dalszą poprawę stanu czystości powietrza atmosferycz-
nego, ograniczenia hałasu, zachowania walorów krajobrazowych i bioróŜnorodności 
przyrody 

- zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy w drodze pełnej realizacji 
„Programu dla Odry 2006” 

- restrukturyzację i modernizację przemysłu z wykorzystaniem nowoczesnych techno-
logii produkcyjnych, o wysokim stopniu złoŜoności i przyjaznych dla środowiska 

 
� w ramach celu strategicznego „Aktywizacja gospodarcza regionu z wykorzystaniem eu-

ropejskiego korytarza transportowego przebiegającego przez województwo opolskie”: 
- powiązanie komunikacyjne autostrady A4 z systemem drogowym województwa opol-

skiego  
- wykorzystanie moŜliwości transportowych rzeki Odry  
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2.3. Uwarunkowania wynikające z Programu ochrony środowiska woje-
wództwa opolskiego, Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i Planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. 
  

2.3.1.  Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z 
perspektywą na lata 2007 – 2010. 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, realizacja po-

lityki ochrony środowiska zawarta w dokumencie strategicznym prowadzona jest w oparciu o 
programy wojewódzkie. W zakresie ochrony i kształtowania środowiska programem zapew-
niającym spójność z dokumentem strategicznym wyŜszej rangi, realizującym na poziomie 
regionalnym wyznaczone przez nie cele jest „Program ochrony środowiska województwa 
opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspektywą na lata 2007 - 2010” oraz „Wojewódzki plan 
gospodarki odpadami”.  
 

Cele polityki ekologicznej województwa wyznaczają główne obszary zainteresowań dla 
opracowywanego programu ochrony środowiska gminy Zdzieszowice. Do głównych celów o 
charakterze regionalnym, mającym znaczenie dla polityki ekologicznej gminy zaliczyć naleŜy:  
 

• w zakresie zapewnienia wymaganej jakości wód: 
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych i przemysłowych; 
- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł punktowych i 

przestrzennych (rozproszonych), trafiających do wód wraz ze spływami po-
wierzchniowymi  

 
• w zakresie jakości powietrza atmosferycznego: 

- systematyczną poprawę jakości powietrza w strefach, w szczególności na obsza-
rze powiatu krapkowickiego i gminy Zdzieszowice  

 
• w zakresie ochrony środowiska przed hałasem:  

- rozpoznanie stanu zagroŜenia hałasem, przede wszystkim emitowanym przez 
środki transportu drogowego, kolejowego i przemysłowego, oraz ograniczenie je-
go oddziaływania na obszarach podlegających ochronie prawnej 

 
• w zakresie nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska: 

- przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagroŜeniom środowiska w związku z powaŜ-
nymi awariami przemysłowymi 

- eliminowanie lub zmniejszanie skutków dla środowiska z tytułu awarii 
 

• w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych: 
- ochronę bioróŜnorodności, zapewnienie spójności systemu ekologicznego gminy 

z systemem regionalnym i krajowym oraz powiększanie zasobu przyrodniczego, 
objętego róŜnymi formami ochronny  

 
• w zakresie racjonalnego uŜytkowania zasobów naturalnych:  

- zaniechanie nieuzasadnionego wykorzystywania wód podziemnych na cele inne 
niŜ komunalne,  

- wprowadzanie nowoczesnych technologii w przemyśle i energetyce w celu 
zmniejszenia wodochłonności, materiałochłonności, energochłonności i odpa-
dowości produkcji oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska (BAT)  

- wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych stosownie do wymogów 
europejskich 
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- zachowanie zasobów przyrody, w tym róŜnorodności biologicznej, dobrego sta-
nu ekosystemów oraz walorów krajobrazowo – kulturowych 

 
• w zakresie gospodarki odpadami: 

- stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunal-
nymi, zapewniającego wzrost odzysku odpadów komunalnych  

- zwiększenie poziomu odzysku odpadów przemysłowych  
- dostosowanie w okresie perspektywicznym gospodarki odpadami niebezpiecz-

nymi do międzyregionalnego systemu gospodarowania odpadami niebezpiecz-
nymi 

 
• w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych: 

- stworzenie warunków dla wykorzystania energii odnawialnej na terenie gminy 
- promocję, popularyzację i wspieranie wytwarzania oraz wykorzystania energii 

odnawialnej 
 

• w zakresie zapewnienia spójności lokalnych polityk sektorowych z polityka eko-
logiczną państwa: 

− ekologizację lokalnych polityk sektorowych w postaci zintegrowanego z celami 
regionalnej polityki ekologicznej  podejścia do formułowania celów tych strategii, 
polityk i programów wykonawczych 

 
• w zakresie zwiększenia aktywności społecznej w kształtowaniu i realizacji poli-

tyki  ekologicznej: 
- kształtowanie proekologicznych zachowań mieszkańców, zapewnienie dostępu 

mieszkańców gminy do informacji o środowisku oraz do udziału w podejmowa-
niu decyzji w sprawach dotyczących ochrony środowiska (w tym udziału w pro-
cedurze opracowywania i wdraŜania "Programu ochrony środowiska") 

 

• w zakresie doskonalenia struktur zarządzania środowiskiem 
 

2.3.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest dokumentem, który w spo-
sób systemowy zajmuje się zagospodarowaniem przestrzennym województwa. Stanowi on 
dokument uwzględniający istniejące przestrzenne uwarunkowania, priorytety i cele strate-
giczne rozwoju województwa wynikające bezpośrednio z kierunków polityki społeczno – go-
spodarczej zawartych w „Strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 – 2015” 
oraz celów i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określonych w koncepcji polityki 
przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii zrównowaŜonego rozwoju kraju oraz poli-
tyk sektorowych (w tym polityki ekologicznej państwa), a w szczególności: 

 
• wynikających z „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” warun-

ków zapewnienia dynamicznego, harmonijnego i zrównowaŜonego rozwoju na obsza-
rze całego kraju, umoŜliwiających aktywne i świadome kształtowanie procesu likwi-
dacji istniejących dysproporcji rozwojowych i stwarzających optymalne warunki roz-
wojowe 

• wynikających ze „Strategii zrównowaŜonego rozwoju Polski do roku 2025” warunków 
dla stymulowania rozwoju, sprzyjających sukcesywnemu eliminowaniu procesów i 
działań gospodarczych szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, promowania spo-
sobów gospodarowania przyjaznych dla środowiska oraz przywracania równowagi na 
obszarach dewastacji i degradacji przyrodniczej 
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• wynikających z „Narodowej strategii ochrony środowiska na lata 2000 – 2006” oraz  
„II polityki ekologiczna państwa” kierunków działań, zapewniających poprawę jako-
ściową poszczególnych komponentów środowiska oraz racjonalizację wykorzystania 
zasobów naturalnych dla celów równowaŜenia rozwoju 

 
Opierając się na powyŜszych dokumentach krajowych i regionalnych, generalny cel 

strategiczny przyjęty w planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 
określony został w następujący sposób:  

 
Głównym celem zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 

jest tworzenie struktury przestrzennej, która będzie pobudzała rozwój województwa, 
zapewniała konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała 
niekorzystne róŜnice w warunkach Ŝycia wewnątrz regionu. 

 
Cel generalny i priorytetowe cele operacyjne zawarte w planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa, stanowiąc przestrzenne rozwinięcie celów generalnych i ce-
lów operacyjnych, sformułowanych w „Strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 
2000 – 2015”, znajdować będą swoje odzwierciedlenie w strategii rozwoju, a w konsekwencji 
w programie ochrony gminy.  
 

2.4. Uwarunkowania wynikające z Międzygminnej strategii rozwoju Wspólnoty                   
Krapkowickiej. 

 
Strategia rozwoju wspólnoty krapkowickiej na lata 2001 – 2015 stanowi podstawowy 

dokument określający cele i kierunku rozwoju powiatu, przyjęty został Uchwałą nr ................. 
Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia ................. .  

 
Strategia, stanowiąc dokument programowo – rozwojowy gminy, określiła misję powia-

tu w następującym brzmieniu: 
 

Powiat Krapkowicki to region łączący się z Europą i światem poprzez nowo-
czesną sieć powiązań komunikacyjnych; to wspólnota pracowitych i zasob-
nych ludzi, rozwiniętej gospodarki, nowoczesnego rolnictwa i pięknych wsi. 
 
Dla osiągnięcia misji powiatu, sformułowane zostały cele rozwojowe i cele operacyjne mię-
dzygminno-powiatowej wspólnoty ziemi krapkowickiej. Część z nich w sposób bezpośredni 
lub pośredni związana jest z zagadnieniami ochrony środowiska, w tym: 
 
• w zakresie aktywizacji gospodarczej poprzez rozwój infrastruktury paneuropejskiego ko-

rytarza transportowego: 
- budowę i modernizację dróg wokół autostrady, w tym tworzenie sieci dróg dojaz-

dowych do autostrady, dostosowanie dróg i ich parametrów do natęŜenia ruchu, 
budowa obwodnic, zwiększenie nakładów inwestycyjnych  

- rozbudowę infrastruktury komunalnej związanej z autostradą, w tym uzbrojenie te-
renów wokół autostrady, promocja terenów przyautostradowych 

- modernizację dróg dojazdowych do przejść granicznych, w tym wytypowanie dróg 
w pierwszej kolejności przewidzianych do modernizacji, powiązanie komunikacyj-
ne linii wschód-zachód z A4 

- utrzymanie funkcji lotniska w Kamieniu Śląskim, w tym stworzenie portu lotnicze-
go, opracowanie sieci powiązań komunikacyjnych 

- realizację Programu dla Odry 2006, w tym wykorzystanie Odry jako szlaku tury-
stycznego, poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przybrzeŜ-
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nych, wspieranie budowy zbiornika Racibórz, budowa zbiorników małej retencji, 
ochrona przyrodniczych walorów Odry 

 
 

• w zakresie rozwoju nowoczesnego rolnictwa: 
- aktywizację przetwórstwa rolno-spoŜywczego, w tym poprawę dochodowości go-

spodarstw rolnych, wysoka jakość produktów rolnych 
- rozwój rolnictwa wysokotowarowego, w tym tworzenie warunków do opłacalności 

produkcji rolnej, restrukturyzacja gospodarstw po PGR-ach 
- wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, w tym budowa infrastruktury technicz-

nej dla rozwoju osadnictwa na wsi, oddziaływanie na zmiany postaw mieszkańców 
wsi, rozwój agroturystyki, rzemiosła i handlu na wsi, stworzenie moŜliwości przej-
mowania i zagospodarowania pustych terenów i obiektów 

 
• w zakresie podniesienia poziomu infrastruktury technicznej, zwłaszcza w dziedzinie 

ochrony środowiska: 
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej w mieście i na wsi 
- ochronę zasobów wodnych, w tym opracowanie planów remontu i budowy sieci 

kanalizacyjnej, udział w projekcie ochrony zbiornika GZWP 333 
- wprowadzenie nowoczesnych, kompleksowych technologii związanych z zago-

spodarowywaniem odpadów komunalnych, w tym modernizacja wysypisk i ich 
przystosowanie do obowiązujących norm ekologicznych, wdroŜenie racjonalnej 
gospodarki odpadami 

- zmniejszenie tzw. niskiej emisji pyłów, w tym zmiana postaw mieszkańców doty-
czących korzystania z nowych form ogrzewania mieszkań, promocja nowocze-
snych źródeł spalania, czystszych źródeł energii, rozwój sieci gazowej 

- odbudowę i budowę elektrowni wodnych 
- kompleksowy projekt zalesienia i zadrzewienia, w tym opracowanie projektu zale-

sień i zadrzewień, współpraca gmin z nadleśnictwami, zalesianie gruntów niskiej 
jakości 

- zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym stworzenie wa-
runków finansowych dla realizacji zadań z zakresu wykorzystania energii odna-
wialnej, odbudowa i budowa elektrowni wodnych, popularyzacja elektrowni wia-
trowych i kolektorów cieplnych, projekt nowych rozwiązań i jego promocja 

- gazyfikację obszarów wiejskich, w tym tworzenie i popieranie działania społecz-
nych komitetów budowy sieci gazowej 

 
 

2.5. Priorytety programu ochrony środowiska powiatu Krapkowice. 

 

Dokumentem nadrzędnym dla formułowania polityki środowiskowej gminy Zdzieszowice jest 
„Program ochrony środowiska powiatu krapkowickiego na lata 2003 - 2015”. W ramach pro-
ponowanej polityki ekologicznej, program formułuje priorytety, cele strategiczne i operacyjne 
oraz działania, w ramach wydzielonych komponentów środowiska, które będą realizowane 
na terenie powiatu w perspektywie 2015 roku. Ukierunkowane one będą na:  
 
 

• w zakresie gospodarki wodno – ściekowej – przywracanie wysokiej jakości wód po-
wierzchniowych, ochronę zasobów wód podziemnych i racjonalizację ich wykorzysta-
nia, w tym poprzez rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i deszczowej, 
ograniczanie strat wody związanej z przesyłem i poprawą zaopatrzenia ludności w 
wodę, ochronę wód powierzchniowych i podziemnych oraz zmniejszenie zanieczysz-
czenia wód powierzchniowych i podziemnych 

• w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb – poprawę jakości ziemi, w szczególno-
ści poprzez standaryzację i podnoszenie jakości produktów rolnych, rozwój infrastruk-
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tury technicznej terenów wiejskich i usług pozarolniczych, racjonalne uŜytkowanie za-
sobów naturalnych i rekultywację terenów zdegradowanych przez eksploatacje su-
rowców naturalnych 

• w zakresie ochrony powietrza – poprawę jakości powietrza w drodze obniŜanie po-
ziomu substancji szkodliwej w powietrzu, w szczególności z sektora przemysłowego, 
komunalnego i komunikacji, a takŜe zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł od-
nawialnych 

• w zakresie ochrony przed hałasem – poprawę klimatu akustycznego, zapewniającego 
uzyskanie wymaganego komfortu akustycznego środowiska, w szczególności hałasu 
komunikacyjnego 

• w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym – obniŜenie poziomów 
szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego w środowisku przy wykorzysta-
niu instrumentów kontrolnych i działań technicznych 

• w zakresie ochrony przyrody – utrzymanie i zwiększenie bioróŜnorodności, wzmoc-
nienie gminnego systemu przyrodniczego, przebudowę i poprawę stanu zdrowotno – 
sanitarnego lasów 

• edukacji ekologicznej – zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, propa-
gowanie działań proekologicznych i edukacyjnych 

 

2.6.  Uwarunkowania wynikające ze Strategii rozwoju miasta i gminy 
Zdzieszowice na lata 2001 – 2010. 
 

Bezpośrednim dokumentem wyjściowym do opracowania Programu ochrony środowi-
ska gminy Zdzieszowice jest „Strategia rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice na lata 2001 – 
2010”, przyjęta Uchwałą nr XL/312/2001 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 24.07.2001 r.  

 
Strategia, stanowiąc dokument programowo – rozwojowy gminy, określiła misję gminy 

w następującym brzmieniu: 
 

Zdzieszowice – silny ośrodek lokalny, nastawiony na kompleksową obsługę gminy 
Zdzieszowice w zakresie handlu, rzemiosła, usług, edukacji i kultury. Miasto przyjazne 
dla wszystkich ludzi, pragnące rozwijać funkcję usługowo – produkcyjną oraz tury-
styczną w oparciu o istniejący potencjał przerobowy, wysoko rozwiniętą infrastrukturę 
techniczną oraz walory turystyczne. 

 
Strategia określiła równieŜ główny cel strategiczny gminy – Rozwój miasta i gminy 

Zdzieszowice – oraz strategiczne kierunki rozwoju, umoŜliwiające jego osiągnięcie: 
 

1. Ochrona środowiska. 
2. Proinwestycyjna polityka gminy. 
3. Poprawa bezpieczeństwa. 
4. Rozwój i modernizacja rolnictwa. 
5. Rozwój budownictwa mieszkaniowego. 
6. Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów krajobrazowo - turystycznych. 

 
Zagadnienia środowiskowe znalazły swoje odzwierciedlenie w kierunku strategicznym 

poświęconym ochronie środowiska. Wśród płaszczyzn działania, właściwych dla tego kierun-
ku, strategia gminy wymienia w szczególności działania w zakresie: 

 
• ochrony wód: 

– zakończenia realizacji kanalizacji sanitarnej w gminie w ramach środków ISPA 
(wsie Krępna, Rozwadza, Oleszka, Jasiona, Januszkowice) 

– budowy zakładu utylizacji i segregacji odpadów komunalnych 
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• ochrony przyrody: 
– ochrony zasobów przyrodniczych parku krajobrazowego „Góra Św. Anny” 
– edukacji ekologicznej w placówkach szkolno – oświatowych 

• ochrony gleb: 
– podnoszenia kwalifikacji w zakresie stosowania oprysków 
– badania zawartości makro i mikroelementów w glebach rolnych 

• ochrony powietrza: 
– kontynuacji programu działań techniczno - ochronnych w Zakładach Koksowni-

czych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. 
– zmiany struktury zuŜycia paliw grzewczych w gminie 
– realizacji pasów ochronnych 

 

2.6. Priorytety wynikające z projektu Planu Rozwoju Lokalnego gminy 
2004 – 2006. 

 
Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) gminy stanowi dokument o charakterze operacyjnym, 

formułującym cele i strategię działań, zmierzającą do osiągnięcia rozwoju społecznego i go-
spodarczego. Plan szacuje spodziewane efekty planowanych interwencji i wpływ na przebieg 
procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaangaŜowania środków funduszy strukturalnych i 
środków własnych gminy nie tylko do 2006 r., ale równieŜ w okresie 2007 – 2013 r.         

PRL będzie słuŜył jako punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, po-
dejmowanych wyłącznie z zasobów środków własnych, jak równieŜ pozwoli określić wyso-
kość interwencji z funduszy unijnych. 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice przyjęty został Uchwałą nr XXI/134/04 
Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 1.07.2004 r. 

 
Sformułowany cel strategiczny Planu „Zapewnienie trwałych podstaw rozwoju spo-

łeczeństwa i gospodarki oraz stworzenie moŜliwości jak najlepszych warunków Ŝycia 
jej mieszkańców” realizowany będzie poprzez pięć podstawowych celów cząstkowych, z 
których zagadnienia ochrony środowiska ujęte zostały w celu cząstkowym Budowa infra-
struktury technicznej (proinwestycyjna polityka gminy, ochrona środowiska, rozwój budownic-
twa mieszkaniowego).  

 
Poprzez działania w sferze infrastrukturalnej (budowa kanalizacji sanitarnej, moderni-

zacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa uzupełniających ujęć wody i stacji uzdat-
niania wody, działania termomodernizacyjne), zapewni on poprawę jakości środowiska z 
równoczesnym wzrostem konkurencyjności gminy.  

2.7. Priorytety programu ochrony środowiska gminy Zdzieszowice.  
 

W oparciu o diagnozę stanu środowiska, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne po-
lityki ochrony środowiska oraz wymagania w zakresie jakości środowiska i racjonalnego 
uŜytkowania zasobów naturalnych (określone stosownymi ustawami, aktami wykonawczymi i 
rozporządzeniami, planami implementacyjnymi dyrektyw UE) - poniŜej przedstawiono priory-
tetowe komponenty środowiska bądź uciąŜliwości wraz z głównymi kierunkami działań zmie-
rzających do systematycznej poprawy jakości środowiska i racjonalnego uŜytkowania zaso-
bów przyrody na terenie gminy Zdzieszowice. Są to: 

 
1. Ochrona wód i gospodarka wodna. Pomimo stopniowej poprawy jakości wód powierzch-

niowych przepływających przez teren gminy, ich stan jest wciąŜ niezadowalający. Ochro-
na wód przed zanieczyszczeniami i nadmierną eksploatacją oraz zabezpieczenie środo-
wiska przed zagroŜeniami związanymi z powodzią, wymagają realizacji szeregu przed-
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sięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. Główne kierunki działań w tym zakresie, 
w perspektywie do 2011 roku to: 
- kształtowanie, racjonalizacja wykorzystania i ochrona zasobów wodnych zbiornika 

wód podziemnych GZWP nr 333, GZWP 335 oraz GZWP 332, w szczególności 
czwartorzędowej doliny kopalnej Kędzierzyn – Koźle – Rudy,  

- zapewnienie ochrony przed powodzią na obszarach połoŜonych w dolinie rzeki Odry 
- zakończenie budowy i modernizacja sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody 
- realizacja programu kanalizacji sołectw gminy 
 

2. Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami. Działania w tym zakresie ukierunkowane 
będą na zapobieganie powstawaniu odpadów, zwiększenie gospodarczego wykorzysta-
nia odpadów wytworzonych oraz stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie zago-
spodarowania odpadów. Zgodnie z "Planem gospodarki odpadami powiatu krapkowic-
kiego” głównym celami do 2015 roku jest:  
- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, 
- wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, zapewniającej 

osiągnięcie ustalonych dla powiatu limitów i poziomów odzysku, 
- utworzenie lokalnych punktów składowania i segregacji odpadów komunalnych, 
- wprowadzenie nowoczesnego systemu unieszkodliwiania i gospodarczego wyko-

rzystania odpadów powstających w sektorze gospodarczym, 
- pełne zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych. 
 

3. Ochrona powietrza i środowiska człowieka przed zanieczyszczeniami powietrza i hała-
sem. Wymaga to przede wszystkim kontynuacji działań realizowanych dotychczas dla 
poprawy jakości powietrza, zwłaszcza na terenie Zakładów Koksowniczych w Zdzieszo-
wicach, oraz intensyfikacji działań ukierunkowanych na proekologiczne rozwiązania sys-
temu transportu gminnego. Główne kierunki działań to: 
- kontynuacja ograniczania emisji zanieczyszczeń i hałasu z przemysłu, 
- zmniejszenie emisji komunikacyjnej, 
- zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń,  
 

4. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne uŜytkowanie zasobów przyrody. Wska-
zane jest utrwalenie nowego podejścia do ochrony przyrody, uwzględniającego europej-
skie wymogi i doświadczenia w tym zakresie. Istotnymi zagadnieniami jest utrzymanie i 
rozbudowa gminnego systemu przyrodniczego, stanowiącego stabilizator procesów roz-
wojowych i utrwalania bioróŜnorodności oraz bufora łagodzącego presję otoczenia.   

 
5. Ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego. Dotyczy to przede wszystkim dzia-

łań rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych wskutek eksplo-
atacji surowców mineralnych oraz ochrony gleb. Główne kierunki działań wymagają ukie-
runkowania na rekultywację terenów poeksploatacyjnych i nadanie im nowych funkcji, ak-
tywizujących gospodarkę gminy.   

 

3. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA.  
 
3.1. Ogólna charakterystyka gminy. 
 

3.1.1. PołoŜenie gminy. 

 
Gmina Zdzieszowice połoŜona jest w centralno – wschodniej części województwa 

opolskiego nad rzeką Odrą, która dla większości gminy stanowi zachodnią granicę admini-
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stracyjną. Powierzchnia gminy wynosi 5785 ha, co sytuuje ją w grupie gmin o małej wielkości 
w skali województwa. Gęstość zaludnienia wynosi 314 osób/km2. 

Gmina połoŜona jest w strefie uprzemysłowienia i urbanizacji województwa. 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 
równieŜ stolicy powiatu – miasta Krapkowice – w odległości 15 km.  

Na obszarze gminy występuje 7 jednostek administracyjnych, obejmujących sołectwa 
Oleszka, Jasiona, śyrowa, Rozwadza, Krępna, Januszkowice i miasto śyrowa.  

Obszar gminy zamieszkiwany jest przez 18 165 mieszkańców, z czego na terenie mia-
sta Zdzieszowice ok. 13 773. Ludność w wieku produkcyjnym wynosi ok. 9379 osób, co sta-
nowi 51.6 % ogółu, w wieku przedprodukcyjnym ok. 3248 osób – 17.9 %. Zgodnie z progno-
zami demograficznymi, na terenie gminy zachodzą niekorzystne zmiany struktury wiekowej 
mieszkańców. Zmniejszająca się liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (0 - 17 lat), 
przy wzroście ludności w wieku poprodukcyjnym (męŜczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i 
więcej) pozwala stwierdzić, Ŝe do roku 2015 liczba mieszkańców gminy utrzyma się na 
obecnym poziomie (chociaŜ na terenie miasta prognozowany jest niewielki przyrost ludności 
do 103.6 % ludności w roku 2000). 
 

3.1.2. Morfologia terenu. 

 
Gmina Zdzieszowice połoŜona jest, zgodnie z regionalizacją fizyczno – geograficzną 

Polski wg j. Kondrackiego na pograniczu 2 jednostek mezoregionalnych: 
- makroregionu Niziny Śląskiej, w obrębie mezoregionu Kotliny Raciborskiej  
- makroregionu WyŜyny Śląskiej, w obrębie mezoregionu Chełmu.  
 
Rzeźba powierzchni ziemi powstała w trzeciorzędowym i czwartorzędowym cyklu kra-

jobrazowym, w wyniku procesów zrównania, denudacji, tektonicznego podnoszenia, akumu-
lacji 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 nadzalewo-
wych, oraz garb Chełmu.  

Terasa zalewowa, ciągnie się wąskim pasem o szerokości 500 – 600 m wzdłuŜ koryta 
rzecznego, a w jej powierzchni wykształcone zostały liczne rowy melioracyjne, starorzecza i 
obniŜenia terenowe, częściowo wypełnione wodą. Na jej obszarze zalega pokrywa mady 
rzecznej. Terasa nadzalewowa, o charakterze akumulacyjnym, stanowi wyŜszy 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 lekkofalistą wysoczyznę plejsto-
ceńską, zbudowaną z piasków i Ŝwirów 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 śyrowej) płaska powierzch-
nia wysoczyznowa przechodzi stopniowo w kierunku garbu Chełmskiego – formy struktural-
nej, stanowiącej fragment triasowego (wapień muszlowy) Garbu Tarnogórskiego. Lokalna 
morfologia nawiązuje do budowy geologicznej terenu, dla którego charakterystyczne jest na-
łoŜenie się elementów rzeźby krawędziowej i zrębowej WyŜyny Śląskiej, pokryw stokowych i 
morenowych zlodowacenia środkowopolskiego (stadiał Warty) oraz pokryw lessowych schył-
kowej fazy peryglacjalnej zlodowacenia północnopolskiego. 
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Obszar gminy cechuje się znaczącym dla obszarów niŜowych zróŜnicowaniem wyso-
kościowym, zamykającym się w przedziale 165.2 (rejon Januszkowice - Lesiany) do ok. 
219.4 m n.p.m. (rejon wsi Oleszka). 

 
Oprócz naturalnych form morfologicznych, aktualne ukształtowanie powierzchni jest 

równieŜ skutkiem działalności antropogenicznej w wyniku której powstały formy wypukłe na-
sypy drogowe, kolejowe, wały przeciwpowodziowe oraz zagłębienia – wyrobiska poeksplo-
atacyjne kruszyw i iłów ceramicznych.   

 

3.1.3. Budowa geologiczna. 

 
 Pod względem geologicznym gmina Zdzieszowice zlokalizowana jest w strefie gra-

nicznej trzeciorzędowego zapadliska przedkarpackiego, tzw. rowu tektonicznego Kędzierzy-
na i  zrębu Góry Św. Anny.  

 
 W budowie  geologicznej terenu opracowania biorą udział osady geologiczne od mezo-
zoiku (dolny trias) do kenozoiku (czwartorzęd).  
 Najstarsze utwory geologiczne występujące na terenie gminy w rejonie wsi Jasiona, 
Oleszka wykształcone są w postaci środkowotriasowych (wapień muszlowy) osadów wa-
piennych i marglistych tzw. warstw gogolińskich, warstw góraŜdŜańskich, warstw terebratu-
lowych i karchowickich, podścielonych osadami pstrego piaskowca w postaci iłowców i pia-
skowców wiśniowych tzw. warstw świerklanieckich, wapieni i dolomitów, margli, gipsów i an-
hydrytu oraz dolnokarbońskich szarogłazów i łupków szarogłazowych, silnie pofałdowanego i 
zaburzonego. Osady młodsze wieku kredowego w postaci piaskowców, margli, margli ila-
stych i wapieni występują szczątkowo w strefie wierzchołkowej Góry Św. Anny. 

 
Osady najmłodsze wieku czwartorzędowego wykształcone zostały w postaci róŜnej 

miąŜszości osadach glacjalnych, fluwioglacjalnych i fluwialnych oraz pokryw lessowych zlo-
dowacenia środkowo i północnopolskiego. Utwory te nie stanowią warstwy jednorodnej, po-
przebijane są licznymi wychodniami skalnymi starszego podłoŜa. Powierzchnia wysoczy-
znowa w rejonie Rozwadzy, Krępny i Jasiony urozmaicona jest resztkami pagórów kemo-
wych, 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.  
 

3.1.4. Powiązania komunikacyjne gminy. 

 
Gmina Zdzieszowice połoŜona jest w ciągu komunikacyjnym III panueropejskiego kory-

tarza 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, połoŜone w odległości 15 km, magistralna linia kolejowa nr 136 relacji Opole - Kę-
dzierzyn (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, wiąŜących obszar gminy z najbliŜszym oto-
czeniem stanowi droga wojewódzka nr 423 relacji Opole – Kędzierzyn – Koźle.  

 
Łączna długość sieci dróg publicznych na terenie gminy wynosi ok. 100.8 km, uwzględ-

niając w podziale na kategorie: 
- drogi krajowe i autostrady o długości ok. 5.0 km ,  
- drogi wojewódzkie o długości 11.2 km,  
- drogi powiatowe o długości 28.6 km,  
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- drogi gminne o długości 46.0 km, 
 

Istniejący układ komunikacyjny gminy zapewnia bezpośrednie połączenie kolejowe ze 
stolicą województwa, Europą Zachodnią (Berlin, Drezno, Lipsk, Frankfurt), Europą Południo-
wą (Budapeszt) i Europą Wschodnią (Kijów), jak równieŜ drogowe, przy wykorzystaniu 
przejść granicznych z Czechami (Bohumin - Chałupki, Głubczyce – Krnov, Zlate Hory – Kon-
radów, Mikulovice – Głuchołazy).  

 
 

3.1.5. UŜytkowanie gruntów. 

 
Gmina Zdzieszowice jest obszarem rozwoju gospodarki rolnej, a struktura uŜytkowania 

gruntów wskazuje na utrzymywanie się funkcji rolnej, z dominacją produkcji roślinnej. Wg 
stanu ewidencji gruntów na dzień 01.01.2004 r. ogólna powierzchnia gminy wynosi 5733 ha 
(0.6 % powierzchni woj. Opolskiego), na którą składają się: 
⇒ uŜytki rolne – 3824 ha (66.70 % z ogółu powierzchni gminy) w tym: 

− grunty rolne – 2659 ha (46.37 % z ogółu powierzchni gminy) 
− uŜytki zielone – 755 ha (13.16% z ogółu powierzchni gminy) 
− sady – 212 ha (3.70 % z ogółu powierzchni gminy) 
− grunty orne zabudowane i zawodnione – 347 ha (6.05% z ogółu powierzchni 

gminy) 
⇒ lasy i zalesienia – 846,0 ha (14.75 % z ogółu powierzchni gminy) 
⇒ tereny zabudowane i zurbanizowane – 705 ha (12.30 % z ogółu powierzchni gminy) 
⇒ grunty pod wodami – 108 ha (1.88 % z ogółu powierzchni gminy) 
⇒ nieuŜytki – 77 ha (1,34 % z ogółu powierzchni gminy) 
⇒ tereny róŜne – 25 ha (0.44 % z ogółu powierzchni gminy) 

 
 
Uproszczona struktura uŜytkowania gruntów na terenie gminy Zdzieszowice przedstawiona 
została w tabeli nr 1. 
 
Tabela 1. Struktura uŜytkowania gruntów w gminie Zdzieszowice. 

 
uŜytki rolne [ha] 

lp. 
gmina/ 
miasto  

ogółem 
[ha] razem grunty 

 orne 
sady łąki pastwi-

ska 

lasy 
i grunty  
leśne 

pozosta-
łe grunty 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 gmina  4498 3340 2302 25 442 127 705 526 
2 miasto 1235 484 357 187 101 18 141 586 
3 suma 5733 3824 2659 212 543 145 846 1112 

Źródło: dane gminy 
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 Rysunek 2. Struktura uŜytkowania gruntów w gminie Zdzieszowice. 
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3.1.6. Gospodarka.  

  
Gmina Zdzieszowice naleŜy do gmin o charakterze przemysłowo – rolniczym. Na tere-

nie gminy Zdzieszowice w 2003 r. zarejestrowanych było 943 podmiotów gospodarczych, 
zajmujących się głownie handlem, działalnością usługową, budownictwem i przemysłem. 
Około 96 % z nich funkcjonuje w sektorze prywatnym. Struktura podmiotów gospodarki na-
rodowej (bez rolników indywidualnych) według form prawno-organizacyjnych przedstawia się 
następująco (stan na 31.12.2002 r.): 
 
Sektor prywatny – 907, w tym m.in.: 
 

� Spółki handlowe      - 22, w tym 
− spółki z udziałem kapitału zagranicznego            -  6 

� Spółki cywilne       - 71 
� Spółdzielnie       - 4 
� Zakłady osób fizycznych     - 725 

 
Sektor publiczny – 36  
 
 

Struktura i liczba podmiotów gospodarki narodowej wg PKD, liczba zatrudnionych, na 
terenie gminy Zdzieszowice, na tle województwa opolskiego, powiatu krapkowickiego oraz 
miasta Zdzieszowice wg stanu na dzień 31.12.2002 r. przedstawiona została w tabeli nr 2. 
 

Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wy-
nosi 52. Największe znaczenie w gospodarce gminy odgrywa funkcja przemysłowa, a naj-
większe znaczenie posiadają Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. w Zdzieszowi-
cach.  
 

Miasto Zdzieszowice, ze zlokalizowanymi na jego terenie Zakładami Koksowniczymi 
„Zdzieszowice” Spółka z o.o. stanowi główny ośrodek koncentracji przemysłu na terenie 
gminy. Obok Zakładów Koksowniczych, na terenie miasta funkcjonuje szereg mniejszych 
podmiotów gospodarczych, w tym Nordfolien Sp. z o.o., Trans – Koks spólka z o.o., Zakład 
stolarski „Mixpol”, DREMEX – tartak, skład materiałów budowlanych, BOC Gazy Techniczne 
sp. z o.o. Warszawa, oddział w Zdzieszowicach, Przedsiębiorstwo Remontowo – Produkcyj-
ne ZK – REM Sp. z o.o. w Zdzieszowicach, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „EKO-
PAL” w Zdzieszowicach, ZARMEN Sp. z o.o. oddział w Zdzieszowicach.   

 
Powoduje to, Ŝe na terenie miasta skupionych jest ok. 81.2 % gólnej liczby podmiotów 

gospodarki narodowej na terenie gminy, zatrudniających ok. 95 % ogółu zatrudnionych w 
gminie.  

 
Drugim centrum przemysłowym gminy jest sołectwo Krępna, gdzie zlokalizowany jest 

Zakład Produkcji Mas Bitumicznych „WAFRI” oraz Zakład Konstrukcji Maszyn „WAKRO”.  
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Tabela 2. Struktura i liczba podmiotów gospodarki narodowej wg PKD,  liczba zatrudnionych.  

 
Ogółem gmina Zdzieszowi-

ce Miasto Zdzieszowice Powiat krapkowicki Województwo opolskie 

Sekcja PKD 
Liczba firm Liczba 

zatrud-
nionych 

Liczba firm 
Liczba za-
trudnio-

nych 
Liczba firm 

Liczba za-
trudnio-

nych 
Liczba firm 

Liczba za-
trudnio-

nych  
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 10 29 3 12 93 219 2927 7788 

razem 80 3623 55 3541 404 7028 8206 62755 
przemysł w tym przetwórstwo prze-

mysłowe 
80 3592 55 3510 399 6846 8115 54417 

Budownictwo 94 255 74 248 517 985 9263 11069 
Handel i naprawy 289 202 251 176 1172 657 26420 15184 
Hotele i restauracje 48 bd 39 bd 153 bd 2579 bd 
Transport, gospodarka magazynowa i 
łączność 

46 41 34 30 249 330 5299 12507 

Pośrednictwo finansowe 61 34 53 34 176 188 3416 4664 
Obsługa nieruchomości i firm, nauka 174 120 147 120 576 505 15042 10620 
Administracja publiczna i obronna naro-
dowa, obowiązkowe ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne 

7 76 2 56 53 462 854 13903 

Edukacja 24 266 18 208 87 1020 1992 21754 
Ochrona zdrowia i opieka społeczna 45 105 38 93 211 890 3931 20608 
Pozostała działalność usługowa, komu-
nalna, społeczna i indywidualna 

65 61 52 53 261 242 5023 4112 

OGÓŁEM 943 4855 766 4614 3952 12653 84966 186786 
 
Źródło: Rocznik Statystyczny woj. Opolskiego 2003r., stan na dzień 31.12.2002r. 
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3.1.7. Rolnictwo 
 

Budowa geologiczna, warunki klimatyczne i glebowe gminy powodują, Ŝe pod wzglę-
dem rolniczym gmina zalicza się do obszarów o najniŜszej wartości przestrzeni produkcyjnej 
w województwie opolskim. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej osiąga 
wartość 63.3 pkt, przy średniej wojewódzkiej 87.2.  

 
Na terenie gminy nie funkcjonuje Ŝadne państwowe gospodarstwo rolne, a spośród 

zewidencjonowanych 504 gospodarstw indywidualnych, największa ilość występuje w sołec-
twie Januszkowice i w mieście Zdzieszowice. Pod względem struktury obszarowej dominują 
gospodarstwa małe, do 10 ha powierzchni (ok. 86.5 % ilości gospodarstw), a gospodarstwa 
duŜe, powyŜej 50 ha stanowią tylko 1.2 % gospodarstw.  

 
Produkcja zwierzęca, z uwagi na niską jakość i szczupłość bazy paszowej nie jest wy-

soko rozwinięta. Na terenie gminy funkcjonuje jedno większe, specjalistyczne gospodarstwo 
indywidualne w miejscowości Krępna, uzupełnione rozdrobnionymi, małymi gospodarstwami 
rolników indywidualnych. 

 
Na terenie gminy działają instytucje i organizacje wspomagające rozwój rolnictwa, mię-

dzy innymi Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa od-
dział w Krapkowicach.  
 
Tabela 3. Ilość i struktura obszarowa gospodarstw rolnych na terenie gminy Zdzieszowice. 

 
powierzchnia i ilość gospodarstw rolnych [ha] 

Lp. sołectwo 

ilość 
gospodarstw 

rolnych 
[szt.] 

1 – 10 11 - 20 21 - 50 powyŜej 51 
ha 

1 2 3 4 5 6 7 
1 śyrowa 39 34 3 - 2 
2 Rozwadza 69 60 8 1 - 
3 Oleszka 33 26 5 1 1 
4 Krępna 89 80 5 2 2 
5 Jasiona 63 56 5 2 - 
6 Januszkowice 108 91 13 4 - 
7 Zdzieszowice 103 89 10 3 1 
 Razem 504 436 49 13 6 

śródło: dane UMiG Zdzieszowice 
 
 

Tabela 4. Obsada zwierząt gospodarskich na terenie gminy Zdzieszowice. 

 
Lp. Zwierzęta gospodarskie ilość 
1 2 3 

 Bydło 436 
          w tym krowy 158 
                              w tym krowy mleczne 156 
2 Trzoda chlewna  2825 
                           w tym lochy 246 
3 Kozy 34 
4 Konie 9 
5 Drób 5059 

 Obsada zwierząt gospodarskich w DJP na 100 
ha uŜytków rolnych 26 

śródło: dane Spisu Powszechnego w 2002 r. 
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3.2. Zasoby przyrodnicze. 

3.2.1. Przyroda oŜywiona i krajobraz 

 
Pod względem geobotanicznym, obszar gminy Zdzieszowice, zgodnie z podziałem 

Matuszkiewicza (1994) naleŜy do pograniczu dwóch działów wchodzących w skład prowincji 
środkowoeuropejskiej, podprowincji środkowoeuropejskiej właściwej: działu brandenbursko – 
wielkopolskiego, krainy dolnośląskiej, okręgu głubczycko – ostrawskiego oraz działu wyŜyn 
południowowielkopolskich, krainy górnośląskiej, okręgu rybnicko – strzeleckiego.  

 
Roślinność potencjalną obszaru stanowią zbiorowiska leśne naleŜące do: 
- niŜowych, nadrzecznych łęgów jesionowo – wiązowych w strefie zalewów periodycz-

nych rzeki Odry (Salici – Populetum, Salicetium triandro – viminalis), 
- niŜowych, nadrzecznych łęgów jesionowo – wiązowych w strefie zalewów epizodycz-

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

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

- grądów subkontynentalnych lipowo – dębowo – grabowych Tilio – Carpinetum w od-
mianie małopolskiej z bukiem i jodłą, w formie wyŜynnej, serii Ŝyznej, na obszarach 
wyŜszych terasów nadzalewowych Odry, 

- Ŝyznej buczyny niŜowej Melico – Fagetum, na obszarze wyzynnym Masywu Chełm-
skiego 

 
Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń dokonanych przez człowieka. 

Większość lasów zastąpiona została przez tereny uŜytkowane rolniczo i tereny zabudowane, 
ze sztucznymi powierzchniami i towarzyszącą im roślinnością synantropijną i roślinnością 
obcą, nierodzimą, z niewielkimi fragmentami o charakterze zbliŜonym do naturalnego (re-
zerwat leśny „Lesisko” i obszar chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”).  
 

3.2.2. Szata roślinna. 

 
Szata roślinna gminy wykazuje silną synantropizację, z dominacją zbiorowisk niele-

śnych, segetalnych, związanych z gruntami ornymi (46.5 %) i łąkowymi (9.5%). Jedynie nie-
wielkie fragmenty leśne połoŜone w obrębie rezerwatu „Lesisko” (Park Krajobrazowy Góra 
Św. Anny) oraz obszaru chronionego krajobrazu Łęgu Zdzieszowickiego naleŜą do obszarów 
cennych pod względem geobotanicznym, a na ich obszarze wykształciły się i zachowały 
zbiorowiska oraz gatunki o wysokich walorach przyrodniczych. 
 

3.2.2.1. Zbiorowiska nieleśne. 

  
Zbiorowiska segetalne, dominujące na terenie gminy nie przedstawiają większej war-

tości przyrodniczej, a seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska łąk kośnych klasy Molinio 
– Arrhenatheretea, charakterystyczne dla uŜytków zielonych, nie zajmują poza doliną rzeki 
Odry większych powierzchni. Łąki świeŜe z rzędu Arrhenatheratalia, uŜytkowane 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 Odry (terasa zalewowa na południe od wsi 
Januszkowice, Rozwadza i Krępna), na siedliskach łęgowych i grądowych. Intensywne uŜyt-
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kowanie terenu spowodowało zmiany w składzie i strukturze zespołów, dlatego teŜ są naj-
częściej stosunkowo ubogie w gatunki i występują na małych powierzchniach. W strefach li-
toralnych lokalnych zbiorników wodnych występują charakterystyczne zbiorowiska szuwaro-
we z zespołem trzciny pospolitej Phragmitetum australis, manny olbrzymiej i moczarki kana-
dyjskiej oraz zarośla wierzbowo – topolowe.  
 

3.2.2.2. Lasy. 

 
W gminie Zdzieszowice, z uwagi na stosunkowo mało korzystne warunki glebowe, te-

reny leśne zajmują ok. 797 ha, co stanowi ok. 13,8 % powierzchni ogólnej gminy. Porównu-
jąc ze średnią powierzchnią lasów na terenie województwa, naleŜy stwierdzić, Ŝe obszar ten 
naleŜy do grupy obszarów o najniŜszym wskaźniku zalesienia (58 miejsce w województwie). 
 

Rozmieszczenie terenów leśnych na obszarze gminy jest nierównomierne. Skupiają 
się one generalnie w północno – wschodniej części, na północ od linii kolejowej Opole – Kę-
dzierzyn – Koźle. Kompleksy leśne występują w trzech głównych kompleksach, na południe 
od wsi Jasiona, na południe od wsi Oleszka (fragment kompleksów leśnych Parku Krajobra-
zowego Góra Św. Anny z rezerwatem przyrody „Lesisko”) oraz na północny wschód od 
Zdzieszowic (kompleks lasów ochronnych Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach).  
 
Tabela 5. Powierzchnia gruntów leśnych i lesistość gminy Zdzieszowice na tle województwa. 

Lp. wyszczególnienie 
Powierzchnia lasów 

ogółem 
[ha] 

Powierzchnia lasów 
na 1 mieszkańca 

[ha/os] 

Lesistość 
[%] 

1 2 3 4 5 
1 gmina Zdzieszowice 797.0 0.044 13.8 
2 powiat Krapkowice 10 559.8 0.145 23.9 
3 województwo opolskie 252 281.0 0.233 26.8 

 
W strukturze własnościowej lasów dominują lasy stanowiące własność publiczną 

(85.7 %), znajdujące się pod zarządem Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Strzelce Opol-
skie).  

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo – leśną T. Tramplera, lasy gminy Zdzieszowice 
zaliczają się do Krainy Śląskiej, dzielnicy Kędzierzyńsko – Rybnickiej, mezoregionu Chełm-
skiego i Raciborskiego.  
W strukturze siedliskowej lasów ALP dominują siedliska borowe, mieszane, świeŜe (BMśw) i 
lasowe, wyŜynne (LwyŜ.), jedynie lokalnie w rejonie wsi Jasiona siedliska olsowe (Ol), z roz-
winiętymi zbiorowiskami łęgów jesionowo – olszowych, a na obszarze rezerwatu „Lesisko” 
siedliska lasu wyŜynnego (LwyŜ.), ze zbiorowiskami kwaśnej buczyny niŜowej i kwaśnej bu-
czyny niŜowej.  
 
Tabela 6. Zestawienie powierzchni i struktura siedliskowa lasów gminy Zdzieszowice. 

 
lp. typ siedliskowy 

 
TSL 

 
powierzchnia 

[ha] 

 
udział 

[%] 
1 2 3 4 5 
1 bór świeŜy Bśw 1.6 0.2 
2 bór mieszany świeŜy BMśw 333.1 49.4 
3 bór mieszany wilgotny BMw 18.0 2.7 
4 las świeŜy Lśw 10.9 1.6 
5 las mieszany świeŜy LMśw 47.9 7.1 
6 las mieszany wilgotny LMw 19.4 2.9 
7 las wilgotny LW 11.2 1.7 
8 las wyŜynny LwyŜ. 167.4 24.8 
9 ols OL 18.6 2.8 

10  inne 45.6 6.8 
 Razem 673.7  
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W strukturze gatunkowej dominują gatunki iglaste (sosna, świerk), ze znacznym udzia-
łem drzewostanów liściastych, głównie buka i dębu szypułkowego. Pod względem struktury 
wiekowej są to drzewostany stosunkowo młode i średnie II – IV klasy wieku.  
 
Tabela 7. Struktura gatunkowa lasów na terenie gminy Zdzieszowice. 
lp. struktura gatunkowa gat. Powierzchnia pod gat. 

[ha] 
udział 

[%] 
1 2 3 4 5 
1 świerk pospolity Św 43.1 6.4 
2 robinia  Ak 3.4 0.5 
3 buk  Bk 76.8 11.4 
4 brzoza  Brz 49.6 7.4 
5 dąb szypułkowy Dbs 91.4 13.6 
6 dąb czerwony  Dbc 1.3 0.2 
7 dąb bezszypułkowy Dbb 0.7 0.1 
8 grab  Gb 0.7 0.1 
9 wierzba iwa iwa 0.0 0.0 

10 jesion Js 13.5 2.0 
11 jawor Jw 10.1 1.5 
12 klon pospolity Kl 0.7 0.1 
13 kasztanowice Ksz 0.0 0.0 
14 lipa drobnolistna Lp 0.7 0.1 
15 modrzew europejski  Md 16.6 2.5 
16 olcha czarna Olc 22.9 3.4 
17 olcha szara Ols 2.0 0.3 
18 sosna pospolita So 335.3 49.8 
19 sosna czarna Soc 4.0 0.6 
20 sosna wejmutka Sowe 0.7 0.1 

 Razem 673.7  

 
Tabela 8. Struktura wiekowa lasów na terenie gminy Zdzieszowice. 
lp. struktura wiekowa klasa wieku Powierzchnia  

[ha] 
udział 

[%] 
1 2 3 4 5 
1 do 20 lat I klasa wieku 61.3 9.1 
2 od 21 – 40 lat II klasa wieku 72.1 10.7 
3 od 41 – 60 lat III klasa wieku 136.1 20.2 
4 od 61 – 80 lat IV klasa wieku 107.8 16.0 
5 od 81 – 100 lat V klasa wieku 99.7 14.8 
6 ponad 100 lat VI klasa wieku 

 i starsze 
196.7 29.3 

 Razem 673.7  

 
Uwzględnienie w gospodarce leśnej ekologicznych i społecznych funkcji lasów znajduje swo-
je 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 wy-
nosi ok. 355.28 ha. 

 

3.2.3. Fauna. 

 
Obszar gminy cechuje się silnym przekształceniem ekosytemów, w związku z czym 

wysokie walory faunistyczne zachowane zostały fragmentarycznie na obszarze Parku Krajo-
brazowego „Góra Św. Anny”, na obszarze chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” oraz 
w otoczeniu remiz śródpolnych i zbiorników wodnych.  
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Skład fauny dostosowany jest do aktualnej, ubogiej struktury siedliskowej. Małe zróŜ-
nicowanie siedlisk i istniejąca zabudowa powoduje, Ŝe na obszarze gminy dominują gatunki 
pospolite, towarzyszące ekosystemom rolniczym oraz związane z siedliskami ludzkimi. Cha-
rakteryzują się one umiejętnością dostosowania do silnie przekształconych ekosystemów i 
często szeroką tolerancją ekologiczną na róŜne czynniki środowiskowe. Okres wzrostu zbóŜ 
sprzyja występowaniu gatunków preferujących siedliska upraw, w szczególności naleŜących 
do gatunków z rzędu pająków (Araneida), motyli (Lepidoptera), dwuskrzydłych (Diptera), 
błonkówek (Hymenoptera). Wśród kręgowców występują gatunki charakterystyczne dla tere-
nów rolnych. W otoczeniu zbiorników wodnych występują potencjalne siedliska rozrodu ptac-
twa wodno – błotnego, które z uwagi na niewielką powierzchnię, uboga roślinność szuwaro-
wą, bliskość siedzib ludzkich są w minimalny sposób wykorzystywane przez awifaunę w 
okresie lęgowym.  
 

Szczególną rolę dla bytowania fauny pełnią wspomniane powyŜej tereny parku krajo-
brazowego i obszaru chronionego krajobrazu.  
 

Obszar parku cechuje się występowaniem gatunków charakterystycznych dla innych 
obszarów województwa. Spośród dziko Ŝyjących na Opolszczyznie 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, jeŜy, kretów. Sukcesywnemu spadkowi podlega jednak populacja zaję-
cy. Spośród populacji ptaków stwierdza się tutaj ok. 50 gatunków, a na szczególne wyróŜ-
nienie zasługują zagroŜone ptaki drapieŜne, w tym myszołowy, jastrzębie, pustułki. Licznie 
reprezentowane są dzięcioły, sowy, przepiórki, kuropatwy. Na obszarze parku słabo repre-
zentowane są płazy i gady, występuje tutaj jednak gatunki Ŝmii, gniewosza plamistego, jasz-
czurek i padalca. Występuje tutaj równieŜ większość spośród 16 gatunków płazów.  
 

Dolina rzeki Odry na odcinku objętym ochroną w postaci obszaru chronionego krajo-
brazu „Łęg Zdzieszowicki” wyróŜnia się duŜymi walorami przyrodniczymi, charakterystycz-
nymi dla dolin duŜych rzek. PowaŜne przekształcenia prawej strony doliny doprowadziły do 
znacznego zuboŜenie świata fauny, jednak strona lewobrzeŜna, zalesiona, cechuje się bo-
gactwem gatunków, w szczególności awifauny. Do najwaŜniejszych gatunków awifauny, wy-
stępujących na obszarze chronionego krajobrazu w części gminy Zdzieszowice, spośród 81 
występujących gatunków zaliczyć naleŜy zimorodka, świerszczaka i strumieniówkę. Wśród 
ichtiofauny rzeki Odry, jej starorzeczy i zawodnionych wyrobisk, na szczególną uwagę zasłu-
guje kleń, płoć, jaź, karaś.  
 
 

3.2.4. Obszary i obiekty prawnie chronione.  

 
Obszary o wysokich walorach przyrodniczych objęte ochroną prawną zajmują na te-

renie gminy Zdzieszowice ok. 1994 ha, co stanowi ok. 34.5 % powierzchni gminy. Klasyfikuje 
to gminę na jednym z wyŜszych miejsc w województwie (średnia wojewódzka 27.1 %). Na 
obszarze gminy obszary i obiekty poddane ochronie prawnej obejmują: 

 
• formy o znaczeniu regionalnym: 

- Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” wraz z otuliną o powierzchni ok. 1920.0 ha 
- obszar chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” o powierzchni ok. 74.0 ha 
- rezerwat przyrody „Lesisko” o powierzchni ok. 46.95 ha 

 
• formy o znaczeniu lokalnym: 

- pomniki przyrody (1) 
- zabytkowe parki wiejskie w śyrowej i Zdzieszowicach 
- stanowiska roślin rzadkich (13) i chronionych (5) 
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Tabela 9. Obszary i obiekty prawnie chronione na terenie gminy Zdzieszowice. 

Obszary 
przyrodnicze 

objęte 
ochroną 

Park krajobrazowy 
„Góra Św. Anny” 

Obszar 
chronionego 
krajobrazu 

„Łęg 
Zdzieszowic-

ki” 

Rezerwat 
Przyrody 
„Lesisko” 

Pomniki 
przyrody 

Parki 
wiej-
skie 

Stanowiska 
roślin 

Lp. 

pow.  
 

[ha] 

 
 

% 

pow. 
parku 
[ha] 

pow. 
otuliny 

[ha] 

% 
pow. 
gmi-
ny 

 

pow.  
 

[ha] 

% 
pow. 
gmi-
ny 

 

pow.   
 

[ha] 

% 
po-
w. 

gmi-
ny 

 

 
 

szt. 

 
 

szt. 

rzad-
kich 
[szt.] 

chron. 
 

[szt. ] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 1994.0 34.5 1060.0 860.0 33.2 74.0 1.3 46.95 0.8 1 2 13 5 
Źródło: Materiały Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. 

 

3.2.4.1. Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”. 

 
Park krajobrazowy połoŜony jest w północno – wschodniej i wschodniej części gminy, 

na powierzchni łącznej ok. 1920 ha, z czego na powierzchnię otuliny przypadka ok. 860 ha. 
Najcenniejsze przyrodniczo kompleksy leśne objęto w 1997 r. ochroną w postaci rezerwatu 
„Lesisko”.  

Głównymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi Parku Krajobrazowego ”Góra Św. 
Anny” są: 
- charakterystyczna i urozmaicona rzeźba terenu - tworzy on jednostkę morfologiczno-

krajobrazową, która zdecydowanie wyróŜnia się z płaskiej Równiny Opolskiej, pod wpły-
wem erozji wykształciły się formy krasu powierzchniowego i podziemnego, a w zalegają-
cych na krasie lessach wykształciły się malowniczych wąwozy, 

- zróŜnicowana budowa geologiczna - obszar budują skały wieku triasowego, trzeciorzę-
dowe skały wylewne oraz osady piaszczysto-Ŝwirowo-gliniaste zlodowacenia środkowo-
polskiego; 

- cenne zasoby przyrodnicze, z uwagi na znaczne zróŜnicowanie i zachowanie fragmen-
tów dobrze wykształconych, naturalnych i półnaturalnych siedlisk występuje tu wiele 
chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, charakterystyczną cechą szaty roślin-
nej tego terenu jest obecność gatunków muraw kserotermicznych (poza obszarem gmi-
ny) 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 źró-
dliskowych koło Jasiony, Ŝyznej buczyny sudeckiej, kwaśnej buczyny niŜowej), zespoły zaro-
ślowe (ligustru pospolitego i śliwy tarniny w okolicach Oleszki, zespół bzu na skrajach lasu i 
dróg leśnych oraz zespół podagrycznika pospolitego i lepięŜnika róŜowego 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 Jasio-
nej). 

Obszar Parku Krajobrazowego umieszczony został na krajowej liście ostoi przyrody 
NATURA 2000 pod kodem PLH 160005.  
 

3.2.4.2. Obszar chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”. 
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Na obszarze gminy obejmuje on fragment terenu (74.0 ha), połoŜony w starorze-
czach, po południowej stronie rzeki Odry. WzdłuŜ rzeki Odry ciągną się niskie tarasy holo-
ceńskie, zbudowane z glin, mułów, Ŝwirów i piasków rzecznych (mady rzeczne). Szczególnej 
ochronie podlegają zasoby fauny i flory, w tym stanowiska lęgowe ptaków. Na naturalny, le-
śny podtyp krajobrazu składają się kompleksy leśne połoŜone w północnej części miasta. Są 
to lasy ochronne, w których drzewostanie najliczniej występują: sosna, świerk, akacja, dąb, 
buk i inne. Wartościowe krajobrazowo są równieŜ główne ciągi zieleni przyrodniczej związa-
ne z ul. B. Chrobrego i ul. Góry Św. Anny oraz zabytkowy park pałacowy. Na obszarze całej 
gminy Zdzieszowice występują liczne wapienne ostańce skalne.  
 

3.2.4.3. Rezerwat leśny „Lesisko”. 
 

Rezerwat częściowy „Lesisko” połoŜony jest na terenie gm. Zdzieszowice w bezpo-
średnim sąsiedztwie wsi śyrowa. Powierzchnia rezerwatu wynosi 46,95 ha, w tym gruntu le-
śnego 46,22 ha. Przedmiotem ochrony jest starodrzew bukowy, występujący w odmianie 
kwaśnej buczyny niŜowej i Ŝyznej buczyny sudeckiej. W składzie drzewostanu rezerwatu 
zdecydowanie przewaŜa buk pospolity (w 90%), a w środkowej części rezerwatu dominuje 
olsza, modrzew europejski i dąb. Spotyka się takŜe 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 moŜna następujące gatunki: 
groszek wiosenny, niecierpek drobnokwiatowy, nawłoć Fuchsa, marzanka wonna, Ŝankiel 
zwyczajny, podagrycznik pospolity, gajownik Ŝółty, bodziszek cuchnący, przytulia wiosenna, 
wyka leśna, wietlica samicza, bluszcz pospolity, kłosownica leśna, kostrzewa olbrzymia, sa-
łatnik leśny, konwalia majowa, podbiał pospolity wystepujących na obrzeŜu dróg leśnych i 
pokrzywa zwyczajna. Natomiast w niewielkich płatach występuje szczyr trwały, Ŝywiec dzie-
więciolistny oraz miodunka plamista. Do roślin chronionych obecnych w rezerwacie zalicza 
się: kopytnik pospolity, bluszcz pospolity, konwalia majowa, a do gatunków rzadkich: narecz-
nica szerokolistna, przetacznik górski oraz Ŝywiec dziewięciolistny. Las ten wykształcił się w 
głębokim wąwozie krasowym w specyficznych warunkach mikroklimatycznych gwarantują-
cych duŜą wilgotność i dobry rozkład materii organicznej, co tłumaczy bujny rozwój roślinno-
ści i wykształcenie tego właśnie zespołu. 
 

3.2.4.4. Pomniki przyrody.  

 
Na terenie gminy występuje 1 pomnik przyrody oŜywionej w postaci dwóch drzew: 

klona jawora oraz lipy drobnolistnej. Pomnik przyrody zlokalizowany jest na terenie parku w 
śyrowej (tabela nr 10).  
 
Tabela 10. Zarejestrowane pomniki przyrody oŜywionej. 

parametry drzewa połoŜenie 
l.p. nr rej. 

woj. 
gatunek 
 drzewa 

typ  
pomnika 

wiek 
 lat obwód  

w cm 
wysokość 

w m 
oddział i pododz. 

(ew. nr działki) 
miejscowość  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 32 

klon jawor 
lipa  
drobnolistna 

poj. 
drzewo 
„świa-
dek” 

215 
 

265 

450 
 

475 

25 
 

brak 
korony 

463 
 

463 

śyrowa 
 

śyrowa 

 
 
3.2.4.5. Parki wiejskie. 
 
Na terenie gminy występują dwa parki wiejskie (podworskie) w miejscowości śyrowa i Zdzie-
szowice, połoŜone w otulinie parku krajobrazowego.  
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1. Park przypałacowy w śyrowej o powierzchni 11,25 ha został załoŜony w połowie XIX 
wieku. Granicę parku od strony półn. Stanowi ulica Ogrodowa (wraz z fragmentami 
muru na zachód od zabudowań), a od strony połudn. Ulica Poprzeczna i mur ka-
mienny(na zachód od ul. Korfantego). Przy zachodnim skrzydle pałacu znajduje się 
ogród wodny. W tej części parku (na placu przykościelnym) usytuowane są dwa po-
mniki przyrody: do dziś w całej okazałości klon jawor i obecnie ścięta lipa drobnolist-
na „świadek” przykryta daszkiem. Na terenie parku moŜna dostrzec liczne rodzaje 
drzew: miłorzęb dwuklapowy, buk pospolity, klon jawor, takŜe drzew egzotycznych 
(jak np. kasztany jadalne, pigwowce japońskie i róŜaneczniki fioletowe rosnące nad 
brzegiem basenu ogrodu wodnego) oraz drzew iglastych (np. choiny kanadyjskie, 
daglezje zielone). 

2. Park podworski w Zdzieszowicach o powierzchni ok. 5,3 ha powstał pod kniec XIX w. 
Usytuowany jest na terenie falistym pomiędzy ulicą Karola Miarki, Opolską i Parkową.  
Na terenie parku rośnie wiele interesujących okazałych drzewostanów, w tym takŜe 
drzew egzotycznych: enklawa daglezji zielonej (po lewej stronie od wejścia do parku). 
W parku dominuje: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna oraz świerk pospolity. 

 

3.2.4.6. Stanowiska roślin rzadkich i chronionych. 
 

Na terenie gminy Zdzieszowice stwierdza się występowanie stanowisk roślinności 
rzadkiej i chronionej, poddanej ochronie całkowitej i częściowej. Część z nich podlega 
ochronie prawnej na podstawie Dyrektywy Habitatowej (tabela nr 11).  
  
Tabela 11. Wykaz stanowisk roślin chronionych i rzadkich. 

L.p. Nazwa rośliny Ilość  
stanowisk Miejsce występowania Uwagi 

Kategoria zagroŜenia 
1 2 3 4 5 

Rośliny objęte ochroną całkowitą 
1. Dziewięćsił bezło-

dygowy 
1 murawa kserotermiczna na wschód od 

Oleszki 
gatunek suboceaniczny, ciepło-
lubny, proponowany uŜytek 
ekologiczny (rzadki, naraŜony) 

2. Wawrzynek wil-
czełyko 

1 - pd-zach zbocze blisko śyrowej, rezer-
wat „Lesisko” 

- buczyny między Ligową Dolną  
  a Oleszką 
- łąki na pd-zach od PKP Jasiona 

gatunek suboceaniczny 
(naraŜony na wymarcie, niŜ-
szego ryzyka) 

3. Bluszcz pospolity 1 - pd-zach zbocze blisko śyrowej, rezer-
wat „Lesisko” 
- fragment lasu przy stawie na zachód 

od Jasionej 

występuje dość często w bu-
czynach na całym obszarze 
Parku 

4. Barwinek pospoli-
ty 

1 rezerwat „Lesisko” (niŜszego ryzyka) 

5. Litera jajowata 1 las łęgowy na wschód od Zakrzowa 11 osobników, proponowany 
uŜytek ekologiczny (rzadki, niŜ-
szego ryzyka) 

6. Lilia złotogłów  Ŝyzna buczyna sudecka na stoku Wyso-
kiej Góry między Ligową Dolną 
i Oleszką 

 

Rośliny objęte ochroną częściową 
1. Kalina koralowa 1 częsta na całym obszarze Parku Krajo-

brazowego,  pd-zach zbocze blisko śy-
rowej, rezerwat „Lesisko” 

gatunek suboceaniczny 

2. Centuria pospolita 1 murawa kserotermiczna na wschód od 
Oleszki 

proponowany uŜytek ekologicz-
ny (naraŜony na wymarcie, niŜ-
szego ryzyka) 

3. Kopytnik pospolity  dość częsty na całym obszarze Parku 
Krajobrazowego, szczególnie w lasach 
liściastych - buczynach 
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4. Konwalia majowa 1 pd-zach zbocze blisko śyrowej, rezerwat 
„Lesisko” 

 

5. Przytulia wonna 2 a) pd-zach zbocze blisko śyrowej,       
rezerwat „Lesisko” 

b) las między Oleszką a Wysoką 

dość pospolity w lasach  
liściastych - buczynach 

6. Kruszyna pospoli-
ta 

 lasy i zarośla na całym obszarze Parku  

7 Pierwiosnek le-
karski 

 lasy pomiędzy Ligową Dolną i Oleszką  

Rośliny rzadkie i zagroŜone wymarciem 
1. Przegorzan kulisty 1 w pobliŜu lasu w śyrowej  
2. Przytulia okrągło-

listna 
1 w rezerwacie „Lesisko” (naraŜony na wymarcie, nara-

Ŝony) 
3. Krwawnik panoń-

ski Scheele 
 murawa kserotermiczna na wschód od 

Oleszki 
proponowany uŜytek ekologicz-

ny (niŜszego ryzyka) 
4. Wyka leśna  lasy i zarośla między Ligową Dolną 

a Oleszką 
 

5. Dziki bez   w okolicach lasu w śyrowej  
źródło: Materiały Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz materiały własne gminy. 

 
3.2.4.7. Propozycje objęcia ochroną prawną. 
 

Na terenie gminy Zdzieszowice, w wyniku prowadzonych prac badawczych wskazano 
obszary, obiekty i formy do objęcia ochroną prawną w postaci uŜytków ekologicznych, sta-
nowisk dokumentacyjnych i pomników przyrody oŜywionej i nieoŜywionej (tabela nr 12).  
 
Tabela 12. WyróŜnione obszary i obiekty proponowane do szczególnej ochrony. 
L.p. Projektowana 

forma ochrony 
PołoŜenie Powierzchnia  

w ha 
Typ środowiskowy, 
 własność terenu 

Przedmiot ochrony 

1 2 3 4 5 6 

1. 
UŜytek ekologicz-
ny „Źródlisko Ja-
siona” 

na wschód od 
wsi Zakrzów 

 
ok. 6,0 

Źródlisko  
z otaczającym je  
lasem łęgowym 

Wywierzysko oraz początko-
wy odcinek źródła, a takŜe 
fragment lasu – łęgu jesio-
nowo - olszowego 

 
2. 

 
UŜytek ekologicz-
ny „Oleszka” 

 
na wschód od 
wsi Oleszka 

 
ok. 30,0 

 
Murawa kserotermicz-

na 

Murawa kserotermiczna na 
skraju lasu obejmująca rów-
nieŜ swoim zasięgiem wyro-
biska po nieczynnym kamie-
niołomie wapienia 

źródło: Materiały Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz materiały własne gminy. 

 
Tabela 13. Proponowane pomniki przyrody rosnące w parkach podworskich. 

Parametry drzewa 
l.p. Gatunek drzewa Typ pomnika obwód  

[cm] 
wysokość  

[m] 

PołoŜenie, (miejscowość) 

1 2 3 4 5 6 
1. Miłorząb  

dwuklapowy 
poj. drzewo 260 20 śyrowa 

2. Kasztan  
jadalny 

poj. drzewo 7 Ŝywych  
konarów 

18 śyrowa 

3. Buk pospolity poj. drzewo 345 28 śyrowa 
4. Buk pospolity poj. drzewo 365 28 śyrowa 
5. Klon jawor poj. drzewo 315 20 śyrowa 
6. Buk pospolity poj. drzewo 370 30 śyrowa 
7. Buk pospolity poj. drzewo 330 30 śyrowa 
8. Buk pospolity poj. drzewo 380 30 śyrowa 
źródło: Materiały Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz materiały własne gminy. 
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Tabela 14. Drzewo o kryteriach pomników przyrody – cenne ze względów naukowych i ekolo-
gicznych, rosnące w granicach rezerwatów przyrody. 

Parametry drzewa PołoŜenie 

L.p Gatunek 
drzewa 

Typ 
pomnika obwód 

w cm 

wyso-
kość 
w m 

Nazwa re-
zerwatu 

Nadleśnic-
two 

Leśnictwo 
Oddział i 
podod-

dział 

miejsco-
wość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Buk  

pospolity 
poj. 

drzewo 
326 26 Lesisko Strzelce 

Op. 
Krępna 59 śyrowa 

2. Buk  
pospolity 

poj. 
drzewo 

330 25 Lesisko Strzelce 
Op. 

Krępna 58c śyrowa 

3. Buk  
pospolity 

poj. 
drzewo 

310 23 Lesisko Strzelce 
Op. 

Krępna 58c śyrowa 

4. Buk 
 pospolity 

poj. 
drzewo 

308 25 Lesisko Strzelce 
Op. 

Krępna 59 śyrowa 

5. Buk  
pospolity 

poj. 
drzewo 

435 25 Lesisko Strzelce 
Op. 

Krępna 58c śyrowa 

6. Buk 
 pospolity 

grupa 8 
drzew 

291-417 18-20 Lesisko Strzelce 
Op. 

Krępna 59f śyrowa 

7. Buk  
pospolity 

poj. 
drzewo 

321 20 Lesisko Strzelce 
Op. 

Krępna 59f śyrowa 

8. Buk  
pospolity 

poj. 
drzewo 

350 22 Lesisko Strzelce 
Op. 

Krępna 59f śyrowa 

9. Buk  
pospolity 

poj. 
drzewo 

318 25 Lesisko Strzelce 
Op. 

Krępna 59f śyrowa 

10. Buk  
pospolity 

poj. 
drzewo 

348 30 Lesisko Strzelce 
Op. 

Krępna 59f śyrowa 

źródło: Materiały Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz materiały własne gminy. 

 
 

Tabela 15. Proponowane do ochrony formy i obiekty przyrody nieoŜywionej. 

L.p Rodzaj formy 
chronionej 

PołoŜenie Wiek  Parametry 

1 2 3 4 5 
1. dolina krasowa  

z ponorem 
pole dawnego PGR „Leśnik” neogen - plej-

stocen 
długość ok. 200m.,  
szerokość 20m,  
głębokość 8,5m,  
przebieg NE - SW 

2. a) studnia kra-
sowa 

 b)    uwał 

około 800m  na północ od miejsco-
wości śyrowa 

neogen - plej-
stocen 

a) kształt okrągły, 
średnica 3,8m., głębokość 
2,3m. 

b  b) kształt owalny, osie długości 
13 i 9m, głębokości 2,5m. 

3. głaz narzutowy prawe pobocze drogi utwardzonej z 
Oleszki do Ligoty Dolnej, 150m. 
przed skrzyŜowaniem z drogą do 
owczarni 

plejstocen (ma-
teriał prekam-

bryjski) 

plagioklaz jasno-szary (pegma-
tyt) ze śladami miki o krawę-
dziach zaokrąglonych, kształt 
wrzecionowaty, obwód 370cm, 
długość 150cm, szerokość 
65cm, wysokość 50cm. 

4. głaz narzutowy klomb przed szkołą podstawową w 
śyrowej 

plejstocen (ma-
teriał prekam-

bryjski) 

granit grubokrystaliczny róŜowy  
o krawędziach zaokrąglonych, 
kształt elipsoidalny, obwód 
510cm, długość 175cm, szero-
kość 150cm, wysokość 110cm. 

5. głaz narzutowy początek drogi śyrowa-Oleszka, 
prawe pobocze drogi 

plejstocen (ma-
teriał prekam-

bryjski) 

granit grubokrystaliczny gnej-
sowaty, róŜowy o krawędziach 
zaokrąglonych, kształt wrzecio-
nowaty, obwód 360cm, długość 
120cm, szerokość 105cm, wy-
sokość 75cm. 

6. głaz narzutowy początek drogi śyrowa-Oleszka, 
prawe pobocze drogi 

plejstocen (ma-
teriał prekam-

bryjski) 

granit średnio krystaliczny ró-
Ŝowy o krawędziach zaokrąglo-
nych, kształt piramidowaty, ob-
wód 290cm, długość 85cm, 
szerokość 85cm, wysokość 
95cm. 
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7. 
 
 

głaz narzutowy początek drogi do Oleszki -  skrzy-
Ŝowanie z drogą prowadzącą  
w kierunku północnym (do sadów 
ZPS – śyrowa) 

plejstocen (ma-
teriał prekam-

bryjski) 

granit średnio krystaliczny ró-
Ŝowy o krawędziach zaokrąglo-
nych, kształt pryzmowaty, ob-
wód 320cm, długość 110cm, 
szerokość 80cm, wysokość 
70cm. 

źródło: Materiały Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz materiały własne gminy. 

 

3.2.5. Powiązania przyrodnicze. 

 
Gmina Zdzieszowice połoŜona jest na pograniczu dwóch jednostek przyrodniczych, po-

siadających kluczowe znaczenie dla systemu przyrodniczego województwa opolskiego. Jed-
nostki te zapewniają powiązanie gminy z terenami zewnętrznymi, tworząc warunki dla utrzy-
mania ciągłości ekologicznej terenów zbliŜonych do naturalnych ekosystemów, są realizo-
wane przede wszystkim przez struktury: 
 
� Dolinę Odry – tworzy ciąg terenów wodno-błotnych, rozciągających się z mniejszymi lub 

większymi przerwami od północnych Czech do Północnej Polski, ciągnąc się równieŜ 
wschodnimi granicami Niemiec. Jest zatem strukturą przyrodniczą o znaczeniu między-
narodowym, zwłaszcza w zakresie migracji elementów florystycznych i faunistycznych z 
terenów górskich. Dolina Odry uznana jest za korytarz ekologiczny o randze międzynaro-
dowej w systemie krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL. Łączy ona obszary węzłowe, 
biocentra i strefy buforowe, będące najczęściej prawnie usankcjonowanymi obszarami 
chronionymi w randze Parków Krajobrazowych jak: Poodri w Czechach, Park Krajobra-
zowy Kompozycji Cysterskich, PK Góry Św. Anny, Stobrawski PK, występującymi na ca-
łej jej długości 

� Park krajobrazowy „Góra Św. Anny” – stanowi obszar węzłowy o znaczeniu krajowym, 
jednostkę ponad ekosystemową, wyróŜniającą się z otoczenia znaczną róŜnorodnością 
gatunkową, krajobrazową i kulturową. Obszar ten stanowi element zasilający system 
przyrodniczy województwa.  

 
 

3.3. Zasoby wodne. 
 

3.3.1. Wody podziemne. 

3.3.1.1. Zasoby wód podziemnych. 

 
 Układ warstw geologicznych o zróŜnicowanej litologii powoduje występowanie 

piętrowości struktur wodonośnych. 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 - Kę-
dzierzyn – Blachownia, w obrębie którego istotną rolę w zasilaniu odgrywa czwartorzędo-
wa rynna erozyjna Kędzierzyn – Koźle - Rudy 
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� czwartorzędowe – związane z utworami piaszczysto – Ŝwirowymi pochodzenia rzeczne-
go 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 

uŜytkowe posiadają wody trzeciorzędowego, sarmackiego poziomu wodonośnego. W części 
północnej, połoŜonej na obszarze wsi Oleszka, Jasiona, śyrowa, główny poziom uŜytkowy 
stanowią utwory triasowe. W zachodniej części gminy oraz częściowo na obszarze wystę-
powania trzeciorzędowego poziomu wodonośnego, istotne znaczenie posiada poziom czwar-
torzędowy, w szczególności związany z kopalna strukturą wodonośną Kędzierzyna – Koźle – 
Rudy.  

 
 Z uwagi na przewodność hydrauliczną, wydajność potencjalną studni oraz ryzyko za-

groŜenia 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 najwyŜszej (ONO) bądź 
wysokiej ochrony (OWO). Łączne zasoby dyspozycyjne tych zbiorników oszacowano w la-
tach 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 nr 333 Zbiornik Opole – Zawadzkie 

 
Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP nr 333 Opole – Zawadzkie obejmuje swym 

zasięgiem strefę występowania szczelinowo-krasowych utworów środkowego i górnego wa-
pienia muszlowego. Według A.S Kleczkowskiego [1990] zajmuje on powierzchnię A = 750 
km2, szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą ok. 200 000 m3/d, a moduł zasobowy osią-
ga wartość 3,09 l/skm2. Podstawowym uŜytkowym poziomem wodonośnym zbiornika jest 
poziom środkowego wapienia muszlowego.  

 
Na obszarze zbiornika moŜna wyróŜnić część odkrytą, którą stanowi strefa wychodni na 

południu, gdzie zbiornik jest odsłonięty lub pokryty utworami o umiarkowanej przepuszczal-
ności (gminy Gogolin, Izbicko, Strzelce Opolskie, a na terenie gminy Zdzieszowice w rejonie 
wsi Oleszka – Jasiona – śyrowa) oraz część zakrytą, pod utworami kajpru na północy (poza 
obszarem opracowania na części gmin Gogolin, Izbicko, Strzelce Opolskie, Chrząstowice, 
Ozimek, Tarnów Opolski). Stopień izolacji warstwy i stopień skrasowienia zbiornika ma za-
sadniczy wpływ na zasilanie, zasobność, odporność na zanieczyszczenia oraz tempo wy-
miany i wiek wody. 

 
Poziom wodonośny zasilany jest bezpośrednio przez infiltrację opadów atmosferycznych 

w południowym pasie wychodni utworów wapienia muszlowego i dolnego triasu. Zwierciadło 
wody ma charakter swobodny, a w części północnej, połoŜonej pod izolacją iłołupków kajpru, 
wody występują pod naporem. 
 

ReŜim krąŜenia wody zbiornika jest w znacznym stopniu zakłócony przez duŜy drenaŜ 
wód w istniejących kopalniach surowców węglanowych: Tarnów Opolski, Strzelce Opolskie i 
GóraŜdŜe. Aktualnie około 20% zasobów dyspozycyjnych zbiornika jest wykorzystywana 
przez ujęcia komunalne, natomiast prawie 40% w wyniku odwodnienia kopalni surowców 
węglanowych jest odprowadzana do wód rzeki Odry.  
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GZWP nr 335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie 
 

GZWP 335 wykształcony w poziomie wodonośnym dolnego i górnego pstrego piaskowca 
zalega głównie pod GZWP 333 Opole-Zawadzkie. Zajmuje powierzchnię A = 2050 km2 i po-
siada szacunkowe zasoby dyspozycyjne w wysokości 50 tys. m3/d o module zasobowym 
0,28 l/skm2. DrenaŜ zbiornika odbywa się w dolinie Odry.  

 
Wieloletnia eksploatacja przez głębokie na 200 –750 m studnie, doprowadziła do obniŜe-

nia zwierciadła wody i powstania technicznych problemów z poborem wody (zbyt duŜe de-
presje, zapiaszczenie filtra, zniszczenie rur osłonowych). W obszarach o ustabilizowanej 
równowadze między zasilaniem i eksploatacją studnie te funkcjonują dobrze i dostarczają 
wysokiej, jakości wody (Brzezie, Zawada, Ozimek, Zawadzkie, Kamień Śl., Strzelce Op). Na 
obszarze gminy Zdzieszowice zbiornik ten występuje w północnej części i aktualnie nie jest 
eksploatowany. 

 
GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka z rynną czwartorzędową Kędzie-
rzyn – Koźle - Rudy 

 
Zbiornik  GZWP nr 332 – Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka zajmuje powierzchnię 

1350 km2, z czego na obszarze województwa opolskiego połoŜona jest północno – zachod-
nia część zbiornika.  W obrębie zbiornika podstawowe znaczenie uŜytkowy posiada trzecio-
rzędowy,  mioceński (sarmat) poziom wodonośny zalegający na głębokości 40  - 100 m, pod 
przykryciem utworów słabo przepuszczalnych o miąŜszości kilkudziesięciu metrów. Warstwę 
wodonośną budują piaski o róŜnej granulacji o miąŜszości 10-30 m. Zwierciadło wody ma 
charakter naporowy, subartezyjski. Zasilanie zbiornika następuje poprzez bezpośrednią infil-
trację opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych na wychodniach, na południowy – 
zachód i południe od zbiornika. Zbiornik sarmacki rozcięty jest od południowego-zachodu 
(wzdłuŜ Odry) rynną erozyjną, wypełnioną utworami czwartorzędowymi do głębokości ponad 
110 m. W spągu rynny występuje seria piaszczysto-Ŝwirowa, która hydrostrukturalnie i hy-
drodynamicznie powiązana jest z poziomem uŜytkowym sarmatu. Utwory rynnowe cechuje 
zmienne wykształcenie litologiczne w pionowym profilu i poziomym rozprzestrzenieniem. Na 
obszarze rynny występują trzy horyzonty wodonośne:  

• przypowierzchniowy, gdzie występuje warstwa wodonośna ze swobodnym zwiercia-
dłem wody, 

• pośredni, gdzie warstwa wodonośna ze zwierciadłem wody o charakterze subartezyj-
skim występuje w środkowych partiach rynnowych, 

• głęboki, gdzie warstwa wodonośna ze zwierciadłem subartezyjskim lub lokalnie arte-
zyjskim występuje w spągowej części rynny. 
 

Warstwa wodonośna w spągowych partiach rynny ma miąŜszość 20-40 m. Charakteryzu-
je się następującymi parametrami hydrogeologicznymi: współczynnik filtracji waha się od 10-3 
do 10-4 m/s, przewodność wodna miejscami osiąga wartości do 67 m2/h, a wydatek jednost-
kowy mieści się w przedziale 20-30 m3/h/1mS. 

 
Na obszarze gminy Zdzieszowice wody zbiornika GZWP 332 objęte obszarem zasobo-

wym ujęć wód podziemnych „Kędzierzyn – Koźle – Zdzieszowice” stanowią główny zbiornik 
uŜytkowy.  

 
Wody czwartorzędowego i trzeciorzędowego piętra wodonośnego wymagają uzdatniania 

w związku z ponadnormatywną zawartością manganu i Ŝelaza. Lokalnie w rejonie Zdzieszo-
wic woda trzeciorzędowego piętra wodonośnego zawiera ponadnormatywną zawartość siar-
czanów, lokalnie i okresowo sporo azotanów (do ponad 10 mg/dm3), azotynów (do 0,9 
m/dm3) oraz ma duŜą twardość i mineralizację.  
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Charakterystykę głównych zbiorników wód podziemnych wymagających szczególnej 
ochrony, występujących na obszarze gminy Zdzieszowice i stanowiące źródło zaopatrzenia 
w wodę dla gminy przedstawiono w tabeli nr 16.  

 
Tabela 16.  Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) na terenie gminy Zdzieszowice. 

Powierzchnia [km2] 
Lp. 

Nr 
zbior
nika 

Nazwa zbiornika Wiek* Środo-
wisko 

GZWP ONO OWO ONO+ 
OWO 

śr.głęb. 
[m] 

Za-
soby 
[tys.
m3/d] 

Uwagi 

1 332 Subniecka Kędzie-
rzyn-Głubczyce  Tr,Q por.  

 
1980 

 
631 799 1440 80-120 75 

Na obszarze 
woj. opolskiego 
znajduje się oko-
ło 80% po-
wierzchni zbior-
nika, pozostała 
część na terenie 
woj. śląskiego 

2 333 Zbiornik Opole-
Zawadzkie  T2 szcz.-

kras.  750 750 - 750 120-240 194 - 

3 335 
Zbiornik Krapkowi-
ce-Strzelce Opol-
skie  

T1 szcz.-
por.  2 050 - 1000 1000 100-600 142 - 

RAZEM: 4780 1381 1799 3190  411 - 
Źródło: Objaśnienia mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej 
ochrony, A.S.Kleczkowski, 
*Q- czwartorzęd, Tr – trzeciorzęd, T 1– trias dolny (pstry piaskowiec), T2 – trias środkowy (wapień muszlowy) 

3.3.1.2. Ujęcia wód podziemnych eksploatowane na terenie gminy. 

 

W chwili obecnej dla zaopatrzenia gminy Zdzieszowice eksploatowane są następują-
ce ujęcia wodne: 

 
Ujęcie wody Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. w Zdzieszowicach 
 

Studnie ujęcia wodnego Zakładów Koksowniczych ujmują wodę z trzeciorzędowego, 
sarmackiego poziomu wodonośnego GZWP 332 Subniecka Kędzierzyńsko - Głubczycka. 
Poziom ten cechuje się napiętym, artezyjskim i subartezyjskim zwierciadłem wody. Ujęcie 
zasilane jest poprzez infiltrację wód opadowych na obszarze wychodni. Średnia wydajność 
studni waha się od 44.4 do 100 m3/h. Współczynniki filtracji są rzędu 0,00001 – 0,00005 
m/sek. 

  
W skład ujęcia wodnego wchodzą studnie pracujące dla potrzeb komunalnych miasta i 

celów socjalno – bytowych Zakładów Koksowniczych oraz studnie pracujące dla celów tech-
nologicznych Zakładów. 

 
Ujęcie obsługujące wodociąg komunalny miasta i gminy Zdzieszowice stanowi 5 studni 

o numerach: 1A, 2b, 3 P bis, 3 P bis 2 i studnia awaryjna 1a, o maksymalnych wydajno-
ściach eksploatacyjnych od 91.0 do 100 m3/h, przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyj-
nych ujęcia w kat. „B” wynoszącej Qe = 474.0 3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym 
ŚR.III-MJP-6811-55/03 z listopada 2003 r. pobór wody wynosi Qmaxh = 400 m3/h,  Qśrh = 270 
m3/h i Qśrd = 6480 m3/d.  

 
Ujęcie pracujące dla potrzeb technologicznych Zakładów stanowi 9 studni o numerach: 

3B bis, 4B bis, 6B bis, 7B, 8B bis, 9B, 10B bis, 2P i studnia awaryjna 11R, o maksymalnych 
wydajnościach eksploatacyjnych od 44.4 do 100 m3/h, przy zatwierdzonych zasobach eks-
ploatacyjnych ujęcia w kat. „B” wynoszącej Qe = 720.6 3/h.  

Zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym ŚR.III-MJP-6811-55/03 z listopada 2003 r. 
pobór maksymalny wynosi Qmaxh = 620 m3/h,  Qśrh = 294 m3/h i Qśrd = 7056 m3/d.  
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Ujęcie wody Krępna - Rozwadza 

Ujęcie wody Krępna - Rozwadza eksploatuje trzeciorzędowy poziom wodonośny, wy-
kształcony w postaci piasków drobno i średnioziarnistych oraz pylastych, za pomocą dwóch 
studni wierconych nr 2a i 3, zlokalizowanych w miejscowości Krępna, na działce nr 545, przy 
ulicy Cegielnianej. Głębokość studni 32.0 – 51.0 m ppt., warstwa wodonośna występuje na 
głębokości 22.7 i 28.5 m ppt. Współczynnik filtracji wynosi od 0.00004 do 0.00005 m/s.  

 
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie wody z utworów trzeciorzędowych, wy-

noszą, zgodnie z decyzją znak OŚ-II-7520-6/9/96 z 22 stycznia 1996 r. w kat. „B” - Qe = 27.0 
m3/h przy depresji 6.0 – 12.5 m ppt.  

 
Zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym OŚ.III-6210/316/95/96 z 29 stycznia 1996 

r. pobór maksymalny wynosi Qmaxh = 26.4 m3/h,  Qmaxd = 738 m3/d i Qśrd = 582 m3/d. Ujęcie 
obsługuje mieszkańców miejscowości Krępna i Rozwadza. 

 
Ujęcie wody Raszowa - Januszkowice 
 

Ujęcie wody Raszowa – Januszkowice eksploatuje trzeciorzędowy poziom wodono-
śny, wykształcony w postaci piasków drobno i średnioziarnistych oraz pylastych, za pomocą 
studni wierconej nr 1, zlokalizowanej w miejscowości Raszowa, gmina Leśnica. Ujęcie pracu-
je dla potrzeb wodociągu grupowego Raszowa – Januszkowice. 

 
Zasoby eksploatacyjne ujęcia zatwierdzone zostały decyzją Ministra Ochrony Środo-

wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa znak KDH/013/5309/89 z dnia 7.04.1988 r. zatwier-
dzającą regionalną dokumentację hydrogeologiczną zasobów wód podziemnych z utworów 
trzeciorzędowych i głębokich poziomów czwartorzędowych Kędzierzyn – Koźle - Zdzieszowi-
ce w kat. „B” w ilości 5000 m3/h (120 000 m3/d).  

 
Zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym OŚ.II/7211/126/87 z 14 października 1987 r. 

pobór maksymalny ujęcia wynosi Qmaxh = 93.0 m3/h,  Qmaxd = 2046 m3/d, przy zatwierdzonych 
zasobach eksploatacyjnych w kat. „B” - Qe = 93.0 m3/d.  
 
Ujęcie wody Oleszka 

 
Ujęcie wody Oleszka eksploatuje triasowy poziom wodonośny, za pomocą dwóch 

studni wierconych nr 1 (podstawowej) i nr 2 (awaryjnej), dla potrzeb wodociągu grupowego 
”Oleszka”, zaopatrującego wsie Oleszka, śyrowa i Jasiona. Ujęcie zlokalizowane jest terenie 
przysiółka Skały (dawne PGR). Głębokość studni 67.0 – 75.0 m ppt., współczynnik filtracji 
wynosi od 0.00016 do 0.00017 m/s.  

 
Zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym OŚ.III-6210/21/96 z 16 kwietnia 1996 r. po-

bór maksymalny wynosi Qmaxh = 32.0 m3/h,  Qmaxd = 348 m3/h i Qśrd = 271 m3/d, przy zatwier-
dzonych zasobach eksploatacyjnych w kat. „B” wynoszących 32.0 m3/h. 
 

3.3.1.3. Jakość wód podziemnych 

 
Wody podziemne na terenie gminy Zdzieszowice badane są w ramach krajowego 

monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w otworze badawczym w Zdzieszowicach. 
Pod względem jakościowym odpowiadają one średniej jakości wód (II). W granicach przewi-
dzianych dla I i Ib klasy (wody najwyŜszej i wysokiej jakości) mieściły się m. inn. oznaczenia 
związków azotowych, chlorków, fosforu, siarczanów, substancji rozpuszczonych, wapnia. W 
granicach przewidzianych dla II klasy mieściły się oznaczenia fosforanów, manganu i Ŝelaza 
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ogólnego, przy czym z uwagi na podwyŜszona zawartość związków Ŝelazowo – mangano-
wych woda wymaga prowadzenia procesów uzdatniających.  

 
Tabela 17. Charakterystyka sieci i wskaźniki rezultatów badań w sieci krajowej monitoringu 
wód podziemnych na obszarze województwa opolskiego.  

Wskaźniki zaliczające 
wodę do klasy jakości 

Lp. Lokalizacja 
PrzynaleŜność 
administracyj-

na 

 
Ujęta war-
stwa wo-
donośna 

Głębokość 
zalegania 
zw. wody 

Klasa 
czy-

stości 
wody 

 
Klasa II 

Nie odpo-
wiada kry-
teriom wo-
dy pitnej 

Obsza-
ry 

GZWP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Zdzieszowice Zdzieszowice trzeciorzęd 74.5 II Mn, Fe, 

PEW, St 
Mn, Fe 332 

Źródło:  Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2002. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2003 r.  
*Mn – mangan, Fe – Ŝelazo ogólne, PEW – przewodność elektryczna, St - stront 

 
PowyŜszą ocenę jakości wód podziemnych przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringu krajowego, bazującego na dotychczasowym Rozporządzeniu Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfi-
kacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do 
ziemi. (Dz. U. Nr 50, poz. 501). 
 

Pod względem jakość wód ujmowanych przez wodociągi dla celów uŜytkowych, ba-
dania prowadzone na terenie ujęcia wody w Zdzieszowicach wykazują, Ŝe spełniają one kry-
teria II i III klasy, jednak w roku 2002 w przypadku azotu amonowego stwierdzono przekro-
czenie wartości dopuszczalnych dla wody pitnej. 
 
Tabela 18. Jakość wód podziemnych, ujmowanych dla celów uŜytkowych. 

NajwyŜsze wartości oznaczeń w latach 2000 - 2002 Lp. Lokalizacja studni 
i uŜytkownik 

Nr otworu 
i stratygrafia ChZTMn Azot amonowy Ŝelazo 

1 2 3 4 5 6 
1 ZK Zdzieszowice 3Pbis 2 - T 6.63 – 15.08 8.16 1.90 – 4.27 
2 ZK Zdzieszowice 2b 6.95 – 11.69 5.40 1.10 – 1.47 

   

3.3.2. Wody powierzchniowe. 

3.3.2.1. Główne cieki wodne i przepływy charakterystyczne. 

 
Gmina Zdzieszowice pod względem hydrograficznym w całości połoŜone jest w zlew-

niach cząstkowych potoków Anka, Padół, Cegielnia oraz w zlewni bezpośredniej rzeki Odra.  
 
 ReŜim hydrologiczny rzeki Odry w Zdzieszowicach jest całkowicie przeobraŜony 

przez sterowanie przepływami na śluzach rzecznych na powyŜej gminy. Stany niŜówkowe 
charakterystyczne są dla pory zimowej (styczeń – luty), okresy wyŜówek występują w okresie 
wzmoŜonych opadów letnich (VI – VIII).  

3.3.2.2. Zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych. 

 
 Zasoby dorzecza Górnej Odry są o około 30% niŜsze od zasobów wodnych dorzecza 

Górnej Wisły. Rzeka Odra naleŜy do rzek najmniej zasobnych środkowej Europy. Zasoby bi-
lansowe rzek województwa opolskiego określone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej Oddział we Wrocławiu wynoszą 866 mln m3 w roku normalnym i około 464 mln m3 w 
roku suchym. Zasoby te są niekorzystnie rozłoŜone w czasie i przestrzeni. Deficyt wód wy-
stępuje w okresie największego zapotrzebowania na wodę, w okresie wegetacyjnym, a okre-
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sy nadmiaru wody, prowadzące do wezbrań i powodzi, występują w okresach wczesnowio-
sennych i letnich. 

 
Z uwagi na brak pomiarów przepływów charakterystycznych na terenie gminy, podsta-

wowe dane hydrologiczne określono na podstawie punktów zlokalizowanych powyŜej i poni-
Ŝej gminy. Wielkości te przedstawiono w tabeli nr 19.  
 
Tabela 19. Przepływy i zasoby dyspozycyjne rzeki Odra w przekroju Koźle i Krapkowice. 

przepływ w m3/s 
lp. nazwa cieku, przekrój 

(recyprent) 
powierzchnia 
zlewni  w km2 bilansowy nienaru-

szalny 
dyspozy-

cyjny 

zasoby dys-
pozycyjne 
dm3/rok 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Odra – Koźle 9 174,0 13,85 7,24 6,61 208 4553 
2. Odra – Krapkowice 10 721,0 16,20 8,46 7,74 244 089 
Źródło: Gospodarka wodno-ściekowa dla planu regionalnego województwa opolskiego, J.Król, Opole 1994 r. 

 

3.3.2.3. Jakość wód powierzchniowych. 

 
Jakość wód powierzchniowych cieków wodnych przepływających przez gminę Zdzie-

szowice kontrolowana jest w ramach monitoringu podstawowego i regionalnego. Na terenie 
gminy Zdzieszowice badania monitoringowe wód płynących w latach 2001 – 2003 realizo-
wane były w 1 przekroju kontrolno – pomiarowym sieci podstawowej oraz w 3 przekrojach 
sieci regionalnej. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach sieci monitoringu podstawowe-
go przedstawiono w tabeli nr 20. 
 
Tabela 20. Wyniki klasyfikacji wód powierzchniowych kontrolowanych w ramach monitoringu 
podstawowego za rok 2001 - 2002 na podstawie stęŜeń środkowych. 

Lp. Nazwa cieku - przekrój 

Wskaźniki* zanieczysz-
czenia, dla których stę-
Ŝenia obliczeniowe oce-

niono jako N 

 
Wyniki klasyfikacji** 

1. 2. 3. 4. 
1. ODRA – Przewóz AY N 
2. ODRA – Zdzieszowice E,S,AY N 
3. ODRA – Krapkowice E,S,AY N 
4 Potok Padół – Januszkowice - III 
5 Potok Anka – Zdzieszowice MC N 
6 Potok Cegielnia - Kręna - III 

Źródło: Stan środowiska w Województwie Opolskim – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2003. 
Stan środowiska w Województwie Opolskim – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2003. 
* E – PEW, S – sód, AY – azot azotynowy, MC – miano Coli 
** N – nie odpowiada kryteriom klasy III 

 
PowyŜszą ocenę jakości wód podziemnych przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringu krajowego, bazującego na dotychczasowym Rozporządzeniu Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfi-
kacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do 
ziemi. (Dz. U. Nr 50, poz. 501). 
 

W tabeli nr 21 przedstawiono wyniki dokonanej oceny wód na podstawie stęŜeń cha-
rakterystycznych, przyjmując jako podstawę oceny wynik najgorszy. Określony rodzaj zanie-
czyszczeń charakteryzują następujące grupy parametrów: 

− substancje biogenne: azot amonowy, azot azotynowy, azot ogólny, fosforany, fosfor 
ogólny 

− substancje organiczne charakteryzowane przez: BZT5, ChZT, tlen rozpuszczony 
− zasolenie : zawartość chlorków, siarczanów i substancji rozpuszczonych 
− zawiesiny, 
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− stan sanitarny: wartość Miana Coli, 
− przewodność eloktrolityczna 

 
 
Tabela 21. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach monitoringu podstawowego (stęŜenia 
ekstremalne). 

substancje 
biogenne 

substancje 
organiczne zasolenie zawiesiny 

ogólne 
stan sani-

tarny lp. nazwa rzeki – przekrój pomia-
rowy 

1999 2001 1999 2001 1999 2001 1999 2001 1999 2001 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ODRA – Przewóz N N II I III III N N N N 
2. ODRA – Zdzieszowice N N II I N N N N N III 
3. ODRA – Krapkowice N N I I N N N N N III 

  Źródło: Stan środowiska w Województwie Opolskim w roku 2001. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2002 r. 

 
 Z przedstawionych danych charakteryzujących stopień zanieczyszczenia wód po-

wierzchniowych na obszarze województwa opolskiego wynika, Ŝe jakość wód rzeki Odry i jej 
dopływów na terenie gminy Zdzieszowice wykazuje ponadnormatywne stęŜenia zanieczysz-
czeń, które są wynikiem procesów degradacji zachodzących w zlewni rzeki. Jakość wód 
określona na podstawie badań, poza substancjami organicznymi, nie odpowiada obowiązu-
jącym (w chwili badania) normom jakościowym wody, a ogólny stan sanitarny klasyfikować 
moŜna jako odpowiadający normom III klasy. 

3.3.2.3.1. Odra 

 Stan jakościowy wód powierzchniowych w przekroju Zdzieszowice wykazuje najwyŜ-
sze wartości na odcinku opolskim z uwagi na uwzględnienie oddziaływań prawobrzeŜnych 
dopływów (Bierawka, Kłodnica, Kanał Gliwicki). Dla większości oznaczeń azotu azotynowe-
go, PEW i sodu (85 % oznaczeń) występowały objawy trwałego, nadmiernego zanieczysz-
czenia wód. Z nieco niŜszą częstotliwością rejestrowano przekroczenia warunków norma-
tywnych klasy III dla chlorków, potasu, substancji rozpuszczonych, Ŝelaza ogólnego, miedzi i 
zanieczyszczeń bakteriologicznych (Miano Coli). Wyniki badań tlenu rozpuszczonego, CZN, 
siarczanów, azotu azotynowego i ogólnego utrzymywały się na poziomie I klasy czystości.  

 
Tabela 22. Wyniki badań wód rzeki Odry w przekroju Zdzieszowice na podstawie wartości eks-
tremalnych i przeciętnych w latach 2001 – 2003. 

Wyniki badań Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia 
2001 2002 

1 2 3 4 
1 Tlen rozpuszczony 7.4 

                             9.8 
6.6 
                            10.1 

2 BZT5 8.4 
                             3.5 

5.3 
                              3.7 

3 CZN 16.7 
                             7.7 

9.3 
                              7.5 

4 Substancje rozpuszczone 1366 
                          1015 

1405 
                             979 

5 Chlorki 483 
                            360 

494 
                             333 

6 Siarczany 190 
                            128 

168 
                             116 

7 PEW 2330 
                          1844 

2380 
                           1637 

8 Azot amonowy 1.94 
                           0.99 

2.18 
                            0.52 

9 Azot azotynowy 0.285 
                         0.134 

0.296 
                          0.116 

10 Azot azotanowy 7.2 
                             2.5 

4.3 
                              2.8 

11 Azot ogólny 9.5 
                             4.5 

6.0 
                              4.4 

12 Fosforany 1.22 
                           0.56 

0.80 
                            0.38 

13 Fosfor ogólny 0.75 
                           0.28 

0.33 
                            0.25 
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Źródło: Stan środowiska w Województwie Opolskim w roku 2002.  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2003 r. 
9.50 – wartość ekstremalna 
0.56 – wartość przeciętna  
1.22 – nie odpowiada normom 

 

3.3.2.3.2. Potok Padół. 

 
Większość wyników oznaczeń Miana Coli, Ŝelaza ogólnego, zawiesiny, azotu azotyno-

wego i fosforu ogólnego sygnalizowała utrzymywanie się granicach III klasy czystości wód, a 
w przypadku BZT5, substancji rozpuszczonych i fosforanów uzyskiwano wartości kwalifikują-
ce do II klasy. Analiza porównawcza wskazuje na postępującą poprawę jakości wód, przeja-
wiającą się wynikami BZT5, substancji rozpuszczonych, azotu amonowego, azotu azotyno-
wego i fosforanów.  
 
Tabela 23. Wyniki badań wód Potoku Padół w Januszkowicach na podstawie wartości ekstre-
malnych i przeciętnych w latach 1997 – 2001. 

Wyniki badań Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia 
1997 2001 

1 2 3 4 

1 Tlen rozpuszczony 8.4 
                                  10.4 

8.0 
                       10.1 

2 BZT5 
4.6 

                        3.4 
4.3 

                        1.7 

3 Substancje rozpuszczone 765 
                       642 

714 
                       374 

4 Zawiesina  101 
                        14 

119 
                         12 

5 Azot amonowy 1.03 
                      0.59 

0.53 
                      0.30 

6 Azot azotynowy 0.17 
                    0.046 

0.04 
                    0.025 

7 Fosforany 0.51 
                      0.18 

0.33 
                      0.14 

8 Fosfor ogólny 2.30 
                      0.35 

0.38 
                      0.11 

9 śelazo ogólne 0.96 
                      0.55 

2.51 
                      0.48 

10 Miano Coli 0.0001 
                   0.0004 

0.004 
                    0.040 

 
Źródło: Stan środowiska w Województwie Opolskim w roku 2001 i 2002.  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2002 r. i 2003 r.  
Komunikat WIOŚ Opole nr 2/OP/03 z 2003 r. 
9.50 – wartość ekstremalna 
0.56 – wartość przeciętna  

 

 

3.3.2.3.3. Potok Anka. 

 
Większość wyników oznaczeń Miana Coli sygnalizowała ponadnormatywne zanieczysz-

czenie bakteriologiczne wód w odcinku ujściowym do Odry i okresowo nadmierną zawartość 
azotu azotynowego, zawiesiny ogólnej, Ŝelaza i fosforu ogólnego. Incydentalnie wyŜsze od 
wartości normatywnych były oznaczenia BZT5 i tlenu rozpuszczonego. Analiza porównawcza 
wskazuje na postępującą poprawę jakości wód, przejawiająca się wynikami BZT5, substancji 
rozpuszczonych, azotu amonowego, azotu azotynowego, fosforanów i Miana Coli.  
 



Program ochrony środowiska dla gminy Zdzieszowice 

Prawa autorskie INTEREKO  48  

Tabela 24. Wyniki badań wód Potoku Anka w Zdzieszowicach na podstawie wartości ekstre-
malnych i przeciętnych w latach 1997 – 2001. 

Wyniki badań Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia 
1997 2001 

1 2 3 4 

1 Tlen rozpuszczony 5.4 
                                     7.0 

5.2 
                                     8.0 

2 BZT5 
9.7 
                                     5.4 

6.1 
                                     2.6 

3 Substancje rozpuszczone 647 
                                    587 

625 
                                    520 

4 Zawiesina  40 
                                      20 

157 
                                      10 

5 Azot amonowy 7.20 
                                   2.96 

1.76 
                                   0.88 

6 Azot azotynowy 0.21 
                                 0.169 

0.10 
                                 0.048 

7 Fosforany 0.87 
                                   0.24 

0.18 
                                   0.09 

8 Fosfor ogólny 5.70  
                                   2.57 

0.49 
                                   0.12 

9 śelazo ogólne 4.03 
                                   1.27 

5.42 
                                   1.46 

10 Miano Coli 0.0002 
                                 0.003 

0.002 
                                 0.009 

Źródło: Stan środowiska w Województwie Opolskim w roku 2001 i 2002.  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2002 r. i 2003 r.  
Komunikat WIOŚ Opole nr 2/OP/03 z 2003 r. 
9.50 – wartość ekstremalna 
0.56 – wartość przeciętna  

 

3.3.2.3.4. Potok Cegielnia. 

 
Większość wyników oznaczeń Miana Coli, BZT5, substancji rozpuszczonych, zawiesiny 

ogólnej i Ŝelaza ogólnego wskazuje na wysoką jakość wód powierzchniowych potoku. Istnie-
jące tendencje poprawy jakości wody w stosunku do roku 1997 występują szczególnie wy-
raźnie w przypadku BZT5, substancji rozpuszczonych, związków azotu i bakteriologii.  
 
Tabela 25. Wyniki badań wód Potoku Cegielnia w Krępnie na podstawie wartości ekstremal-
nych i przeciętnych w latach 1997 – 2001. 

Wyniki badań Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia 
1997 2001 

1 2 3 4 

1 Tlen rozpuszczony 6.2 
                                       8.8 

4.8 
                                        7.6 

2 BZT5 
3.0 
                                       1.8 

5.0 
                                        1.2 

3 Substancje rozpuszczone 473 
                                      441 

448  
                                       418 

4 Zawiesina  55   
                                          7 

12 
                                         10 

5 Azot amonowy 0.75 
                                     0.41 

1.13 
                                      0.30 

6 Azot azotynowy 0.07 
                                     0.04 

0.06 
                                    0.035 

7 Fosforany 0.13 
                                     0.06 

0.30 
                                      0.05 

8 Fosfor ogólny 5.76 
                                     0.79 

0.18 
                                      0.04 

9 śelazo ogólne 0.89 
                                     0.46 

0.58 
                                      0.44 

10 Miano Coli 0.010 
                                   0.200 

0.004 
                                    0.400 

Źródło: Stan środowiska w Województwie Opolskim w roku 2001 i 2002.  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2002 r. i 2003 r.  
Komunikat WIOŚ Opole nr 2/OP/03 z 2003 r. 
9.50 – wartość ekstremalna 
0.56 – wartość przeciętna  
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3.3.2.4. Ocena jakości wód według wymagań Unii Europejskiej. 

 
Ocenę jakości wód przedstawiono w tabeli nr 26 na podstawie danych z Instytutu Mete-

orologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu. Ocena wykazuje, Ŝe stan czystości wód 
powierzchniowych w rejonie gminy Zdzieszowice jest niezadowalający, a wody nie spełniają 
kryteriów jakościowych zarówno w przypadku ich wykorzystania dla celów wodociągowych, 
rekreacyjnych i dla hodowli ryb.  
 
Tabela 26. Ocena jakości wód wg wymagań UE w przekrojach pomiarowo-kontrolnych monito-
ringu krajowego i regionalnego rok 1999 lub 2000, wg wymagań dyrektywy 75/440/WE i Rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. 

wyniki oceny przydatności wód według : 
norm wymaganych norm zalecanych 

lp. rzeka km biegu 
rzeki dla wo-

docią-
gów 

dla ryb dla re-
kreacji 

dla wo-
docią-
gów 

dla ryb dla re-
kreacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Odra – ppk. Zdzieszo-
wice 108,3 A3* non non non non non 

2. Odra – ppk. Krapkowi-
ce 126,2 A3* non non non non non 

Źródło: Charakterystyka stanu zanieczyszczenia rzek na obszarze RZGW we Wrocławiu w 2000 roku. Instytut Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu. 
- kategoria A1 – wymagane proste uzdatnianie fizyczne oraz dezynfekcja, 
- kategoria A2 – wymagane normalne uzdatnianie fizyczne i chemiczne oraz dezynfekcja, 
- kategoria A3 – wymagane wysokosprawne uzdatnianie fizyczne i chemiczne, rozszerzone uzdatnianie oraz dezynfekcja. 

 
 

3.4. Gospodarka wodno – ściekowa 

3.4.1. Zaopatrzenie w wodę. 

3.4.1.1. Wody podziemne.  

 
Miasto i Gmina Zdzieszowice zaopatrywane są w wodę z ujęć wód podziemnych, 

czerpiących wodę z utworów triasowych i trzeciorzędowych. Zaopatrzenie gminy w wodę 
opiera o cztery ujęcia wody (w tym ujęcie w Raszowej, połoŜone na terenie gminy Leśnica), 
zaopatrujące wodociągi grupowe: 
 

• ujęcie komunalne wody Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. w Zdzie-
szowicach, 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 o wy-
dajności 304.0 m3/h 

• ujęcie wody Krępna, zaopatrujące w wodę miejscowości Krępna i Rozwadza, o łącz-
nej wydajności Qmaxh= 26.4 m3/h,  Qmaxd= 738 m3/d i Qśrd= 582 m3/d, ze stacją uzdat-
niania wody o wydajności 40.0 m3/h  

• ujęcie wody Raszowa, zaopatrujące w wodę miejscowość Januszkowice, o łącznej 
wydajności Qmaxh= 93.0 m3/h,  Qmaxd= 2046, ze stacją uzdatniania wody o wydajności 
60.0 m3/h 

• ujęcie wody Oleszka, zaopatrujące w wodę miejscowości Oleszka, Jasiona i śyrowa, 
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 
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Tabela 27. Wydajność (wg pozwoleń wodno – prawnych) i zdolności produkcyjne ujęć wód 
podziemnych gminy Zdzieszowice.  

Wydajność ujęć 
wody Lp Gmina Lokalizacja 

max 
[m3/h] 

śr. 
[m3/d] 

Wydaj-
ność SUW 

[m3/d] 

Ujęcia gmin 
ościennych 
obsługujące 

gminę 

Miejscowości 
obsługiwane przez 

wodociąg 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Zdzieszowi-
ce 

 
400.0 

 

 
6 480 

 
7 296 - Zdzieszowice 

Krępna  
 

26.4 
 

582 40  
- Krępna - Rozwadza 

 
Raszowa  

 
93.0 

 

 
2 046 

 
60 

 
Raszowa 

 (gmina Leśni-
ca) 

 
Raszowa - Janusz-
kowice 

 
1. 

 
Z

dz
ie

sz
ow

ic
e 

Oleszka 
 

32.0 
 

 
271 

 
22  

- 

 
Oleszka, Jasiona, 
śyrowa 

 Razem 
 

551.4 
 

 
9 379 

 
7 418 - - 

źródło: dane ZGKiM Zdzieszowice oraz Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. 

 
 

3.4.1.1.1. Sieć wodociągowa. 

 
 Rozprowadzanie wody na terenie gminy prowadzone jest przy wykorzystaniu sieci 

wodociągowej zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzie-
szowicach. Pobierana na ujęciach i uzdatniana w stacjach uzdatniania w Krępnie, Raszowej, 
Oleszce i Zdzieszowicach woda, tłoczona jest pod ciśnieniem do sieci wodociągowej po-
szczególnych wodociągów.  

 
Sieć wodociągowa gminy obejmuje następujące wodociągi: 
 

1. Wodociąg Krępna – wodociąg wykonany z rur PCV w latach 1991 – 1994, w bardzo 
dobrym stanie technicznym. Długość sieci wodociągowej 7 700 m, przekroje φ 80, 
100 i 150 mm. Ilość przyłączy 170 szt. 

2. Wodociąg Rozwadza - wodociąg wykonany z rur PCV w latach 1991 – 1993, w do-
brym stanie technicznym. Długość sieci wodociągowej 11 800 m, przekroje φ 80, 100 
i 150 mm. Ilość przyłączy 247 szt. 

3. Wodociąg Januszkowice - wodociąg wykonany z rur PCV w latach 1988 – 1994, w 
dobrym stanie technicznym. Długość sieci wodociągowej 14 900 m, przekroje φ 80, 
100 i 150 mm. Ilość przyłączy 272 szt. 

4. Wodociąg Oleszka - wodociąg wykonany z rur PCV w latach 1974 – 1984 oraz w 
1995 r., w dostatecznym stanie technicznym. Długość sieci wodociągowej 10 483 m, 
przekroje φ 80, 100 i 150 mm. Ilość przyłączy 80 szt. 

5. Wodociąg Jasiona - wodociąg wykonany z rur PCV w latach 1974 – 1982, w dosta-
tecznym stanie technicznym. Długość sieci wodociągowej 3 900 m, przekroje φ 50, 80 
i 100 mm. Ilość przyłączy 83 szt. 

6. Wodociąg śyrowa - wodociąg wykonany z rur PCV, Ŝeliwa i stali, o zróŜnicowanym 
stanie technicznym b.dobrym – 3085 m, dobrym – 12 380 m, dostatecznym – 12 655 
m, złym – 1310 m, bardzo złym – 600 m). Łączna długość sieci wodociągowej na te-
renie miasta wynosi 30 030 m, przekroje φ 80, 100, 125, 150 i 200 mm. Ilość przyłą-
czy 1061 szt. (wg listy odbiorców – 1291 st.).  
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 Ogólnie na sieć wodociągową gminy składają się: 
- sieć wodociągowa o długości ok. 88.1 km, zapewniająca obsługę ok. 14.0 tys. 

uŜytkowników (stanowi to ok. 77.0 % mieszkańców gminy, w tym miasta 30 
%), 

- przyłącza wodociągowe w ilości 1988 szt., 
- 3 stacje uzdatniania wody (oraz SUW na terenie ZK „Zdzieszowice”) 

 

Tabela 28. Stan infrasrtuktury wodociągowej i wielkość zuŜycia wody na terenie gminy Zdzie-
szowice, 2002 r.  

zuŜycie wody w gospodarstwach domo-
wych lp. długość sieci wodociągowej 

[km] 

stopień  
zwodociągowania 

[%] ogółem 
[tys. m3] 

na mieszkańca 
[m3/osobę] 

1 2 3 4 5 
1. 88.1 77.0 529.6 29.1 
Źródło: Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2002 r. Urząd Statystyczny Opole, 2003 r.  
 

3.4.1.1.2. Pobór wody. 

 
Zaopatrzenie w wodę dla celów komunalnych na terenie gminy Zdzieszowice w roku 

2003 w pełni pokrywało potrzeby mieszkańców oraz zakładów przemysłowych i usługowych. 
W okresie lat 2001 – 2003 zaznacza się wyraźna tendencja wzrostu wydobycia wody przez 
poszczególne ujęcia eksploatowane przez ZGKiM w Zdzieszowicach, przy niewielkich fluktu-
acjach w zakupach wody z ujęć ZK „Zdzieszowice”.  

 
Procesowi temu towarzyszy proporcjonalny wzrost sprzedaŜy wody dla potrzeb poszcze-

gólnych sołectw i gminy Leśnica, przy równoczesnym spadku sprzedaŜy wody na terenie 
miasta Zdzieszowice. Niepokojącym sygnałem są utrzymujące się bardzo wysokie straty 
eksploatacyjne, które wahały się od 17.5 do 24.7 % wody pobieranej ogółem dla potrzeb 
komunalnych gminy. W roku 2003 nastąpiła niewielka obniŜka dynamiki strat, jednak gene-
ralnie ich wielkość wskazuje na konieczność podjęcia działań modernizacyjnych sieci. Struk-
turę wykorzystania wody przedstawiono w tabeli nr 29.  

 
Tabela 29. Struktura sprzedaŜy wody na terenie działania ZGKiM Zdzieszowice.  

lp. wyszczególnienie jedn. 
miary 

wyk. 
2001 

wyk. 
2002 

wyk. 
2003 

 
5:4 

 
6:5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Woda zakupiona od ZK „Zdzie-
szowice” tys.m3 617,89 729,59 665.26 1.181 0.912 

2. Wydobycie wody w ujęciach 
ZGKiM Zdzieszowice tys.m3 183,81 193,66 208,64 1.054 1.077 

3. SprzedaŜ wody ogółem tys.m3 661,14 695,64 684,21 1.052 0.984 
 w tym       
 - sołectwa tys.m3 111,36 116,88 145,05 1.050 1.241 
 - ZGL Leśnica tys.m3 36,00 40,02 47,14 1.112 1.178 
 - miasto tys.m3 513,77 538,75 492,02 1.049 0.913 

4. Straty tys.m3 140,56 227,62 189,69 1.619 0.833 
 Źródło: Materiały własne ZGKiM Zdzieszowice.  

 
Łączny pobór wody pobieranej dla celów komunalnych gminy Zdzieszowice (z 

uwzględnieniem zakupów od Zakładów Koksowniczych) w roku 2003 kształtował się na po-
ziomie 873.9 tys. m3. 
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3.4.1.1.3. Jakość wody wodociągowej. 

 
Woda ujmowana na ujęciach wodociągowych z uwagi na zanieczyszczenie związkami 

Ŝelaza i manganu wymaga uzdatnienia w celu zapewnienia warunków, jakim powinna odpo-
wiadać woda do picia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 
dnia 04.09.2000 r.  
Zwraca uwagę, Ŝe na ujęciu wody w Oleszce ujmującej niezanieczyszczoną wodę z utworów 
pstrego piaskowca i podającą ją bez uzdatniania do odbiorców, stwierdza się okresowo 
wzrost zawartości azotanów. Pod względem bakteriologicznym, ujmowana woda nie wykazu-
je Ŝadnych oznak zanieczyszczenia. Jakość wody ujmowanej bezpośrednio na ujęciach wód 
oraz wprowadzanej do sieci wodociągowej przedstawiona została w tabeli nr 30. 
 

Tabela 30. Jakość wód podziemnych ujmowanych na ujęciach zaopatrujących w miasto i gmi-
nę Zdzieszowice.  

SUW 
Krępna 

SUW 
Oleszka 

SUW 
Raszowa 

ZK Zdzieszowi-
ce ujęcie 

wskaźnik j.m. 
wartości 
dopusz-
czalne* surowa uzdatn. surowa uzdatn.

** 
surowa uzdatn. surowa uzdatn. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zapach  akcepto-
walny b.d. akcep-

towalny b.d. akcep-
towlny 

akcep-
towalny 

akcep-
towalny Z2SH2S 

akcep-
towalny 

mętność  mg/l 
SiO2 

1 b.d. 0.6 b.d. 0.6 12.9 0.4 1.1 0.4 

barwa mg/ 
lPt 

15 b.d. 1 b.d. 1 10 1 5 1 

przewodność 
elektryczna 

ugSc
m-1 2500 b.d. 664 b.d. 711 586 583 579 597 

amoniak mg/l 
NH4 

0.5 b.d. nw b.d. nw 0.41 nw 0.41 < 0.13 

azotyny mg/l 
NO2 

0.5 b.d. 0.004 b.d. 0.004 0.013 0.009 < 0.017 < 0.017 

azotany mg/l 
NO3 

50 b.d. 2.61 b.d. 45.54 0.72 1.42 < 0.180 2.36 

Ŝelazo mg/l 
Fe 

0,2 b.d. nw b.d. nw 0.72 nw 1.65 0.04 

mangan mg/l 
Mn 

0,05 b.d. < 0.01 b.d. < 0.01 0.13 0.01 0.22 0.01 

odczyn  
 pH 6,5-9,5 b.d. 7.2 b.d. 7,3 7,2 6.9 6.9 6.9 

bakterie Coli 
w 100 cm3 
wody 

 0 b.d. 0 b.d. 0 0 0 0 0 

bakterie 
Esherischia 
Coli w 100 
cm3 wody 

 0 b.d. 0 b.d. 0 0 0 0 0 

źródło: materiały ZGKiM w Zdzieszowicach 
*   dopuszczalne wartości  
**  parametry wody u odbiorcy – woda bez uzdatniania podawana jest wprost do sieci wodociągowej 

 

3.4.1.2. Pobór wód powierzchniowych.  

 
Jedynym zakładem, który dla potrzeb technologicznych prowadzi pobór wody powierzch-

niowej są Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. Woda powierzchniowa pobierana 
jest z ujęcia brzegowego na rzece Odrze w km 109 + 950 i jest wykorzystywana głównie dla 
celów chłodniczych i przeciwpoŜarowych.  
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Wielkość poboru wód powierzchniowych i podziemnych (w tym dla celów zaopatrzenia w 
wodę wodociągów miejskich) na terenie Zakładów Koksowniczych przedstawiono w tabeli nr 
31. 

 
Tabela 31. Pobór wód podziemnych i powierzchniowych przez Zakłady Koksownicze „Zdzie-
szowice”. 

pobór roczny [tys. m3/rok] 

lp. rodzaj wód 

wielkość poboru 
określona w pozwole-
niu wodno – prawnym 

[m3/d] 
2002 2003 

1 2  3 4 

1 woda podziemna 7 056 

2 479 
w tym dla celów zaopa-
trzenia ludności w wodę  

1 076.6 

2 428 
w tym dla celów zaopa-
trzenia ludności w wodę 

793.3 
2 woda powierzchniowa 21 900 3 293 4 377 
źródło: dane Wojewódzkiego Banku Emisji Zanieczyszczeń. Urząd Marszałkowski Opole.  

3.4.2. Odbiór i oczyszczanie ścieków. 
Wytwarzane na terenie gminy Zdzieszowice ścieki odprowadzane są do środowiska 

bądź to jako ścieki komunalne i przemysłowe, oczyszczone na oczyszczalni ścieków, bądź 
teŜ bez oczyszczenia, jako wody pochłodnicze, opadowe i infiltracyjne, odprowadzane do 
Potoku Anka i dalej do rzeki Odry.  
 
3.4.2.1. Wody pochłodnicze, opadowe i infiltracyjne.  

 
Wody pochłodnicze, opadowe, infiltracyjne i ochronne z odpompowywania studni uj-

mujących wody trzeciorzędowe, odprowadzane jest w postaci wód surowych poprzez kanał 
wylotowy  w km 109 + 020 do Potoku Anka, a dalej do rzeki Odry. W roku 2003 wg danych 
Wojewódzkiego Banku Emisji zanieczyszczeń wody te odprowadzone zostały w ilości ok. 1 
850 tys. m3. 

3.4.2.2. Oczyszczalnia ścieków. 

Gmina Zdzieszowice w zakresie oczyszczania ścieków obsługiwana jest przez zakła-
dową oczyszczalnię ścieków Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. W obrębie 
oczyszczalni wyróŜnia się część mechaniczno – chemiczną, mającą za zadanie usuwanie 
substancji olejowo – smołowych i zawiesiny oraz substancji chemicznie związanych w ście-
kach technologicznych oraz część mechaniczno – biologiczną, mającą za zadanie oczysz-
czenie ścieków przemysłowych i sanitarnych. 

 
Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia z podwyŜszonym usuwaniem biogenów 

metodą chemiczną, wybudowana w 1967 r., poddana została w latach 1996 – 1999 moder-
nizacji. W chwili obecnej oczyszczalnia obsługuje nie tylko macierzysty zakład, ale świadczy 
równieŜ usługi dla gminy Zdzieszowice (miasto Zdzieszowice, śyrowa), gm. Leśnica (miasto 
Leśnica, Góra Św. Anny) i Walce, obsługując ok. 19 000 mieszkańców (w tym 3000 pracują-
cych na terenie zakładu i 2000 mieszkańców Leśnicy i Góry Św. Anny). Przepustowość 
oczyszczalni wynosi 8 256 m3/dobę i 12 475 RLM.  
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Tabela 32. Ilość ścieków oczyszczanych na oczyszczalni ścieków przemysłowo - komunalnych 
w Zdzieszowicach w roku 2003. 

Ludność gminy obsługi-
wana przez oczyszczal-

nię ścieków 

 
Nr 

 
 
 

 
Lokalizacja 

 
Typ 

oczyszczalni 

 
Przepusto-

wość oczysz-
czalni 

 
[m3/d] 

 
Ilość oczyszczanych ścieków 

rok 2003 
 

[tys. m3/r] 

w liczbach 
bezwzględ-

nych 
[%] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Zdzieszowi-
ce 

mech.-biol – 
chem. 

 
 

8 256 
 

 
 

ogółem                              916.8 
w tym ścieki: 
bytowe                              254.8 
przemysłowe                     662.0  

13 913 79.3 

źródło: dane Wojewódzkiego Banku Emisji Zanieczyszczeń. Urząd Marszałkowski Opole.  

 
 
Oczyszczone ścieki po zakończeniu oczyszczania odprowadzane są do rzeki Ody po-

przez dwa kanały wylotowe, zlokalizowane w km 109 + 020 (wylot II – ścieki przemysłowe, 
wylot III – ścieki komunalne). Wielkość ładunku zanieczyszczeń wprowadzanego do rzeki 
określono w tabeli nr 33.  
 
Tabela 33. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych z zakładów 
przemysłowych w 2003 r. 

ładunek zanieczyszczeń [kg/rok] 
lp. wytwórca 

zrzut ście-
ków 

[tys. m3/rok] BZT5 ChZT zawiesina 
ogólna 

chlorki  + 
siarczany fenole 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

miasto i gmina 
Zdzieszowice (w 
tym Zakłady Kok-
sownicze) łącznie 

916.856 14 141.6 139 536.0 9 358.7 1 237 004 65.5 

2 ścieki przemysło-
we 

662.015 9 859.3 124 659.5 4 210.8 1 154 347 52.8 

3 ścieki komunalne 254.811 4 282.2 14 876.5 5 147.9 82 656.9 9. 7 
źródło: dane zakładowe do Wojewódzkiego Banku Emisji Zanieczyszczeń 

 

 

3.4.2.3. Sieć kanalizacyjna. 

 
Sieć kanalizacyjna gminy zapewnia obsługę mieszkańców miasta Zdzieszowice i wsi 

śyrowa, części mieszkańców gminy Leśnica (miasto Leśnica i wieś Góra Św. Anny) oraz 
część gminy Walce (wieś Stradunia).  

 
 
Powstające na terenie miasta Zdzieszowice i wsi śyrowa ścieki odprowadzane są do 

oczyszczalni ścieków systemem kanalizacji sanitarnej rozdzielczej, zapewniającej obsługę 
ok. 13 913 mieszkańców, co stanowi ok. 79.3 % mieszkańców gminy (tabela nr 34).  

 
 
Na system kanalizacji gminy składa się (stan 31.12.2003 r.): 

 
- kanalizacja sanitarna (rozdzielcza) - 26.782 km, w tym na terenie miasta 19.901 km 
- przyłącza kanalizacyjne - 453 szt., w tym na terenie miasta 341 szt. 
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Tabela 34. Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zdzieszowice w roku 2003.  
długość sieci kanalizacyjnej [m] 

lp. jednostka osadnicza łączna, w tym 
wykonana z: PCV kamionka/beton 

% ludności obsłu-
giwanej przez sieć 

kanalizacyjną 
1 2 3 4 5 6 
1 Zdzieszowice - miasto 19 901 6 356 13 545 100.0 
2 śyrowa   6 881 -   6 881 80.0 
3 Gmina - razem 26 782 6 356 20 426 79.3 

 
 
Zgodnie z danymi bilansowymi ZGKiM w Zdzieszowicach, w ciągu ostatnich lat 2001 – 

2003 zaznacza się tendencja stabilizacyjna ilości ścieków odbieranych z sektora komunal-
nego, przy wyraźnej tendencji spadkowej ilości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni. 
Związane jest to z poprawą stanu technicznego sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i ogra-
niczaniem ilości wód przypadkowych, dostających się do sieci wskutek jej nieszczelności 
(tzw. straty sieci) – tabela nr 35.  

 
Tabela 35. Bilans ścieków na terenie gminy Zdzieszowice w roku 2003.  
lp. rok ilość ścieków doprowadzana  

na oczyszczalnię ścieków 
[m3] 

ilość ścieków zebrana 
[m3] 

 

straty sieci 
[m3] 

1 2 3 4 5 
1 2001 820 983 469 772 351 211 
2 2002 782 541 485 884 296 657 
3 2003 669 005 445 548 223 457 

 

3.5. Gleby i stan ich czystości. 
 

3.5.1. Charakterystyka gleb. 

 
Właściwości gleb, stanowiące jeden z podstawowych komponentów środowiska przy-

rodniczego, decydują o ich przydatności dla rolniczego wykorzystania. Lokalne warunki przy-
rodnicze powodują, Ŝe gleby gminy Zdzieszowice zaliczają się do jednych z najsłabszych na 
obszarze województwa. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej osiąga war-
tość 63.3 pkt, przy średniej wojewódzkiej 87.2. 

 
Pod względem mechanicznych gleby gminy zaliczają się do kategorii lekkich i bardzo 

lekkich (ok. 75 %), gleby cięŜkie stanowią jedynie 3 % ogółu powierzchni. Pod względem ty-
pologicznym na terenie gminy dominują gleby brunatne i mady rzeczne, stanowiące ok. 79 % 
uŜytków rolnych. Zaliczają się one do Ŝytnich (ponad 50 % powierzchni gruntów), pszennych 
(ok. 25.5 % powierzchni gruntów) i zboŜowo – pastewnych (ok. 23.8 % powierzchni gruntów 
ornych) kompleksów glebowych. Pod względem bonitacyjnym grunty orne cechują się niską 
wartością – na klasę V i VI przypada ponad 56 % gruntów ornych, a klasy najlepsze – IIIa i 
IIIb stanowią tylko 16.6 %. W strukturze uŜytków zielonych dominują klasy najsłabsze, IV – 
VI, stanowiąc ok. 96 % uŜytków zielonych.  
 
Tabela 36. Typy gleb na terenie gminy Zdzieszowice.  
Lp. Typy gleb Powierzchnia [ha] Udział [%] 
1 2 3 4 
1 brunatne 2094.6 52.0 
2 mady 1081.0 26.9 
3 rędziny brunatne 284.9 7.0 
4 pseudobielicowe 265.5 6.6 
5 gleby organiczne 192.0 4.8 
6 czarne ziemie 102.5 2.7 
7 razem 4019.1 100.0 
śródło: dane UMiG Zdzieszowice  
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Tabela 37. Kompleksy rolniczej przydatności gleb na terenie gminy Zdzieszowice. 

Kompleksy rolniczej przydatności gleb [% gruntów ornych] Lp. 
II – pszenny  

dobry 
(pszenno - bu-

raczany) 

IV Ŝytni bardzo 
dobry  

(pszenno – Ŝyt-
ni) 

V 
Ŝytni dobry 

VI 
Ŝytni słaby 

VII 
Ŝytni  

najsłabszy 

VIII 
zboŜowo 

 - pastewny 

1 2 3 4 5 6 7 
1 17.5 8.0 10.4 26.8 13.5 23.8 
śródło: dane UMiG Zdzieszowice 

 
Tabela 38. Bonitacja gruntów ornych na terenie gminy Zdzieszowice. 

Struktura bonitacyjna gruntów ornych [%] 
Grunty orne UŜytki zielone 

Lp. 

IIIa i IIIb IV V VI I i II III IV V VI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 16.6 27.4 31.0 25.0 0.3 21.0 58.0 17.0 3.7 
śródło: dane UMiG Zdzieszowice 
 
Tabela 39. Bonitacja gruntów ornych na terenie gminy Zdzieszowice. 

kategorie gleb gminy Zdzieszowice Lp. 
sołectwo bardzo lekkie lekkie średnie cięŜkie 

1 2 3 4 5 6 
1 Krępna - 64,9 35,1 - 
2 Rozwadza - 87,2 12,8 - 
3 Jasiona 56,0 40,0 4,0 - 
4 śyrowa 55,7 27,8 16,5 - 
5 Januszkowice 8,8 29,1 43,4 18,7 
6 Oleszka 45,7 54,3 - - 
7 Zdzieszowice 10,0 44,7 44,2 1,1 
8 Gmina razem 25,0 50,0 22,0 3,0 

 
 

ZróŜnicowana przydatność rolnicza gleb pozwala na uprawę szeregu tradycyjnych ro-
ślin zboŜowych: pszenicy, Ŝyta, jęczmienia, owsa, pszenŜyta i innych mieszanek zboŜowych, 
kukurydzy, jak i szeregu roślin warzywnych, w tym ziemniaków, rzepaku, warzyw grunto-
wych. Strukturę zasiewów najwaŜniejszych roślin uprawnych ujmowanych w statystykach 
przedstawiono na części tabelarycznej (tabela nr 40). 

 
Tabela 40. Struktura zasiewów w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy 
 Zdzieszowice. 

Lp. Struktura zasiewów w gospodarstwach indywidualnych 
Powierzchnia zasie-

wów 
[ha] 

1 2 3 
1 zboŜa razem, w tym: 1759 
 zboŜowe razem, w tym: 1591 
 pszenica 480 
 Ŝyto 300 
 jęczmień 311 
 owies 100 
 pszeŜyto 130 
 mieszanki zboŜowe 270 

2 mieszanki zboŜowe strączkowe 18 
3 kukurydza na ziarno 150 
4 ziemniaki 50 
5 rzepak 10 
6 okopowe pastewne 3 
7 kukurydza na zielonki 3 
8 strączkowe pastewne 10 
9 koniczyna, lucerna 2 

10 warzywa gruntowe 13 
11 truskawki 2 
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12 pozostałe uprawy 20 
13 ogrody przydomowe 10 

śródło: dane UMiG Zdzieszowice 
 

3.5.2. Jakość gruntów ornych, zanieczyszczenie metalami cięŜkimi. 

 
Badania stanu jakości gleb w zakresie odczynu, zawartości makroelementów i mikro-

elementów (w tym metali cięŜkich) wykonuje Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu. W tabeli 
nr 41 przedstawiono wyniki badań za lata 1998 – 1999 r. 

 
 Przeprowadzone badania kwasowości oraz potrzeb wapnowania wskazują, Ŝe gleby 

gminy Zdzieszowice cechują się wartościami umiarkowanymi, nie odbiegającymi w zasadni-
czy sposób od wartości odnotowywanymi na terenie powiatu i w całym województwie. Jedy-
nie w zakresie zawartości magnezu, gleby gminy Zdzieszowice cechują się mniejszą zawar-
tością (związane jest to z większym udziałem węglanów i dolomitów w budowie skał 
macierzystych gleb). 

 
Rysunek 3. Odczyn gleb na terenie gminy Zdzieszowice. 

1,7% 12,0%

28,0%

40,0%

19,0%

bardzo kwasne

kwasne

lekko kwaśne

obojętny

zasadowy

 
Źródło:  Materiały UMiG w Zdzieszowicach. 

   
  



Program ochrony środowiska dla gminy Zdzieszowice 

Prawa autorskie INTEREKO  58  

Rysunek 4. Potrzeby wapnowania gruntów ornych gminy Zdzieszowice. 

4,5% 6,8%
11,0%

21,0%
57,0%

konieczne wapnowanie

potrzebne wapnowanie

wskazane wapnowanie

ograniczone wapnowanie

zbędne wapnowanie

 
Źródło: Materiały UMiG w Zdzieszowicach. 
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Tabela 41. Wyniki badań odczynu gleb i zawartości makropierwiastków w gruntach ornych na terenie gminy Zdzieszowice w latach 1998 – 1999. 

odczyn potrzeby wapnowania zawartość fosforu zawartość potasu zawartość magnezu 

lp 
  

miejsco-
wość 

  
bar-
dzo 
kwa-
śny 

kwa-
sny 

lek-
ko 

kwa-
śny 

obo-
jetny 

zasa
do-
wy 

ko-
niec
zne 

po-
trze
bne 

wsk
aza-
ne 

ogra
ni-
czo
ne 

zbę
dne 

bar-
dzo 
ni-
ska 

ni-
ska 

śred
nia 

wys
oka 

bar-
dzo 
wy-

soka 

bar-
dzo 
ni-
ska 

ni-
ska 

śred
nia 

wy-
soka 

bar-
dzo 
wy-

soka 

bar-
dzo 
ni-
ska 

ni-
ska 

śred
nia 

wys
oka 

bar-
dzo 
wy-

soka 

1 
  

Krępna 
  9,6 21,3 57,4 11,7 - 9,6 14,9 25,5 20,2 29,8 8,5 30,9 27,6 16,0 17,0 28,7 53,2 14,9 1,1 2,1 21,2 16,0 29,8 21,3 11,7 

2 
  

Rozwadza 
  6,4 38,3 38,3 17,0 - 8,5 27,7 21,3 17,0 25,5 10,6 29,8 23,4 23,4 12,8 34,0 25,5 29,8 4,3 6,4 12,0 18,3 26,1 20,3 23,3 

3 
  

Jasiona 
  14,7 25,3 36,0 20,0 4,0 2,7 18,7 9,3 18,7 50,6 1,3 8,0 29,3 33,3 28,1 - 13,3 37,3 17,3 32,1 9,3 42,7 34,7 10,7 2,6 

4 
  

śyrowa 
  23,7 36,1 29,9 10,3 - 14,5 21,6 18,6 23,7 21,6 2,1 2,1 17,5 24,7 53,6 0,3 23,7 33,0 21,6 12,4 20,6 38,1 28,9 9,3 3,1 

5 
  

Janusz-
kowice 

  
26,4 37,9 29,1 6,6 - 43,3 20,9 19,2 9,9 6,6 6,0 30,2 28,0 22,5 13,2 50,5 35,2 10,4 3,3 0,6 7,7 17,0 31,9 20,3 23,1 

6 
  

Oleszka 
  

8,7 15,2 37,0 32,6 6,5 - 10,9 10,9 10,9 67,3 - - 6,5 32,6 60,9 4,3 21,7 32,6 21,7 19,6 8,7 30,4 30,4 21,7 8,7 

7 
  

Zdzieszo-
wice 

5,8 24,0 48,5 20,9 0,8 7,3 14,5 24,5 19,7 34,0 10,5 24,7 26,3 21,5 17,0 25,9 29,0 19,3 7,8 18,0 11,5 17,4 32.0 21,1 17,8 

8 RAZEM 
GMINA 

13 28 39 17 3 14 18 18 17 33 6 20 22 24 28 24 28 25 11 12 13 26 30 18 13 

9 
POWIAT 
KRAP-

KOWICE 
9 28 46 16 1 13 17 22 22 26 6 23 28 21 22 22 31 25 11 11 22 27 26 11 14 

10 
WOJE-
WÓDZ-
TWO 

11 41 49 8                     

Źródło: Materiały UMiG w Zdzieszowicach, Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2000. WIOŚ Opole, 2001 r.  
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Badania na zawartość w gruntach ornych metali cięŜkich na terenie województwa 
opolskiego wykonane zostały w latach 1992 – 97 na zlecenie ówczesnego Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki śywnościowej, przez Instytutu Upraw NawoŜenia i Gleboznawstwa w Puła-
wach. Na obszarze gminy Zdzieszowice badania przeprowadzone zostały w 11 punktach 
pomiarowych.  
 
Tabela 42. Wyniki badań zawartości metali cięŜkich w glebach gruntów ornych gminy Zdzie-
szowice. 

Zawartość całkowita w 
mg/kg 

 

 
Udział próbek gleby w stopniu zanieczyszczenia (liczba 

próbek) 
 

Rodzaj 
zanie-
czysz-
czenia 

Ilość 
prób 

min max śred-
nia I II III IV V Suma 

I-V % 

Kadm 11 0,22 1.02 0,56 8 ─ ─ 8 72.7 

Miedź 11 9.8 32.3 15.8 2 ─ ─ 1 18.2 

Nikiel 11 8.2 33.0 14.4 2 ─ ─ 1 18.2 

Ołów 11 14,9 52.3 26.4 3 ─ ─ 1 27.3 

Cynk 11 25.0 163,5 65.9 4 ─ ─ 3 45.4 

 
Zgodnie z wytycznymi Instytutu Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa wyróŜnia się 5 

stopni zanieczyszczenia gleb metalami ( Pb, Zn, Cu, Ni, Cd ). Dopuszczalne zawartości wy-
branych metali śladowych podano w tabeli nr 43. 

Zawartości metali występujące w glebach o zerowym stopniu zanieczyszczenia (gleby 
niezanieczyszczone) przyjmuje się jako naturalne zawartości tych pierwiastków w po-
wierzchniowej warstwie gleb. 

 
W obrębie kaŜdego stopnia jakości gleb wyróŜniono 3 grupy o zróŜnicowanym pH 

oraz składzie mechanicznym. Odczyn gleb jest waŜnym czynnikiem wpływającym na stopień 
przyswajalności metali dla roślin, natomiast skład mechaniczny decyduje o mobilności a więc 
o dostępności metali. 

 
WyróŜnia się następujące grupy: 

 
a - g   - gleby bardzo lekkie małej zawartości frakcji spławianej ( < 10 %), niezaleŜnie od pH 

- gleby  lekkie ( 10 – 20% frakcji spławianej),  bardzo  kwaśne pH < 4,5  i kwaśne  pH      
4,5 - 5,5 i słabo kwaśne pH 5,6 – 6,5 

 
b - g - gleby lekkie ( 10 – 20 % frakcji spławianej), odczyn obojętny pH > 6,5 
 - gleby średnie ( 20 – 30% frakcji spławianej), bardzo kwaśne pH < 4,5 i kwaśne pH 

4,5 – 5,5 
 - gleby cięŜkie ( > 35% frakcji spławianej), bardzo kwaśne pH < 4,5 i kwaśne pH 4,6 

– 5,5 
 - gleby mineralno-organiczne zawartość substancji organicznej 6 – 10%, bez względu 

na pH 
 
c- g - gleby średnio cięŜkie  ( 20 – 30% frakcji spławianej ) i cięŜkie ( > 35% frakcji spła-

wianej, słabo kwaśne  pH 5,5 – 6,5 lub obojętne pH > 6,5  
 - gleby organiczno-mineralne i organiczne zawartości substancji organicznej >10%, 

bez względu na pH 
 

W zaleŜności od stopnia zanieczyszczenia gleb zalecana się róŜne uŜytkowanie np. 
przeznaczenie pod uprawy rolnicze, lub wyłączenie z produkcji rolnej. 
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Stopień 0 - gleby o naturalnej zawartości metali śladowych, mogą być przeznaczone pod 
wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze. 
Stopień I – gleby o podwyŜszonej zawartości metali, mogą być przeznaczone pod wszystkie 
uprawy polowe, z ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla dzieci.  
Stopień II – gleby słabo zanieczyszczone. Na glebach tych wykluczyć naleŜy niektóre upra-
wy ogrodnicze jak np. sałata, szpinak, kalafior. Dozwolona jest uprawa roślin zboŜowych, 
okopowych i pastewnych. 
Stopień III – gleby średni zanieczyszczone. Wszystkie uprawy naraŜone są na skaŜenie. 
Dopuszczalna jest uprawa roślin zboŜowych, okopowych i pastewnych pod warunkiem okre-
sowej kontroli poziomu metali w konsumpcyjnych częściach roślin. Zalecane są uprawy ro-
ślin przemysłowych i traw nasiennych. 
Stopień IV – gleby silnie zanieczyszczone. Gleby takie powinny być wyłączone z produkcji 
rolniczej. Dopuszcza się jedynie produkcję roślin przemysłowych ( len, konopie, wiklina), 
produkcję materiału siewnego zbóŜ i traw. Zaleca się zabiegi rekultywacyjne, a głównie wap-
nowanie i wprowadzanie substancji organicznej. 
Stopień V – gleby bardzo silnie zanieczyszczone. Gleby o takim stopniu zanieczyszczenia 
naleŜy wyłączyć z produkcji rolniczej i poddać zabiegom rekultywacyjnym. 
 
Tabela 43. Graniczne zawartości (mg/kg) metali cięŜkich w powierzchniowej warstwie (0-20 cm) 
gleb, odpowiadające róŜnym stopniom zanieczyszczenia, wg metodyki oceny gleb opracowa-
nej przez IUNG Puławy. 

Stopień zanieczyszczenia gleb Metal Grupa gle-
by 0 I II III IV V 

a - g 30 70 100 500 2500 >2500 
b - c 50 100 250 1000 5000 >5000 

Ołów 
Pb 

c - g 70 200 500 2000 7000 >7000 
a - g 50 100 300 700 3000 >3000 
b - c 70 200 500 1500 5000 >5000 

Cynk 
Zn 

c - g 100 300 1000 3000 8000 >8000 
a - g 15 30 50 80 300 >300 
b - c 25 50 80 100 500 >500 

Miedź 
Cu 

c - g 40 70 100 150 750 >750 
a - g 10 30 50 100 400 >400 
b - c 25 50 75 150 600 >600 

Nikiel 
Ni 

c - g 50 75 100 300 1000 >1000 
a - g 0,3 1 2 3 5 >5 
b - c 0,5 1,5 3 5 10 >10 

Kadm 
Cd 

c - g 1,0 3 5 10 20 >20 
 
 
Tabela 44. Ocena zanieczyszczenia gleb metalami cięŜkimi gruntów ornych gminy  
Zdzieszowice. 

Procentowy udział próbek gleby o wyŜszej niŜ naturalna (zawartości 
metali cięŜkich Gmina 

  

Liczba ba-
danych pró-

bek gleby 
Kadm (Cd) Miedź (Cu) Nikiel (Ni) Ołów (Pb) Cynk (Zn) 

Zdzieszowice 11 72.7 18.2 18.2 27.3 45.4 

 
Zgodnie z zastosowaną metodyką stęŜenie wszystkich metali cięŜkich w gruntach 

gminy przekracza wartości graniczne dla I stopnia zanieczyszczenia (gleby o podwyŜszonej 
zawartości metali, mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe, z ograniczeniem 
warzyw przeznaczonych dla dzieci), przy czym największy udział przekraczania wartości nor-
matywnych odnotowano w przypadku kadmu i cynku.  
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3.6. Surowce mineralne. 
 
3.6.1. Udokumentowane złoŜa surowców mineralnych.   

 
Gmina Zdzieszowice naleŜy do obszarów o stosunkowo ubogiej bazie surowców mi-

neralnych. Budowa geologiczna gminy wskazuje na wyraźną dominację kruszyw natural-
nych, związanych z osadami rzecznymi doliny Odry oraz surowców ilastych ceramiki budow-
lanej, związanej z utworami gliniastymi, lodowcowymi. 

 
Zasoby bilansowe surowców mineralnych stanowią ok. 0.8 % zasobów województwa 

opolskiego. Ogółem na obszarze gminy udokumentowanych zostało cztery złoŜa surowców 
mineralnych, w tym trzy zaliczają się do kruszyw naturalnych, a jedno do surowców ilastych 
ceramiki budowlanej (eksploatacja zaniechana). 
 
 
Tabela 45. Wykaz udokumentowanych złóŜ surowców mineralnych na obszarze gminy Zdzie-
szowice.  

zasoby udokumentowane [tys. ton] 
Lp. złoŜe surowiec 

geologiczne przemysłowe 

roczne wydo-
bycie 
[tony] 

1 2 3 4 5 6 
1 Januszkowice – Le-

siany (E) 
kruszywo naturalne 2 648 1 715  

2 Koźle – Krępna (P) kruszywo naturalne 4 219 - - 
3 Krępna (P) kruszywo naturalne 21 230 - - 
4 Krępna II (Z) surowiec ilasty cera-

miki budowlanej 
284 - - 

Razem 28 381 1 715  
Województwo 3 568 144 1 041 479  

E – złoŜe eksploatowane, P – złoŜe rozpoznane wstępnie, Z – złoŜe zaniechane 
 
 

Kruszywa naturalne dla celów budowlanych aktualnie eksploatowane sa na terenie złoŜa 
Januszkowice – Lesiany. Dla złoŜa ustalone zostały zasoby w wysokości 2 648 tys. ton., z 
czego dla celów przemysłowych w ilości 1 715 tys. ton. Zgodnie z koncesją nr 4/2002 r. wy-
dana przez Wojewodę Opolskiego znak ŚR.II-JJ-7412/6/02 z dnia 08.05.2002 r. wielkość za-
sobów moŜliwych do wydobycia ustalona została na poziomie 1 346.7 tys. ton. Zgodnie z 
w/w koncesją ustanowiony został równieŜ obszar górniczy o powierzchni 105 200 m2 oraz te-
ren górniczy o powierzchni 136 300 m2. Eksploatacja złoŜa prowadzona jest spod lustra wo-
dy.  
 

Pozostałe złoŜa kruszywa naturalnego po wstępnym udokumentowaniu nie podlegały 
dalszym pracom dokumentacyjnym, stanowiąc rezerwę surowcową. Z uwagi na znaczenie 
doliny Odry w systemie przyrodniczym województwa, powszechność występowania kruszy-
wa naturalnego oraz jego wysoka podaŜ na rynku, złoŜa te aktualnie nie są przewidywane do 
uruchomienia eksploatacji. 
 

ZłoŜe surowców ilastych ceramiki budowlanej Krępna II po wielu latach eksploatacji zo-
stały zaniechane, bez perspektywy kontynuacji działalności wydobywczej.  
 
 
3.6.2.  Degradacja powierzchni ziemi. 
 

Dewastacja i degradacja powierzchni ziemi na obszarze gminy związana jest z gospo-
darką rolną oraz z eksploatacją surowców mineralnych, przede wszystkim kruszywa natural-
nego dla celów budowlanych. Pozostałości po eksploatacji surowców w postaci zawodnio-
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nych zbiorników wodnych występują w rejonie Januszkowic (Januszkowice – Otok, janusz-
kowice – Krasowa) i Krępnej. Dawne pozostałości po eksploatacji surowców węglanowych 
występują w rejonie wsi Oleszka, w obrębie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”.  
 

Zgodnie z danymi ewidencyjnymi, na terenie gminy Zdzieszowice ogólna powierzchnia 
gruntów zdewastowanych, wymagających rekultywacji wynosi ok. 53 ha. 

 
 

Tabela 46. Dewastacja powierzchni ziemi na terenie gminy Zdzieszowice. 
grunty wymagające rekultywacji [ha] lp gmina 

ogółem zdewastowane zdegradowane 
1 2 3 4 5 
1. Zdzieszowice 53 53 - 
2. województwo 3976 3692 284 

Źródło: Województwo opolskie w roku 1998 roku. Urząd Statystyczny Opole, 1999 
             Stan środowiska w województwie opolskim w latach 1997 – 1998. WIOŚ Opole, 1999 

 

3.7. Powietrze atmosferyczne 

3.7.1. Emisja zanieczyszczeń atmosferycznych. 
 
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie gmi-

ny Zdzieszowice są Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o., zlokalizowane na tere-
nie miasta Zdzieszowice. Pod względem emisji miasto Zdzieszowice stanowi drugi w skali 
województwa oraz czterdziesty w skali kraju ośrodek emisji zanieczyszczeń (tabela nr 47).  

 

 
 
Tabela 47.  Miasta o duŜej skali zagroŜenia środowiska emisją zanieczyszczeń powietrza w 
2002 r.  

emisja zanieczyszczeń [tys. Mg/rok] 
pyłowe gazowe lp. miejsce 

w kraju miasto 
 ogółem so2 no2 co 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 20 Kędzierzyn – Koźle 1.5 1567.4 5.3 3.4 1554.5 
2 40 Zdzieszowice 0.2 782.1 0.7 0.6 778.6 
3 56 Opole 0.5 434.1 0.8 0.8 431.4 
Źródło: Ochrona środowiska 2003. GUS, Warszawa 2003 r. 

 
Emisja zanieczyszczeń pyłowych w roku 2002 osiągnęła wartość 0.201 tys. Mg, co 

stanowiło 3.7 % emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciąŜliwych dla 
czystości powietrza w województwie, natomiast emisja zanieczyszczeń gazowych osiągnęła 
wartość 782.1 Mg/r (łącznie z emisją CO2), co stanowiło ok. 6.5 % emisji gazowej wojewódz-
twa.  

 
Wielkość emisji zanieczyszczeń na terenie gminy, zgodnie z tendencją ogólnopolską i 

wojewódzką, od początku lat dziewięćdziesiątych wykazuje trwałą tendencję spadkową (o 
ok. 97 % w przypadku zanieczyszczeń pyłowych i ok. 85 % w przypadku zanieczyszczeń ga-
zowych), wynikającą głównie z przeprowadzonych działań ograniczających emisję, jak rów-
nieŜ z obniŜonego tempa rozwoju gospodarczego. 
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Tabela 48. Emisja zanieczyszczeń pyłowo – gazowych gminy Zdzieszowice na tle województwa. 

 
Emisja zanieczyszczeń Stopień redukcji zanieczyszczeń [%] 

Lp. rok 
pyłowych 

gazowych (bez 
CO2) 

ogółem 
pyłowych gazowych 

tys. ton 

1 
Zdzieszowice 
                      2000                                    
województwo                      

0.640 
 

7 .714 

6.696 
 

57.500 

79.2 
 

99.2 

82.6 
 

63.4 

2 
Zdzieszowice 
                      2001             
województwo                      

0.266 
 

7 431 

5.692 
 

54.500 

92.6 
 

99.3 

85.0 
 

64.4 

3 
Zdzieszowice 
                      2002                                
województwo                      

0.201 
 

5 400 

3.509 
 

48.200 

90.8 
 

99.5 

90.0 
 

64.5 
 
 źródło: Wg „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2000”. WIOŚ, Opole, 2001 r. 
 źródło: Wg „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2001”. WIOŚ, Opole, 2002 r. 
 źródło: Wg „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2002”. WIOŚ, Opole, 2003 r. 
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Tabela 49. Emisja zanieczyszczeń atmosferycznych w gminie Zdzieszowice, powiecie krapkowickim i w województwie opolskim w latach 2000 – 
2003. 

zanieczyszczenia wyemitowane do powietrza atmosferycznego 
zanieczyszczenia zatrzymane i zneutra-
lizowane w urządzeniach oczyszczają-

cych 
pyłowe gazowe  pyłowe gazowe  

w tym ogółem ogółem 
so2 no2 CO2 

ogółem ogółem (bez CO2) 
Lp. powiat rok 

 
 
 

ogółem 
 
 

Mg/a  Mg/a Mg/km2  Mg/a 
z CO2 

Mg/km2 

(bez CO2) 
 Mg/a Mg/a Mg/a %  

wytworzonych 
% 

wytworzonych 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 gmina  

Zdzieszowice 
2000 
2001 
2002 

801097 
798353 
782310 

640 
266 
201 

11.0 
4.6 
3.5 

800457 
798087 
782109 

115.4 
98.1 
60.5  

837 
810 
705 

1106 
789 
604 

793761 
792395 
778600 

79.2 
92.6 
90.8 

82.6 
85.0 
90.0 

2 powiat 
krapkowicki 

2000 
2001 
2002 

3244856 
2924594 
2609805 

1 494 
1 136 
705  

3.4 
2.6 
1.6 

3243362 
2923458 
2609100 

25.0 
24.1 
20.5 

1136 
1055 
1010 

3204 
3012 
2800 

3232331 
2912810 
2600100 

98.5 
99.0 
99.3 

74.2 
75.1 
77.3 

3 województwo 
Opolskie 

2000 
2001 
2002 

14457714 
13717431 
12066100 

7 714 
7 431 
5 400 

0.8 
0.8 
0.6 

14450000 
13710000 
12060700 

6.1 
5.8 
5.1 

18015 
17525 
14800 

20475 
19491 
18100 

14390000 
13650000 
12012500 

99.2 
99.3 
99.5 

63.4 
64.4 
64.5 

Źródło: Ochrona środowiska 2001. GUS, Warszawa 2001 r. 
Źródło: Ochrona środowiska 2002. GUS, Warszawa 2002 r. 
Źródło: Ochrona środowiska 2003. GUS, Warszawa 2003 r. 
Dane Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego (baza danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego) 
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Stale malejąca wielkość emisji do powietrza atmosferycznego jest między innymi wyni-

kiem poniesionych w okresie transformacji nakładów finansowych na redukcję zanieczysz-
czeń wprowadzanych do powietrza. Gmina Zdzieszowice charakteryzuje się wysokim 
wskaźnikiem redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych (ok. 90.0 % przy średniej wojewódz-
kiej ok. 64.5 %) oraz wysokim, ale nieznacznie niŜszym niŜ średnia wojewódzka wskaźni-
kiem redukcji zanieczyszczeń pyłowych. Pod względem jednostkowej emisji zanieczyszczeń 
gmina Zdzieszowice ze wskaźnikiem 3.5 Mg/km2 zanieczyszczeń pyłowych i 60.5 Mg/km2 
zanieczyszczeń gazowych zajmuje pierwsze miejsce w województwie (tabela nr 49). 
 

3.7.2. Struktura i źródła emisji zanieczyszczeń. 

 
Emisja zanieczyszczeń na terenie gminy Zdzieszowice występuje w postaci: 

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

 

3.7.2.1. Emisja zorganizowana. 

 
Emisja zorganizowana, na podstawie przeprowadzonej w 2003 r. inwentaryzacji do „Pro-

jektu załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy 
Zdzieszowice” powodowana jest przez:  

- 1 źródło spalania paliw o mocach znamionowych większych niŜ 1 MW, o łącznej mo-
cy ok. 400.5 MWt  - Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. 

- 36 źródeł spalania paliw o mocach zainstalowanych poniŜej 1 MW – łącznie 3.1 MWt  

(kotłownie przemysłowe i komunalne) 
- procesy technologiczne prowadzone w zakładach przemysłowych 
 
Do głównych źródeł emisji na obszarze gminy Zdzieszowice zalicza się następujące jed-

nostki: 
 
 

Tabela 50. Główne źródła emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenia gminy 
Zdzieszowice. 

Lp. Lokalizacja źródła emisji zanie-
czyszczeń Miejscowość  Moc grzewcza  

[MWt] 
Rodzaj paliwa 

1 2 3 4 5 
emisja ze źródeł o mocy grzewczej powyŜej 1.0 MW 

1 Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” 
Sp. z o.o. 

ul. Powstańców Ślą-
skich 1, Zdzieszowi-
ce. 

400.5 gaz koksowniczy 
/węgiel 

emisja ze źródeł o mocy grzewczej poniŜej 1.0 MW 
1 Zakład stolarski „Mixpol” ul. Parkowa 2, 

Zdzieszowice 
0.600 biomasa 

2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 ul. 1-go Maja 11, 
Zdzieszowice 

0.358 koks 

3 Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Chrobrego 6, 
Zdzieszowice 

0.354 koks 

4 Nordenia Polska Sp. z o.o. ul. Rozwadzka 4, 
Zdzieszowice 

0.337 gaz 

5 Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Strzelecka 1, 
Zdzieszowice 

0.300 węgiel/koks 

6 Wspólnota Mieszkaniowa śyrowa ul. Ogrodowa 9a, śy-
rowa 

0.300 węgiel 

7 Masarnia Rozwadza ul. Szkolna, Rozwa-
dza 

0.296 koks 
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8 Wspólnota Mieszkaniowa 25-27 i 31-
33 w Rozwadzy 

ul. Szkolna 31-33, 
Rozwadza 

0.292 gaz 

9 Zakład Konstrukcji Maszyn - WAKRO ul. Zdzieszowicka 
51, Krępna 

0.274 gaz płynny 

10 Eurocar Wieczorek – salon samocho-
dowy i lakiernia 

ul. Fabryczna, 
Zdzieszowice 

0.267 olej opałowy 

11 DREMEX – tartak, skład materiałów 
budowlanych 

ul. Filarskiego 39, 
Zdzieszowice 

0.250 biomasa 

12 WAFRI – Zakład Produkcji Mas i Za-
praw Budowlanych  

Krępna 0.240 gaz płynny 

13 „Jedynka” OPBP nr 1 ul. Filarskiego 1, 
Zdzieszowice 

0.160 olej 

14 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Chrobrego 20, 
Zdzieszowice 

0.125 gaz 

15 Wspólnota Mieszkaniowa Krępna ul. Cegielniana 12, 
Krępna 

0.120 floto 

16 Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Rozwadzy 

ul. Szkolna 5, Roz-
wadza 

0.115 gaz 

17 PIAST – Strzelecka Spółdzielnia Spo-
Ŝywców 

ul. G. Św. Anny, 
Zdzieszowice 

0.100 gaz 

18 Publiczna Szkoła Podstawowa w śy-
rowej 

ul. Wojska Polskiego 
4, śyrowa 

0.081 gaz 

19 Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Krępnej 

ul. Zdzieszowicka 
39, Krępna 

0.080 węgiel 

20 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ja-
nuszkowicach 

ul. Lesiańska 6, 
Krępna 

0.075 olej 

21 PIAST – Strzelecka Spółdzielnia Spo-
Ŝywców 

ul. Akacjowa, Zdzie-
szowice 

0.060 gaz 

22 ZGKiM ul. Wschodnia 2, 
Zdzieszowice 

0.060 koks 

23 AMEX Technika Zamocowań ul. Osadnicza 4 0.050 węgiel 
24 Publiczne Przedszkole nr 6 ul. K. Miarki 36, 

Zdzieszowice 
0.044 koks 

25 ZGKiM ul. Chrobrego, 
Zdzieszowice 

0.044 koks 

26 Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Wojska Polskiego 
10, śyrowa 

0.044 węgiel/koks 

27 Publiczne Przedszkole nr 2 ul. 1-go Maja 11, 
Zdzieszowice 

0.040 koks 

28 Bal – Tech  Zakład Podzespołów Elek-
tronicznych 

ul. Korfantego 2, 
Rozwadza 

0.040 gaz 

29 Ośrodek Zdrowia w Krępnej ul. Jasiońska 8, 
Krępna 

0.040 olej 

30 śłobek Samorządowy ul. Piastów 20, 
Zdzieszowice 

0.023 koks 

31 Publiczna Szkoła Podstawowa w śy-
rowej 

ul. Wojska Polskiego 
4, śyrowa 

0.023 gaz 

32 Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Główna 11, Ja-
siona 

0.021 węgielkoks 

33 Publiczna Szkoła Podstawowa w śy-
rowej 

ul. Wojska Polskiego 
4, śyrowa 

0.021 gaz 

34 Publiczne Przedszkole śyrowa ul. Poprzeczna 7, śy-
rowa 

0.021 gaz 

35 Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Chrobrego 13, 
Zdzieszowice 

0.020 węgiel/koks 

36 PPHU „Konkret ALU ART.” S.c. ul. Zdzieszowicka 8, 
Rozwadza 

0.015 węgiel 

SUMA 3.100  
 
 
Wielkość emisji zanieczyszczeń z terenu gminy Zdzieszowice przedstawiona została w 

tabeli nr 52. Emisja ta określona została na podstawie danych Wojewódzkiego Banku Da-
nych Emisyjnych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego.  

 



Program ochrony środowiska dla gminy Zdzieszowice 

Prawa autorskie INTEREKO  68  

Tabela 51. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na terenie gminy Zdzieszowice w 2003 
roku.  

Wielkość emisji zanieczyszczeń [Mg/rok] Lp. substancja 
miasto gmina łącznie 

1 2 3 4 5 
1 razem gmina w tym: 898722,106 37,819 898759,924 
2 suma pyłów 121,099 2,070 123,170 
3 suma gazów 898601,006 35,748 898636,755 

Emisja wybranych substancji 
4 dwutlenek siarki 378,021 0,000 378,023 
5 dwutlenek azotu 739,887 0,007 739,894 
6 tlenek węgla 2800,780 0,008 2800,788 
7 dwutlenek węgla 894651,839 0,000 894651,839 
8 pył ogółem 121,099 1,934 123,034 
9 węglowodory alifatyczne 0,000 0,000 0,000 

10 węglowodory aromatyczne 0,000 0,000 0,000 
11 amoniak 8,894 0,000 8,894 
12 ksylen 0,000 0,133 0,133 
13 toluen 0,000 0,010 0,010 
14 alkohole 0,000 17,753 17,753 
15 octany 0,000 9,006 9,006 

Źródło: Wojewódzki Bank Danych Emisyjnych Marszałka Województwa Opolskiego. 
 
Wielkość emisji w roku 2002 i 2003 z wybranych zakładów, o największym udziale w 

strumieniu emisji zanieczyszczeń określona została na podstawie Wojewódzkiego Banku 
Danych Emisyjnych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego oraz danych 
uzyskanych od uŜytkowników.  

 
Decydujące znaczenie dla emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na tere-

nie gminy posiadają Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. Jest to jedno z najwięk-
szych (3) 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. 

 
Źródłem emisji zanieczyszczeń na terenie zakładu jest: 
 

• elektrociepłownia o łącznej mocy zainstalowanej 400.5 MWt (3 kotły OPG – 140) 
• instalacja do wytwarzania koksu i węglopochodnych, w tym wydziały: 

- P1 – przygotowania mieszanki węglowej (węglownia I i II) 
- P2 – wydział piecowni I (obejmuje baterie węglowe 1 – 6 wraz z 4 wieŜami ga-

szenia baterii) 
- P3 – wydział odzysku węglopochodnych i oczyszczania gazu - w jego obrębie 

znajduje się Wytwórnia kwasu siarkowego) 
- P5 – wydział piecowni II (obejmuje baterie 7 – 10 wraz z 4 wieŜami gaszenia ba-

terii 7 – 10) 
- kotłownia oczyszczalni ścieków wyposaŜona w 2 kotły Eca IV o mocy 0.466 MWt 

 
 
Łączna emisja zanieczyszczeń z zakładu w roku 2003 wg danych Wojewódzkiego Banku 

Danych Emisyjnych wynosiła (Mg/rok): 
- pył   -       121.01  
- dwutlenek siarki  -       378.02 
- tlenki azotu  -       739.88 
- tlenek węgla  -     2800.77 
- dwutlenek węgla  - 894649.68 
- amoniak   -         8.894 
- kwasy nieorganiczne -         8.555 
- bezno – a – piren -         0.012 
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- benzen   -         0.051 
- węglowodory alifat. -         1.165 
- węglowodory aromat. -         7.712 
- dwusiarczek węgla -                  0.013 

 
Oprócz Zakładów Koksowniczych, do większych źródeł emisji zanieczyszczeń atmosfe-

rycznych na terenie gminy (znikomych w stosunku do ZK), obejmujących emisje z procesów 
technologicznych naleŜą: 

 
⇒ Nordenia Polska Spółka z o.o. w Zdzieszowicach, emitująca zanieczyszczenia z proce-

sów produkcji opakowań polietylenowych i nakładania nadruków w ilości (wg danych 
Wojewódzkiego Banku Danych Emisyjnych za rok 2003): 

- alkohole alifatyczne i pochodne  - 30.540 Mg/rok 
- etery i pochodne    -   3.540 Mg/rok 
- węglowodory alifatyczne   -   1.040 Mg/rok 

⇒ BOC Gazy sp. z o.o. Warszawa, oddział w Zdzieszowicach, emitująca zanieczyszcze-
nia z procesów produkcji acetylenu spręŜonego w ilości (wg danych Wojewódzkiego 
Banku Danych Emisyjnych za rok 2002) 

- ketony i pochodne   - 0.18659 Mg/rok 
- kwasy nieorganiczne i ich sole  - 0.00203 Mg/rok 
- pyły     - 0.20927 Mg/rok 
- węglowodory alifatyczne   - 2.90545 Mg/rok 

⇒ Przedsiębiorstwo Remontowo – Produkcyjne ZK – REM w Zdzieszowicach, emitujące 
zanieczyszczenia z procesów ślusarsko - spawalniczych w ilości (wg danych Woje-
wódzkiego Banku Danych Emisyjnych za rok 2003): 

- dwutlenek siarki    - 0.00217 Mg/rok 
- dwutlenek węgla    - 2.16173 Mg/rok 
- pyły     - 0.00037 Mg/rok 
- tlenek węgla    - 0.00035 Mg/rok 
- tlenki azotu    - 0.00291 Mg/rok 
- węglowodory alifatyczne   - 0.00155 Mg/rok 
- węglowodory aromatyczne  - 0.00007 Mg/rok 

⇒ Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „EKOPAL” w Zdzieszowicach, emitujące za-
nieczyszczenia z procesów obrotu paliwami i usług transportowych w ilości (wg danych 
Wojewódzkiego Banku Danych Emisyjnych za rok 2003): 

- dwutlenek siarki    - 0.0180 Mg/rok 
- węglowodory    - 0.0080 Mg/rok 
- pyły     - 0.0190 Mg/rok 
- tlenek węgla    - 0.0080 Mg/rok 
- tlenki azotu    - 0.0600 Mg/rok 
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3.7.2.2. Emisja niska.  

 
Niska emisja zanieczyszczeń wywoływana jest przez indywidualne źródła grzewcze (pie-

ce kaflowe, kotły węglowe, olejowe, gazowe) zasilające budynki mieszkalne i uŜyteczności 
publicznej. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest znaczna liczba źródeł rozproszonych, 
wprowadzających zanieczyszczenia poprzez niskie emitory. Z uwagi na małą sprawność 
procesu spalania i niekorzystne warunki rozprzestrzeniania, emisja ta, w połączeniu z emisją 
ze źródeł komunikacyjnych stanowi obecnie główne źródło uciąŜliwości, odpowiedzialne za 
jakość powietrza na terenach zabudowanych. Z uwagi na charakter i rozproszenie źródeł, 
emisja ta jest trudna do zbilansowania i nie jest kontrolowana w skali kraju, województwa i 
gminy. Niemniej w wielu przypadkach, z uwagi na lokalne uwarunkowania, emisja z niskich 
źródeł zanieczyszczeń decyduje o stanie higieniczno – sanitarnym powietrza. 

 
Na terenie gminy Zdzieszowice w strukturze ogrzewania i emisji dominują źródła grzew-

cze związane z Zakładami Koksowniczymi „Zdzieszowice” sp. z o.o. Wg danych bilansowych 
zawartych w „Projekcie załoŜeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
gminy Zdzieszowice”, łączne zapotrzebowanie na moc cieplna w gminie wynosi ok. 327 MWt 
(w tym dla celów przemysłowych 284 MWt). W chwili obecnej system ciepłowniczy pokrywa 
ok. 32 % (14 MWt) potrzeb cieplnych gminy, reszta w ilości 68 % (29 MWt) 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 ba-

zie którego pokrywane jest 99 % potrzeb cieplnych miasta. Pozostała część potrzeb ciepl-
nych pokrywana jest z wykorzystaniem paliwa gazowego i w mniejszym stopniu oleju opało-
wego i biomasy.  

 
Wielkość niskiej emisji zanieczyszczeń pozostaje w zaleŜności od stopnia centralizacji 

źródeł ciepła (stopień uciepłownienia) i gazyfikacji gminy. Analiza wyposaŜenia mieszkań w 
instalacje wskazuje, Ŝe na terenie gminy Zdzieszowice dostęp do sieci gazowniczej ma za-
pewnionych ok. 66.5 % mieszkań (3 253 odbiorców) i ok. 65.9 % mieszkańców (w tym na te-
renie miasta odpowiednio 83.1 % i 82.8 %), natomiast do centralnego ogrzewania ok. 92.1 % 
mieszkań i ok. 93.7 % mieszkańców (w tym na terenie miasta odpowiednio 95.1 % i 95.6 %).  

 
Szacunkowy strumień emisji zanieczyszczeń pochodzących z niskich źródeł emisji na te-

renie gminy szacuje się na poziomie:  
• pył 
• dwutlenek siarki 
• tlenki azotu 
• tlenek węgla 
• dwutlenek węgla 
• BaP 

 
Tabela 52. Emisja zanieczyszczeń z niskich źródeł emisji.  

emisja 
SO2 NO2 CO Pył lp. grupa źródeł emisji 

[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] 
1 2 3 4 5 6 
1 niska emisja zanieczyszczeń 120.04 16.13 376.77 284.47 

 
Analiza zuŜycia gazu, długości i dostępu do sieci gazowej wskazuje, Ŝe stopień zgazyfi-

kowania gminy jest stosunkowo wysoki. Na ogólną ilość gospodarstw domowych w gminie 
19 575, ok. 3 274 (16.7 %) posiada dostęp do sieci gazowej, w tym tylko 349 wykorzystuje 
gaz dla celów grzewczych.  
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Tabela 53. ZuŜycie gazu sieciowego na terenie gminy Zdzieszowice w 2003 r.  

lp. 

długość sieci gazo-
wej czynnej, roz-

dzielczej 
[km] 

ilość podłączeń do 
budynków  

mieszkalnych 
[km] 

odbiorcy gazu sieciowego 
[szt] 

zuŜycie gazu sieciowego 
w gospodarstwach 

domowych 
[tys. m3/rok] 

1 2 3 4 5 6 7 
ogółem 3 284 ogółem 1 541.7 
w tym gospodar-
stwa domowe: 3 235 1394,1 1 

 
53.7 w tym  
miasto 27.3 

847 w tym  
miasto 584 

w tym ogrzewane 
gazem: 349 

w tym dla ce-
lów grzew-
czych: 

555.0 

źródło: Górnośląska spółka Gazownicza Sp. z o.o. w Zabrzu – Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu 

 

3.7.2.3. Emisja ze źródeł komunikacyjnych 

 
Badania prowadzone na terenie miast Polski wskazują, Ŝe obok energetyki i ciepłownic-

twa do największych źródeł zanieczyszczenia powietrza zalicza się komunikacja drogowa. W 
wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do powietrza atmosferycznego przedo-
stają się zanieczyszczenia gazowe (tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla, węglowodo-
ry) oraz pyłowe, w tym zawierające związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. 

 
Szacowana wielkość emisji gazów ze źródeł mobilnych na terenie Polski wynosi ponad 

28 % łącznej emisji tlenku węgla, 42 % łącznej emisji tlenków azotu i 28 % łącznej emisji 
niemetanowych, lotnych związków organicznych (NLZO). Z uwagi na stale rosnącą liczbę 
pojazdów mechanicznych - zarejestrowanych na terenie gminy, wjeŜdŜających i przejeŜdŜa-
jących - emisja ze źródeł komunikacyjnych odgrywa coraz większą rolę w kształtowaniu sta-
nu higieniczno – sanitarnego powietrza, w szczególności na terenach zabudowanych.  
 

Wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych - oprócz cech charakteryzu-
jących poszczególne pojazdy mechaniczne, rodzaj spalanego paliwa, warunki pracy silnika i 
stan nawierzchni - pozostaje w związku z długością sieci drogowej oraz natęŜeniem panują-
cego na nich ruchu pojazdów. Na terenie gminy występują drogi zaliczane do: 

 
- dróg krajowych i autostrad  -   5.0 km 
- dróg wojewódzkich  - 11.2 km 
- dróg powiatowych  - 28.6 km 
- drogi gminne   - 46.0 km 
- drogi miejskie, lokalne - 23.0 km 
- drogi transportu rolnego - 87.3 km 

 
Wg danych GDDKiA oddział w Opolu, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Powia-

towego Zarządu Dróg szacuje się następujące natęŜenie pojazdów samochodowych: 
 
- drogi powiatowe  - 50 poj/godz. 
- drogi wojewódzkie  - 91 poj/godz. 
- autostrada   - 547 poj/godz 
 

a struktura pojazdów obejmuje: 
  

- drogi powiatowe – osobowe – 72.3 %, dostawcze – 7.4 %, cięŜarowe – 26.1 %, au-
tobusy – 1.9 %, motocykle – 1.5 % 

- droga wojewódzka – osobowe – 81.1 %, dostawcze – 7.7 %, cięŜarowe – 7.7 %, au-
tobusy – 2.9 %, motocykle – 0.6 % 
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- autostrada – osobowe – 68.4 %, dostawcze – 11.5 %, cięŜarowe – 18.4 %, autobu-
sy – 1.5 %, motocykle – 0.1 % 

 
Z uwagi na brak wiarygodnych modeli matematycznych i wskaźników emisyjnych dla ru-

chu komunikacyjnego, duŜą ilość zmiennych wpływających na wielkość emisji, jak i samą ich 
zmienność, nie przeprowadzono szacunków emisji, uznając je za mało wiarygodne. Z analizy 
literatury wynika jednak, Ŝe oddziaływanie zanieczyszczeń komunikacyjnych zamyka się w 
bliskim sąsiedztwie ciągów drogowych i szybko maleje, wraz z odległością od korony drogi.   

3.7.2.3. Emisja niezorganizowana. 

 
Na terenie gminy Zdzieszowice emisja ze źródeł niezorganizowanych związana jest z 

funkcjonowaniem obiektów powierzchniowych i emitorów, wprowadzających zanieczyszcze-
nia 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 ście-
ków Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. Do źródeł emisji niezorganizowanej 
zaliczyć naleŜy równieŜ procesy deflacyjne (wywiewanie) gruntów uŜytkowanych rolniczo. Z 
uwagi na lokalizację obiektów powierzchniowych (tereny zakładowe, oddalone od terenów 
zabudowy mieszkalnej) zjawisko to ma charakter lokalny i nie wpływa istotnie na kształtowa-
nie się strumienia emisji oraz standardy jakościowe powietrza. 

 

3.7.3. Stan jakościowy powietrza atmosferycznego. 
 

Monitoring jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Zdzieszowice prowadzo-
ny jest w oparciu o stacje sieci nadzoru ogólnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemio-
logicznej w Opolu oraz w oparciu o zakładową sieć kontrolno – pomiarową Zakładów Kok-
sowniczych. Na terenie w/w stacji pomiarowych prowadzone są pomiary stęŜenia pyłu za-
wieszonego ogółem, pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu i 
kadmu w pyle zawieszonym, siarkowodoru, beznenu, toluenu, ksylenu oraz opadu pyłu.  

 

3.7.3.1. Wstępna ocena jakości powietrza w Zdzieszowicach. 

 
Ocena wstępna jakości powietrza atmosferycznego przeprowadzona została w 2002 

r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ramach oceny jakości po-
wietrza dla całego województwa. Ocena jakości powietrza atmosferycznego dokonana zosta-
ła w strefach – jednostkach terytorialnych tworzonych przez miasta i aglomeracje o liczbie 
mieszkańców powyŜej 250 tysięcy i powiaty, na podstawie „Wskazówek do modernizacji ja-
kości powietrza pod kątem dostosowania systemu do wymagań Unii Europejskiej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem duŜych miast”.  

 
Ocena jakości dokonana została w klasach dla substancji zanieczyszczających w 

oparciu o kryteria „ochrony zdrowia” – dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony 
PM10, ołów, ozon, benzen, tlenek węgla oraz „ochrona ekosystemów  - roślin” – dwutlenek 
siarki, dwutlenek azotu, ozon. WyróŜnione klasy zanieczyszczenia obejmują obszary: 
– klasa I - obszar, na terenie którego najwyŜsze stęŜenia zanieczyszczeń przekraczają 

górny próg oszacowania dla kaŜdego z zanieczyszczeń  
– klasa II - obszar, na terenie którego najwyŜsze stęŜenia zanieczyszczeń zawierają 

się pomiędzy dolnym i górnym progiem oszacowania 
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– klasa III - obszar, na terenie którego najwyŜsze stęŜenia zanieczyszczeń nie prze-
kraczają dolnego progu oszacowania 

 

Przeprowadzona ocena określa zróŜnicowanie przestrzenne województwa opolskiego 
pod względem jakości powietrza atmosferycznego (jako jedyna analizuje stan powietrza na 
obszarze całego województwa). Stan jakościowy powietrza na obszarze województwa gene-
ralnie ocenić naleŜy jako dobry. W przypadku większości oznaczanych substancji, wartości 
stęŜeń zanieczyszczeń na obszarze całego województwa nie przekraczają wartości odpo-
wiadającej II i III klasie (są znacząco niŜsze niŜ wartości normatywne), a tylko w przypadku 5 
substancji (pył zawieszony PM10, ozon, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, benzen) na czę-
ści obszaru województwa stęŜenia zanieczyszczeń wykazują podwyŜszony poziom zanie-
czyszczenia – tabela nr 54. 

 
Tabela 54. Wyniki wstępnej klasyfikacji stref jakości powietrza atmosferycznego w powiecie 
krapkowickim na tle województwa. 

ochrona zdrowia ludzkiego ochrona ekosyste-
mów/roślin lp. strefa/powiat 

ben-
zen NO2 SO2 Pb O3 CO pył NO2 SO2 O3 

1 brzeski III I III III I III I III II I 
2 głubczycki  III III III III I III I III II I 

3 kędzierzyńsko – ko-
zielski I I I III I III I II I I 

4 kluczborski III III III III I III I III II I 
5 krapkowicki III III I III I III I III II I 
6 namysłowski III III III III I III I III II I 
7 nyski III II III III I III I III II I 
8 oleski III III III III I III I III II I 
9 opolski III III III III I III I III II I 
10 prudnicki III III III III I III I III II I 
11 strzelecki III III III III I III I III I I 
12 grodzki - Opole II I III III I III I n.k. - - 
Źródło – Klasyfikacja stref według kryteriów monitoringowych i propozycja reorganizacji systemu monitoringu powietrza. WIOŚ 
Opole, 2003 r.  

 
W wyniku badań dla terenu powiatu Krapkowice (największy wpływ na jakość powietrza 

w powiecie posiadają Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach) uzyskano następujące wyni-
ki: 

- I klasa ze względu na zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10, dwutlenkiem 
siarki i ozonem  

- III klasa ze względu na zanieczyszczenie benzenem, tlenkiem węgla, dwutlenkiem 
azotu i ołowiem 

3.7.3.2. Ocena bieŜąca jakości powietrza w powiecie krapkowickim. 

 
Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska Wojewoda corocznie dokonuje oceny 

poziomu substancji zanieczyszczających w powietrzu w obrębie wyznaczonych stref, w celu  
określenia – w zaleŜności od wykazanych poziomów stęŜeń zanieczyszczeń - niezbędnych 
działań ochronnych, zapewniających uzyskanie wymaganych standardów jakości środowi-
ska.  Podstawą zaliczenie strefy do określonej klasy stanowią wyniki uzyskane na obszarach 
o najwyŜszych poziomach stęŜeń danego zanieczyszczenia w strefie, z tym, Ŝe zaliczenie 
strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza jej zakwalifikowanie do opracowania 
programu ochrony powietrza (POP). 
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Tabela 55. Klasy stref i wymagane działania w zaleŜności od poziomów stęŜeń zanieczyszcze-
nia, uzyskanych w pierwszej rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy jest okre-
ślony margines tolerancji. 

Poziom stęŜeń Klasa 
strefy 

Wymagane działania 

nie przekraczający wartości1) dopuszczalnej A brak 
powyŜej wartości dopuszczalnej1) lecz nie 
przekraczający wartości dopuszczalnej po-
większonej o margines tolerancji  

B − określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych 

powyŜej wartości dopuszczalnej powiększonej 
o margines tolerancji C 

− określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych 
oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o margines 
tolerancji, 

− opracowanie programu ochrony powietrza POP 

moŜliwość przekroczenia wartości dopusz-
czalnej powiększonej o margines tolerancji1) 
na niektórych obszarach; ocena dla tych ob-
szarów  oparta na podstawach uznanych za 
niewystarczające do zaliczenia strefy do klasy 
C (do opracowania POP) 

B/C 

− określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych 
oraz potencjalnych obszarów przekroczeń wartości do-
puszczalnych powiększonych o margines tolerancji (uzy-
skanych w oparciu o dostępne „niewystarczająco pewne”, 
lecz wstępnie zaakceptowane, dane i metody), 

− przeprowadzenie dodatkowych badań w celu potwierdzenia 
potrzeby (lub braku potrzeby) działań na rzecz poprawy ja-
kości powietrza (opracowania POP) 

1)  - z uwzględnieniem dozwolonych poziomów częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w 
sprawie dopuszczalnych poziomów 

 
Przeprowadzona ocena bieŜąca wykazała, Ŝe stan jakości powietrza na terenie powiatu 

krapkowickiego odpowiada klasie B ze względu na poziom pyłu i benzenu, co oznacza ko-
nieczność określenia obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych dla tej strefy.   
 
Tabela 56. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla 
kaŜdej strefy uzyskana w ocenie rocznej za 2002 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów w 
celu ochrony zdrowia. 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy Lp Nazwa 

strefy 
Kod 

strefy 
SO2 NO2 

PM1
0 

Pb C6H6 CO O3 

Klasa 
ogólna 
strefy 

Wymagane działa-
nia kierunkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 powiat brzeski 4.16.23.01 A B B/C A A A A B 

Określenie obsza-
rów przekroczeń 
wartości dopusz-
czalnych 

2 powiat 
głubczycki 4.16.23.02 A A B/C A A A A B j. w. 

3 
powiat  
kędzierzyńsko-
kozielski 

4.16.23.03 A A C A C A A C 

Określenie obsza-
rów przekroczeń 
wartości dopusz-
czalnych powięk-
szonych o margines 
tolerancji oraz 
opracowanie POP 

4 powiat kluczborski 4.16.23.04 A B/C B/C A A A A B 

Określenie obsza-
rów przekroczeń 
wartości dopusz-
czalnych 

5 powiat krapkowic-
ki 4.16.23.05. A A B/C A B/C A A B j. w. 

6 powiat  
namysłowski 

4.16.23.06 A A B/C A A A A B j. w. 

7 powiat  
nyski 4.16.23.07. A A A A A A A A 

utrzymanie jakości 
powietrza na tym 
samym lub lepszym 
poziomie 

8 powiat  
oleski 

4.16.23.08 A A B/C A A A A B 

Określenie obsza-
rów przekroczeń 
wartości dopusz-
czalnych 

9 powiat grodzki Opo-
le 

4.16.23.61 A A B/C A B/C A A B j. w. 

10 powiat  
opolski 4.16.23.09 A A B/C A A A A B j. w. 

11 powiat  
prudnicki 

4.16.23.10 A B C A A A A C Określenie obsza-
rów przekroczeń 
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wartości dopusz-
czalnych powięk-
szonych o margines 
tolerancji oraz 
opracowanie POP 

12 powiat  
strzelecki 

4.16.23.11 A B/C B/C A A A A B 

Określenie obsza-
rów przekroczeń 
wartości dopusz-
czalnych 

 

3.7.4. Monitoring powietrza atmosferycznego. 
 

3.7.4.1.Zanieczyszczenia pyłowe. 
 
Zakłady Koksownicze, stanowiąc największe na terenie gminy źródło emisji zanieczysz-

czeń pyłowych, wpływają w sposób bezpośredni na kształtowanie się stanu higieniczno – 
sanitarnego powietrza w gminie Zdzieszowice.  

 

3.7.4.1.1. Pył zawieszony i pył zawieszony PM10 

 
Pomiary stęŜeń zanieczyszczeń pyłowych w latach 1992– 2002 na terenie gminy Zdzie-

szowice prowadzone były w 6 punktach pomiarowych, zlokalizowanych na terenie miasta i w 
otoczeniu Zakładów Koksowniczych oraz w 1 punkcie pomiarowym, zlokalizowanym na tere-
nie Zakładu. 

Średnioroczne wartości stęŜeń zanieczyszczeń od roku 1997 wykazują istotny spadek 
we wszystkich punktach pomiarowych, od wielkości ponadnormatywnych, obserwowanych  
w latach 1993 – 1994, stabilizując się w latach 1997 – 2002 na poziomie 25 – 45 % normy 
dopuszczalnej, średniorocznej (tabela nr 57). Odmiennie kształtuje się stan jakościowy po-
wietrza w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na terenie zakładu (ulica Filarska). W punk-
cie tym, stęŜenie pyłu zawieszonego w latach 2000 – 2002 powróciło do poziomu odnotowy-
wanego w latach 1992 – 1997, przekraczając ponownie dopuszczalna wartość normatywną.  

 
Tabela 57. Wartości średniorocznych stęŜeń zanieczyszczeń w latach 1992 – 2002 r. w stacjach 
pomiarowych Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” sp. z o.o.  

Lokalizacja sta-
cji pomiarowej Wartości średniorocznych stęŜeń pyłu zawieszonego  w latach 1992 - 2002 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Zdzieszowice 
ul. Miarki 25,0 42,1 35,4 34,0 33,3 17,8 14,8 14,9 15,6 17,6 17,2 

Zdzieszowice 
ul. Sienkiewicz
a 

12,0 28,6 33,6 33,5 28,0 15,4 12,8 13,0 14,1 16,4 17,1 

Krępna 11,0 58,8 38,2 28,1 28,1 10,1 7,8 7,3 3,6 16,9 9,8 

Jasiona 15,0 35,8 35,0 30,1 26,3 8,3 6,9 6,8 3,9 9,6 9,8 

Januszkowice 13,0 38,8 42,2 32,7 36,6 14,4 13,5 11,3 7,7 13,8 12.9 

Zdzieszowice, 
ul. Filarskiego 

52,3 138,0 86,9 86,3 78,5 41,2 30,6 29,4 64,3 43,2 59,0 

norma 40.0 
źródło: źródło: dane własne z monitoringu zakładowego ZK „Zdzieszowice” oraz WIOŚ Opole 
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Pomiary stęŜenia metali cięŜkich w pyle zawieszonym prowadzone w latach 1999 – 2001 
w punkcie pomiarowym WSSE (przy czym w roku 2001 zakończono pomiary zawartości 
kadmu), nie wykazały przekroczenia dopuszczalnej wartości średniorocznej zarówno dla stę-
Ŝeń ołowiu jak i kadmu (tabela 58). 

 
Tabela 58. StęŜenia metali w pyle zawieszonym na podstawie pomiarów Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Zdzieszowicach w okresie 1999 – 2001. 

StęŜenia metali w pyle zawieszonym [ug/m3] 
Lp. miejscowość rok 

ołów kadm 

1 2 3 4 5 
1 Zdzieszowice 

(ul. Kościuszki  10) 
1999 
2000 
2001 

0.0241 
0.0099 
0.0135 

0.0008 
0.0003 
0.0004 

norma 0.5000 0.0100 
Źródło -  Materiały WSSE w Opolu 
 

3.7.4.1.2. Opad pyłu  

 
Systematyczne pomiary opadu pyłu w otoczeniu Zakładów Koksowniczych w Zdzieszo-

wicach prowadzone były w 5 punktach pomiarowych. Wyniki pomiarów wskazują na utrzy-
mywanie się wartości rocznych we wszystkich punktach pomiarowych poniŜej wartości do-
puszczalnej, przy czym wartości maksymalne, dochodzące do 80 % normy dopuszczalnej 
odnotowywane były w bezpośredniej bliskości zakładu. W przypadku pozostałych stanowisk 
wielkość opadu pyłu na ogół nie przekraczała 75 g/m2/rok (tabela nr 59). 
 
Tabela 59. Wartości opadu pyłu w latach 1992 – 2002 r. w stacjach pomiarowych Zakładów 
Koksowniczych „Zdzieszowice” sp. z o.o.  

Lokalizacja stacji 
pomiarowej Wartości opadu pyłu  w latach 1992 - 2002 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Zdzieszowice 
ul. Miarki 112,7 94,1 130,4 164,7 183,6 139,1 161,3 155,2 184,8 149,1 166,7 

Zdzieszowice 
ul. Sienkiewicza 144,2 127,7 180,4 153,1 169,4 132,3 151,5 148,2 162,7 142,6 163,9 

Krępna 44,2 44,5 39,0 31,7 35,2 38,6 43,3 41,0 62,7 67,2 61,2 

Jasiona 39,4 57,4 42,1 28,7 38,8 42,2 46,2 41,7 82,3 71,8 61,3 

Januszkowice 128,3 100,0 121,8 146,6 156,2 72,4 64,0 49,7 49,7 67,1 74,4 

norma 200.0 
źródło: dane własne z monitoringu zakładowego ZK „Zdzieszowice” oraz WIOŚ Opole 

 
 

3.7.4.2. Zanieczyszczenia gazowe. 
 

Zakłady Koksownicze, stanowiąc największy zakład produkcyjny na terenie gminy, po-
siadają jednocześnie największy wpływ na stan higieniczno – sanitarny nie tylko gminy, ale 
równieŜ w połączeniu z aglomeracją kędzierzyńsko – kozielską, województwa opolskiego.  

 
Pomiary stęŜeń zanieczyszczeń gazowych na terenie gminy Zdzieszowice prowadzone 

były w sieci zakładowej ZK „Zdzieszowice” oraz w punkcie pomiarowym WSSE w Opolu. 
Wyniki pomiarów imisyjnych wskazują, Ŝe w zakładowej sieci pomiarowej w latach 2000 – 
2002 nie odnotowano przekraczania wartości dopuszczalnych, a stan czystości powietrza 
uległ, po osiągnięciu wartości minimalnej w połowie lat dziewięćdziesiątych, stopniowemu 
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wzrostowi do poziomu lub powyŜej wartości z początku transformacji (wyraźna dekoniunktu-
ra gospodarcza).  

 
Pomiary stęŜeń zanieczyszczeń dwutlenkiem siarki w latach 1992 – 2002 w punktach 

sieci pomiarowej Zakładów Koksowniczych wskazują na stopniową poprawę jakości powie-
trza w okresie 1992 – 1996 i powolne pogarszanie w okresie 1996 – 2002. Aczkolwiek po-
ziomy imisji osiągnęły wartość nawet dwukrotnie wyŜszą niŜ w okresie występowania stęŜeń 
minimalnych, to ich wartość maksymalna utrzymuje się na poziomie dwukrotnie niŜszym niŜ 
obowiązujące normy. W przypadku punktu pomiarowego, zlokalizowanego na terenie zakła-
du przy ulicy Filarskiego, poziom imisji od początku lat dziewięćdziesiątych ulegał stopniowej 
poprawie, osiągając wartość 2.5 krotnie niŜszą niŜ w roku maksymalnym, 1993 (tabela 60). 
 

W podobny sposób kształtuje się stan higieniczno – sanitarny powietrza tlenkami azotu. 
Na terenie miasta Zdzieszowice w przeciągu ostatniego dziesięciolecia, po okresie stopnio-
wej poprawy w okresie środkowym 1996, obserwuje się stopniowy wzrost imisji do poziomów 
przekraczających wartości charakterystyczne dla początku lat dziewięćdziesiątych. Jednak w 
kaŜdym przypadku, wartości te istotnie odbiegają od poziomów normatywnych (tabela 60).  

 
Istotne znaczenie dla kształtowania standardów jakościowych powietrza w gminie Zdzie-

szowice odgrywa poziom imisji siarkowodoru (substancja odorowo czynna). W analizowa-
nym okresie, praktycznie we wszystkich punktach pomiarowych zlokalizowanych w otoczeniu 
zakładu nie odnotowywano wartości przekraczającej poziom odniesienia, Wartość ta prze-
kraczana była bezpośrednio na terenie zakładu, w połowie lat 90 – tych. Od tamtego okresu 
obserwuje się utrzymywanie bezpiecznych poziomów imisyjnych, nie przekraczających w 
skrajnych przypadkach 60 % wartości poziomu odniesienia (tabela 60).  

 
Charakterystycznym zanieczyszczeniem dla gminy Zdzieszowice jest benzen. Długo-

okresowe pomiary imisji benzenu w powietrzu atmosferycznym rejonu Zdzieszowic wskazu-
ją, Ŝe w całym rozpatrywanym okresie wartości te nie przekraczały więcej niŜ 60 % poziomu 
normatywnego, i to zarówno na terenie zakładu, w jego najbliŜszym otoczeniu, jak i w miej-
scowościach połoŜonych w dalszej odległości (tabela 60).  

 
Tabela 60. Poziom średniorocznych wartości stęŜeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, siar-
kowodoru i benzenu w okresie 1992-2002 w stacjach pomiarowych naleŜących do Zakładów 
Koksowniczych „Zdzieszowice”. 

Wartości średniorocznych stęŜeń zanieczyszczeń  w latach 1992 - 2002 Lokalizacja stacji

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Średnioroczne wartości stęŜeń dwutlenku siarki [ µg/m3 ] – norma dopuszczalna 40.0 ug/m
3
 

Zdzieszowice 
ul. Miarki 

9,0 7,1 5,4 3,5 3,5 9,3 9,9 12,5 22,0 16,1 18,0 

Zdzieszowice 
ul. Sienkiewicza 7,0 8,5 5,4 3,4 3,7 7,6 9,2 11,5 22,2 16,5 17,8 

Krępna 9,0 1,9 1,4 0,9 0,8 5,4 5,6 6,0 5,5 10,8 10,2 

Jasiona 9,0 3,1 1,2 0,7 1,4 4,8 5,6 6,2 5,4 10,6 9,8 

Januszkowice 10,0 5,0 4,5 2,5 2,4 7,4 8,7 9,3 10,4 15,7 12,9 

Zdzieszowice,  

ul. Filarskiego 
38,8 56,5 56,0 43,1 55,3 31,7 23,6 22,4 39,2 24,8 23,2 

Średnioroczne wartości stęŜeń dwutlenku azotu [ µg/m3 ] - norma dopuszczalna 40.0 ug/m
3
 

Zdzieszowice 
ul. Miarki 

12,7 13,6 11,0 16,8 7,3 6,8 6,5 6,0 7,3 14,9 17,2 

Zdzieszowice 
ul. Sienkiewicza 

15,1 13,7 11,0 15,6 7,5 6,2 6,1 5,6 7,0 14,0 17,4 
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Wartości średniorocznych stęŜeń zanieczyszczeń  w latach 1992 - 2002 Lokalizacja stacji

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Krępna 5,0 5,8 2,8 3,2 2,9 5,0 4,8 6,8 4,3 8,3 9,8 

Jasiona 3,6 3,1 2,4 2,9 2,2 4,7 4,5 5,8 4,2 7,8 9,8 

Januszkowice 8,1 5,2 4,5 10,4 6,2 6,3 6,3 6,0 5,7 13,0 12,6 

Zdzieszowice,  

ul. Filarskiego 
17,1 12,7 15,1 13,7 11,0 15,6 7,5 7,0 7,5 16,3 20,5 

Średnioroczne wartości stęŜeń siarkowodoru [ µg/m3 ] – wartość odniesienia 5.0  ug/m
3
 

Zdzieszowice 
ul. Miarki 

2,2 2,2 0,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 2,4 2,1 

Zdzieszowice 
ul. Sienkiewicza 

2,1 2,2 0,9 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 2,3 1,9 

Krępna 1,7 1,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 1,5 1,6 

Jasiona 1,8 1,8 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 1,4 1,5 

Januszkowice 2,0 2,2 0,8 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 2,2 1,9 

Zdzieszowice,  

ul. Filarskiego 
4.9 3.2 6.5 7.0 6.9 1.9 2.5 2.7 2.2 4.1 3.0 

Średnioroczne wartości stęŜeń benzenu [ µg/m3 ] - norma dopuszczalna 5.0 ug/m
3
 

Zdzieszowice 
ul. Miarki 2,8 3,1 1,4 1,0 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 2,4 2,4 

Zdzieszowice 
ul. Sienkiewicza 

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

Krępna 1,1 1,1 0,7 0,5 0,4 0,8 0,9 0,9 0,7 0,9 0,2 

Jasiona 1,4 1,1 0,6 0,4 0,4 0,7 0,8 0,7 0,7 0,9 0,2 

Januszkowice 2,2 2,0 1,3 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 0,9 1,7 1,5 

źródło: dane własne z monitoringu zakładowego ZK „Zdzieszowice” oraz WIOŚ Opole 

 
Na ogólnie dobry obraz jakości powietrza w otoczeniu Zakładów Koksowniczych w 

zakresie stęŜeń rocznych, nakłada się imisja zanieczyszczęń średniodobowych benzenu i 
jego pochodnych. Prowadzone przez WSSE w Opolu na terenie miasta pomiary stęŜeń ben-
zenu, wskazują na znaczące, nawet 9 - krotne przekroczenie wartości normatywnych (tabela 
61).  Zanieczyszczenie powietrza związkami aromatycznymi (ksylen, toluen) utrzymują się 
przez cały okres rozpatrywania na poziomie znacząco niŜszym od dopuszczalnego.  
 
Tabela 61. StęŜenia węglowodorów aromatycznych w Zdzieszowicach na podstawie pomiarów  
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu w okresie 2000 – 2001. 

StęŜenia roczne ug/m3 
Lp. Lokalizacja punktu pomiarowego 

rok maksymalne,  
średniodobowe 

roczne 

1 2 3 4 5 
BENZEN 

1 Zdzieszowice, ul.Kościuszki 10                                        2000 75 20 
                                                                                            2001 91 15 

TOLUEN 
2 Zdzieszowice, ul.Kościuszki 10                                       2000 20 10 
  2001 20 9 

KSYLEN 
3 Zdzieszowice, ul.Kościuszki 10                                        2000 29 5 
  2001 19 5 
źródło: dane WSSE Opole 
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3.8. Gospodarka odpadami.  
 
Szczegółowe dane dotyczące aktualnej oraz programowanej gospodarki odpadami w 

gminie Zdzieszowice zostały przedstawione w osobnej dokumentacji: „Plan gospodarki od-
padami dla gminy Zdzieszowice”. Dokumentacja ta w pełni wyczerpuje zagadnienia ujęte w 
art. 14 ustawy o odpadach. W niniejszym opracowaniu przedstawiono syntetyczne wyniki in-
wentaryzacji ilości i rodzajów odpadów powstających w sektorze komunalnym i gospodar-
czym. 

3.8.1. Odpady komunalne. 

3.8.1.1. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 
Zdzieszowice 

 
Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Zdzieszowice obliczono stosu-
jąc dwie metody szacunkowe przedstawione w: 

− „Poradnik – powiatowe i gminne lany gospodarki odpadami” . 
− Krajowy plan gospodarki odpadami 

 
Tabela 62. Całkowita ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Zdzieszowi-
ce. 

Tereny miejskie  Tereny wiejskie Łącznie dla gminy 
Zdzieszowice 

Lp. Frakcja 
ton/rok % wa-

gowy 
kg/M*rok ton/rok % wa-

gowy 
kg/M*rok ton/rok % wa-

gowy 
1 Odpady organiczne roślinne 1215,370 19,316 88,397 54,080 7,940 13,000 1269,450 70,88335 
2 Odpady organiczne zwierzęce 64,620 1,027 4,700 4,160 0,611 1,000 68,780 3,840544 
3 Odpady organiczne inne 64,620 1,027 4,700 8,320 1,222 2,000 72,940 4,072829 
4 Odpady zielone 131,990 2,098 9,600 16,640 2,443 4,000 148,630 8,299179 
5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 472,557 7,511 34,370 22,065 3,239 5,304 494,622 27,61861 
6 Opakowania z papieru i tektury 685,671 10,898 49,871 32,015 4,700 7,696 717,686 40,07406 
7 Opakowania wielomateriałowe 9,074 0,144 0,660 7,197 1,057 1,730 16,271 0,908545 

8 Tworzywa sztuczne (nieopakowa-
niowe) 

754,086 11,985 54,847 40,917 6,007 9,836 795,003 44,39125 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 242,591 3,856 17,644 13,163 1,933 3,164 255,754 14,28077 
10 Tekstylia 183,674 2,919 13,359 12,480 1,832 3,000 196,154 10,95282 
11 Szkło (nieopakowaniowe) 29,211 0,464 2,125 1,674 0,246 0,402 30,885 1,724557 
12 Opakowanie ze szkła 410,715 6,528 29,872 31,606 4,640 7,598 442,321 24,69826 
13 Metale 150,521 2,392 10,948 11,387 1,672 2,737 161,908 9,040566 
14 Opakowania z blachy stalowej 53,781 0,855 3,912 4,068 0,597 0,978 57,849 3,230189 
15 Opakowania z aluminium 15,661 0,249 1,139 1,185 0,174 0,285 16,846 0,940652 
16 Odpady mineralne 491,506 7,812 35,749 45,760 6,718 11,000 537,266 29,99979 
17 Drobna frakcja popiołowa 450,113 7,154 32,738 137,280 20,155 33,000 587,393 32,79876 
18 Odpady wielkogabarytowe 274,980 4,370 20,000 62,400 9,161 15,000 337,380 18,83857 
19 Odpady budowlane 549,960 8,741 40,000 166,400 24,430 40,000 716,360 40 
20 Odpady niebezpieczne 41,247 0,656 3,000 8,320 1,222 2,000 49,567 2,767715 

 RAZEM 6291,950 100,000 457,630 681,117 100,000 163,730 6973,066 389,361 

 

3.8.1.2. Organizacja, zarządzanie, zbiórka odpadów 

 
 Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu zadania związane z utrzymaniem 
czystości i porządku w gminie oraz gospodarka odpadami leŜą w kompetencji Referatu Infra-
struktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska:  
 
� zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz 

dbanie o utrzymanie porządku i czystości 
� dokonywanie przeglądu terenu w zakresie dzikich wysypisk 
� kontrola i egzekwowanie właściwego stanu porządku, ładu na terenach komunalnych, 

posesjach prywatnych i innych terenach, 
� wydawanie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wywozu i unieszkodli-

wiania nieczystości stałych i płynnych 
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Rada Gminy na podstawie art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 
gminnym (t.j. z 2001r, Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z póź. 
zm.) wydała dnia 28 maja 1997r. uchwałę nr XXXVIII/265/97 w sprawie szczegółowych za-
sad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Zdzieszowice. 
 
Uchwała nakłada obowiązki na właścicieli/administratorów nieruchomości: 

− gromadzenie odpadów stałych na terenie nieruchomości musi być prowadzone w 
pojemnikach w zaleŜności od ilości wytwarzanych odpadów; systematyczne usu-
wanie nagromadzonych odpadów,  

− utrzymanie w naleŜytym stanie sanitarnym i porządkowym w/w pojemników,  
− odpady komunalne powinny być usuwane przez uprawnione przedsiębiorstwa wy-

wozowe 
− zawarcie umowy z uprawnionym przedsiębiorcą, świadczenie usług musi być po-

twierdzone rachunkami, 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.) na prowadzenie przez przedsię-
biorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia takie aktualnie posiadają dwie fir-
my. Dodatkowo jedna firma, jako gminna jednostka organizacyjna, prowadzi działalność sta-
tutowa w zakresie gospodarki odpadami (zgodnie z art. 7 ust. 5 w/w ustawy jest zwolniona z 
obowiązku uzyskania zezwolenia).  

 
 Do gromadzenia stałych odpadów komunalnych na terenie gminy wykorzystywane są 
pojemniki o pojemnościach 120l, 240l, 1100l, 7 m3. W obrębie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  przewaŜa model oparty o gromadzenie odpadów w małych pojemnikach 120 
l. i 240l. ustawionych na terenie poszczególnych posesji. Na obszarach zabudowy wieloro-
dzinnej do gromadzenia odpadów wykorzystywane są głównie pojemniki 1100 l. Odpady 
komunalne wymieszane odbierane są na podstawie zawartych umów (określających rodzaj 
opróŜnianych pojemników i częstotliwość wywozu) lub zleceń. 
 
 Na podstawie informacji przesłanych od firm świadczących usługi odbioru odpadów 
ustalono, Ŝe z terenu gminy Zdzieszowice na składowisko odpadów komunalnych wywiezio-
no: 

� rok 2002 – 4951,8 ton odpadów komunalnych 
� rok 2003 – 4977,8 ton odpadów komunalnych 

 
Aktualnie selektywną zbiórkę surowców wtórnych na terenie gminy Zdzieszowice wyko-

nuje jedna firma: ALVATER SULO Sp.z o.o. w Krapkowicach, ul. Piastowska 38. Odpady 
transportowane są na teren bazy magazynowej firmy, mieszczącej się w Krapkowicach, przy 
ul. Piastowskiej 38, gdzie podlegają segregacji, pakowaniu i spedycji do firm recyklingowych. 
 
Selektywna zbiórka prowadzona jest od maja 2003r.  
 
Łącznie na terenie gminy Zdzieszowice z masy wymieszanych odpadów komunalnych w ro-
ku 2003 (od maja do grudnia) pozyskano następujące ilości surowców wtórnych: 

- tworzywa sztuczne – 22,0 tony 
- makulatura, kartony – 17 ton 
- stłuczka szklana – 25 ton 

 
Za 8 miesięcy 2003r poziom selektywnej zbiórki surowców wtórnych osiągnął 1,25 % wago-
wy masy odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych i obiektach in-
frastruktury. 
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3.8.2. Odpady sektora gospodarczego. 

 
Odpady z działalności gospodarczej stanowią główny strumień wytwarzanych odpadów. Ich 
ilości i rodzaje są bezpośrednio powiązane z charakterem produkcji przemysłowej regionu. 
 
Tabela 63. Odpady sektora gospodarczego wytworzone w powiecie Krapkowickim w 2002r.  

Podda-
ne od-

zyskowi 

uniesz-
kodli-
wione 
(poza 
skła-

dowa-
niem) 

skła-
dowane 

Odpady dotychczas 
składowane, stan w koń-

cu roku Wyszcze-
gólnienie 

Wytworzo-
ne 

[tys. ton] 
 

[tys. 
ton] 

[tys. 
ton] 

[tys. 
ton] 

[tys. ton] na 1 km2 w 
tys. t 

Tereny nie 
zrekulty-
wowane 

składowa-
nia odpa-

dów 
w ha 

Miasto 
Zdzieszowi-
ce 

24,1 10,8 0 12,4 1170,1 97,5 18,1 

Powiat 
Krapkowicki 

75,8 45,18 b.d. b.d. 1382,1 b.d. b.d. 

Wojewódz-
two opolskie 1932,3 1616,6 8,7 218,6 23485,9 2,5 220,8 

 
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003r. 

 
Ilości i rodzaje odpadów przemysłowych wytworzonych w roku 2002 w gminie Zdzieszowice 
oszacowane zostały na podstawie danych Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Opolskie-
go Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, informacji uzyskanych bezpośrednio od 
firm, danych własnych INTEREKO,  przedstawiono w tabeli nr 64. 
 
Tabela 64. Odpady sektora gospodarczego wytworzone w roku 2002 oszacowane wg danych 
Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska, informacji uzyskanych bezpośrednio od firm, danych własnych INTEREKO 

Kod klasyfika-
cyjny 

Rodzaj odpadu Suma w 2002r 
[Mg/rok] 

070204* Inne rozpuszczalniki organiczne, rozwory z przemywania i ciecze macie-
rzyste 1,73 

070213 Odpady tworzyw sztucznych 711,27 

080111* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 0,8 

080312* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 1,85 

100180 Mieszanki popiołowo-ŜuŜlowe z mokrego odprowadzania odpadów pale-
niskowych 464,5 

120113 Odpady spawalnicze 1,0 

130206* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13,57 

140603* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0,3 

150101 Opakowania z papieru i tektury 0,72 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 37,35 

150103 Opakowania z drewna 105,25 

150202* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych gru-
pach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne za-
nieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,15 

160103 ZuŜyte opony 36,8 

161106 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych 
inne niŜ wymienione w 161105 

2,0 

160213* ZuŜyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niŜ wymie-
nione w 160209 do 160212 0,0318 

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 5482,4 

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposaŜenia inne niŜ wymienione w 17 01 06 

2959,6 

170201 Drewno 764,9 

170405 śelazo i stal 3683,4 

170407 Mieszaniny metali 20,6 
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190801 Skratki 24,2 

190802 Zawartość piaskowników 36,3 

190902 Osady z klarowania wody 429 

190903 Osady z dekarbonizacji wody 1599,2 

190906 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 1543,9 

190812 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niŜ 
wymienione w 190811 

3000,0* 

190814 Szlamy z innego niŜ biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych 
inne niŜ wymienione w 190813 

1000,0* 

Suma końcowa 21920,8218 
 
* osady ściekowe powstające na oczyszczalni ścieków przemysłowych i bytowo-gospodarczych eksploatowanej przez ZK 
Zdzieszowice; eksploatator nie przekazał Opolskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu informacji o wytworzonych w/w odpadach, 
ilość ujęta w w/w tabeli jest szacunkowa (deklarowana do wytworzenia przez ZK Zdzieszowice) – na podstawie decyzji Woje-
wody Opolskiego nr ŚR.III-HS-6620-43/03 z dnia 18.05.04r 

 
Dane o ilości i rodzajach odpadów wytwarzanych przez sektor małych i średnich zakładów 
są szacunkowe. Ilości odpadów wytwarzane przez te źródła stanowią około 2 – 8 % całego 
strumienia odpadów powstających w Polsce (za KPGO). Pełny obraz ilości i rodzajów po-
wstających odpadów w gminie Zdzieszowice będzie moŜliwy po wprowadzeniu systemu ewi-
dencji elektronicznej gospodarki odpadami i objęcie nim wszystkich podmiotów. 

 

3.8.3. Odpady niebezpieczne sektora gospodarczego. 

 
PoniŜsze dane opracowano na podstawie informacji uzyskanych w Opolskim Wojewódzkim 
Inspektoracie Ochrony Środowiska, który prowadzi bazę o wytwórcach odpadów niebez-
piecznych w województwie opolskim. 
Liczba zarejestrowanych wytwórców odpadów niebezpiecznych na terenie gminy Zdzieszo-
wice wynosi 1. 
 
Tabela 65. Odpady niebezpieczne z podziałem na grupy ogółem wytworzone na terenie gminy 
Zdzieszowice w roku 2002, Mg/rok. 

grupa 
wytworzone od-
pady niebepiecz-

ne 

Magazynowane na 
terenie zakładów 

poddane 
odzyskowi 

poddane 
unieszko-
dliwieniu 

(poza skła-
dowaniem) 

unieszkodliwione 
poprzez składo-

wanie 

01 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

02 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

03 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

04 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

05 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

06 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

07 1,73 b.d. b.d. b.d. b.d. 

08 2,65 b.d. b.d. b.d. b.d. 

09 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

10 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

11 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

12 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

13 13,57 b.d. 13,01 b.d. b.d. 
14 0,3 b.d. b.d. b.d. b.d. 
15 0,15 b.d. b.d. b.d. b.d. 
16 31,8 b.d. b.d. b.d. b.d. 
17 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 
18 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 
20 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

 50,2     
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Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem MŚ w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 
z 2001r. Nr 112, poz. 1206) 
 
 
W tabeli nr 66 przedstawiono ilości odpadów niebezpiecznych i innych niŜ niebezpiecznych 
wytworzonych w roku 2002 z podziałem na grupy (wg katalogu odpadów) – ilości oszacowa-
ne na podstawie danych Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Opolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska, informacji uzyskanych bezpośrednio od firm, danych wła-
snych INTEREKO.  
 
Tabela 66. Odpady niebezpieczne z podziałem na rodzaje ogółem wytworzone na terenie gminy 
Zdzieszowice w roku 2002, Mg/rok. 

Nr 
gru-
py 

Nazwa grupy 

Odpady inne 
niŜ niebez-

pieczne 
[Mg/rok] 

Odpady nie-
bezpieczne 

[Mg/rok] 

Ogółem od-
pady wytwo-

rzone 
[Mg/rok] 

01 odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycz-
nej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin  

0 0 0 

02 odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, ry-
bołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa Ŝywności  

0 0 0 

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

0 0 0 

04 odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 0 0 0 

05 odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemne-
go oraz pirolitycznej przeróbki węgla 

0 0 0 

06 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pro-
duktów przemysłu chemii nieorganicznej 0 0 0 

07 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pro-
duktów przemysłu chemii organicznej 

711,27 1,73 713,0 

08 
odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania po-
włok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, 
klejów, szczeliw i farb drukarskich 

0 2,65 2,65 

09 odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych  0 0 0 
10 odpady z procesów termicznych 464,5 0 464,5 

11 
odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali 
oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali 
nieŜelaznych 

0 0 0 

12 odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki 
powierzchni metali i tworzyw sztucznych 1 0 1,0 

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

0 13,57 13,57 

14 odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelen-
tów (z wyłączeniem grup 07 i 08) 0 0,3 0,3 

15 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, mate-
riały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

143,32 0,15 143,47 

16 odpady nieujęte w innych grupach 38,8 0,0318 38,8318 

17 
odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowla-
nych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z 
terenów zanieczyszczonych)  

12910,9 0 12910,9 

18 odpady medyczne i weterynaryjne 0 0 0 

19 
odpady z instalacji i urządzeń słuŜących zagospodarowaniu 
odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pit-
nej i wody do celów przemysłowych 

7632,6 0 7632,6 

RAZEM 21902,39 18,4318 21920,822 

% masowy 99,92 0,08 100 
 
 
Dane o wytworzonych odpadach niebezpiecznych ujęte w tabelach nr 65, 66 są róŜne. śad-
na aktualnie prowadzona baza danych nie jest kompletna. Dane ujęte w tabeli nr 66 
moŜna uznać za najbardziej wiarygodne, gdyŜ zostały oszacowane na podstawie danych 
WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego, danych nadesłanych przez podmioty gospodarcze oraz 
danych własnych INTEREKO (na podstawie ewidencji własnej obrotu odpadami odebranych 
od podmiotów z terenu gminy Zdzieszowice).  
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3.8.4. Główne problemy gospodarki odpadami 

 
PoniŜej przedstawiono główne problemy gospodarki odpadami na terenie gminy 

Zdzieszowice, wymagające pilnego rozwiązania. 
 

SEKTOR KOMUNALNY 

- Obecny system gospodarki odpadami komunalnymi nie spełnia wymogów krajowego 
planu gospodarki odpadami:  

- zapobiegania i minimalizacji wytwarzania odpadów, 
- recyklingu, 
- odzysku 

 
- Dominuje unieszkodliwianie odpadów komunalnych poprzez ich składowanie.  
 
- W niewielkim stopniu prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, która w  znacz-

nym stopniu ograniczyłaby masę odpadów deponowanych na składowisku. Poziom 
selektywnej zbiórki surowców wtórnych w roku 2002 osiągnął niecały 1,25 % 
wagowy masy odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domo-
wych i obiektach infrastruktury.  

 
- Konieczna rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, maku-

latury, wielkogabarytowych. Konieczna budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów 
budowlanych i odpadów niebezpiecznych komunalnych. 

 
 
SEKTOR GOSPDARCZY 
 

- Brak systemu ewidencji „wytwórców odpadów”.  Brak wiarygodnej bazy danych o 
rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadach. Bazę danych naleŜy stworzyć we 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Śro-
dowiska.  

- Brak systemu ewidencji firm posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów. Konieczna kon-
trola zgodności z prawem zakresu ich działalności. Konieczna budowa systemu kon-
troli. System naleŜy stworzyć we współpracy z  Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony 
Środowiska.  

- Brak systemu zbiórki padliny bezdomnych, zwierząt leśnych i polnych (np. potrąco-
nych na drogach), systemu zbierania padliny oraz gospodarowania odpadami wetery-
naryjnymi. Wskazana większa kontrola systemu selektywnej zbiórki odpadów me-
dycznych powstających w prywatnych gabinetach lekarskich i dentystycznych.  

- Wymagana rozbudowa systemu kontroli gospodarki odpadami sektora gospodarcze-
go, głównie firmy małe i średnie. 

- Prowadzący działalność gospodarczą winni w pełni respektować przepisy prawa doty-
czące gospodarowania wytwarzanymi przez siebie odpadami (zwiększyć odzysk, pro-
wadzić dokładną ewidencję). 

- Prowadzący działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów z terenu gminy 
Zdzieszowice winni kaŜdego roku składać Burmistrzowi informacje dotyczące gospo-
darowania odpadami w zakresie posiadanego zezwolenia. 

- NaleŜy dokonać pełnej inwentaryzacji miejsc występowania materiałów azbestowych i 
stworzyć system ich zbiórki  

- NaleŜy dokonać pełnej inwentaryzacji miejsc występowania materiałów zawierających 
PCB.  
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3.9. Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące i energia odnawialna.  
 

3.9.1. Promieniowanie elektroenergetyczne. 
 

Źródłem elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska [Dz.U. 62/2001], są urządzenia 
emitujące fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości tj.30 kHz-300GHz. NaleŜą do nich 
stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamio-
nowym wynoszącym nie mniej nie 110 kV oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawiga-
cyjne i radiolokacyjne emitujące pola elektromagnetyczne, których równowaŜna moc promie-
niowana izotropowo wynosi nie mniej niŜ 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o często-
tliwościach od 30 kHz do 300 kHz. 
 

 
3.9.1.1. śródła zagroŜenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym występu-
jące na terenie gminy Zdzieszowice.  
 

 
Na terenie gminy Zdzieszowice występują zarówno pojedyncze źródła emisji pól elektro-

magnetycznych, jak teŜ obiekty, na których zainstalowanych jest po kilka lub kilkanaście źró-
deł. Wiele sztucznych źródeł zainstalowanych na obiektach, emitując szkodliwe promienio-
wanie elektromagnetyczne nie przekracza jego granic. Najbardziej istotne źródła emisji pól 
elektromagnetycznych na terenie gminy stanowią linie elektroenergetyczne o napięciu zna-
mionowym 110 kV i 220 kV oraz stacje elektroenergetyczne, w tym Główne Punkty Zasilania 
[tabela nr 68]. Do źródeł emisji pól elektromagnetycznych mających lub mogących mieć no-
minalnie znaczący wpływ na środowisko na terenie gminy Zdzieszowice naleŜą: 
 

• elektrownie przemysłowe produkujące energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem (ta-
bela nr 67),  

• Główne Punkty Zasilające, tzw. GPZ-ty (komunalne i przemysłowe) pracujące na napię-
ciu: 110/30/15 kV, 110/15 kV, 110/15/6 kV, 110/6 kV  (tabela nr 68), 

• stacje bazowe telefonii komórkowej analogowej CENTERTEL (450 MHz) i cyfrowej GSM  
( 900 / 1800 MHz) operatorów: ERA GSM, PLUS GSM, IDEA CENTERTEL instalowane 
na kominach, na budynkach uŜyteczności publicznej, wysokich budynkach mieszkalnych 
oraz specjalnych masztach (tabela nr 70), 

• linie energetyczne wysokich napięć 110 i 220 kV (tabela nr 69). 
 
Tabela 67. Elektrownie przemysłowe produkujące energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem 

Moc zainstalowana w 
Lp. Nazwa elektrowni przemysłowej elektryczna[ 

MW] 
cieplna 
[MWt] 

Lokalizacja / gmina 

1. 2. 3. 4. 5. 
1 Elektrociepłownia Zakładów Koksowniczych w 

Zdzieszowicach 
75 400 Zdzieszowice 

Źródło: Zakład Energetyczny S.A. Opole, ECO Opole S.A. 
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Tabela 68. Główne Punkty Zasilające na terenie gminy Zdzieszowice.  

Lp. 

 
Nazwa GPZ 

 
Napięcie w 

[ kV ] 
 

 
Rodzaj GPZ –u 

 
Moc zainstalowanych 

transformatorów     
  w  [ MVA ] 

 
Lokalizacja 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 Zdzieszowice 110/15/6 

110/15 
komunalny 25/16/16 

1X    10 
gmina Zdzieszowice 

2 Zdzieszowice Kok-
sownia 

110/6 przemysłowy 2X 40/20/20 gmina Zdzieszowice 

Źródło: Zakład Energetyczny S.A. Opole, Zakład Energetyczny Częstochowa S.A. 

 
Tabela 69. Linie elektroenergetyczne wysokich napięć 110 kV i 220 kV przebiegające przez 
gminę Zdzieszowice.  

długość linii 
na terenie 

województwa 
opolskiego 

przekrój 
przewodów 
roboczych Lp relacja 

linii 
rodzaj 

linii 

[km] [mm2] 

ocena stanu 
technicznego 

1 Groszowice –  
Kędzierzyn 220 kV 

2-torowa 45.0 525 4.0 

2 Groszowice –  
Zdzieszowice 110 kV 

2-torowa 39,7 240/120 3,0 

3 Zdzieszowice –  
Krapkowice 110 kV 

2-torowa 19,4 240/120 3,0 

4 Zdzieszowice –  
Koźle 110 kV 

2-torowa 8,2 240/120 4,5 

5 Zdzieszowice –  
Hajduki 110 kV 

2-torowa 67,1 240/120 2,5 

6 Zdzieszowice –  
Cementownia GóraŜdŜe 
110 kV 

2-torowa 22,1 240 3,5 

7 Zdzieszowice –  
Koksownia Zdzieszowice 
110 kV 

2-torowa 2,2 240/185 4,0 

Źródło: Zakład Energetyczny S.A. Opole, Zakład Energetyczny Częstochowa S.A. 

 
Tabela 70. Bazowe stacje przekaźnikowe Era GSM, Plus GSM i IDEA na terenie gminy Zdzie-
szowice. 

l.p lokalizacja mikrofale 
w [MHz] instalacja 

 
pasmo 

 
1 2 3 

1. Zdzieszowice 900 na terenie Zakładów Koksowniczych na charaktery-
stycznym rusztowaniu 

ERA GSM 

2. Zdzieszowice 900 maszt własny koło torów kolejowych w centrum miej-
scowości  

Plus GSM 

3. Zdzieszowice 900 na terenie Zakładów Koksowniczych (po 2 anteny na 
sektor)  

IDEA 

Źródło:  Ł. Baran, D. Dereń – Bazowe Stacje Przekaźnikowe (BTS-y) na obszarze województwa opolskiego (strona internetowa 
GSM Opole www.opolskie.cad.pl). 

3.9.1.2.  Stan zagroŜenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym i poten-
cjalnych konfliktów.  
 

Jak do tej pory, na terenie gminy nie prowadzi się pomiarów zagroŜenia środowiska 
elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym, ani w odniesieniu do stacji elektro-
energetycznych i linii elektroenergetycznych, ani teŜ w odniesieniu do urządzeń radionadaw-
czych i radiokomunikacyjnych. Jedyną formą określenia oddziaływań w tym zakresie są pro-
gnozy zasięgów zagroŜenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym, wyko-
nywane obliczeniowo, sporządzane w ramach raportów o oddziaływaniu na środowisko, któ-
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re z kolei są wykonywane w związku z realizacją nowych inwestycji lub teŜ inwestycji moder-
nizacyjnych 

Ze względu na niekorzystne implikacje dla rozwoju przestrzennego, najistotniejsze 
znaczenie mają zasięgi oddziaływań linii elektroenergetycznych wysokich napięć tj. w przy-
padku gminy Zdzieszowice – linie 110 kV. Oddziaływanie urządzeń radionadawczych i radio-
komunikacyjnych, jakkolwiek równieŜ nie podlegające monitorowaniu, ma mniejsze znacze-
nie jako potencjalny próg ograniczający dla rozwoju przestrzennego miasta, jednakŜe wzbu-
dza lokalne konflikty społeczne przy lokalizacji nowych nadajników. PoniewaŜ urządzenia te 
są sytuowane na dachach i elewacjach najwyŜszych obiektów w mieście, w tym równieŜ 
obiektów mieszkalnych, niezbędnym jest wdroŜenie kontroli porealizacyjnej w zakresie natę-
Ŝenie promieniowania elektromagnetycznego, poprzez przedstawienie organowi wyników 
pomiarów, których obowiązek przeprowadzenia nakładają równieŜ przepisy art.57 ust.1 pkt 
4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. 
 

Brak udokumentowanej informacji o poziomie natęŜenia promieniowania elektromagne-
tycznego od poszczególnych rodzajów źródeł, zarówno stacji i linii elektroenergetycznych 
wysokich napięć, jak teŜ od urządzeń radionadawczych i radiokomunikacyjnych, moŜe sta-
nowić źródło przyszłych konfliktów, których powodem mogą być niewłaściwe decyzje, w tym 
decyzje administracyjne [np. lokalizacyjne, budowlane itp.] podejmowane w warunkach nie-
pełnej wiedzy o zagroŜeniu środowiska promieniowaniem elektromagnetycznym. Dotyczy to 
zarówno przeznaczania terenów na cele rozwoju funkcji chronionych – związanych ze stałym 
lub czasowym pobytem ludzi, czy teŜ przebudowy obiektów (pomieszczeń) w sąsiedztwie 
których, w bliskiej odległości np. 10-40 m, znajdują się urządzenia radionadawcze lub radio-
komunikacyjne. 

Obecny brak konfliktów, lub sporadyczne występowanie takich konfliktów, niekoniecz-
nie odzwierciedla sytuację braku zagroŜenia, ale moŜe on wynikać jedynie z braku 
udokumentowanej pomiarem informacji o takim zagroŜeniu. 
 

3.9.2. Energia odnawialna. 
 

Odnawialne źródła energii są źródłami wykorzystującymi w procesie przetwarzania nie 
zakumulowaną energię w rozmaitych postaciach, w szczególności energię rzek, wiatru, bio-
masy, energię promieniowania słonecznego. Tradycyjne surowce energetyczne jak gaz 
ziemny, ropa naftowa, węgiel są nieodnawialne, ich zasoby bardzo szybko kurczą się, a ich 
cena szybko rośnie. Ponadto spalanie tradycyjnych surowców energetycznych w elektrow-
niach, zakładach przemysłowych, kotłach grzewczych i pojazdach powoduje m.in. efekt cie-
plarniany i niszczenie ozonowej warstwy atmosfery, zaliczają się więc do głównych przyczyn 
degradacji środowiska naturalnego. Odnawialne źródła energii nie zuŜywają się w procesie 
ich uŜytkowania, a ich wykorzystanie nie zubaŜa przyszłych pokoleń w zasoby energetyczne 
i walory środowiska naturalnego. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł jest jednym z 
istotnych komponentów zrównowaŜonego rozwoju. 

Na terenie gminy Zdzieszowice aktualny poziom wykorzystania energii odnawialnej jest 
niewielki. Sprowadza się on do 1 instalacji pracującej na biomasie organicznej (słoma) i 2 
małych elektrowniach wodnych, projektowanych do realizacji w latach 2004 – 2006 na stop-
niu wodnym w Januszkowicach i w Krępnie. 
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Tabela 71.  Źródła ciepła wykorzystujące biopaliwa na terenie gminy Zdzieszowice.  

L.p. gmina obiekt 
moc 

kotłowni 
[kWe] 

paliwo 

1. 2. 4. 5. 6. 

1 Budynek mieszkalny 70 słoma 

2 Elektrownia wodna  
„Januszkowice” na rzece Odrze 1 400 energia wodna 

3 

Zdzieszowice 

Elektrownia wodna 
„Krępna” na rzece Odrze 1 400 energia wodna 

 

Źródło:,,Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do roku 2015 - Energoprojekt Katowice S.A.  

 
Istniejący potencjał energii odnawialnej tkwiący w moŜliwości wykorzystania biomasy 

organicznej (słoma, drewno, specjalne uprawy energetyczne, biopaliwa płynne), z uwagi na 
strukturę uŜytkowania terenu i strukturę zasiewów, nie stwarza wielkich perspektyw rozwo-
jowych.  

Obszar gminy Zdzieszowice, podobnie jak i całe województwo opolskie, z uwagi na 
niekorzystne warunki anemometryczne (zbyt małe prędkości wiatrów) i solarne (zbyt niski 
poziom usłonecznienia i nierównomierny rozkład promieniowania słonecznego powoduje, Ŝe 
gęstość promieniowania słonecznego na obszarze powiatu krapkowickiego dochodzi do 
1050 – 1100 kWh/ m2, przy średniej wojewódzkiej i krajowej ok. 1000 kWh/m2) ma ograni-
czone moŜliwości w zakresie wykorzystania promieniowania słonecznego i wiatru w zakre-
sie, który miałby znaczący wpływ na bilans energetyczny gminy i województwa. 

MoŜliwość wykorzystania wód geotermalnych związana jest z budową geologiczną, w 
szczególności z występowaniem skał proterozoicznym i mezozoicznych, a parametry wód 
uzaleŜnione są od cech budowy geologicznej terenu. Gmina Zdzieszowice połoŜona jest w 
obrębie jednostki geologicznej kredy opolskiej, stanowiącej element łącznikowy bloku pod-
sudeckiego i strefy morawsko – śląskiej. Zalegające na tym obszarze miąŜsze warstwy utwo-
rów trzeciorzędowych cechują się występowaniem wód niskotemperaturowych, co w znacz-
nym stopniu ogranicza opłacalność pozyskiwania energii geotermicznej.  
 

3.10. Awarie przemysłowe. 
 

 

Jednostki gospodarcze, których działalność moŜe stanowić przyczynę powstania po-
waŜnych awarii przemysłowych podlegają nadzorowi prowadzonemu przez Państwową StraŜ 
PoŜarną i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pod kątem: 

– zabezpieczenia przed wystąpieniem powaŜnych awarii, 
– stanu technicznego stosowanych zabezpieczeń, 
– planów ratowniczych i przygotowania słuŜb zakładowych do akcji na wypadek zaist-

nienia powaŜnej awarii 
 

Zapobieganie powaŜnym awariom przemysłowym regulowane są przez ustawę z 27 
kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) 
oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu do 
zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii 
przemysłowej (Dz.U. nr 58 z dnia 17.05.2002 r., poz. 535) 
 

W myśl powyŜszych przepisów, na podstawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznej 
występującej na danym terenie, na terenie gminy Zdzieszowice stwierdza się występowanie 
dwóch zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej (ZZR). 
Są to, zgodnie z pismem Komendy Wojewódzkiej StraŜy PoŜarnej (pismo z dnia 
29.03.2004r, nr WZ-5516/30/04): 
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Tabela 72. Wykaz zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej 
znajdujących się na terenie gminy Zdzieszowice. 

lp. nazwa zakładu lokalizacja rodzaj materiałów nie-
bezpiecznych 

1 2 3 4 
1 BOC Gazy Sp. z o.o. w Warszawie, Wydział w 

Zdzieszowicach 
Zdzieszowice acetylen, aceton 

2 Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. w 
zdzieszowicach 

Zdzieszowice gaz koksowniczy 

Źródło: dane Państwowej StraŜy PoŜarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. 
 

3.11. Ochrona przeciwpowodziowa. 
 

Stopień zagroŜenia powodziowego w dolinie Odry determinowany jest zarówno czynni-
kami naturalnymi (wysokość i natęŜenie opadów, powierzchnia i ukształtowanie zlewni i jej 
poszczególnych dopływów) jak równieŜ czynnikami antropogenicznymi (regulacja koryt 
rzecznych, ich zabudowa hydrotechniczna, stopień zagospodarowania dolin rzecznych). 

 
Największe zagroŜenie powodziowe dla gminy Zdzieszowice stanowią wezbrania po-

wodziowe uformowane w górnym biegu zlewni rzeki Odry, połoŜonej na obszarze Republiki 
Czech. Górna część zlewni Odry to tereny górskie i podgórskie charakteryzujące się wyso-
kimi opadami, przekraczającymi 700 mm rocznie powstającymi w wyniku zmieszania mas 
chłodnego powietrza polarno- morskiego z bardzo ciepłym i wilgotnym powietrzem zwrotni-
kowym. Górski charakter dorzecza górnej Odry i jej lewobrzeŜnych dopływów (Ostrawica, 
Olza, Opawica) oraz wysokie natęŜenie opadów powodują bardzo duŜy spływ powierzchnio-
wy i gwałtowny przybór wody. 

  
Odra zaliczana jest do rzek europejskich o największym potencjale powodziowym, co 

potwierdza wskaźnik zmienności przepływów  SWQ/WQ określany w przedziale 1: 20 ÷1: 28,  
a w roku 1997 podczas wielkiej powodzi wynosił 1 : 174. Około ¾ maksymalnych wezbrań 
rocznych występuje w miesiącu lipcu, sierpniu i czerwcu. W porównaniu z powodziami letni-
mi wezbrania zimowe w dorzeczu Odry są nie tylko rzadsze, ale równieŜ charakteryzują się 
wielokrotnie mniejszymi stratami.  

 
Gmina Zdzieszowice z uwagi na połoŜenie 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 powo-
dzi w latach 1903, 1977, 1985 i 1997 r.  

 
W czasie powodzi 1997 r. na terenie gminy Zdzieszowice zalanych zostało ok. 20.5 % 

powierzchni gminy, w tym 38 gospodarstw, 30 budynków mieszkalnych w czterech miejsco-
wościach (Januszkowice – Lesiany, Zdzieszowice, Rozwadza, Krępna) 
 
Tabela 73. Powódź 1997 na terenie gminy Zdzieszowice. 

Lp. Jednostka ad-
ministracyjna 

Pow. 
 zalana 

 
 [%] 

Grunty 
orne za-

lane 
[ha] 

Zalane  
gospodar-

stwa 

Zalane  
miejscowości 

 

Zalane 
budynki 

Straty w majątku 
komunalnym  

[mln zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Zdzieszowice 20.59 1100 38 4 30 0.96 
2 Województwo 6.9 59112 23148 502 13463 225.51 

Źródło:   
1. Szacunek strat w gminach województwa opolskiego. Raport Wydziału Finansowego UW Opole, 1997 r. 
2. Szacunkowa ocena strat w budownictwie mieszkaniowym w wyniku powodzi. UW w Opolu, 1997 r. 
3. Materiały informacyjne Sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Przeciwpowodziowego w Opolu. 
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Cyklicznie pojawiające się zalewy powodziowe wykazały słabe przygotowanie gminy 
(jak i całej zlewni Odry) do bezpiecznego przeprowadzenia wód powodziowych. Istniejący 
system ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy obejmuje zespół wałów przeciwpo-
wodziowych o charakterze nieciągłym, występujący na prawym brzegu rzeki o łącznej długo-
ści ok. 14.5 km. Pod względem technicznym wały kwalifikowane są do III klasy ochrony 
przeciwpowodziowej.  

 
Od czasu powodzi 1997 r. w dolinie Odry połoŜonej na obszarze gminy Zdzieszowice 

nie przeprowadzono Ŝadnych prac modernizujących system przeciwpowodziowy. 
 

W ramach prac perspektywicznych, do zrealizowania na terenie gminy Zdzieszowice 
przewiduje się modernizację i budowę wałów przeciwpowodziowych w km 108.6 – 109.5 w 
Zdzieszowicach. 

 

3.12. Ochrona przed hałasem. 
 

Hałas jest jednym z głównych czynników przytaczanych dzisiaj jako najistotniejsze źró-
dło uciąŜliwości na terenach miast i często poza nimi, w terenach przylegających do waŜ-
nych szlaków komunikacyjnych. Badania prowadzone w ostatnich latach dowodzą, Ŝe hałas 
ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Oddziaływanie to jest tym bardziej nie-
bezpieczne, Ŝe po przekroczeniu pewnego progu nie jest dostrzegalne przez człowieka po-
mimo ciągłego szkodliwego oddziaływania. Hałas moŜe powodować: 

- osłabienie układu odpornościowego człowieka 

- zaburzenia snu 

- zaburzenia i wadliwe działanie układu słuchu 

- zwiększenie się podatności człowieka na stres 

- zwiększenie się podatności człowieka na choroby psychiczne 

 

Zgodnie z najnowszymi badaniami w tym zakresie, mówi się o następujących niebez-
pieczeństwach związanych z hałasem: 

„Hałas jest niewątpliwym cięŜarem dla organizmu ludzkiego. Z neurologicznego 
punktu widzenia stanowi on bodziec do rozpoczęcia się procesów prowadzących 
do stanów stresowych, a wraz z innymi czynnikami moŜe prowadzić do chorób 
zdecydowanie powaŜniejszych. Organizm ludzki przyzwyczaja się do takiego sta-
nu i jest to kolejne niebezpieczeństwo jeŜeli weźmiemy pod uwagę fakt, iŜ o ile 
organizm przyzwyczai się do hałasu i nie będzie go odczuwał na co dzień jako 
hałas, o tyle układ krwionośny nie jest w stanie przyzwyczaić się d takiego od-
działywania. Przyczynia się to w konsekwencji do powaŜnych chorób serca Ba-
dania prowadzone w krajach Europy Zachodniej dowodzą, Ŝe w rejonach nara-
Ŝonych na hałas stosowana jest zdecydowanie większa ilość leków niŜ w rejo-
nach cichych.” 

 

W podsumowaniu stwierdza się iŜ: 

„Hałas jest bezpośrednio odpowiedzialny za około 5%  problemów chorobowych 
u populacji naraŜonej na ten czynnik, a zdecydowanie większy procent przypad-
ków problemów zdrowotnych jest wywołanych współdziałaniem hałasu i innych 
czynników patogennych.” 
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DuŜe niebezpieczeństwo jakie niesie ze sobą hałas stwarza konieczność ochrony 
mieszkańców terenów jakie znajda się pod jego wpływem. 

 
 Na pojęcie hałasu, jako zanieczyszczenia środowiska, składa się wiele grup źródeł 
hałasu, stąd hałas rozpatruje się w kategoriach: 

- hałasu komunikacyjnego – kształtowanego przez komunikację samochodową, kole-
jową lotniczą i obiekty z nią związane 

- hałasu przemysłowego – kształtowanego przez zakłady przemysłowe, rzemieślni-
cze i usługowe 

- hałasu związanego z  obiektami publicznymi, np.: stadionami, parkami, placami za-
baw 

 
Wielkością charakteryzującą hałas jest ekwiwalentny poziom hałasu. Pozwala on na 

porównanie uciąŜliwości wywołanej emisją hałasu pochodzącą od róŜnych źródeł i trwającą 
przez niejednakowy okres czasu. W trakcie pomiarów i obliczeń uwzględnia się krzywą ko-
rekcyjną A. Pozwala to w sposób bardziej rzeczywisty oddać wpływ hałasu na ludzki organ 
słuchu. 

 
3.11.1.  Analiza stanu klimatu akustycznego dla gminy Zdzieszowice 
 
3.11.1.1. Hałas drogowy 

  
Na terenie gminy Zdzieszowice znajdują się następujące waŜne szlaki komunikacyjne: 
 
- autostrada A-4 łącząca Berlin, Forst, Wrocław, Katowice i Kraków; na terenie gminy 

Zdzieszowice nie ma Ŝadnych wjazdów i zjazdów łączących autostradę z innymi 
drogami; w pobliŜu części autostrady biegnącej na terenie gminy Zdzieszowice nie 
znajdują się Ŝadne zabudowania mieszkalne; najbliŜsza miejscowość – Oleszka – 
znajduje się w odległości ponad 2 km od autostrady. 

- droga wojewódzka 423 łącząca miasta Opole i Kędzierzyn – Koźle; droga ta prze-
biega przez miejscowości: Krępa, Rozwadza, Zdzieszowice, Wielmierzowice i Ja-
nuszkowice. 

 
Pozostałe drogi zlokalizowane na terenie gminy: 
 
- droga gruntowa łącząca Zdzieszowice z Jasioną, przechodząca przez śyrową 
- droga gruntowa łącząca Jasionę z Krępną 
- droga gruntowa łącząca Jasionę z Oleszką 

 

Przeprowadzone w ramach niniejszego opracowania w dniu 25 czerwca 2004 r. pomia-
ry poziomu hałasu komunikacyjnego obejmowały okres 30 minut, pomiędzy godziną 11 a 17. 
Punkty pomiarowe zlokalizowano w odległości 5 metrów od skrajni jezdni. Lokalizacja punk-
tów pomiarowych została tak dobrana, aby wpływ hałasu emitowanego przez inne źródła był 
jak najmniejszy. 

Pomiary realizowano w celu poznania istniejącego klimatu akustycznego w stopniu 
przybliŜonym, poniewaŜ jak dotąd dla całej gminy Zdzieszowice nie wykonywano Ŝadnych 
pomiarów hałasu odzwierciedlających w stopniu rzeczywistym skali zagroŜenia tym czynni-
kiem. NaleŜy zatem wyniki pomiarów traktować orientacyjnie z kilku powodów: 

• pomiar w kaŜdym z punktów pomiarowych trwał 30 minut i w zaleŜności od 
czasu w jakim był realizowany moŜe wskazywać wartość zawyŜoną lub zani-
Ŝoną nawet o około 3 dB(A) 

• pomiary (realizowane na potrzeby tego opracowania, jak i archiwalne) prowadzono 
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w okresie wiosenno-letnim, a zatem poza okresem kiedy wzrasta ruch pojazdów 
rolniczych i cięŜarowych transportujących płody rolne do punktów skupu i magazy-
nów; naleŜy zatem stwierdzić iŜ wahania poziomu hałasu mogą następować w spo-
sób istotny w całym okresie roku. 

 

• miejscowość Krępna 
 
Zapis zrealizowanego pomiaru przedstawia Karta pomiarowa nr 1. Punkt pomiarowy zlokali-
zowano w centrum miejscowości przy drodze wojewódzkiej  nr 423. Zmierzony poziom hała-
su wynosi 65,3dB(A). Tak wysoki poziom hałasu wynika z duŜego natęŜenia ruchu na tym 
odcinku drogi. Tereny przedszkolne oraz inne tereny przeznaczone na długotrwały pobyt 
dzieci i młodzieŜy nie występują w obszarze oddziaływania drogi.  
W trakcie pomiaru poziomu hałasu, prowadzono poglądowy pomiar natęŜenia ruchu samo-
chodowego. W trakcie pomiaru zliczono ruch 137 pojazdów co daje 5042 pojazdów na dobę 
(załoŜono, Ŝe ruch pojazdów w nocy stanowi 30% ruchu pojazdów w dzień). 
 
• miejscowość Rozwadza 
 
Zapis zrealizowanego pomiaru przedstawia Karta pomiarowa nr 2. Punkt pomiarowy został 
zlokalizowany w pobliŜu skrzyŜowania drogi wojewódzkiej nr 423 i drogi gruntowej pomiędzy 
Rozwadą a północną częścią Zdzieszowic. Zmierzony poziom hałasu wynosi 61dB(A). Tak 
jak w poprzednim przypadku, w trakcie pomiaru prowadzono orientacyjny pomiar ruchu sa-
mochodowego. Zliczono 81 pojazdów co daje 2981 pojazdów na dobę (załoŜono, Ŝe ruch 
pojazdów w nocy stanowi 30% ruchu pojazdów w dzień). Zakładając, Ŝe ekwiwalentny po-
ziom hałasu dla pory dziennej moŜe być niŜszy o 3dB(A) i uwzględniając fakt, Ŝe ruch samo-
chodowy jest względnie niski, moŜna stwierdzić, Ŝe poziom hałasu komunikacyjnego pocho-
dzącego od mierzonej drogi w miejscowości Rozwada jest poniŜej dopuszczalnego. W pobli-
Ŝu drogi nie istnieją Ŝadne budynki przeznaczone na długotrwały pobyt dzieci i młodzieŜy.  
 
• miejscowość Januszkowice 
 
Zapis zrealizowanego pomiaru przedstawia Karta pomiarowa nr 3. Punkt pomiarowy został 
zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 423. Zmierzony poziom hałasu wynosi 69,1 
dB(A). Uwzględniając, Ŝe ekwiwalentny poziom hałasu dla pory dziennej moŜe być niŜszy o 
3 dB(A), moŜna przyjąć, Ŝe poziom hałasu dla pory dziennej wynosi 66,1dB(A). Tak wysoka 
wartość poziomu hałasu wynika z duŜego natęŜenia ruchu. W trakcie wykonywania pomiaru 
zliczono 206 pojazdów, co daje 7581 pojazdów na dobę (załoŜono, Ŝe ruch pojazdów w nocy 
stanowi 30% ruchu pojazdów w dzień).  
Poziom hałasu komunikacyjnego pochodzącego od drogi wojewódzkiej nr 423 na terenie 
szkoły podstawowej w Januszkowicach mieści się w dopuszczalnych granicach, mimo to na 
obszarze zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w sąsiedztwie drogi mogą występować 
przekroczenia wartości dopuszczalnych. Wartości graniczne nie są przekroczone w Ŝadnej 
strefie chronionej przed hałasem. 
 
• miejscowość śyrowa 
  
Zapis zrealizowanego pomiaru przedstawia Karta pomiarowa nr 4. Punkt pomiarowy został 
zlokalizowany w sąsiedztwie stacji paliw, jednak ruch samochodów na stacji, w trakcie po-
miaru, był na tyle mały, Ŝe moŜna pominąć jej wpływ na wynik pomiaru. Zmierzony poziom 
hałasu wynosi 58,6dB(A). W trakcie wykonywania pomiaru zliczono 54 pojazdy, co daje 1987 
pojazdów na dobę (załoŜono, Ŝe ruch pojazdów w nocy wynosi 30% ruchu pojazdów w 
dzień).  
Tereny przedszkolne oraz inne tereny przeznaczone na długotrwały pobyt dzieci i młodzieŜy 
nie występują w obszarze oddziaływania drogi. 
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• miejscowość Zdzieszowice 
 

Pomiary w miejscowości Zdzieszowice realizowano w dwóch punktach pomiarowych. Pierw-
szy z punktów pomiarowych był zlokalizowany w południowo-zachodniej części miasta, na 
drodze wojewódzkiej nr 423. Zapis zrealizowanego pomiaru przedstawia  Karta pomiarowa 
nr 5. Zmierzony poziom hałasu wynosi 65,3 dB(A). W sąsiedztwie omawianego odcinka drogi 
występuje nieliczna zabudowa mieszkaniowa oraz cmentarz komunalny. MoŜna przyjąć, Ŝe 
omawiana droga nie stanowi źródła hałasu o poziomach wyŜszych niŜ dopuszczalne. W po-
bliŜu drogi nie ma Ŝadnych budynków przeznaczonych na długotrwały pobyt dzieci i młodzie-
Ŝy.  
Drugi punkt pomiarowy został zlokalizowany w północnej części miasta, w pobliŜu obszarów 
przeznaczonych pod inwestycje. Na terenie tym znajduje się zabudowa jednorodzinna o du-
Ŝym zagęszczeniu. Zapis zrealizowanego pomiaru przedstawia  Karta pomiarowa nr 6. Zmie-
rzony poziom hałasu wynosi 61,1dB(A). Uwzględniając fakt, Ŝe ekwiwalentny poziom hałasu 
dla pory dziennej moŜe być o 3dB(A) niŜszy, oraz niewielkie natęŜenie ruchu samochodowe-
go moŜna stwierdzić, Ŝe hałas komunikacyjny pochodzący od omawianego odcinka drogi nie 
stanowi zagroŜenia dla otaczających terenów i mieści się w przedziale dopuszczalnych war-
tości.  
 
Na podstawie wykonanych pomiarów poziomu hałasu oraz szacunków natęŜenia ruchu sa-
mochodowego wykonano obliczenia szerokości stref przydroŜnych, w których mogą wystę-
pować poziomy hałasu wyŜsze niŜ dopuszczalne. Obliczenia te przeprowadzono zarówno 
dla pory dziennej jak i nocnej. Podczas obliczeń posłuŜono się algorytmem obliczeniowym 
przedstawionym w Instrukcji nr 311 „Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obsza-
rów duŜych źródeł powierzchniowych” wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej, Warsza-
wa, 1991. W obliczeniach uwzględniono: 

- natęŜenie ruchu samochodowego w porze dziennej jak i w porze nocnej (przyjęto, 
Ŝe natęŜenie ruchu w porze nocnej stanowi 30% natęŜenia ruchu w porze dziennej 
– załoŜenie to jest zgodne z badaniami Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Poli-
techniki Wrocławskiej) 

- udział samochodów klasy cięŜkiej w ogólnej liczbie samochodów (do klasy tej przy-
jęto autobusy, samochody dostawcze, cięŜarowe oraz traktory) 

- prędkość samochodów, która to wartość jest powiązana bezpośrednio ze stanem 
drogi 

 
Zgodnie z poz. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zaso-

bów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 [tabela nr 1], poziom hałasu na terenach 
sąsiadujących ze szlakami komunikacyjnymi (drogowymi i kolejowymi) w gminie Zdzieszowi-
ce nie powinien przekraczać następujących wartości: 

 
• na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
 

Leq dla pory dziennej [przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom] - 60 dB(A)  
Leq dla pory nocnej     [przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom] - 50 dB(A)  

  
• na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi  
 

Leq dla pory dziennej [przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom] - 60 dB(A)  
Leq dla pory nocnej     [przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom] - 50 dB(A)  

 
• na terenach zabudowy zagrodowej  
 

Leq dla pory dziennej [przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom] - 60 dB(A)  
Leq dla pory nocnej     [przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom]     - 50 dB(A)  
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Wyniki przeprowadzonych obliczeń szerokości stref przydroŜnych, w których mogą się 
utrzymywać poziomy hałasu o wartościach wyŜszych niŜ dopuszczalne.  
 

Tabela 74. Strefy zagroŜone hałasem o poziomie ponad dopuszczalnym. 

miejscowość droga Szerokość strefy zagroŜonej hałasem 
w porze dziennej [powyŜej 60dB(A)] 

Szerokość strefy zagroŜonej hała-
sem w porze nocnej [powyŜej 

50dB(A)] 
1 2 3 4 

Krępna DW 423 8,4 m 18,4 m 

Rozwadza DW 423 6,4 m 10,5 m 

Januszkowice DW 423 11,6 m 30,9 m 

śyrowa DL 5,7 m  7,9 m 

Zdzieszowice DW 423 9,2 m  21,4 m 

Zdzieszowice DL 6,1 m 9,3 m 

 

Strefy zostały obliczone od skrajni jezdni. Wartości przyjęte do obliczeń mogą być zawyŜone, 
co powoduje, Ŝe przedstawiony model jest najbardziej niekorzystnym wariantem. Ekwiwa-
lentny poziom hałasu dla pory dziennej jak i pory nocnej moŜe być niŜszy nawet o 3dB(A) od 
wartości zmierzonych (przyjętych w obliczeniach), co spowoduje zawęŜenie się stref zagro-
Ŝenia nawet o połowę szerokości. 
śadne z terenów szpitalnych jak i terenów przeznaczonych na wielogodzinny pobyt dzieci i 
młodzieŜy znajdujących się na terenie gminy Zdzieszowice nie znajduje się w strefie zagro-
Ŝenia hałasem komunikacyjnym o poziomach wyŜszych niŜ dopuszczalne. 
  
1.3.2 Hałas kolejowy 
 

Przez teren gminy Zdzieszowice przechodzi kolejowy szlak komunikacyjny łączący Kę-
dzierzyn – Koźle z Opolem. Na podstawie danych ujętych w „Programie ochrony środowiska, 
Powiat Kędzierzyn – Koźle” (LEMITOR Ochrona Środowiska Sp.z o.o.,Wrocław, 2004) wyni-
ka, Ŝe średni ruch kolejowy na analizowanej linii kolejowej wynosi: 

- 58 przejazdów pociągów towarowych na dobę 
- 61 przejazdów pociągów osobowych na dobę 

 
Na podstawie tych danych przeprowadzono obliczenia stref zagroŜonych hałasem o 

poziomach wyŜszych niŜ dopuszczalne. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem 
wzoru: 

)10*(log10
1,0

10
AEL

eqT
T

n
L =  

gdzie: 
Leq(T)  – ekwiwalentny poziom hałasu dla czasu odniesienia T 
T   – czas odniesienia (dla pory dziennej T=57600s, dla pory nocnej T=28800s) 
n   – liczba przejazdów pociągów 
LAE  – ekspozycyjny poziom dźwięku stosowany do oceny poziomu równowaŜnego pojedynczych 

zdarzeń dźwiękowych 
 

Ekwiwalentny poziom hałasu pochodzący od linii kolejowej dla pory dziennej wynosi 
80,5dB(A) w odległości 1 metra od torowiska. Strefa zagroŜona hałasem o poziomie wyŜ-
szym od dopuszczalnego (powyŜej 60dB(A) rozciąga się do odległości 112 metrów od toro-
wiska. Dla pory nocnej wyliczony ekwiwalentny poziom hałasu wynosi 83,5dB(A). Strefa za-
groŜona hałasem o poziomie wyŜszym niŜ dopuszczalny, tj. powyŜej 50dB(A) rozciąga się na 
szerokości 225 metrów od torowiska. Zabudowa mieszkaniowa sąsiaduje z linią kolejową je-
dynie na terenie miasta Zdzieszowice.  
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4. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004 – 2010. 
 

4.1. Ogólne załoŜenia polityki ekologicznej gminy. 
 

Polityka ekologiczna gminy w okresie obowiązywania programu została sformułowana na 
podstawie przeprowadzonej diagnozy środowiska. Wnioski z diagnozy, po uwzględnieniu 
dokumentów strategicznych poziomu krajowego, wojewódzkiego i powiatowego oraz strate-
gii, polityk i programów lokalnych posłuŜyły sformułowaniu priorytetów, celów i kierunków 
działań w poszczególnych grupach problemowych oraz przypisanych im konkretnym zada-
niom realizacyjnym.  

 
Skuteczna realizacja polityki ekologicznej gminy wymaga aktywnego zaangaŜowania jak 

najszerszych grup zainteresowanych, wywierających bezpośrednich i pośrednich wpływ na 
sposób i intensywność wykorzystania środowiska. Kluczowe znaczenie dla realizacji polityki 
ekologicznej gminy ma systemowe podejście do jej wdraŜania. Składa się na nie: 

- wprowadzenia aspektów ekologicznych do dokumentów strategicznych opracowy-
wanych na poziomie gminy (strategia rozwoju, programy rozwoju, plany rozwoju lo-
kalnego),  

- działania aktywizujące rynek na rzecz ochrony środowiska, polegające w szczegól-
ności na tworzeniu miejsc pracy w dziedzinach mniej obciąŜających środowisko 
(tzw. „zielone miejsca pracy”) i sprzyjające produkcji towarów i usług, mniej obciąŜa-
jących środowisko (poprzez ogłaszanie tzw. „zielonych przetargów”); w celu umoŜ-
liwienia aktywizacji rynku na rzecz ochrony środowiska na szczeblu rządowym pro-
wadzone są prace nad utworzeniem listy towarów i usług, które z uwagi na moŜli-
wość zastosowania rozwiązań proekologicznych winny być preferowane przy zaku-
pach, opracowaniem zasad i kryteriów tzw. „zielonych przetargów” oraz przygoto-
waniem ramowego programu wspierania zielonych miejsc pracy w ramach progra-
mu walki z bezrobociem 

- edukacja ekologiczna oraz powszechny dostęp do informacji o środowisku, 
- szeroka współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi a organizacjami ekologicz-

nymi i społeczeństwem (konsultacje dokumentów strategicznych, przedsięwzięć 
inwestycyjnych, decyzji itp.). 

 
Najskuteczniejszym sposobem pozyskania społeczeństwa dla działań ekologicznych jest 

ukazanie i pomoc w osiągnięciu korzyści, jakie moŜe osiągnąć gospodarstwo, wieś, gmina z 
optymalnego wykorzystania zasobów środowiska swojego terenu. WaŜnym elementem jest 
równieŜ ciągła edukacja prowadzona na róŜnych poziomach, przy wykorzystaniu róŜnych na-
rzędzi edukacyjnych (szkolenia, kursy, konkursy, wydawnictwa, akcje popularyzatorskie). 
Działalność ta powinna skupić się na realizacji modelowych przedsięwzięć chroniących i 
propagujących obiekty i obszary cenne przyrodniczo wraz z ich wykorzystaniem dla celów 
rozwoju gminy, infrastruktury turystyczno – dydaktycznej, w szczególności na obszarach 
parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, w rezerwatach przyrody.  
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4.2. Nadrzędny cel programu ochrony środowiska i jego znaczenie dla 
rozwoju gminy. 
 

Naczelną zasadą przyjętą w „Programie ...” jest zasada zrównowaŜonego rozwoju1, 
umoŜliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną zasobów i wa-
lorów środowiska. Program środowiskowy naleŜy do dokumentów o charakterze strategicz-
nym, stanowiącym rozwinięcie misji, priorytetów i celów rozwojowych „Strategii rozwoju mia-
sta i gminy Zdzieszowice na lata 2001 - 2010” w aspekcie ochrony środowiska i kształtowa-
nia przyrodniczych  podstaw rozwoju. W związku z tym, za nadrzędny cel „Programu ochro-
ny środowiska i planu gospodarki odpadami gminy Zdzieszowice na lata 2004 – 2011” uzna-
je się: 

 
Rozwój społeczno - gospodarczy i zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w har-
monii z wymogami ochrony środowiska.  

 
 
„Program ...” i potrzeba jego posiadania, obok realizacji wymogu formalnego, zawar-

tego w ustawie Prawo ochrony środowiska, ma równieŜ inne, pozaprawne znaczenie: 
 

- program i sposób jego tworzenia stanowi przejaw mobilizacji wszystkich zaintere-
sowanych stron (interesariuszy) do sprecyzowania głównych problemów oraz wy-
pracowania w drodze porozumienia społecznego priorytetów, celów i sposobów ich 
osiągnięcia 

- program stwarza podstawę do usprawnienia współpracy władz gminy z organami, 
organizacjami i podmiotami gospodarczymi, jak równieŜ do usprawnienia współpra-
cy  w obrębie własnego urzędu 

- program stanowi podstawę mobilizacji władz gminy do zintegrowanego sposobu 
rozwiązywania problemów ochrony środowiska 

- program stanowi podstawę do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych i 
pozainwestycyjnych rozwiązujących zidentyfikowane problemy środowiskowe, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu skutków dla pozostałych sfer funkcjonowania gminy 

- program stanowi wyraz identyfikacji społeczności gminy z przyjętym sposobem po-
konywania słabych stron, wykorzystania szans i potencjału rozwojowego   

- program stwarza podstawę dla pozyskania środków wewnętrznych i zewnętrznych 
(montaŜ finansowy) na realizację sprecyzowanych zadań inwestycyjnych 

- program stanowi punkt wyjściowy do optymalizacji systemu zarządzania środowi-
skiem na terenie gminy 

 
PowyŜsze przesłanki podkreślają fakt opracowania „Programu ...” nie tylko z uwagi na 

wymóg prawny, ale równieŜ z uwagi na wewnętrzne przeświadczenie społeczności gminy o 
potrzebie integracji i mobilizacji w rozwiązywaniu wspólnych problemów. Sporządzony przy 
szerokiej współpracy mieszkańców, administracji, instytucji i podmiotów gospodarczych po-
zwoli na osiągnięcie trwałego, zrównowaŜonego rozwoju, poprawę warunków Ŝycia i wzrost 
konkurencyjności gminy.  

  

                                                 
1  ZrównowaŜony rozwój oznacza taki rozwój, który zaspokaja potrzeby współczesnych pokoleń, nie ogranicza-

jąc moŜliwości realizacji potrzeb przyszłych pokoleń. 
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4.3. Cele ekologiczne gminy.  

4.3.1. Ochrona przyrody i krajobrazu oraz wykorzystanie lasów. 

 
Ochrona przyrody i krajobrazu oraz terenów leśnych realizowana jest głównie na pod-

stawie następujących przepisów prawnych: 
 

- ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30.04.2004, nr 
92, poz 880) wraz z przepisami wykonawczymi  

- ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z dnia 20 czerwca 
2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi 

- ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr 16, 
poz.78 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi 

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. nr 80, poz.717) wraz z przepisami wykonawczymi 

- ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. nr 42, poz. 679 z 2000 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach, z późniejszymi zmianami), 

- ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr 16, poz. 78 
z 1995 r.), 

- ustawa z 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. 
nr 73, poz. 764 z 2001 r.). 

 
Istotne znaczenie dla przepisów prawa krajowego w zakresie tworzenia podstaw 

utrzymania róŜnorodności biologicznej poprzez ochronę najcenniejszych siedlisk oraz gatun-
ków fauny i flory posiadają wspólnotowe regulacje prawne tj. Dyrektywa 92/43/WE w sprawie 
ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywa 79/409/EWG w sprawie 
ochrony dzikich ptaków. Cel ten realizowany będzie między innymi poprzez utworzenie Eu-
ropejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000.  

Obecny charakter przyrody na terenie gminy Zdzieszowice to efekt przekształceń śro-
dowiska przez gospodarkę człowieka. Większość lasów została zastąpiona przez uŜytki rol-
ne i tereny zabudowane, z charakterystyczną dla nich roślinnością synantropijną, a tereny 
podmokłe tarasów zalewowych rzeki Odry zostały znacznie odwodnione. Jedynie niewielkie 
fragmenty leśne połoŜone w obrębie rezerwatu „Lesisko” (Park Krajobrazowy Góra Św. An-
ny) oraz obszaru chronionego krajobrazu Łęgu Zdzieszowickiego naleŜą do obszarów cen-
nych pod względem geobotanicznym, a na ich obszarze wykształciły się i zachowały zbioro-
wiska oraz gatunki o wysokich walorach przyrodniczych.  

Łączna powierzchnia obszarów podlegających ochronie prawnej na terenie gminy Zdzie-
szowice wynosi ok. 1994  ha (34.5 % powierzchni gminy, przy średniej wojewódzkiej 27.1 
%), a do najwaŜniejszych naleŜą Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, obszar chronionego 
krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” i rezerwat przyrody „Lesisko”.  

 
Cel strategiczny i kierunki działań w zakresie ochrony przyrody i wartości krajobrazowych 

na terenie gminy są spójne z celami i kierunkami określonymi w politykach i strategiach rangi 
krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. W związku z powyŜszym, jako strategiczny cel 
środowiskowy dla gminy Zdzieszowice, do osiągnięcia w perspektywie 2011 r. uznaje się: 

 
 
 
 
 
 
Realizacja celu strategicznego prowadzona będzie poprzez realizację następujących kie-

runków działań: 
 

Ochronę i wzrost bioróŜnorodności, zachowanie walorów krajobrazu i zasobów le-
śnych oraz optymalizację gminnego systemu obszarów chronionych 
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1. Ochronę zasobów i walorów przyrodniczo – krajobrazowych Parku Krajobrazowego „Gó-
ra Św. Anny”, w tym włączenie go do systemu europejskiej sieci ekologicznej NATURA 
2000.  

 
Park Krajobrazowy Góra Św. Anny stanowi najwyŜszą wartość przyrodniczo – krajo-

brazową na terenie gminy Zdzieszowice i w województwie opolskim. Ochrona nagromadzo-
nych na jego obszarze unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych, oraz funkcja, jaki 
pełni w systemie przyrodniczym województwa, decyduje o objęciu go ochroną prawną w po-
staci parku krajobrazowego oraz pomnika historii narodowej (jeden z 15 pomników historii na 
terenie Polski). Unikalne w skali Europy siedliska i zbiorowiska roślinne kwalifikują do objęcia 
ochroną w postaci specjalnego obszaru ochrony sieci ekologicznej NATURA 2000. Kierunki i 
zasady ochrony Parku oraz jego walorów przyrodniczo – kulturowo – krajobrazowych uregu-
lowane zostaną w ramach planu ochrony parku krajobrazowego.  

 
2. Wzmocnienie systemu ekologicznego gminy - objęcie ochroną prawną obszarów i obiek-

tów o wysokiej wartości przyrodniczej. 
 

Węzłowy charakter Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny i obszaru chronionego kra-
jobrazu Łęgu Zdzieszowickiego w powiązaniu z międzynarodowym korytarzem ekologicznym 
doliny Odry oraz propozycją utworzenia na jego obszarze ostoi przyrody sieci NATURA 
2000, wyznaczają miejsce gminy Zdzieszowice w wojewódzkim systemie przyrodniczym. 
Wzmocnienie funkcji przyrodniczej gminy w wymiarze lokalnym nastąpi poprzez objęcie 
ochroną prawną obszarów i obiektów o wysokich walorach, w pełni reprezentujących zasoby 
przyrody gminy. Działania te, uzupełnione działaniami renaturyzacyjnymi w dolinie Odry (w 
ramach programów rolno – środowiskowych), pozwolą na wzmocnienie systemu gminnego i 
jego lepsze powiązania z systemem ekologicznym województwa. W ramach działań kreują-
cych przewiduje się utworzenie:  

 
Tabela 75. Wykaz obszarów ekologicznych i obiektów o wysokiej wartości przyrodniczej które 
projektuje się objąć ochroną prawną 

  
• uŜytki ekologiczne 
 
L.p. Projektowana 

forma ochrony 
PołoŜenie Powierzch-

nia  
w ha 

Typ środowisko-
wy, 

 własność terenu 

Przedmiot ochrony 

1 2 3 4 5 6 
1. UŜytek ekologicz-

ny „Źródlisko Ja-
siona” 

na wschód od 
wsi Zakrzów 

 
ok. 6,0 

Źródlisko  
z otaczającym je  
lasem łęgowym 

Wywierzysko oraz początko-
wy odcinek źródła, a takŜe 
fragment lasu – łęgu jesio-
nowo - olszowego 

 
2. 

 
UŜytek ekologicz-

ny „Oleszka” 

 
na wschód od 
wsi Oleszka 

 
ok. 30,0 

 
Murawa kseroter-
miczna 

Murawa kserotermiczna na 
skraju lasu obejmująca rów-
nieŜ swoim zasięgiem wyro-
biska po nieczynnym kamie-
niołomie wapienia 

 
• pomniki przyrody oŜywionej 
 

Parametry drzewa l.p. Gatunek drzewa Typ pomnika 

obwód  
[cm] 

wysokość  
[m] 

PołoŜenie, (miejscowość) 

1 2 3 4 5 6 
1. miłorząb  

dwuklapowy 
poj. drzewo 260 20 śyrowa 

2. kasztan  
jadalny 

poj. drzewo 7 Ŝywych  
konarów 

18 śyrowa 

3. buk pospolity poj. drzewo 345 28 śyrowa 



Program ochrony środowiska dla gminy Zdzieszowice 
 

Prawa autorskie INTEREKO   99 
 

4. buk pospolity poj. drzewo 365 28 śyrowa 
5. klon jawor poj. drzewo 315 20 śyrowa 
6. buk pospolity poj. drzewo 370 30 śyrowa 
7. buk pospolity poj. drzewo 330 30 śyrowa 
8. buk pospolity poj. drzewo 380 30 śyrowa 
 buk pospolity poj. drzewo 326 26 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity poj. drzewo 330 25 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity poj. drzewo 310 23 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity poj. drzewo 308 25 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity poj. drzewo 435 25 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity grupa 8 drzew 291-417 18-20 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity poj. drzewo 321 20 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity poj. drzewo 350 22 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity poj. drzewo 318 25 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity poj. drzewo 348 30 rezerwat „Lesisko” 

 
• pomniki przyrody nieoŜywionej – stanowiska dokumentacyjne 

 
l.p rodzaj formy 

chronionej 
połoŜenie wiek  

1 2 3 4 
1. dolina krasowa  

z ponorem 
pole dawnego PGR „Leśnik” neogen - plejstocen 

1. b) studnia kra-
sowa 

 b)    uwał 

około 800m  na północ od miejsco-
wości śyrowa 

neogen - plejstocen 

2. głaz narzutowy prawe pobocze drogi utwardzonej z 
Oleszki do Ligoty Dolnej, 150m. 
przed skrzyŜowaniem z drogą do 
owczarni 

plejstocen (materiał prekambryjski) 

3. głaz narzutowy klomb przed szkołą podstawową w 
śyrowej 

plejstocen (materiał prekambryjski) 

4. głaz narzutowy początek drogi śyrowa-Oleszka, 
prawe pobocze drogi 

plejstocen (materiał prekambryjski) 

5. głaz narzutowy początek drogi śyrowa-Oleszka, 
prawe pobocze drogi 

plejstocen (materiał prekambryjski) 

6. 
 
 

głaz narzutowy początek drogi do Oleszki -  skrzy-
Ŝowanie z drogą prowadzącą  
w kierunku północnym (do sadów 
ZPS – śyrowa) 

plejstocen (materiał prekambryjski) 

 
 

3. Ochronę zagroŜonych siedlisk naturalnych oraz gatunków roślin i zwierząt. 
 

Ochrona zagroŜonych siedlisk naturalnych, stanowisk rzadkich i chronionych gatunków 
roślin oraz fauny wymaga zapewnienia warunków dla zachowania ich trwałości oraz dalsze-
go funkcjonowania. WaŜnym elementem działań będzie dalsze dokumentowanie zasobów 
przyrodniczych gminy w ramach inwentaryzacji przyrodniczych oraz opracowań ekofizjogra-
ficznych, sporządzanych na potrzeby planowania przestrzennego, jak równieŜ oceny oddzia-
ływania na środowisko, sporządzana na etapie procedury lokalizacyjnej i budowlanej.  

 
4. Ochronę krajobrazu kulturowego – utrzymanie lub przywrócenie naturalnych form  uŜyt-

kowania terenu na obszarach cennych przyrodniczo, kulturowo i krajobrazowo. 
 

Ochrona wartościowych elementów przyrody i krajobrazu oraz toŜsamości kulturowej w 
warunkach wzrastającej presji cywilizacji, staje się coraz waŜniejszym kierunkiem działania. 
Zachowanie i odtwarzanie naturalnych krajobrazów i ekosystemów, w szczególności w obrę-
bie doliny Odry, Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny, ma zasadnicze znaczenie dla za-
chowania róŜnorodności biologicznej i urozmaiconego krajobrazu kulturowego oraz jego dal-
szego uŜytkowania. Szczególny nacisk winien być połoŜony na prowadzenie działań w doli-
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nie Odry poprzez realizacje programów rolno – środowiskowych, sprzyjających odtwarzaniu 
naturalnego, urozmaiconego krajobrazu i tradycyjnych form uŜytkowania terenu (m.inn. 
utrzymanie i odbudowa wartościowych, podmokłych terenów łąkowych, oczek wodnych). 
Tradycyjne metody gospodarowania, zbliŜone do metod rolnictwa zintegrowanego i ekolo-
gicznego (ograniczone stosowanie środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, bądź ich 
całkowite zaniechanie) winny znajdować preferencje w obrębie stref ochronnych krajobrazu 
kulturowego – krajobrazu osiedleńczego Doliny Odry i Parku Krajobrazowego Góra Św. An-
ny. Czynnikiem aktywizującym procesy przekształceń w kierunku zwiększenia aktywizacji 
gospodarczej terenu (rekreacja i turystyka, w tym agroturystyka) będzie realizacja „Programu 
odnowy wsi”.  

 
 

5. Ochronę elementów środowiska kulturowego. 
 

Ochrona środowiska kulturowego, obok kompleksowych działań określonych w planie 
ochrony Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny, ujmować musi zachowanie układu kompo-
zycyjnego i pielęgnację drzewostanów istniejących zespołów parkowo – pałacowych w śy-
rowej i Zdzieszowicach, jak równieŜ pozostałej zieleni urządzonej i nieurządzonej na terenie 
miasta i wsi gminnych. 

 
6. Zwiększenie lesistości gminy. 
 

Bardzo mały udział terenów leśnych w połączeniu z funkcja przyrodniczą gminy, wywołu-
je potrzebę zwiększania stopnia zalesienia gminy. Procesom zalesieniowym sprzyjają dzia-
łania przeciwpowodziowe, realizowane w ramach „Programu dla Odry 2006” w szczególności 
w zakresie zwiększenia retencji naturalnej w zlewni rzeki poprzez zalesienia. Znaczący 
udział gleb o niskiej bonitacji powoduje, Ŝe gmina Zdzieszowice w ramach Wojewódzkiego 
Programu Zwiększenia Lesistości (opracowany na podstawie Krajowego Programu Zwięk-
szania Lesistości) przewidywana jest do zwiększenia zalesienia o ok. 2 % w stosunku do 
stanu aktualnego (tj. ok. 15.9 % - 125 ha).  

Wśród działań uzupełniających znajdują się działania ukierunkowane na: 
- zróŜnicowanie struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanu poprzez przebudowę na 

etapie zakładania upraw, trzebieŜ selekcyjną i wprowadzenie rębni złoŜonych 
- dostosowanie moŜliwości rekreacyjnego i edukacyjnego wykorzystania lasu, zgodnie 

z Planem Ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” oraz „Planem turystycz-
nego wykorzystania lasu” 

- optymalizację gospodarki łowieckiej na terenach Nadleśnictwa Strzelce Opolskie 
zgodnie z Wieloletnim Planem Łowieckim 

 
7. Ochronę wartości przyrodniczo – krajobrazowych w działalności edukacyjnej. 
 

Poszanowanie przyrody, umacnianie lokalnej toŜsamości mieszkańców i promocja walo-
rów gminy wymaga prowadzenia działań edukacyjnych, nie tylko wśród dzieci i młodzieŜy, 
ale równieŜ wśród dorosłej części społeczeństwa. Działania te mogą przybierać zróŜnicowa-
ne formy, mogąc być realizowane przy uŜyciu róŜnych środków, w zaleŜności od docelowego 
adresata (programy szkolno – wychowawcze, wspólne akcje interwencyjne, wydawnictwa 
popularyzatorskie, aktywne strony internetowe www).  

 
 

4.3.2.  Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona przed powodzią. 

 

Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych realizowane jest przede wszyst-
kim w oparciu o następujące przepisy prawne: 
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- ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz 1229 z później-
szymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi  

- ustawę z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami), 

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz.747), 

 
Kluczowe znaczenie dla polityki ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi posiada 

Prawo Wodne, regulujące zakres i sposób gospodarowania nimi zgodnie z zasadą zrówno-
waŜonego rozwoju, w szczególności w zakresie kształtowania i ochrony zasobów w układzie 
regionów wodnych, korzystania z wód oraz zarządzania zasobami. Prawo Wodne w całości 
implementuje podstawowe zasady gospodarowania wodami, określone w dyrektywie 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2003 r. ustanawiającej ramy wspólno-
towego działania w zakresie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna). 
 

Gmina Zdzieszowice połoŜona jest w strefie zalegania kilku poziomów, w obrębie których 
wydzielone zostały zbiorniki wodonośne triasu dolnego (GZWP 335 Krapkowice – Strzelce 
Opolskie), triasu środkowego (GZWP 333 Opole – Zawadzkie), trzeciorzędu i czwartorzędu 
(GZWP 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka z rynną czwartorzędową Kędzierzyn – 
Koźle – Rudy). Zbiornik GZWP 332 objęty obszarem zasobowym ujęć wód podziemnych 
„Kędzierzyn – Koźle – Zdzieszowice”, stanowi na terenie gminy główny zbiornik uŜytkowy. 
Wody ujmowane na ujęciach wody obsługujących gminę (ujęcie ZK „Zdzieszowice”, ujęcie 
Krępna – Rozwadza, ujęcie Raszowa – Januszkowice, ujęcie Oleszka”) dostarczają wodę w 
wystarczającej ilości, przy na ogół dobrych parametrach jakościowych (za wyjątkiem ujęcia 
Oleszka, gdzie woda podawana bez uzdatniania osiąga wysokie wskaźniki zanieczyszczenia 
azotanami).  

 
PołoŜenie gminy w obrębie zlewni rzeki Odry oraz jej bocznych, bezpośrednich dopływów 

(potok Anka, Padół i Cegielnia) powoduje, Ŝe za wyjątkiem części północno – wschodniej, 
połoŜonej na terenie parku krajobrazowego, na pozostałym obszarze występują korzystne 
stosunki wodne i wysokie zasoby dyspozycyjne wód (aczkolwiek niŜsze niŜ w dorzeczu Gór-
nej Wisły i w krajach europejskich). MoŜliwość wykorzystania zasobów wód powierzchnio-
wych jest ograniczona ze względu na nierównomierny rozkład w czasie roku i ograniczone 
moŜliwości sterowania przepływami. WaŜnym czynnikiem ograniczającym jest równieŜ stan 
jakościowy, uniemoŜliwiający ich wykorzystanie dla celów innych niŜ przemysłowe. Poprawa 
stanu czystości wód ze źródeł zlokalizowanych na terenie gminy jest ograniczona z uwagi na 
brak powszechnie dostępnej sieci kanalizacyjnej (ok. 79 % mieszkańców gminy, w tym 
wszyscy mieszkańcy miasta Zdzieszowice i ok. 80 % mieszkańców wsi śyrowa). W chwili 
obecnej stanowi to największy problem infrastrukturalny gminy.  

 
Gmina Zdzieszowice, której część zachodnia połoŜona jest w obrębie doliny Odry, pozo-

staje pod wpływem zalewów powodziowych rzeki. Cyklicznie pojawiające się zalewy powo-
dziowe (w czasie wielkiej powodzi 1997 r. zalaniu uległo ponad 20 % powierzchni gminy) 
wskazują na słabe przygotowanie gminy do przeprowadzenia wód powodziowych oraz za-
pewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. W celu zabezpieczenia kraju przed powodzią w 
dorzeczu Odry, został opracowany wieloletni program gospodarczy pod nazwą „Program dla 
Odry 2006”. Celem uchwalonego ustawą z dnia 06 lipca 2001r. o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz.U. nr 98, poz. 1067) jest zbudowanie zintegro-
wanej gospodarki wodnej dorzecza Odry zgodnie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju, w 
tym między innymi ochrona gminy przed zalewami powodziowymi.  

 
Cel strategiczny i kierunki działań w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziem-

nych na terenie gminy są spójne z prawodawstwem polskim i europejskim, z celami i kierun-
kami określonymi w politykach i strategiach rangi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej oraz 
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gminnej. W związku z powyŜszym, jako strategiczny cel środowiskowy dla gminy Zdzieszo-
wice, do osiągnięcia w perspektywie 2011 r. uznaje się: 

 
 
 
 
 
 

 
Realizacja celu strategicznego prowadzona będzie poprzez następujące kierunki działań: 
 
 
1. Ochrona, racjonalne wykorzystanie oraz kształtowanie zasobów wód. 
 

Ochrona, racjonalne uŜytkowanie oraz uzyskanie wymaganych standardów jakościowo – 
ilościowych wód wymagać będzie szeregu działań organizacyjnych i programowych, po-
cząwszy od zarządzania zasobami wodnymi (działania prowadzone na poziomie RZGW) do 
konkretnych działań techniczno – technologicznych u uŜytkowników wód. Powinny one do-
prowadzić do zapewnienia równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, w 
celu osiągnięcia dobrego stanu tych wód. Realizacja celu strategicznego prowadzona będzie 
w kierunku: 

 

1. Racjonalizacji gospodarowania dyspozycyjnymi zasobami wodnymi dla celów uŜyt-
kowych (innych niŜ przemysłowe).  

2. Przebudowy technologicznej zakładów przemysłowych i jednostek realizujących cele 
publiczne, sprzyjające oszczędności zuŜycia wody. 

3. Preferencji dla nowych podmiotów gospodarczych wykorzystujących przyjazne śro-
dowisku technologie wytwarzania. 

4. Kontynuacji działań ograniczających zuŜycie wody przez odbiorców indywidualnych.  
5. Edukacji ekologicznej mieszkańców w kierunku zwiększenia oszczędności wody i 

reagowania na sytuacje nadzwyczajne.  
 

Główne działania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi związane będą z działa-
niami pozainwestycyjnymi, przy wykorzystaniu analiz stanu zasobów wodnych, warunków 
korzystania z wód regionu wodnego, analiz ekonomicznych gospodarowania wodami na ob-
szarze regionu, pozwoleń wodno – prawnych i pozwoleń zintegrowanych, opłat za gospodar-
cze korzystanie ze środowiska, katastru wodnego oraz kontroli gospodarowania wodami. 
WaŜnym ogniwem zarządzania zasobami wodnymi będzie system monitorowania jakości 
wód powierzchniowych i podziemnych, prowadzony w ramach monitoringu podstawowego i 
regionalnego. W ramach badań monitoringowych wykorzystane będą jednolite w skali kraju 
metody referencyjne, oparte na pięciostopniowej skali czystości wód. 

 
Zasoby wód podziemnych udokumentowane na obszarze gminy znacznie przewyŜszają 

aktualne pobory wody, niemniej jednym z najwaŜniejszych celów działań będzie, zgodnie z 
polityką ekologiczną państwa, kontynuacja długofalowej ochrony zasobów przed nadmierną 
eksploatacją na cele inne niŜ komunalne i przemysłu spoŜywczego oraz zapewnienie trwałej 
równowagi pomiędzy popytem a podaŜą wody. Obok działań ukierunkowanych na racjonal-
ność zuŜycia (od początku lat 90-tych pobór wody w gospodarce narodowej zmniejszył się o 
ok. 30 %) duŜe znaczenie posiadać będą instrumenty ekonomiczno – prawne, wymuszające 
działania ukierunkowane na szerokie wykorzystanie najlepszych dostępnych technik (BAT), 
sprzyjających zmniejszeniu zapotrzebowania na wodę. Pozwoli to w perspektywie roku 2010 
osiągnąć zakładany spadek wodochłonności produkcji o 50 % w stosunku do roku 1990 w 
przeliczeniu na wartość PKB lub wartość sprzedaną w przemyśle).  

 

Ochronę, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi dla zapewnienia dobrego 
stanu wód powierzchniowych i podziemnych dla celów uŜytkowych oraz dla zapew-
nienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców.  
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Racjonalizacja zuŜycia wody w gospodarstwach domowych winna zmierzać przede 
wszystkim do ograniczenia jej marnotrawienia, stosowania wodoszczelnej aparatury czerpal-
nej i sprzętu gospodarstwa domowego. Podstawowym instrumentem stymulującym racjona-
lizację zuŜycia wody jest cena usług wodociągowych. W przypadku odbiorców indywidual-
nych działaniem powodującym racjonalizację zuŜycia wody jest powszechne stosowanie 
liczników wody.  

 
Na terenie gminy Zdzieszowice działania racjonalizujące zuŜycie wody będą mały na celu 

poprawę stanu sieci wodociągowej oraz zwiększenie jej szczelności. Pozwoli to na radykalne 
zmniejszenie problemu wysokich strat wody pitnej. W dalszym ciągu, dla celów przemysło-
wych największego podmiotu gospodarczego gminy – Zakładów Koksowniczych „Zdzieszo-
wice” Sp. z o.o. wykorzystywane będą wody powierzchniowe rzeki Odry.  

 
2. Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych. 
 

Osiągnięcie standardów jakościowych wód wymusza prowadzenie działań w sferze za-
rządzania wodami, jak równieŜ prowadzenia konkretnych działań technicznych w zakresie 
budowy systemów kanalizacyjnych i wodociągowych, w celu dostarczenia mieszkańcom 
gminy wody pitnej dobrej jakości.  

 
Zwiększenie skuteczności ochrony jakości wód podziemnych ma na celu zmniejszenie 

przenikania zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do warstw wodonośnych, a duŜe znaczenie 
posiadać będzie zapewnienie ochrony w strefach szczególnie wraŜliwych, o największej po-
datności na zanieczyszczenie (zbiornik GZWP 333, czwartorzędowa rynna kopalna Kędzie-
rzyn – Koźle – Rudy). Zapewnienie wymaganej jakości oraz zwiększenie skuteczności ich 
ochrony, wymagać będzie monitorowania stanu ilościowego i jakościowego wód. Kluczowe 
znaczenie dla unikania nowych zagroŜeń będzie miało uwzględnianie występowania zbiorni-
ków wodnych, obszarów ich zasilania oraz ujęć wody wraz z ich strefami ochronnymi w stu-
diach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w planach 
zagospodarowania przestrzennego. WaŜnym celem będzie rozpoczęcie działań zmierzają-
cych do zmniejszania ilości potencjalnych źródeł zagroŜeń wód (w tym nieuŜytkowanych 
studni kopanych).  

 
PowaŜnym problemem na wszystkich terenach uŜytkowanych rolniczo z rozwiniętą funk-

cją hodowlaną są spływy obszarowe z pól uprawnych. Na terenie gminy Zdzieszowice, ce-
chującej się umiarkowaną intensywnością hodowli, zagadnienie to nie jest szczególnie inten-
sywne, uwzględniając jednak wraŜliwość występujących tutaj struktur wodonośnych, nie mo-
Ŝe być jednak pominięte. Wśród podstawowych kierunków działań ograniczających zanie-
czyszczenia biogenne przewiduje się optymalizację dawek polewowych, ograniczenie zuŜy-
cia nawozów sztucznych oraz tworzenie barier ochronnych wzdłuŜ cieków wodnych.  

 
Jakość wód podziemnych na terenie gminy zalicza się do klasy średniej (II) z uwagi na 

zawartość związków Ŝelaza i manganu, a w przypadku ujęcia wodnego Oleszka równieŜ 
azotanów (woda bez uzdatniania podawana jest do sieci wodociągowej). Wymaga to podję-
cia działań, umoŜliwiających uzyskanie standardów jakościowych wody pitnej. Jakość wód 
powierzchniowych, za wyjątkiem wód Potoku Cegielnia i Potoku Padół, przekracza dopusz-
czalne standardy jakościowe. Działania naprawcze, szczególnie w przypadku wód rzeki Od-
ry, wymaga kompleksowych działań w górnej zlewni rzeki. 

 
3. Gospodarka ściekowa. 
 

Cele strategiczne w zakresie gospodarki ściekowej pozostawać będą w związku z celami 
ekologicznymi określonymi w II Polityce ekologicznej państwa oraz w wymiarze regionalnym 
w „Programie ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspek-
tywą na lata 2007 – 2010” oraz „Programem ochrony środowiska powiatu krapkowickiego”.  
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Zakładają one uzyskanie następujących wskaźników redukcyjnych: 
- całkowitej, 100 % likwidacji zrzutu ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów 

przemysłowych 
- zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych 

w stosunku do stanu z 1990 r., w tym z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej o 
30 % i ze spływu powierzchniowego o 30 % 

 
w drodze zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń u źródła poprzez dotrzymywanie 

określonych standardów jakościowych dla wód i ścieków. Działania w zakresie gospodarki 
ściekowej naleŜą do priorytetów polskiej, regionalnej i powiatowej polityki ekologicznej. 
Główne działania ukierunkowane na porządkowanie gospodarki ściekowej przyczynią się w 
perspektywie długoterminowej do poprawy jakości wód, odpowiednich dla celów zaopatrze-
nia w wodę i innych celów uŜytkowych. Działania te obejmować będą głównie rozbudowę 
systemu kanalizacyjnego miasta oraz zmianę technologii produkcji w zakładach przemysło-
wych.  

 
Sieć kanalizacyjna na terenie gminy Zdzieszowice obsługuje tylko 2 jednostki osadnicze, 

jednak wskaźnik obsługi mieszkańców osiąga wartość 79.5 % (miasto Zdzieszowice – 100 
%). Gospodarka ściekami prowadzona jest w oparciu o istniejącą zakładową oczyszczalnię 
ścieków Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o.  
Na terenie gminy działania w zakresie gospodarki ściekowej realizujące wymagania Dyrek-
tywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków, obejmować będą rozbudowę systemu kanalizacyjnego na terenach 
dotychczas nieskanalizowanych, w ramach programu ISPA „Ochrona wód podziemnych na 
obszarze zbiornika GZWP 333 Opole – Zawadzkie w jego strefie ochronnej – II faza” (doty-
czy wsi Rozwadza i Krępna) oraz w ramach gminnego programu kanalizacji (Program Roz-
woju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 – 2006), w odniesieniu do pozostałych 
jednostek osadniczych (wsie Oleszka, Jasiona, Januszkowice). 

 
Działania uzupełniające prowadzone będą w zakresie eliminacji lub ograniczenia zrzutów 

ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej lub bezpośrednio do odbiorników. Istotne 
znaczenie odgrywać tutaj będzie wdraŜanie pozwoleń zintegrowanych oraz najlepszych do-
stępnych technik (BAT) na terenie zakładów przemysłowych, będących źródłem wytwarzania 
ścieków.  
 

Źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych są spływy obszarowe 
oraz przedostawanie się zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb i nieszczelnej kanalizacji. 
Ograniczeniu zanieczyszczeń ze spływów powierzchniowych sprzyjać będzie wdraŜanie za-
sad dobrej praktyki rolniczej oraz stosowanie prawa środowiskowego, wspomagane akcją 
edukacyjną i promocją ekologicznych praktyk rolniczych.  

 
Szczegółowe kierunki działań w zakresie gospodarki ściekowej obejmować będą: 
- współpracę ponadlokalną w zakresie rozwiązywania problemów gospodarki ścieko-

wej 
- rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie gminy  
- przeprowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne i 

przydomowych oczyszczalni ścieków, intensyfikację kontroli szczelności szamb 
- ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń z sektora rolnego 
- wspieranie zakładów przemysłowych w realizacji programów racjonalnej gospodarki 

ściekami 
- budowanie systemów podczyszczających wzdłuŜ modernizowanych dróg 
 



Program ochrony środowiska dla gminy Zdzieszowice 
 

Prawa autorskie INTEREKO   105 
 

4.   Zapewnienie odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej. 
 

Zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę naleŜą do kompetencji samorządów lokalnych. 
Bezpośrednio zaopatrzenie w wodę na terenie gminy realizowane jest przez Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach, którego głównym zadaniem jest za-
pewnienie dostaw wymaganej ilości i jakości wody dla odbiorców w sposób ciągły i nieza-
wodny, przy zachowaniu pełnej zdolności produkcyjnej posiadanych urządzeń wodociągo-
wych i urządzeń kanalizacyjnych.  

 
Zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody wymagać będzie podejmowania działań 

inwestycyjnych, zwiększającej wydajność i sprawność systemu zaopatrzenia, modernizację i 
rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, zmniejszenie strat na przesyłach wody oraz 
optymalne wykorzystanie własnych ujęć wody.  

 
Działania uzupełniające wymagają zaangaŜowania wszystkich uŜytkowników, obejmo-

wać będą głównie modernizację i rozbudowę lokalnych urządzeń wodno – kanalizacyjnych 
oraz powszechną oszczędność wody.  

 
Jakość wody dostarczanej do sieci wodociągowej jest poprawna, spełniając wymagane 

standardy jakościowe (rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymagań dotyczących ja-
kości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi, Dz.U. nr 203, poz. 1718). Jedynie w 
przypadku ujęcia wody w Oleszce, gdzie stwierdza się postępujące zanieczyszczenie azota-
nami, przewiduje się wykonanie nowego ujęcia i budowę stacji uzdatniania wody.  

 
Dla ograniczenia potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wód ujmowanych do celów pit-

nych realizowane będą działania obejmujące likwidacje nieczynnych ujęć wody. W ramach 
zobowiązań ustawowych, na terenie gminy wymagane będzie utworzenie systemu studni 
awaryjnych, stanowiących element systemu ochrony przeciwpoŜarowej. 

 
Kierunki działań szczegółowych obejmują: 
 
- modernizację sieci wodociągowej 
- rozbudowę ujęć wodnych oraz realizację stacji uzdatniania wody (Oleszka) 
- likwidację nieczynnych ujęć wody  
- ograniczenie wykorzystania wód podziemnych dla celów przemysłowych, nie wyma-

gających wodo o parametrach wody do picia 
 
5.   Ochrona przeciwpowodziowa – bezpieczeństwo  
 

Ochrona przed powodzią na terenie gminy Zdzieszowice koncentrować się będzie, po-
dobnie jak na obszarze całego województwa i powiatu, na przeciwdziałaniu skutkom powodzi 
przy wykorzystaniu instrumentów prewencji przeciwpowodziowej (z wykorzystaniem plano-
wania przestrzennego) oraz działań technicznych, zwiększających bierną ochronę przeciw-
powodziową gminy. 

 
Powódź 1997 r. wykazała, Ŝe system ochronny gminy nie jest w stanie zapewnić jej 

mieszkańcom wystarczającego bezpieczeństwa, w związku z czym, wymaga on: 
- poprawy stanu technicznego istniejących obwałowań 
- rozbudowę obwałowań przeciwpowodziowych 
- odbudowę i utrzymanie właściwego stanu melioracji szczegółowych i podstawowych 

DuŜe znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej, obok działań technicznych, posiada 
rozbudowa retencji naturalnej oraz zagospodarowanie terenów zalewowych. Zalesianie grun-
tów rolniczo nieprzydatnych, poprawa naturalnej retencji wodnej i gruntowo – glebowej w do-
linach cieków wodnych poprzez odtwarzanie i zachowanie zadrzewien i zakrzaczeń, lokal-
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nych zbiorników wodnych i gleb organicznych są elementami zwiększającymi zdolności re-
tencyjne.  

 
Zwiększaniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy sprzyjać będzie kompleksowy 

program rozwoju dorzecza Odry, w tym ochrony przeciwpowodziowej, „Program dla Odry 
2006” jak równieŜ program rolnośrodowiskowy. Jednak kluczowe znaczenie dla bezpieczeń-
stwa przeciwpowodziowego gminy będą miały zadania inwestycyjne, realizowane powyŜej 
miasta, na terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego oraz budowa zbiornika wodnego 
„Racibórz”. Koniecznym uzupełnieniem jest stworzenie skutecznego i sprawnego systemu 
monitorowania i ostrzegania o zagroŜeniu oraz planów operacyjnych ochrony przeciwpowo-
dziowej.  
 
 

4.3.3.  Ochrona powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatu i wykorzystanie energii 
odnawialnej.  

 
 

Ochrona powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i wykorzystanie energii od-
nawialnej realizowana jest w oparciu przede wszystkim o przepisy prawa wewnętrznego: 

 
- ustawę z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi 
- ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowi-

ska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw 
- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 poz. 348 z 

późniejszymi zmianami) 
- ustawę z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

prowadząca do zmniejszania zuŜycia energii w budynkach mieszkalnych (Dz.U. nr 
162, poz. 1121 z późniejszymi zmianami) 

- ustawę z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348 z póź-
niejszymi zmianami) 

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

 
Istotne znaczenie posiadają jednak równieŜ podpisane i ratyfikowane przez Polskę umo-

wy międzynarodowe, w szczególności: 
 

- Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie od-
ległości z 13.11.1979 r. (konwencja genewska) z protokołami wykonawczymi (m. 
inn. I i II protokół siarkowy, protokoły z Aarhus w sprawie TZO i metali cięŜkich) 

- Konwencja o ochronie warstwy ozonowej z 22.03.1985 r. (Konwencja wiedeńska) i 
Protokół Montrealski w sprawie substancji zuboŜającej warstwę ozonową z 1987 r. 
wraz z poprawkami londyńskimi i kopenhaskimi) 

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 
9.05.1991 r. (konwencja klimatyczna w Rio) wraz z protokołem dodatkowym z Kioto 
(reguluje kwestie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych), 

- Białą Księgę „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii” z 1997 r. i Zielo-
ną Księgę – o bezpieczeństwie energetycznym” z 2000 r. 

 
Szczególnego znaczenia dla obowiązujących w Polsce uregulowań posiadają obowiązu-

jące w Unii Europejskiej i w całości transponowane (lub w najbliŜszym czasie transponowa-
ne) podstawowe regulacje prawne w zakresie ochrony jakości powietrza, w szczególności: 
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- dyrektywa Rady 96/62/WE z 27 września 1996 r w sprawie oceny i zarządzania ja-
kością powietrza w otoczeniu (tzw. dyrektywa ramowa) i dyrektywy pochodne – dy-
rektywy córki (dyrektywa 99/30/WE, dyrektywa 92/72/EWG, dyrektywa 2002/3/WE) 

- dyrektywa Rady 94/63/WE w sprawie kontrolowania emisji lotnych związków orga-
nicznych VOC powstających w wyniku magazynowania benzyn i jej dystrybucji z 
terminali do stacji obsługi 

- dyrektywa Rady 2000/69/WE w sprawie zawartości benzenu i tlenku węgla w po-
wietrzu 

- dyrektywa Rady 99/32/WE w sprawie redukcji zawartości siarki w paliwach płyn-
nych, 

 
jak równieŜ w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń przemysłowych, obejmujące 

w szczególności kluczową dla zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń powietrza: 
 

- dyrektywę Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli za-
nieczyszczeń (IPPC) oraz 

- dyrektywa Rady 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczysz-
czeń do powietrza z duŜych źródeł spalania paliw, 

- dyrektywa Rady 2001/81/WE w sprawie krajowych pułapów emisji dla niektórych 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, 

- dyrektywa Rady 2001/77/WE w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł od-
nawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej. 

 
Kluczowe znaczenie dla polityki ochrony powietrza atmosferycznego i przeciwdziałania 

zmianom klimatu posiadać będzie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE 
z 13.10.2003 r. w sprawie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

 
W zakresie wykorzystania energii odnawialnej polski system prawny transponuje nastę-

pujące dokumenty europejskie: 
 
- Dyrektywa Rady 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie wspólnych zasad 

wewnętrznego rynku elektroenergetycznego, 
- Dyrektywa Rady 001/77/WE z dnia 27 września 2000 r. w sprawie promocji wyko-

rzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku ener-
gii elektrycznej. 

 
 

Gmina Zdzieszowice pod względem jednostkowej emisji zanieczyszczeń pyłowych i ga-
zowych z zakładów przemysłowych szczególnie uciąŜliwych dla czystości powietrza zajmuje 
drugie miejsce w województwie oraz czterdziesty ośrodek w kraju (pod względem emisji jed-
nostkowej zajmuje natomiast pierwsze miejsce w województwie). Stwierdzić jednak naleŜy, 
Ŝe wielkość emisji, wskutek działań modernizacyjnych prowadzonych od początku lat 90-tych 
przez największe źródło emisji na terenie gminy – Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” -  
wykazuje trwałą tendencję spadkową (o ok. 97 % w przypadku zanieczyszczeń pyłowych i 
ok. 83 % w przypadku zanieczyszczeń gazowych).  

 
Emisja zanieczyszczeń wpływa w sposób bezpośredni na standardy jakościowe powie-

trza atmosferycznego w gminie. Gmina Zdzieszowice, wg bieŜącej oceny jakości powietrza 
atmosferycznego WIOŚ Opole zalicza się do obszaru, na którym stęŜenia zanieczyszczeń 
utrzymują się powyŜej wartości dopuszczalnej, nie przekraczając wartości dopuszczalnej, 
powiększonej o margines tolerancji (tzw. klasa B ze względu na zanieczyszczenie pyłem i 
benzenem). Pomiary imisji zanieczyszczeń, prowadzone w sieci pomiarowej Zakładów Kok-
sowniczych wskazują, na utrzymywania się wartości średniorocznych głównych zanieczysz-
czeń pyłowo – gazowych oraz gazów charakterystycznych (siarkowodór, benzen) znacząco 
poniŜej dopuszczalnych standardów, natomiast badania SANEPID Opole wykazują na zna-
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czące przekraczanie wartości normatywnych średniodobowych dla benzenu i jego pochod-
nych. 

 
W zakresie pozostałych źródeł zanieczyszczeń – komunikacyjnych i niskiej emisji – aktu-

alny stan emisyjno – imisyjny moŜna uznać za dobry (diagnoza pkt 3.7). 
 

Wykorzystanie energii odnawialnej na terenie gminy jest niewielkie i sprowadza się do 
jednej instalacji pracującej na biomasie organicznej. Istniejący potencjał biomasy organicz-
nej, biopaliw płynnych i energii wodnej stwarza moŜliwość zwiększenia udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w strukturze wytwarzania energii na terenie gminy. 

 
Cel strategiczny i kierunki działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, prze-

ciwdziałania zmianom klimatu oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie 
gminy są spójne z celami i kierunkami określonymi w politykach i strategiach rangi krajowej, 
wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. W związku z powyŜszym, jako strategiczny cel środowi-
skowy dla gminy Zdzieszowice, do osiągnięcia w perspektywie 2011 r. uznaje się: 

 
 
 
 
 
 
Ochrona zasobów środowiska, w tym ochrona powietrza, zgodnie z Prawem ochrony 

środowiska, realizowana jest poprzez: 
- kształtowanie standardów jakości powietrza atmosferycznego, kontrolę ich osiąga-

nia oraz podejmowanie działań słuŜących ich nieprzekraczaniu lub przywracaniu 
stanu wymaganego na obszarach, gdzie standardy te zostały przekroczone 

- kształtowanie standardów emisyjnych z instalacji, urządzeń i procesów technolo-
gicznych 

- kształtowanie jakości wytwarzanych produktów pod kątem zawartość niepoŜąda-
nych substancji zanieczyszczających lub emisji zanieczyszczeń związanej z ich 
uŜytkowaniem (normy produktowe jakości paliw samochodowych, zawartość siarki 
w paliwach i olejach opałowych itp.) 

 
Działania w zakresie ochrony powietrza, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wyko-

rzystania energii odnawialnej na terenie gminy pozostawać będą w związku z celami ekolo-
gicznymi określonymi w II Polityce ekologicznej państwa i w „Programie ochrony środowiska 
województwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspektywą na lata 2007 – 2010”. Cechami 
tej polityki jest między innymi konsekwentna realizowana likwidacja zanieczyszczeń u źródła, 
minimalizacja zuŜycia surowców i energii, egzekwowanie standardów emisyjnych, imisyjnych 
i produktowych. Zmierzać ona będzie do kontynuacji działań redukujących emisję zanie-
czyszczeń atmosferycznych do poziomów określonych w polityce ekologicznej państwa, bu-
dowy systemu zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego, wdroŜenia mechanizmów 
rynkowych, sprzyjających podejmowaniu działań w zakresie ochrony powietrza i przeciwdzia-
łania zmianom klimatu. 

 
Zakładane cele emisyjne zmierzać będą do osiągnięcia wyznaczonych przez politykę 

państwa poziomów emisyjnych, w tym: 
- ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, 

dwutlenku azotu o 31 %, lotnych związków organicznych (LZO) o 31 %, amoniaku 
o 8 % w stosunku do roku bazowego 1990 oraz gazów cieplarnianych o 6 % w 
stosunku do roku bazowego 1988  

- ograniczenia emisji toksycznych substancji z grupy metali cięŜkich i trwałych za-
nieczyszczeń organicznych (TZO), zgodnie z wymaganiami protokołów z Aarhus 

Uzyskanie dobrej jakości powietrza atmosferycznego elementem trwałej poprawy 
standardu Ŝycia mieszkańców i utrzymania dobrego stanu środowiska przyrodni-
czego gminy. 
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do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 
odległości  

- wycofania z uŜytkowania do 2005 r. benzyny ołowiową oraz całkowitego dostoso-
wania wymagań dotyczących benzyn i oleju napędowego do norm europejskich 

- intensyfikacji procesu eliminacji bądź ograniczania uŜytkowania wyrobów i urzą-
dzeń zawierających rtęć, ołów, kadm i PCB oraz substancji niszczących warstwę 
ozonową 

- wprowadzenia w szerokim zakresie najlepszych dostępnych technik (BAT) w za-
kresie ochrony powietrza (instalacje IPPC, w szczególności w energetyce, prze-
myśle i sektorze komunalnym). 

 
ChociaŜ wyznaczone poziomy emisyjne na obszarze województwa opolskiego zostały juŜ 

osiągnięte, uznaje się za wskazane kontynuowanie działań w zakresie dalszego ogranicza-
nia emisji. Analiza struktury emisji i imisji zanieczyszczeń na obszarze gminy wskazuje, Ŝe 
najbardziej racjonalnym kierunkiem działań umoŜliwiającym osiągnięcie zakładanych celów 
ekologicznych będzie ograniczenie emisji w sektorze przemysłowym i gospodarce komunal-
nej (cieplnej – ograniczenie niskiej emisji). 

 
Program ochrony środowiska województwa opolskiego jako waŜny cel do osiągnięcia w 

perspektywie roku 2010 uznaje stworzenie systemu zarządzania, stanowiącego podstawę 
dla prowadzenia skoordynowanych działań w zakresie poprawy jakości powietrza 
atmosferycznego w wyznaczonych strefach (w tym na obszarach występowania przekroczeń 
norm dopuszczalnych), stałego monitorowania i prognozowania zmian imisji zanieczyszczeń 
oraz podejmowania działań zapobiegawczych w przypadku przekroczenia poziomów 
normatywnych. Kluczowym zagadnieniem systemu zarządzania będzie opracowanie i 
wdroŜenie jednolitego w skali kraju systemu bilansowania i weryfikowania ładunków zanie-
czyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.  

Istotnym celem w zakresie ochrony powietrza jest wdroŜenie na wszystkich poziomach 
mechanizmów ekonomicznych i organizacyjnych, sprzyjających podejmowaniu działań w za-
kresie ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (ograniczenie emisji ga-
zów cieplarnianych), w szczególności mechanizmów handlu emisjami, zasad wspólnych 
przedsięwzięć i czystszej produkcji. Ekonomizacji działań sprzyjać będzie upowszechnianie 
systemów zarządzania środowiskowego i przeglądów ekologicznych w sektorze gospodarki.  

W nakreślony schemat działań podstawowych wpisywać się będą równieŜ wynikające z 
zobowiązań międzynarodowych i polityki krajowej działania, zmierzające do zwiększenia wy-
korzystania energii z odnawialnych źródeł energii.  

 
Głównym obszarem działań ochronnych będą przedsięwzięcia podejmowane w sekto-

rach mających największy wpływ na kształtowanie stanu higieniczno – sanitarnego: w prze-
myśle, gospodarce komunalnej i w komunikacji.  
 
Emisja zanieczyszczeń z sektora przemysłowego 
 

Konieczność uzyskania przez Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. wymaga-
nego dyrektywą IPPC pozwolenia zintegrowanego, prowadzić będzie do modernizacji stoso-
wanych technologii, wdraŜania najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz montaŜu urzą-
dzeń ochronnych. Wśród działań towarzyszących duŜe znaczenie będzie posiadało efektyw-
ne wykorzystanie energii w drodze modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu cieplnego 
oraz modernizacji i hermetyzacji procesów technologicznych w pozostałych obiektach prze-
mysłowych na terenie gminy.  

 
WaŜnym instrumentem polityki ograniczania emisji zanieczyszczeń będzie uruchomienie 

procedur związanych z handlem zbywalnymi jednostkami emisji do powietrza oraz wprowa-
dzaniem instrumentów zarządzania ochroną środowiska (mechanizm wspólnych przedsię-
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wzięć (JI), mechanizmu czystego rozwoju (CDM) oraz systemu zielonych certyfikatów i zie-
lonych podatków).  

 
Emisja zanieczyszczeń z sektora komunalnego 

 
Największy – po przemyśle - wpływ na jakość powietrza na terenie gminy posiadają lo-

kalne źródła grzewcze, pracujące dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło budynków mieszkal-
nych, obiektów uŜyteczności publicznej, małych podmiotów gospodarczych oraz indywidual-
nych gospodarstw domowych.  

Rozbudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w ciepło, bazujący na kotłowni centralnej 
Zakładów Koksowniczych, doprowadził do stopniowej likwidacji znacznej ilości kotłowni lo-
kalnych i podłączenia dotychczasowych odbiorców do systemu. W pozostałych przypadkach 
obserwuje się stopniową zmianę dotychczas stosowanych nośników energii na tzw. paliwa 
niskoemisyjne, przy czym realizacja tych działań prowadzona jest przy wykorzystaniu poŜy-
czek i dotacji z powiatowego i wojewódzkiego funduszy ochrony środowiska oraz środków 
własnych przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, jednostek komunalnych i podlegają-
cych samorządowi lokalnemu oraz indywidualnych mieszkańców. 

 
Docelowo system zaopatrzenia w ciepło zogniskowany będzie głównie na podłączeniu 

nowych odbiorców do rozbudowywanej sieci ciepłowniczej, energetycznej i gazowej, zgodnie 
z „Projektem załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
gminy Zdzieszowice”.  

 
W ramach ograniczania emisji zanieczyszczeń z sektora komunalnego prowadzone będą 

działania promujące wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, głownie wodnych, tak, 
aby w roku 2010 uzyskać wymagane przez II Politykę ekologiczną państwa i zobowiązania 
międzynarodowe udziały energii odnawialnej w energii zuŜywanej ogółem. Powszechnym i 
stosunkowo łatwo osiągalnym dzięki zachętom finansowym kierunkiem działania będą prace 
termomodernizacyjne i renowacje systemów grzewczych, sprzyjające oszczędności energii. 
DuŜa rola przypisywana będzie rozbudzaniu świadomości ekologicznej mieszkańców.  
 
Emisja zanieczyszczeń z komunikacji. 
 

Emisja ze źródeł komunikacyjnych stanowi w obecnych czasach jedno z najdynamiczniej 
rozwijających się uciąŜliwości środowiskowych na terenie Polski. Szybki przyrost ilości po-
jazdów samochodowych, przy braku realizacji nowych odcinków drogowych, przebiegają-
cych poza terenami zabudowy mieszkalnej, wywołuje szereg konfliktów środowiskowych i 
wzrost zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.  

 
Układ komunikacyjny gminy Zdzieszowice pod tym względem jest korzystny dla środowi-

ska. Brak dróg krajowych o znacznym natęŜeniu ruchu – poza krótkim odcinkiem autostrady 
– oraz jedna droga wojewódzka, znacząco ogranicza uciąŜliwość ruchu samochodowego dla 
środowiska. Towarzysząca ruchowi samochodowemu strefa podwyŜszonego zanieczysz-
czenia powietrza atmosferycznego ograniczona jest do najbliŜszego otoczenia drogi Krap-
kowice – Zdzieszowice – Koźle (droga wojewódzka nr 423), w szczególności na obszarach 
przebiegu przez miejscowości Rozwadza, Krępna i Januszkowice. W przypadku pozostałych 
miejscowości, zjawisko uciąŜliwości komunikacyjnej jest znacząco mniejsze.  

 
Ograniczenie uciąŜliwości komunikacyjnej transportu samochodowego wymagać będzie 

prowadzenia szeregu ukierunkowanych działań – organizacyjnych, technicznych i plani-
styczno – prawnych – sprzyjających ograniczeniu emisji komunikacyjnej. Głównym kierun-
kiem działań będzie rozpoczęcie prac związanych z poprawą droŜności i płynności ruchu 
oraz wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza tereny zabudowy wsi rozwadza, Krępna i ja-
nuszkowice, poprawa stanu technicznego układu komunikacyjnego i obiektów infrastruktury 
komunikacyjnej oraz prawidłowa lokalizacja funkcji wymagających ochrony w stosunku do 
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układu komunikacyjnego (przy wykorzystaniu planów zagospodarowania przestrzennego i 
opracowań ekofizjograficznych). 

 
WaŜnym kierunkiem działań prewencyjnych będzie miało tworzenie warunków do zwięk-

szenia udziału komunikacji zbiorowej w strukturze przewozowej, w tym wymiana przestarza-
łego taboru jezdnego na spełniający wymagania normy EURO 1 i EURO 2. Osiągnięciu celu 
sprzyjać będzie poprawa stanu technicznego indywidualnych środków transportu i wycofanie 
z powszechnego stosowania do 2005 r. benzyny ołowiowej.  

 
Gmina Zdzieszowice połoŜona jest częściowo na terenach o wysokich walorach tury-

stycznych. Wywołuje to zwiększony napływ turystów, w szczególności weekendowych, poru-
szających się przy wykorzystaniu zbiorowych i indywidualnych środków transportu, ale coraz 
częściej spotykani są turyści rowerowi. Wzrastający udział turystów rowerowych powoduje, 
Ŝe w okresie perspektywicznym rozwój systemu ścieŜek rowerowych moŜe przyczynić się 
nie tylko do rozszerzenia oferty turystycznej i wzmoŜonego napływu rekreantów, ale równieŜ 
do obniŜenia emisji zanieczyszczeń i zmiany dotychczasowych wzorców konsumpcji. Sprzyja 
to równieŜ organizacji transportu kombinowanego, obejmującego dowóz (wywóz) turystów 
publicznymi środkami transportu, przy wykorzystaniu rowerów do lokalnej penetracji terenu.  

 
Wykorzystanie energii odnawialnej 
 

Krajowe dokumenty strategiczne dotyczące wykorzystania energii odnawialnej zakładają 
zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowym kraju do 7 % w ro-
ku 2010 i 14 % w roku 2020. Realizacja tego celu wymaga podjęcia szeregu działań nie tylko 
na poziomie krajowy i regionalnym, ale równieŜ na poziomie lokalnym. NaleŜy sobie jednak 
zdawać sprawę, Ŝe na terenie gminy, z uwagi na ułatwiony dostęp do zorganizowanych sys-
temów zaopatrzenia w energię ze źródeł tradycyjnych (miasto Zdzieszowice), wykorzystanie 
energii odnawialnej ograniczone będzie do obszarów peryferyjnych, o niewielkich moŜliwo-
ściach podłączenia do istniejących sieci ciepłowniczych i gazowych.  

 
Jedną z najwaŜniejszych kwestii będzie prowadzenie popularyzacji wykorzystania tego 

rodzaju energii, określenie moŜliwości jej pozyskania oraz realizacja konkretnych inwestycji. 
Pierwszym krokiem w kierunku zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
będzie zbilansowanie potencjału paliwowo - energetycznego na terenie gminy oraz przeła-
manie bariery psychologicznej w społeczeństwie w zakresie skuteczności i korzyści ekono-
micznych wynikających z ich stosowania. Działania takie naleŜy prowadzić przy wsparciu nie 
tylko organów administracji, ale równieŜ podmiotów, stowarzyszeń gospodarczych i agencji 
branŜy energetycznej (np. Agencja Poszanowania Energii).  

 
Następnym etapem będzie realizacja urządzeń i instalacji do produkcji i transportu ener-

gii ze źródeł odnawialnych, nie tylko przez celowe działania ludności i indywidualnych pod-
miotów gospodarczych, ale równieŜ przez podmioty komunalne. W pierwszej kolejności 
zwiększenie stopnia wykorzystania energii odnawialnej zrealizowana zostanie poprzez bu-
dowę w latach 2004 – 2006 elektrowni wodnych, na stopniach wodnych Januszkowice i 
Krępna.  

 
WaŜną rolę we wdraŜaniu energii z odnawialnych źródeł spełniać będzie wojewódzki, 

powiatowy i gminny fundusz ochrony środowiska.  
 
System monitorowania i zarządzania powietrzem atmosferycznym 
 

Podstawą prowadzenia skoordynowanych działań w zakresie ochrony powietrza atmos-
ferycznego jest budowa spójnego systemu monitorowania i zarządzania. Utworzenie takiego 
systemu naleŜy do kompetencji organów administracji państwowej, jednak równieŜ na po-
ziomie lokalnym wskazane jest gromadzenie informacji na temat funkcjonujących źródeł i 
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wielkości emisji, egzekwowania ustawowych obowiązków emitentów zanieczyszczeń. Całość 
zebranej informacji ułatwiać będzie równieŜ – w ramach ogólnego systemu - dostęp społe-
czeństwa do informacji o środowisku i jego ochronie. 

 
Istotnym celem ekologicznym w zakresie ochrony powietrza jest wdroŜenie na wszystkich 

poziomach mechanizmów ekonomicznych i organizacyjnych, sprzyjających podejmowaniu 
działań w zakresie ochrony powietrza, przeciwdziałania zmianom klimatycznym (ogranicze-
nie emisji gazów cieplarnianych) i wykorzystania energii odnawialnej, w szczególności me-
chanizmów handlu emisjami, zasad wspólnych przedsięwzięć i czystszej produkcji. Ekono-
mizacji działań sprzyjać będzie upowszechnianie systemów zarządzania środowiskowego 
(ISO) i przeglądów ekologicznych (EMAS) w sektorze gospodarki.  
 

4.3.4. Ochrona przed hałasem. 

 
Ochrona środowiska przed nadmiernym hałasem realizowana jest głównie na podstawie 

następujących przepisów prawnych: 

- ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z dnia 20 czerwca 
2001, nr 62, poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi 

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z dnia 18 września 2001, 
nr 100, poz. 1085) 

- ustawa z dnia 3 października 2003 o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 7 listopada 2003, nr 190, poz. 1865) 

- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 13 maja 1998 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 
z dnia 01 czerwca 1998, nr 66, poz. 436) 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 stycznia 2002 w sprawie wartości 
progowych poziomów hałasu (Dz.U. z dnia 31 stycznia 2002, nr 8, poz. 81) 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 w sprawie szcze-
gółowych wymagań jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed 
hałasem (Dz.U. z dnia 29 październik 2002, nr 179, poz. 1489) 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, li-
nii tramwajowych, lotnisk oraz portów które powinny być przekazywane właściwym 
organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. z 
dnia 06 lutego 2003, nr 18, poz. 164) 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. z 
dnia 28 luty 2003, nr 35, poz. 308) 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 luty 2003 w sprawie rodzajów wyni-
ków pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, 
przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobu ich 
prezentacji (Dz.U. z dnia 08 kwiecień 2003, nr 59, poz. 529) 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwiec 2003 w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. z dnia 27 czerwiec 2003, nr 
110, poz. 1057) 
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- rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 lipca 2003 
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomiesz-
czeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z dnia 7 sierpień 2003, nr 138, 
poz. 1316) 

- rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sporządzania map akustycznych w 
związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i lotnisk (projekt) 

Istotne znaczenie dla obowiązujących przepisów prawa krajowego posiadają wspólnoto-
we regulacje prawne, a w tym Dyrektywa 2002/49/EC z dnia 25.06.2002 w sprawie oceny i 
zarządzania hałasem środowiskowym 

Przeprowadzone prace terenowe i pomiary hałasu pozwoliły stwierdzić iŜ praktycznie na 
części odcinków dróg biegnących przez wsie i miasto Zdzieszowice poziom hałasu komuni-
kacyjnego oscyluje w granicach normy, często ją przekraczając o 1-6dB(A). JeŜeli załoŜyć, iŜ 
w okresie jesiennych prac polowych natęŜenie ruchu wzmaga się i wzrasta udział sprzętu 
rolniczego i aut cięŜarowych, to moŜna powiedzieć, Ŝe praktycznie w kaŜdej z miejscowości 
moŜe dochodzić do przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku: 
 
- Krępna - źródłem generowania hałasu jest droga wojewódzka  nr 423; zmierzony po-

ziom hałasu wynosi 65,3dB(A). 
- Rozwadza - punkt pomiarowy został zlokalizowany w pobliŜu skrzyŜowania drogi woje-

wódzkiej nr 423 i drogi gruntowej pomiędzy Rozwadą a północną częścią Zdzieszowic; 
zmierzony poziom hałasu wynosi 61dB(A). 

- Januszkowice - punkt pomiarowy został zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 423; 
zmierzony poziom hałasu wynosi 69,1 dB(A).  

- śyrowa - punkt pomiarowy został zlokalizowany w sąsiedztwie stacji paliw, jednak ruch 
samochodów na stacji, w trakcie pomiaru, był na tyle mały, Ŝe moŜna pominąć jej wpływ 
na wynik pomiaru; zmierzony poziom hałasu wynosi 58,6dB(A). 

- Zdzieszowice - pomiary w miejscowości Zdzieszowice realizowano w dwóch punktach 
pomiarowych. Pierwszy z punktów pomiarowych był zlokalizowany w południowo-
zachodniej części miasta, na drodze wojewódzkiej nr 423; zmierzony poziom hałasu 
wynosi 65,3 dB(A); w północnej części miasta, w pobliŜu obszarów przeznaczonych pod 
inwestycje zmierzony poziom hałasu wynosi 61,1dB(A). 

 
Przeprowadzona prognoza obliczeniowa, z uwzględnieniem wyników uzyskanych w 

trakcie pomiarów pozwoliła stwierdzić, iŜ strefa zagroŜenia hałasem w poszczególnych miej-
scowościach obejmuje obszar w pasie 6.1-11.6m od krawędzi jezdni w porze dziennej, oraz 
w pasie od 7.9-30.9m w porze nocnej, 
 

Ekwiwalentny poziom hałasu pochodzący od linii kolejowej dla pory dziennej wynosi 
80,5dB(A) w odległości 1 metra od torowiska. Strefa zagroŜona hałasem o poziomie wyŜ-
szym od dopuszczalnego (powyŜej 60dB(A) rozciąga się do odległości 112 metrów od toro-
wiska. Dla pory nocnej wyliczony ekwiwalentny poziom hałasu wynosi 83,5dB(A). Strefa za-
groŜona hałasem o poziomie wyŜszym niŜ dopuszczalny, tj. powyŜej 50dB(A) rozciąga się na 
szerokości 225 metrów od torowiska. Zabudowa mieszkaniowa sąsiaduje z linią kolejową je-
dynie na terenie miasta Zdzieszowiece.  
 

Hałas przemysłowy powodowany funkcjonowaniem Zakładów Koksowniczych S.A. w 
Zdzieszowicach, jak teŜ Zakładu Produkcyjnego firmy NORDENIA nie jest rozpoznany do tej 
pory z dokładnością określoną w obowiązujących metodykach referencyjnych i Dyrektywie 
Wspólnot Europejskich 2002/49/EC   
 

Cel strategiczny i kierunki działań w zakresie ochrony przed hałasem na terenie gminy są 
spójne z celami i kierunkami określonymi w politykach i strategiach rangi krajowej, woje-
wódzkiej, powiatowej i gminnej. W związku z powyŜszym, jako strategiczny cel środowisko-
wy dla gminy Zdzieszowice, do osiągnięcia w perspektywie 2011 r. uznaje się: 
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Cel ten jest identyczny z celami polityki ekologicznej państwa oraz programu ochrony 

środowiska województwa opolskiego.  
 
Aktywność gminy powinna koncentrować się na podejmowaniu działań, w ramach usta-

wowego obowiązku prowadzenia gospodarki przestrzennej, będącego zadaniem własnym 
gminy, polegających na wstępnym rozpoznaniu stanu zagroŜenia hałasem na terenach chro-
nionych oraz na terenach przeznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, na cele związane z rozwojem funkcji podlegających ochronie przed nadmiernym ha-
łasem – wyszczególnionych w art.113 ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony 
środowiska [Dz.U. z dnia 20.06.2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami]. 

 
Dla osiągnięcia celu strategicznego koniecznym jest podjęcie następujących kierunków 

działań: 
• przeprowadzenie wstępnej oceny, z wykorzystaniem obowiązujących metodyk re-

ferencyjnych, stanu zagroŜenia terenu gminy hałasem komunikacyjnym i przemy-
słowym ze szczególnym uwzględnieniem: 

 
- terenów istniejącego zainwestowania przeznaczonych na cele związane ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieŜy (szkoły, internaty, 
przedszkola, Ŝłobki), szpitali i domów opieki społecznej 

- terenów istniejącego zainwestowania przeznaczonych na cele związane z 
zabudową mieszkaniową 

- terenów istniejącego zainwestowania przeznaczonych na cele związane z 
rekreacją i wypoczynkiem, połoŜone poza miastem Zdzieszowice 

 
jak równieŜ terenów przeznaczonych na w/w cele w obowiązujących, miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice 
 

• ustalenie wielkości populacji mieszkańców gminy zagroŜonej ponadnormatywnym 
hałasem w miejscach jej stałego pobytu (tereny mieszkaniowe, usług oświaty, opie-
ki społecznej itp.) 

• ustalenie granic terenów zagroŜonych nadmiernie hałasem, a przeznaczonych w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zdzieszowice, oraz w obowiązujących, miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, na cele określone w art. 113 ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27.04.2001 
Prawo ochrony środowiska [Dz.U. z dnia 20.06.2001, nr 62, poz. 627 z późniejszy-
mi zmianami]. 

• wskazanie, odpowiednio do właściwości, staroście powiatu lub wojewodzie opol-
skiemu, terenów istniejącego zainwestowania, zagroŜonych nadmiernie hałasem 
komunikacyjnym lub przemysłowym na których: 

 
- stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości natęŜenia hałasu, które 

powiatowy program ochrony środowiska powinien określać, jako wymagają-
ce dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska – zgodnie z art.117 
ust.3 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska [Dz.U. z dnia  
20.06.2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami] 

Zmniejszenie powierzchni obszarów i liczby mieszkańców objętych zasięgiem szko-
dliwego oddziaływania na zdrowie hałasu komunikacyjnego i przemysłowego.  
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- stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych w stopniu kwalifikują-
cym je do terenu zagroŜonego, i które wymagają sporządzenia i uchwalenia 
programów działań w zakresie ochrony przed hałasem – zgodnie z art.119 
ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska. 

 
 

• dokonanie, na podstawie przeprowadzonej oceny stanu zagroŜenia zdrowia hała-
sem, oceny aktualności i wprowadzenia zmian do ustaleń studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice oraz obowiązu-
jących, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

• doskonalenie istniejących i wdroŜenie nowych mechanizmów i procedur administra-
cyjnych w zakresie ustalania obowiązku i ustalania zakresu zakresu raportów o od-
działywaniu na środowisko, oraz problematyki opracowań ekofizjograficznych dla 
potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Zdzieszowice oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego    

• monitorowanie zmian przestrzennych stanu zagroŜenia hałasem i realizacji progra-
mów ochrony przed hałasem, w ramach działalności lokalizacyjnej oraz przy spo-
rządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Realizacja ustalonych kierunków działań wymagać będzie: 

 
- rozpoczęcia monitorowania stanu zagroŜenia hałasem na terenach chronionych, 

połoŜonych w sąsiedztwie odcinków dróg wojewódzkich, na terenach zabudowy 
wiejskiej oraz w mieście Zdzieszowice 

- podjęcia działań administracyjnych w stosunku do zarządzających zakładami i in-
stalacjami, których funkcjonowanie moŜe powodować przekroczenie dopuszczal-
nych poziomów natęŜenia hałasu w środowisku  

- opracowania i wdroŜenie planu działań zapewniających systematyczne pozyskiwa-
nie wiarygodnych danych o zagroŜeniu hałasem, minimalizację kosztów realizacji 
monitoringu akustycznego i upublicznianie posiadanych danych pomiarowych 

- jednoznacznej identyfikacji terenów objętych ponadnormatywnym oddziaływaniem 
w zakresie imisji hałasu komunikacyjnego i przemysłowego w środowisku. 

- doskonalenia istniejących i kształtowanie nowych mechanizmów i procedur admini-
stracyjnych umoŜliwiających zapobieganie rozszerzaniu obszarów i powiększaniu 
wielkości populacji zagroŜonych hałasem 

- monitorowania zmian przestrzennych stanu zagroŜenia hałasem i realizacji progra-
mu ochrony przed hałasem 

 
Podjęcie realizacji konkretnych działań określonych w programie wykonawczym stano-

wić będzie początek wdraŜania programu poprawy jakości warunków Ŝycia mieszkańców, 
który będzie realizowany poprzez bieŜącą obserwację stanu zagroŜenia terenów hałasem w 
ramach zadań własnych związanych z gospodarką i polityką przestrzenną, przekazywanie 
informacji i wnioskowanie o podejmowanie działań przez organy ustawowo właściwe [staro-
sta, wojewoda], wnioskowanie o sporządzenie programów ochrony przed hałasem itp. 

Ze względu na stosunkowo duŜe koszty realizacji programów walki z hałasem, decyzje 
w tym zakresie muszą być podejmowane w oparciu o wiarygodne dane pomiarowe, aby 
uniknąć przypadkowości podejmowanych działań. 

Pozyskiwanie danych pomiarowych powinno jedynie w części obciąŜać środki publiczne 
[budŜet gminy i fundusze celowe] a poprzez odpowiednią organizację pracy wydziałów wła-
ściwych w sprawach: zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i infrastruktury 
umoŜliwić pozyskiwanie takich danych w ramach postępowania w sprawie ocen oddziaływa-
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nia na środowisko, przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go oraz przygotowywania inwestycji miejskich do realizacji. 

Działania podejmowane przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach muszą mieć charakter 
długofalowy a jego wdroŜenie powinno być uprzednio przygotowane tak, aby: 

- zapewnić wiarygodność i porównywalność pozyskiwanych w długim okresie czasu 
wyników pomiarowych poprzez ustalenie obowiązujących metodyk pomiarowych i 
formy przekazywania dokumentacji pomiarowej, 

- obniŜyć koszty pozyskiwania wyników badań ze środków publicznych, poprzez na-
kładanie obowiązku wykonywania stosownych pomiarów, według ściśle określonych 
metodyk, w ramach; przygotowywanych raportów o oddziaływaniu na środowisko, 
sporządzaniu opracowań ekofizjograficznych dla potrzeb miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, oraz wykonywaniu badań i pomiarów przy zgłaszaniu 
oddania inwestycji do uŜytkowania, 

- ustalić formę i zasady udostępniania i prezentacji wyników pomiarów mieszkańcom 
gminy Zdzieszowice, przede wszystkim poprzez wykorzystanie strony internetowej 
Urzędu Miejskiego 

 

4.3.5. Ochrona gleb, powierzchni ziemi i kopalin. 
   

Ochrona gleb, powierzchni ziemi i kopalin prowadzona jest w oparciu o następujące 
przepisy prawne: 

- ustawę z dnia 27.01.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627) z 
późniejszymi zmianami, 

- ustawę z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr 16 poz. 
78) z późniejszymi zmianami, 

- ustawę z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze  (Dz.U. 27 poz. 96) ze 
zmianą znowelizowaną w dniu 27.07.01r. (Dz.U. Nr 110 poz.1190) z przepisami wy-
konawczymi, 

- ustawę z dnia  27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. nr 80 poz. 717), 

- ustawę z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. nr 38, poz, 452) z 
późniejszymi zmianami, 

- ustawę z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawoŜeniu (Dz.U. nr 89, poz, 991), 
- ustawę z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. nr 171, poz, 1398 

z 2002 r. – tekst jednolity).  
 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą Prawo Geologiczne i Górni-

cze, ochrona kopalin polega na zapewnieniu racjonalnego gospodarowania ich zasobami 
oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących.  

 
Gmina Zdzieszowice naleŜy do gmin o stosunkowo ubogich i jednorodnych zasobach su-

rowcowych, stanowiących 0.8 % zasobów bilansowych województwa. Na udokumentowane 
4 złoŜa, tylko jedno – złoŜe kruszywa naturalnego Januszkowice – Lesiany – podlega aktual-
nie eksploatacji, a dwa następne złoŜa kruszywa naturalnego pozostają w fazie rozpoznania 
wstępnego. Eksploatacja złoŜe surowców ilastych Krępna II została zaniechana.  

 
ZłoŜa kruszywa udokumentowane zostały na obszarze doliny Odry. Z uwagi na znacze-

nie doliny Odry w krajowym i europejskim systemie przyrodniczym, powszechność występo-
wania kruszywa naturalnego, jego wysoką podaŜ na rynku oraz połoŜenie w strefie zalewu 
powodziowego, jedynie złoŜe Januszkowice – Lesiany przewidywane jest do dalszej eksplo-
atacji. 
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Środowisko glebowe gminy wykazuje małe zróŜnicowanie. Pod względem mechanicz-
nym zaliczają się one do gleb lekkich i bardzo lekkich (ok. 75 %), zaliczające się pod wzglę-
dem typologicznym do gleb brunatnych i mad rzecznych, z niewielkim udziałem rędzin bru-
natnych, gleb pseudobielicowych, organicznych i czarnych ziem. W większości zaliczają się 
one do kompleksów Ŝytnich słabych i najsłabszych oraz zboŜowo – pastewnych (ok. 64.1 % 
gruntów ornych), kompleksy dobre, pszenno – buraczane i Ŝytnie stanowią ok. 25.5 %. Pod 
względem bonitacyjnym grunty gminy cechują się niska i bardzo niską wartością (grunty orne 
V i VI klasy stanowi ponad 56 %, uŜytki zielone najsłabsze stanowią ok. 96 %). Uwarunko-
wania te powodują, Ŝe gmina Zdzieszowice cechuje się jednym z najniŜszym w skali woje-
wództwa wskaźnikiem waloryzacji przestrzeni produkcyjnej, wynoszącym 63.3 pkt (srednia 
wojewódzka 87.2 pkt). Pod względem zanieczyszczenia, gleby gminne cechują się warto-
ściami umiarkowanymi, nie odbiegającymi zasadniczo od poziomu powiatu i województwa. 
Gleby bardzo kwaśne i kwaśne stanowią ok. 41 % powierzchni, a 52 % wymaga i wskazane 
jest do wapnowania. Zanieczyszczenie metalami cięŜkimi przekracza wartości graniczne dla 
I stopnia zanieczyszczenia (z uwagi na zawartość kadmu i cynku), co czyni je przydatne dla 
prowadzenia wszystkich upraw polowych, z ograniczeniem warzyw przeznaczonych do spo-
Ŝycia przez dzieci.  

 
Cel strategiczny i kierunki działań w zakresie ochrony gleb, powierzchni ziemi i kopa-

lin na terenie gminy są spójne z celami i kierunkami określonymi w politykach i strategiach 
rangi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej. W związku z powyŜszym, jako strategiczny cel 
środowiskowy dla gminy Zdzieszowice, do osiągnięcia w perspektywie 2011 r. uznaje się: 

 
Wg polityki ekologicznej państwa działania w zakresie ochrony zasobów kopalin będą 

wymagać kontynuacji, wzmocnienia a przede wszystkim egzekucji obowiązującego prawa, 
optymalizacji dostosowania potrzeb w zakresie planowania przestrzennego lokalizacji inwe-
stycji oraz racjonalnej i oszczędnej gospodarki surowcami. 

 
Strategicznymi celami zakładanymi do osiągnięcia w zakresie ochrony powierzchni ziemi, 

kopalin oraz gleb na terenie gminy są: 
 
 
 
 
 
 
Realizacja celu strategicznego prowadzona będzie poprzez realizację następujących kie-

runków działań: 

1. Ochrona i racjonalizacja eksploatacji zasobów kopalin. 

 
Zgodnie z II Polityką ekologiczną państwa, działania w zakresie ochrony zasobów kopalin 

będą wymagać kontynuacji, wzmocnienia a przede wszystkim egzekucji obowiązującego 
prawa, optymalizacji dostosowania potrzeb w zakresie planowania przestrzennego lokalizacji 
inwestycji oraz racjonalnej i oszczędnej gospodarki surowcami.  

 
Działania te, w warunkach istniejącej i udokumentowanej na terenie gminy bazy surow-

cowej, eksploatowanej przez uprawnione przedsiębiorstwo na prawach gospodarki rynkowej 
i obowiązujących przepisów prawnych, mogą mieć charakter przedsięwzięć organizacyjnych 
dotyczących organu koncesyjnego Wojewody i Starosty. Ochronę złóŜ gwarantuje bowiem 
przede wszystkim bezwzględne przestrzeganie warunków koncesji, której uzyskanie wyma-
ga spełnienia przepisów prawnych zapewniających ochronę zasobów pod kątem rozpozna-
nia oraz działań organizacyjno-prawnych. Realizowane na obszarze gminy działania stano-
wić będą kontynuację i usprawnienie egzekucji prawa geologicznego i górniczego.  

 

Ochrona zasobów kopalin, rekultywacja i rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych 
oraz gleb. 
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Programowanie i realizacja zadań w dziedzinie ochrony zasobów kopalin jest wynikiem 
obowiązujących uwarunkowań prawnych w oraz mechanizmów funkcjonowania gospodarki 
rynkowej. Racjonalne gospodarowanie zasobami złóŜ wynika z jednej strony z obowiązków 
przedsiębiorców eksploatujących kopalinę, a dodatkowo wymuszane jest  przez instrumenty 
ekonomiczne i konkurencyjność gospodarki.  

W przypadku udokumentowanych, a dotychczas nie eksploatowanych złóŜ kruszywa na-
turalnego Koźle – Krępna oraz Krępna, zapewnienie ich ochrony przed trwałym zainwesto-
waniem, prowadzone będzie poprzez przy wykorzystaniu instrumentarium planowania prze-
strzennego.  

 
Bezpośrednia odpowiedzialność za ochronę złóŜ i gospodarowanie zasobami na tere-

nie gminy spoczywa na Staroście Krapkowickim (złoŜa o powierzchni do 2 ha i wielkości wy-
dobycia poniŜej 20 000 m3) lub Wojewodzie Opolskim. Odpowiednie współdziałanie organów 
koncesyjnych z organem gminy w zakresie uzgadniania koncesji i jej warunków w celu za-
pewnienia maksymalnego wykorzystania udokumentowanych (eksploatowanych) złóŜ oraz 
określenia wskazań docelowego zagospodarowania terenów ich występowania, naleŜy do 
głównych kierunków działań ochronnych.  

 
 

2. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.  
 
Obowiązujące obecnie przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek podejmowa-

nia niezbędnych środków w celu ochrony środowiska, rekultywacji gruntów i zagospodaro-
wania terenów po działalności górniczej. Sposób wykonania tych obowiązków określa plan 
ruchu a nadzór nad rekultywacją po likwidacji zakładu górniczego pełnią urzędy górnicze. 
Obecne prawo nałoŜyło na przedsiębiorców takŜe obowiązek utworzenia funduszu na likwi-
dację zakładu górniczego. 

 
Podjęcie działań zmierzających do rekultywacji bądź rewitalizacji terenów poeksploata-

cyjnych wymaga przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji ich stanu technicznego, 
prawnego dla określenia moŜliwości wykorzystania i przystosowania do pełnienia określo-
nych funkcji przyrodniczych lub gospodarczych. Doraźnym działaniem w tym zakresie po-
winna być kontrola i ochrona przed dewastacją, zanieczyszczaniem oraz składowaniem od-
padów. Inwentaryzacja powinna objąć równieŜ inne tereny zdegradowane, co pozwoli na 
określenie rzeczywistej powierzchni terenów przeznaczonych do rekultywacji. Przewidywane 
działania obejmować powinny między innymi inwentaryzację wyrobisk poeksploatacyjnych i 
innych terenów zdegradowanych, kontrolę oraz ochronę terenów poeksploatacyjnych przed 
dewastacją, zanieczyszczaniem i składowaniem odpadów, rekultywację wybranych terenów 
poeksploatacyjnych oraz „dzikich” wyrobisk.  

 
Określenie kierunków działań rekultywacyjnych naleŜy do kompetencji organu koncesyj-

nego, który w porozumieniu z samorządem lokalnym, podejmuje decyzję o kierunku rekulty-
wacji terenu.  

 
3. Ochrona gleb.  
 

Realizowane w ramach II Polityki Ekologicznej Państwa działania w zakresie ochrony 
gleb prowadzona będzie w kierunku rozwijania właściwej kultury rolnej, w ramach wdraŜania 
i upowszechniania Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych. Oprócz oczekiwanej działalności 
edukacyjnej bezpośrednio wśród rolników, duŜe znaczenie przypisuje się szerszemu wpro-
wadzaniu problemów ochrony gleby i rolnictwa ekologicznego (zintegrowanego) do progra-
mów szkolnych. W ramach programów wymagane jest uwzględnienie aspektów technolo-
gicznych, jak i prawnych, moŜliwości uzyskania przez rolników wsparcia finansowego  i po-
mocy doradczej, certyfikacji produktów rolnych, organizacji grup producenckich itp. Działania 
te naleŜą do działań o charakterze ciągłym, nadzorowanym przez Ministerstwo Rozwoju 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współpracy z Krajowym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnic-
twa i Obszarów Wiejskich, wyŜszymi uczelniami i szkołami rolniczymi, regionalnymi centrami 
edukacji ekologicznej, ośrodkami doradztwa rolniczego.  

 
Ochrona gleb - szczególnie o wysokim potencjale produkcyjnym - przed przeznaczaniem 

na cele nierolnicze i nieleśne, na terenie gminy Zdzieszowice nie będzie naleŜeć do prioryte-
towych kierunków działań. Funkcje przyrodnicze doliny Odry w połączeniu z ograniczeniami 
w uŜytkowaniu terenu, wynikającymi z połoŜenia na terenach zagroŜonych powodziowo, 
sprzyjać będą realizacji programów rolno – środowiskowych lub prowadzeniu rolnictwa 
zrównowaŜonego, a nawet ekologicznego. Przy uwzględnieniu struktury obszarowej gospo-
darstw rolnych, pozwoli to na zwiększenie moŜliwości zbytu produktów rolnych oraz spadek 
zuŜycia nawozów i środków ochrony roślin, kosztem alternatywnych metod gospodarowania.  

 
PołoŜenie gminy na skraju obszaru uprzemysłowienia (rejon kędzierzyńsko – zdzieszo-

wicki) powodować będzie konieczność prowadzenia przez Starostę okresowych kontroli 
standardów jakości gleb (rozporządzenie MŚ w sprawie standardów jakości gleb i jakości 
ziemi)  oraz optymalizacji stosowania nawozów (ustawa o nawozach i nawoŜeniu). Badania 
te w sposób obiektywny pozwolą na ustalenie moŜliwości realizacji rolnictwa ekologicznego 
w gminie Zdzieszowice.  

 
Dotychczasowe, wyrywkowe badania zanieczyszczenia gleb nie wskazują na wysoki po-

ziom degradacji (mimo bezpośredniego sąsiedztwa Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowi-
ce” Sp. z o.o.), potencjalne działania rekultywacyjne winny być prowadzone zgodnie z „Pro-
gramem rządowym dla terenów poprzemysłowych”.  

 
WaŜnym kierunkiem działań ochronnych będzie równieŜ zachowanie śródpolnych za-

drzewień, zakrzaczeń i podmokłych nieuŜytków jako waŜnych elementów funkcjonalnych, 
wzbogacających strukturę ekologiczną i zapewniających utrzymanie poziomu wód grunto-
wych oraz zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo.  

 

4.3.6.  Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 
 
 
 

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym realizowana jest w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. nr 62. Poz. 627 
z późniejszymi zmianami] wraz z aktami wykonawczymi. 
 

Ustawa obejmuje szereg unijnych uregulowań prawnych zawartych w dyrektywach, a naj-
istotniejsze z nich to:  

- Dyrektywa Rady 96/62/WE z 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania ja-
kością powietrza w otoczeniu, 

- Dyrektywa 89/336/CE z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie kompatybilności elektroma-
gnetycznej. 

 
Zagadnienia związane z ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym znajdują 

równieŜ miejsce w Rozporządzeniu Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad ochrony przed promie-
niowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, 
jakie mogą występować w środowisku oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu 
pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz.U. z 1998 r. nr 107 poz. 676). 

Ponadto, zagadnienia ochrony ludzi i środowiska przed niejonizującym promieniowaniem 
elektromagnetycznym są uregulowane w Polsce przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi, które po-
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zwalają na kontrolowanie doboru lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych i ograniczenie 
ich oddziaływania na ludzi i środowisko do poziomów dopuszczalnych. 

 
Na terenie gminy źródłem emisji pól elektromagnetycznych są: 

- linie elektroenergetyczne wysokich napięć 110 i 220 kV 
- stacje elektroenergetyczne, w tym GPZ 
- stacje bazowe telefonii komórkowej  
- elektrownie przemysłowe 

 
Jak do tej pory, na terenie gminy nie prowadzi się pomiarów zagroŜenia środowiska 

elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym, ani w odniesieniu do stacji i linii 
energetycznych, ani w odniesieniu do obiektów nadawczych. Zatem wielkości te nie są zna-
ne ani organom administracji samorządowej, ani teŜ społeczeństwu. Istniejące urządzenia 
nie stwarzają, jak do tej pory, konfliktów przestrzennych i społecznych. Napowietrzne linie 
elektroenergetyczne wysokich napięć bardziej postrzegane są obecnie, jako elementy infra-
struktury technicznej wpływające na krajobraz i stanowiące ograniczenia lokalizacyjne, niŜ 
jako źródła emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego. 

 
Podstawowym celem polityki ekologicznej państwa w sferze ochrony przed elektroma-

gnetycznym promieniowaniem niejonizującym, jest uregulowanie stanu formalno-prawnego 
poprzez wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych. 

 
Pozwolenia o których mowa wyŜej dotyczą instalacji elektroenergetycznych o napięciu 

znamionowym 110 kV i wyŜszym, oraz instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i 
radiolokacyjnych, których równowaŜna moc promieniowana izotropowo jest równa 15W lub 
wyŜsza, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0.03 MHz do 300 000 
MHz. 

 
Cel strategiczny w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym na obszarze 

gminy Zdzieszowice, zgodnie z II Polityką Ekologiczną Państwa, wojewódzkim i powiatowym 
programem ochrony środowiska jest: 

 
 
 
 
  

 
Wg obowiązujących przepisów prawnych, ochrona przed polami elektromagnetycznymi 

polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól 
elektromagnetycznych poniŜej dopuszczalnych, lub co najmniej na tych poziomach oraz 
zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie 
są one dotrzymane. 

 
W związku z powyŜszym, w najbliŜszych latach podstawowym kierunkiem działań będzie 

prowadzenie badań, pozwalających na ocenę stopnia zagroŜenia polami elektromagnetycz-
nymi oraz uzyskania wymaganych pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych w od-
niesieniu do: 

- linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 i 220 kV (docelowo, w 
związku z przebudową linii 220 kV relacji Groszowice – Kędzierzyn na linię o napięciu 
znamionowym 400 kV równieŜ dla niej), 

- instalacji radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, których równowaŜna moc promienio-
wania izotropowo jest równa 15W lub wyŜsza, emitujących pola elektromagnetyczne o 
częstotliwościach od 0,03 MHz do 30 000 MHz. 

 

Monitoring pól elektromagnetycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkań-
ców.  
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Pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego wytwarzanego 
przez obiekty, urządzenia będące źródłami promieniowania wykonywane powinny być bez-
pośrednio po pierwszym uruchomieniu obiektu, urządzenia, a takŜe kaŜdorazowo w razie 
zmiany warunków pracy obiektu, urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę 
poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, którego źródłem jest ten 
obiekt lub urządzenie. 

 
DuŜe znaczenie dla prewencji, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i minimalizacji 

potencjalnych konfliktów posiadać będzie odpowiednia polityka przestrzenna (wyznaczanie 
w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów ograniczonego uŜytkowania). 

 

4.3.7.  PowaŜne awarie przemysłowe. 

 
Zapobieganie powaŜnym awariom przemysłowym regulowane jest przez następujące 

przepisy prawne: 
- ustawę z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi 
- ustawę o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r.) 
- ustawę o Państwowej StraŜy PoŜarnej (Dz.U. nr 147, poz. 1230 z 2002 r.) 

 
Obowiązujące przepisy prawne zharmonizowane są z dyrektywą Seveso II (dyrektywa 
96/82/WE) – kontrola zagroŜeń wypadkami z udziałem niebezpiecznych substancji. 
 

Głównym przedmiotem zainteresowania uregulowań prawnych zawartych w Prawie  
ochrony środowiska są awarie występujące na terenie zakładów przemysłowych (awarie 
przemysłowe), nie są natomiast nimi zdarzenia zaliczane do klęsk Ŝywiołowych (są one 
przedmiotem uregulowań prawnych w ramach ustawy o klęskach Ŝywiołowych). Podstawo-
wym aktem prawnym regulującym zasady postępowania na wypadek wystąpienia powaŜnej 
awarii jest ustawa Prawo ochrony środowiska, określająca ogólne regulacje w zakresie po-
stępowania na wypadek powaŜnych awarii, instrumenty słuŜące przeciwdziałaniu powaŜnym 
awariom przemysłowym, obowiązki prowadzącego zakład i organów administracji, w tym 
równieŜ w kontekście transgranicznym. 

 
Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym 

zakład o zwiększonym lub o duŜym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej 
StraŜy PoŜarnej.  

 
Na terenie gminy Zdzieszowice występują dwa zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpie-

nia powaŜnej awarii (BOC Gazy Sp. z o.o. oraz ZK „Zdzieszowice” Sp. z o.o.). 
 
PowaŜne awarie obejmują zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym – emisję, poŜar, 

eksplozję – powstające w wyniku awarii przemysłowych i transportowych z udziałem niebez-
piecznych substancji chemicznych, prowadzące do natychmiastowego zagroŜenia zdrowia 
lub Ŝycia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagroŜenia. Zgodnie z zasadą przezor-
ności i prewencji, jednym z głównych celów polityki ekologicznej państwa, województwa i 
gminy jest: 

 

 

 

 
 

 

Zapobieganie oraz zmniejszanie skutków dla środowiskowych i społecznych z ty-
tułu powaŜnych awarii, a takŜe doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego 
na wypadek zaistnienia powaŜnej awarii.  
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Wszystkie przedsięwzięcia w zakresie powaŜnych awarii ukierunkowane są na działania 
profilaktyczne w celu niedopuszczenia do awarii bądź ograniczenia jej skutków, a takŜe na 
działania ratownicze w przypadku zaistnienia awarii oraz na likwidację skutków awarii na 
środowisko. Zgodnie z polityka ekologiczną, w pierwszej kolejności działania zapobiegawcze 
obejmować będą opracowanie ocen ryzyka wystąpienia powaŜnych awarii przemysłowych 
dla zakładów, zaliczanych zgodnie z dyrektywą Seveso II do grupy o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej 
 

Funkcjonujące na terenie gminy zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej 
awarii podlegają nadzorowi prowadzonemu przez Państwową StraŜ PoŜarną i Wojewódzkie-
go Inspektora Ochrony Środowiska pod kątem: 

 
– zabezpieczenia przed wystąpieniem powaŜnych awarii, 
– stanu technicznego stosowanych zabezpieczeń, 
– planów ratowniczych i przygotowania słuŜb zakładowych do akcji na wypadek zaist-

nienia powaŜnej awarii 
 

Źródłem zagroŜeń środowiskowych jest równieŜ załadunek i rozładunek materiałów nie-
bezpiecznych, w szczególności zaś ich transport po drogach publicznych przy wykorzystaniu 
specjalistycznego sprzętu jezdnego. Z uwagi na konfliktowość przewoŜonych ładunków, tra-
sy przewozów prowadzone winny być przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa dla 
mieszkańców i środowiska.  

 
Wszystkie przewidziane do realizacji przedsięwzięcia zaliczane się do zadań koordyno-

wanych, realizowanych przez Wojewodę i podległe mu słuŜby zespolone oraz podmioty go-
spodarcze. Zadania w większości posiadają charakter pozainwestycyjny. 
 

4.3.8. Gospodarka odpadami 

 
Szczegółowe dane dotyczące aktualnej oraz programowanej gospodarki odpadami w 

gminie Zdzieszowice zostały przedstawione w osobnej dokumentacji: „Plan gospodarki 
odpadami dla gminy Zdzieszowice”. Dokumentacja ta w pełni wyczerpuje zagadnienia uję-
te w art. 14 ustawy o odpadach. W powyŜszym opracowaniu przedstawiono syntetyczne wy-
niki inwentaryzacji ilości i rodzajów odpadów powstających w sektorze komunalnym i gospo-
darczym. 
 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Zdzieszowice obliczono 
stosując dwie metody szacunkowe przedstawione w: 

− „Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami” . 
− Krajowy plan gospodarki odpadami 

 
Łączna ilość odpadów komunalnych, oszacowana na podstawie metod szacunkowych, 

wytwarzana rocznie na terenie gminy Zdzieszowice wynosi 6973 ton. Odpady składowane są 
na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej (gmina Leśnica, powiat Strzelce Opol-
skie). Poziom selektywnej zbiórki surowców wtórnych (opakowania z tworzyw sztucznych, 
szkła, karton, makulatura) w roku 2002 osiągnął ok. 1,25 % wagowy masy odpadów komu-
nalnych.  
 

Odpady z działalności gospodarczej stanowią główny strumień wytwarzanych odpadów. 
Ich ilości i rodzaje są bezpośrednio powiązane z charakterem produkcji przemysłowej regio-
nu. Łączna oszacowana ilość odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie gminy 
Zdzieszowice wynosi ok. 21920 ton rocznie, Odpady niebezpieczne stanowią ok. 0,08 % 
wagowy ogółu wytwarzanych odpadów przemysłowych, tj. 18,5 ton rocznie. 
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Przyjmując jako podstawę, określone prawnie podstawowe zasady postępowania z odpada-
mi: 

− zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów 
− zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
− bezpieczne składowanie odpadów, których nie da się poddać procesom odzysku lub 

unieszkodliwienia (poza składowaniem) 
 
oraz przyjmując strategię wyznaczoną w dokumentach: „Polityka ekologiczna Państwa”, 
„Krajowy plan gospodarki odpadami”, „Plan gospodarki odpadami dla województwa opol-
skiego”, „Plan gospodarki odpadami dla powiatu Krapkowice” wyznaczono dla gminy Zdzie-
szowice następujące cele strategiczne: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cele, kierunki działań i szczegółowe zadania, harmonogram działań organizacyjno-

inwestycyjnych, harmonogram rzeczowo-finansowy, zostały opracowane w „Planie gospo-
darki odpadami dla gminy Zdzieszowice”.  
 
Obejmować one będą: 

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów, a co za 
tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunal-
nych do środowiska, 

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględ-
nieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biode-
gradacji, 

- rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i makulatury 
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, 
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie 

odpadów komunalnych, 
- stworzenie systemu nadzoru nad gospodarką odpadami w sektorze gospodar-

czym, 
- podnoszenie świadomości społecznej obywateli, 
 

Dla osiągnięcia wyŜej wymienionych celów za niezbędne uwaŜa się podjęcie następują-
cych działań: 

- utworzenie ponadgminnego zintegrowanego systemu segregacji, zbierania, odzy-
sku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, powołanie jednostki organizacyjnej 
ponadgminnej – Południowy Związek Gospodarki Odpadami (PZGO), siedziba 
związku w Kędzierzynie-Koźlu 

- budowa Centrum Unieszkodliwiania Odpadów, lokalizacja - składowisko odpadów 
w Kędzierzynie-Koźlu, obiekt obsługiwać będzie wszystkie gminy, które wejdą w 
skład Związku 

 

1. Stworzenie nowoczesnego kompleksowego systemu zarządzania odpa-
dami komunalnymi. 

2. Stworzenie nowoczesnego systemu nadzoru i kontroli nad gospodarką 
odpadami sektora przemysłowego. Ochrona zasobów kopalin, rekultywa-
cja i rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych oraz gleb. 
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4.3.9.  Edukacja ekologiczna społeczeństwa i dostęp do informacji.  

 
Skuteczna realizacja polityki ekologicznej gminy wymaga udziału w tym procesie wszyst-

kich zainteresowanych podmiotów wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na spo-
sób i intensywność korzystania ze środowiska, w tym równieŜ udział obywateli. Podstawowe 
znaczenie dla społecznego udziału w realizowaniu celów ekologicznych ma przede wszyst-
kim odpowiednia edukacja ekologiczna oraz powszechny dostęp do informacji o środowisku.  

 
Koniecznym uzupełnieniem działań ekologicznych winno być dalsze rozszerzanie współ-

pracy między instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami a organizacjami ekologicznymi i in-
nymi organizacjami pozarządowymi, w tym na etapie sporządzania dokumentów strategiczno 
– planistycznych jak i procedur lokalizacyjno – budowlanych, angaŜowanie przedstawicieli 
organizacji w kierownicze gremia niektórych publicznych instytucji działających w sferze 
ochrony środowiska oraz powierzanie im realizacji konkretnych projektów prośrodowisko-
wych. Dla tworzenia dobrego klimatu współpracy konieczne jest zapewnienie dostępu oby-
watelom i organizacjom społecznym do informacji o środowisku i jego stanie.  

 
W odczuciu społecznym działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska mają mniejsze 

znaczenie wobec wagi problemów gospodarczych i społecznych, szczególnie w okresie za-
chwiania podstaw ekonomicznych funkcjonowania mieszkańców miasta. Niska świadomość 
ekologiczna społeczeństwa, w tym takŜe przedstawicieli władzy stanowi jedno z najwięk-
szych zagroŜeń dla środowiska. Skutecznym sposobem pozyskania społeczeństwa do idei 
ochrony przyrody i środowiska jest uświadomienie potencjalnych korzyści i straty, jakie po-
niesie społeczeństwo wskutek ochrony lub jej zaniechania w odniesieniu do poszczególnych 
komponentów środowiska, występujących w bezpośrednim lub dalszym otoczeniu. Kluczo-
we, perspektywiczne znaczenie posiada ciągła misja edukacyjna wśród dzieci i młodzieŜy, 
prowadzona na poziomie szkół, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowo – kultural-
nych.  

 
Cele edukacji ekologicznej, określone w „Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej” oraz 

w „Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej” obejmują między innymi: 
- nadanie odpowiedniej rangi edukacji ekologicznej traktowanej jako niezbędny waru-

nek osiągnięcia rozwoju zrównowaŜonego 
- kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wza-

jemnie powiązanymi ze sobą zagadnieniami ekonomicznymi, społecznymi, politycz-
nymi i ekologicznymi, 

- umoŜliwienie kaŜdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych 
dla poprawy stanu środowiska, 

- tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań 
jednostek, grup i społeczeństwa, uwzględniających troskę o środowisko, 

- promocję racjonalnych względem społeczeństwa oraz środowiska zachowań i po-
staw w procesach decyzyjnych na róŜnych szczeblach 

- tworzenie warunków do świadomego współuczestnictwa wszystkich mieszkańców w 
przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa ekologicznego, 

- udoskonalenie systemu wymiany informacji sprzyjającej zmniejszeniu liczby konflik-
tów na tle ekologicznym (edukacja ekologiczna w procesie inwestycyjnym, uwzględ-
nienie edukacji w dokumentach strategicznych na kaŜdym szczeblu zarządzania), 

- wspieranie procesu tworzenia struktur instytucjonalnego wspomagania edukacji eko-
logicznej (w administracji, organizacjach pozarządowych, itd.) 

 
Mając na uwadze konieczność zjednania jak największych grup społecznych dla idei 

ochrony środowiska, uznaje się za cel strategiczny 
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Kierunki działań umoŜliwiających osiągnięcie załoŜonego celu, ukierunkowane powinny 

być na: 
 
1. Podnoszenie świadomości i popularyzacja wiedzy ekologicznej, w tym: 

- realizację szkoleń, kursów, konkursów, wydawnictw, akcji popularyzatorskich 
podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, w szczególności rolni-
ków, leśników, nauczycieli oraz młodzieŜy szkolnej, 

- rozpowszechnianie informacji dotyczącej ochrony środowiska i edukacji ekolo-
gicznej, w szczególności przez biblioteki i inne placówki dydaktyczne, 

- zwiększenie udziału problematyki ekologicznej w programach nauczania dzieci i 
młodzieŜy,  

- aktywną edukację ekologiczną w systemie szkolenia, wspieranie działań edukacji 
szkolnej przez instytucje samorządowe, 

2. Aktywną ochronę obiektów i obszarów cennych przyrodniczo, w tym: 
- realizację modelowych przedsięwzięć i projektów chroniących obiekty i obszary 

cenne przyrodniczo i kulturowo, wraz z ich wykorzystaniem dla promocji gminy, 
- rozwój infrastruktury turystyczno – dydaktycznej na terenach o wysokich walorach 

przyrodniczo – kulturowo – krajobrazowych, 
3. Realizację cyklicznych prezentacji o treściach przyrodniczych w ramach publicznych 

środków przekazu oraz instytucji kultury, oświaty i wypoczynku. 
4. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, w tym: 

- utworzenie systemu udostępniania informacji o środowisku w oparciu o rejestry 
oraz interaktywne bazy danych o środowisku, dostępne za pośrednictwem inter-
netu. 

 
Edukacja ekologiczna prowadzona powinna być w ramach formalnego systemu kształce-

nia na poziomie przedszkolnym, szkolnym podstawowym, ponadpodstawowym, gdzie wśród 
róŜnych ścieŜek nauczania, powinno następować wprowadzanie treści wychowania ekolo-
gicznego do wielu przedmiotów. WaŜnym zadaniem jest wprowadzenie do programów 
szkolnych zagadnień dotyczącej lokalnych problemów ekologicznych, występujących w oto-
czeniu terenu zamieszkania, np. selektywnej zbiórki odpadów, właściwej gospodarki wodno 
– ściekowej, ochrony powietrza i wykorzystania energii odnawialnej. Działalność edukacyjna 
nakierowana być powinna na kształtowaniu postaw odpowiedzialności za stan środowiska, 
zachęcania do prowadzenia własnych obserwacji i badań środowiska, kształtowania umie-
jętności rozwiązywania problemów zgodnie z posiadana wiedzą i podejmowanie praktycz-
nych działań na rzecz ochrony środowiska.  

 
WaŜną rolę w edukacji ekologicznej posiadają lokalne media, które poprzez sposób uka-

zywania problemów ekologicznych poszerzają grono zwolenników oraz podnoszą poziom 
ogólnej wiedzy na temat ochrony środowiska. Coraz większego znaczenia nabierają progra-
my tematyczne, poruszające lokalne problemy ekologiczne oraz popularyzujące działania 
prośrodowiskowe w ramach cyklicznych programów informacyjnych, wywiadów, filmów edu-
kacyjnych. Poprzez propagowanie i udostępnianie informacji o stanie środowiska i działa-
niach na rzecz jego ochrony wzrasta znaczenie internetu.  
 

Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa – ukształtowanie na-
wyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę 
środowiska 
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5. PLAN OPERACYJNY 2004 – 2007  
 
Strategiczne cele ekologiczne do 2011 roku stanowią podstawę opracowania planu 

operacyjnego (wykonawczego) na lata 2004 – 2007, tj. określenia konkretnych przedsię-
wzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, które realizują priorytety ochrony środowiska 
gminy Zdzieszowice.  

 
Wybór przedsięwzięć przeprowadzono w oparciu o ustalone kryteria wyboru. Przewidy-

wane zamierzenia na lata 2004 – 2007 podporządkowane zostały określonym kierunkom, 
realizującym załoŜone cele. Poszczególne przedsięwzięcia przedstawione zostały z podzia-
łem na przedsięwzięcia inwestycyjne i pozainwestycyjne, określono dla nich instytucje odpo-
wiedzialne i współpracujące, orientacyjne koszty realizacji i źródła finansowania.  

 

5.1. Kryteria wyboru projektów. 
 
Wśród najwaŜniejszych kryteriów, branych pod uwagę przy ustalaniu listy przedsię-

wzięć do realizacji w latach 2004 – 2007 i w perspektywie do roku 2011, wymienić naleŜy: 
 
- kryteria wynikające z obowiązków ustawowych, w szczególności z ustawy „Prawo 

ochrony środowiska”, ustawy o odpadach, ustawy „Prawo Wodne”, ustawy o ochro-
nie przyrody oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, 

- kryteria zawarte w „II Polityce ekologicznej państwa, „Polityce ekologicznej państwa 
na lata 2003 – 2006  z perspektywą na lata 2007 – 2010” oraz w „Programie wyko-
nawczym do II polityki ekologicznej państwa”, 

- zgodność ze „Strategią rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice na lata 2001 – 2010”, 
- zgodność z „Międzygminną strategią rozwoju powiatu krapkowickiego”,  
- zgodność z projektem „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 

– 2006”. 
- zgodność ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go gminy Zdzieszowice”, 
- zadania koordynowane i wytyczne zawarte w „Programie ochrony środowiska woje-

wództwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspektywą na lata 2007 – 2010” oraz z 
„Programem ochrony środowiska powiatu krapkowickiego na lata 2003 – 2015”, 

- zadania koordynowane i wytyczne zawarte w „Planie gospodarki odpadami woje-
wództwa opolskiego” oraz w „Planie gospodarki odpadami powiatu Krapkowice na 
lata 2003 – 2015”,  

- zgodność przedsięwzięć z priorytetami, celami i działaniami określonymi w Podsta-
wach Wsparcia Wspólnoty, w Zintegrowanym Programie Operacyjnych Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR), Programie rozwoju województwa opolskiego na lata 2004 – 
2006, Kontrakcie dla Województwa Opolskiego na rok 2004, w sektorowych progra-
mach operacyjnych (w szczególności w Sektorowym Programie Operacyjnym 
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw) oraz w programach spójnościowych,  

- zgodność z priorytetami Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
Ponadto przy wyborze brano pod uwagę: 

- przedsięwzięcia zgłoszone przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie 
gminy, 

- przedsięwzięcia zgłoszone przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta i Gminy 
- przedsięwzięcia zgłoszone przez jednostki organizacyjne podległe Urzędowi.  
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5.2. Priorytety ekologiczne. 
 

Priorytety ekologiczne „Programu ochrony środowiska dla gminy Zdzieszowice”  okre-
ślone zostały w pkt. 2.7. niniejszego programu. 

5.3. Plan operacyjny - harmonogram rzeczowo-finansowy  
 
Harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ra-

mach programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami sporządzono w rozbi-
ciu rocznym w latach 2004 – 2007. Podział taki zapewnia harmonizację programu i przed-
sięwzięć inwestycyjnych z programami województwa i powiatu, stanowiącymi wytyczną dla 
opracowania programu niŜszego rzędu. Pozwala takŜe określić szacunkowe koszty realizacji 
programu, a źródła finansowania w wielu przypadkach wskazują na potencjalną moŜliwość 
finansowania. Zestawienia tabelaryczne planowanych przedsięwzięć obejmują następujące 
zagadnienia:  

 
1. Ochrona przyrody i krajobrazu oraz wykorzystanie lasów. 
2. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona przed powodzią. 
3. Ochrona powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatu i wykorzystanie energii 

odnawialnej. 
4. Ochrona przed hałasem. 
5. Ochrona gleb, powierzchni ziemi i kopalin. 
6. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 
7. PowaŜne awarie przemysłowe. 
8. Gospodarka odpadami 
9. Edukacja ekologiczna społeczeństwa, działania systemowe i dostęp do informacji 

o środowisku i jego stanie.  
10. Zarządzanie środowiskiem i programem ochrony środowiska.  

 
Program ochrony środowiska gminy Zdzieszowice sporządzony jest w formule otwartej, 

co oznacza, Ŝe moŜna go aktualizować i uzupełniać o nowe elementy inwestycji i ich finan-
sowania. Zaproponowana lista przedsięwzięć nie zamyka moŜliwości realizowania innych 
przedsięwzięć, nieznanych w chwili opracowywania programu, charakteryzujących się mniej-
szą skalą i mniejszym efektem ekologicznym. Oznacza to moŜliwość uzyskania dofinanso-
wania przedsięwzięć nie wymienionych imiennie w poniŜszym harmonogramie, o ile przed-
sięwzięcie to będzie się wpisywało w załoŜone cele i kierunki, realizowane przez gminę.  

 
W zestawieniach tabelarycznych uwzględniono następujące zadania:  
 
- zadania własne (W) - przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub w czę-

ści ze środków budŜetowych i pozabudŜetowych będących w dyspozycji gminy), 
- zadania koordynowane (K) - przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska            

i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środ-
ków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów 
i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego (np. RZGW, Nadle-
śnictwo) 

 
Wśród proponowanych do realizacji przedsięwzięć, wydzielono przedsięwzięcia              

o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym, przy czym pod pojęciem „inwestycyjne” 
naleŜy rozumieć zamierzenia, których realizacja wymaga przeprowadzenia procedury lokali-
zacyjnej i budowlanej.   
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HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADAN PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OCHRONY ŚRO-
DOWISKA GMINY ZDZIESZOWICE NA LATA 2004 – 2007 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2008 – 2011. 

 
Tabela 76. Ochrona przyrody, krajobrazu oraz zrównowaŜone wykorzystanie lasu.  

koszt realizacji w tys. PLN 
całkowity koszt 

lp. opis przedsięwzięcia jednostka  
realizująca 

Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

źródła finan-
sowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE 

1 Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej 
oraz dokumentacji ekofizjograficznej gminy.  

Gmina W 2004 - 2007 80   80  BudŜet gminy, 
WFOŚiGW, 
GFOŚiGW 

2 Opracowanie oraz przygotowanie koncepcji 
systemu ekologicznego gminy. 

Gmina W 2004 - 2007 10  10   BudŜet gminy, 
GFOŚiGW 

3 Opracowanie planu ochrony parku Krajobra-
zowego Góra Św. Anny oraz planu ochrony 
obszaru Natura 2000 – Góra Św. Anny. 

Wojewoda K 2004 - 2006 150     BudŜet pań-
stwa, 
WFOŚiGW 

4 Objęcie ochroną prawną proponowanych 
uŜytków ekologicznych, pomników przyrody, 
stanowisk dokumentacyjnych oraz stanowisk 
roślin chronionych i rzadkich. 

Wojewoda/ 
Gmina 

K/W na bieŜąco 20 5 5 5 5 BudŜet pań-
stwa, (BudŜet 
gminy), 
WFOŚiGW, 
GFOŚiGW 

5 WdroŜenie krajowego programu rolno – śro-
dowiskowego - ochrona i odbudowa zaso-
bów przyrodniczych oraz tradycyjnego kra-
jobrazu kulturowego – utrzymanie zieleni łę-
gowej, ekstensywnych łąk, wód i gleb. 

Minister Rolnictwa/ 
właściciele gruntów 

K 2004 - 2013      BudŜet pań-
stwa, fundusze 
strukturalne 
(EFOiGR) 

6 Opracowanie i wdroŜenie jednolitych zasad 
ochrony krajobrazu kulturowego na wyzna-
czonych obszarach krajobrazu kulturowego. 

Wojewoda K 2004 - 2007      BudŜet pań-
stwa 

7 Wyznaczenie obszarów uŜytkowanych rolni-
czo, o duŜych walorach przyrodniczych oraz 
opracowanie zasad ich uŜytkowania. 

Wojewoda K 2004 - 2007      BudŜet pań-
stwa 

8 Rozwój turystyki i rekreacji z wykorzystaniem 
walorów turystyczno – krajobrazowych: 

- promocja terenu (wydawnictwa, 
publikacje, akcje informacyjne) 

- rozbudowa sieci szlaków turystyki 
rowerowej i ścieŜek przyrodniczych 

Gmina 
Wojewoda (Zarząd 
Opolskich Parków 
Krajobrazowych) 

W 2004 - 2007 Finansowanie ujęte w tabeli nr 84  – Edukacja 
ekologiczna, działania systemowe i dostęp do in-
formacji o środowisku i jego ochronie 

BudŜet gminy, 
środki własne 
ZOPK 

9 Przygotowanie podstaw do realizacji pro-
gramu zalesień (weryfikacja klasyfikacji 

Gmina, Nadleśnictwo 
Strzelce Opolskie, 

W 2004 - 2007 20  20   BudŜet gminy, 
GFOŚiGW, 
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koszt realizacji w tys. PLN 
całkowity koszt 

lp. opis przedsięwzięcia jednostka  
realizująca 

Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

źródła finan-
sowania 

gruntów rolnych, aktualizacja granicy polno – 
leśnej w planach zagospodarowania prze-
strzennego). 

Wojewoda PFOŚiGW, 
WFOŚiGW,  

10 Opracowanie Wieloletniego Planu Łowiec-
kiego. 

Nadleśnictwo Strzelce 
Opolskie 

K 2004 - 2005      środki własne 
Nadleśnictwa 

11 Współpraca przy ustalaniu rocznego limitu 
zalesień gruntów rolnych (do 31.03. roku 
poprzedzającego realizację zalesień). 

Starosta, Nadleśnic-
two Strzelce Opolskie, 
ARiMR, Gmina 

K na bieŜąco b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. środki własne 
Starosty, 
WFOŚiGW, 
EFOiGR 

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 
1 Ochrona i rewaloryzacja zabytkowej zieleni 

w parkach wiejskich śyrowa i Zdzieszowice. 
Wojewódzki Konser-
wator Zabytków, wła-
ściciel parku 

K na bieŜąco      BudŜet pań-
stwa, środki 
własne właści-
cieli 

2 BieŜąca konserwacja zieleni na terenie gmi-
ny. 

Gmina  W na bieŜąco 20 5 5 5 5 BudŜet gminy, 
GFOŚiGW 

3 Tworzenie nowych terenów zieleni. Gmina  W na bieŜąco 20 5 5 5 5 BudŜet gminy, 
GFOŚiGW 

4 Zalesianie gruntów rolnych w ramach reali-
zacji Wojewódzkiego Programu Zwiększenia 
Lesistości. 

Nadleśnictwo Strzelce 
Opolskie, Gmina, wła-
ściciele gruntów 

K 2004 - 2020      środki własne 
Nadleśnictwa, 
EFOiGR 

5 Przebudowa drzewostanów – dostosowanie 
składu gatunkowego drzewostanu do siedli-
ska. 

Nadleśnictwo Strzelce 
Opolskie 

K praca ciągła      środki własne 
Nadleśnictwa 

6 Prowadzenie proekologicznej gospodarki le-
śnej (trzebieŜe selekcyjne, zwiększenie 
udziały rębni złoŜonych). 

Nadleśnictwo Strzelce 
Opolskie 

K praca ciągła      środki własne 
Nadleśnictwa 

7 Realizacja Wieloletniego Planu Łowieckiego. Nadleśnictwo Strzelce 
Opolskie, kółka ło-
wieckie 

K praca ciągła      środki własne 
Nadleśnictwa 

8 Realizacja Planu zagospodarowania tere-
nów leśnych oraz wybranych obiektów edu-
kacyjnych. 

Nadleśnictwo Strzelce 
Opolskie, ZOPK 

K praca ciągła      środki własne 
Nadleśnictwa, 
środki własne 
ZOPK 

 
RAZEM 

Koszty całkowite w latach 2004 – 2007 – 320 tys. PLN 
w tym koszty inwestycyjne – 40 tys. PLN 

 
OBJAŚNIENIA: 
druk kursywą  – zadania określone w „Wojewódzkim programie ochrony środowiska na lata 2003 – 2006 z perspektywą na lata 2007 – 2010” 
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b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
 

 
Koszty na realizację przedsięwzięć [tys. PLN] 

łącznie Zadanie własne Zadania koordynowane Lp. Okres 
rozliczeniowy 

inwestycyjne pozainwestycyjne inwestycyjne pozainwestycyjne inwestycyjne pozainwestycyjne 
1 2004 – 2011 40 280 40 130 0 150 
2 2004 – 2007 40 280 40 130 0 150 
3 2008 -  2011 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 77. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych oraz ochrona przed powodzią.  
koszt realizacji w tys. PLN 

całkowity koszt 
lp. opis przedsięwzięcia jednostka realizują-

ca 
Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

źródła finan-
sowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE 

1 
Monitorowanie stanu ilościowego i jakościo-
wego wód na terenie GZWP 332, GZWP 
333 i GZWP 335. 

RZGW Wrocław, 
RZGW Gliwice 

K 2004 - 2007      BudŜet pań-
stwa 

2 
Opracowanie analizy stanu zasobów wod-
nych w regionie wodnym  

RZGW Wrocław K  
2005 

     BudŜet pań-
stwa 

3 
Tworzenie katastru wodnego 

RZGW Wrocław K 2004      BudŜet pań-
stwa 

4 
Opracowanie planu ochrony przeciwpowo-
dziowej oraz przeciwdziałania skutkom su-
szy w regionie wodnym. 

RZGW Wrocław 

K 

2004 - 2005      BudŜet pań-
stwa 

5 Ograniczenie źródeł potencjalnego zanie-
czyszczenia wód - opracowanie programu li-
kwidacji nieczynnych ujęć wody. 

Gmina, Starosta, Wo-
jewoda, WIOŚ 

K 2004 - 2007 5  5   BudŜet staro-
sty, PFOŚiGW 

6 BieŜąca rejestracja i kontrola odprowadzania 
ścieków przez mieszkańców i podmioty go-
spodarcze. 

Gmina, Policja, WIOŚ W na bieŜąco b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. BudŜet gminy, 
GFOŚiGW 

7 Propagowanie dobrych praktyk rolniczych w 
zakresie ochrony wód i gleb przed zanie-
czyszczeniem. 

Gmina, Ośrodek Do-
radztwa Rolnego 

K na bieŜąco 4 1 1 1 1 BudŜet gminy, 
GFOŚiGW, 
PFOŚiGW 

8 Edukacja ekologiczna w zakresie oszczęd-
nego gospodarowania wodą. 

Gmina  W 2004 - 2013 4 1 1 1 1 BudŜet gminy, 
GFOŚiGW, 
fundusze struk-
turalne 

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 

1 Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw 
Krępna i Rozwadza. 

Gmina, ZGKiM W 2004 - 2006 12 000     

2 Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw 
Jasiona i Oleszka. 

Gmina, ZGKiM W 2006 - 2008 5 200     

3 Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa 
Januszkowice. 

Gmina, ZGKiM W 2007 - 2008 7 600     

ISPA – Fun-
dusz Spójności, 
budŜet gminy, 
WFOŚiGW 
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koszt realizacji w tys. PLN 
całkowity koszt 

lp. opis przedsięwzięcia jednostka realizują-
ca 

Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

źródła finan-
sowania 

4 Remont i modernizacja sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej na terenie m. Zdzie-
szowice – etap I. 

Gmina, ZGKiM W 2004 571 571    BudŜet gminy 

5 Budowa uzupełniającego ujęcia wody 
„Oleszka – Skała” wraz z projektem adapta-
cji SUW. 

Gmina, ZGKiM W 2004 300 300    Fundusze 
strukturalne, 
GFOŚiGW 

6 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy 
Rozwoju Gospodarczego „Borek” w Zdzie-
szowicach. 

Gmina W 2004 - 2005 1 613.6     Fundusze 
strukturalne, 
GFOŚiGW, bu-
dŜet gminy 

7 Remont i modernizacja sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej na terenie m. Zdzie-
szowice – etap II. 

Gmina, ZGKiM W 2005 1 000  1 000   Fundusze 
strukturalne, 
GFOŚiGW, bu-
dŜet gminy 

8 Remont i modernizacja sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej na terenie m. Zdzie-
szowice – etap II. 

Gmina, ZGKiM W 2006 1 000   1 000  Fundusze 
strukturalne, 
GFOŚiGW, bu-
dŜet gminy 

9 Wymiana pomp przy SUW Krępna ZGKiM W 2006 30   30  Środki własne 
ZGKiM 

10 Wymiana pomp przy SUW Raszowa ZGKiM W 2007 30    30 Środki własne 
ZGKiM 

11 Modernizacja głównego kolektora sanitarne-
go miasta Zdzieszowice – IV etap 

ZGKiM W 2007 - 2008 220     dotacja przed-
miotowa UM 

12 Modernizacja biologiczno – chemicznej 
oczyszczalni ścieków koksowniczych. 

ZK „Zdzieszowice” sp. 
z o.o. w Zdzieszowi-
cach 

K 2004 - 2006 390 000*     środki własne 
podmiotów go-
spodarczych, 
fundusze struk-
turalne 

13 Wymiana instalacji wod – kan. w PSP śyro-
wa. 

Gmina  W 2005 - 2006   środki własne 

14 Modernizacja instalacji wod – kan w PP śy-
rowa. 

Gmina W 2005 - 2006 
10 

  
5 5 

środki własne 

15 Modernizacja instalacji wod – kan w PP nr 3 
w Zdzieszowicach. 

Gmina W 2007 - 2010 8     środki własne 

16 Modernizacja i budowa wałów przeciwpowo-
dziowych w Zdzieszowicach (km 108.6 – 
109.5) 

WZMiUW K po roku 
2010  

     BudŜet pań-
stwa, 
NFOŚiGW, 
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koszt realizacji w tys. PLN 
całkowity koszt 

lp. opis przedsięwzięcia jednostka realizują-
ca 

Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

źródła finan-
sowania 

fundusze struk-
turalne 

 
RAZEM 

Koszty całkowite w latach 2004 – 2007 – 23 085.6 tys. 
PLN 
w tym koszty inwestycyjne – 23 072.6  tys. PLN. 

 
OBJAŚNIENIA: 
druk kursywą  – zadania określone w „Wojewódzkim programie ochrony środowiska na lata 2003 – 2006 z perspektywą na lata 2007 – 2010” 
b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
* - koszty zadania ujęte w części finansowania zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego 
 

 
Koszty na realizację przedsięwzięć [tys. PLN] 

łącznie Zadanie własne Zadania koordynowane Lp. Okres 
rozliczeniowy 

inwestycyjne pozainwestycyjne inwestycyjne pozainwestycyjne inwestycyjne pozainwestycyjne 
1 2004 – 2011 29 582.6 13 29 582.6 4 0 9 
2 2004 – 2007 23 072.6 13 23 072.6 4 0 9 
3 2008 - 2011 0 0 6 510.0 0 0 0 
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Tabela 78. Ochrona powietrza atmosferycznego, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz wykorzystanie energii odnawialnej. 
koszt realizacji w tys. PLN 

całkowity koszt 
lp. opis przedsięwzięcia jednostka realizują-

ca 
Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

źródła finan-
sowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE 

1 Organizacja punktu konsultacyjnego promu-
jącego proekologiczne źródła energii i ener-
gooszczędność. 

Gmina, firmy energe-
tyczne,  

W 2004 - 2007 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

2 Edukacja ekologiczna w zakresie oszczęd-
ności energii i przebudowy wzorców kon-
sumpcji  wśród mieszkańców (komunikacja 
zbiorowa, wykorzystanie rowerów). 

Gmina W 2004 - 2007 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

3 Monitoring powietrza. WIOŚ, WSSE, ZK 
„Zdzieszowice” sp. z 
o.o. w Zdzieszowi-
cach 

K 2004 - 2007      BudŜet pań-
stwa, środki 
własne podmio-
tów gospodar-
czych 

4 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym - 
wprowadzenie handlu zbywalnymi jednost-
kami emisji do powietrza (CO2). 

ZK „Zdzieszowice” sp. 
z o.o. w Zdzieszowi-
cach. 

K 2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. środki własne 
podmiotów go-
spodarczych, 
fundusze struk-
turalne 

5 Tworzenie warunków do wprowadzania sys-
temów zarządzania środowiskowego – do-
browolne uczestnictwo w EMAS. 

ZK „Zdzieszowice” sp. 
z o.o. w Zdzieszowi-
cach. 

K 2004 - 2007 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. środki własne 
podmiotów go-
spodarczych, 
fundusze struk-
turalne 

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 
1 Gazyfikacja przedsiębiorstw na terenie so-

łectwa Krępna (WAFRI, WAKRO) 
Gmina, Zakład Ga-
zowniczy, przedsię-
biorstwa 

K 2005 700  700   partnerstwo 
publiczno – 
prywatne z 
udziałem Za-
kładu Gazow-
niczego 

2 Modernizacja technologii produkcji w kierun-
ku zastosowania najlepszych dostępnych 
technik (BAT), modernizacji, hermetyzacji 
procesów wytwórczych, budowy urządzeń 
ochronnych i monitorujących oraz uzyskania 
pozwoleń zintegrowanych.  
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koszt realizacji w tys. PLN 
całkowity koszt 

lp. opis przedsięwzięcia jednostka realizują-
ca 

Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

źródła finan-
sowania 

 • Modernizacja kotłowni zakładowej 
ZK „Zdzieszowice” sp z. o.o. (bu-
dowa kotła i turbiny) 

• Modernizacja baterii koksowniczej 
nr 8 

• Budowa baterii koksowniczej nr 11 
• Modernizacja wydziału węglopo-

chodnych w zakresie chłodzenia 
gazu 

ZK „Zdzieszowice” sp. 
z o.o. 

K 2004 - 2006 390 000*     środki własne 
podmiotów go-
spodarczych, 
fundusze struk-
turalne 

  BOC Gazy sp. z o.o. K 2007       

3 Budowa ciepłociągu preizolowanego na te-
renie miasta Zdzieszowice. 

 W 2004 - 2006 682      

4 Automatyzacja węzłów  cieplnych.  W 2004 - 2006 120      
5 Wymiana gazociągu DN 400 Zdzieszowice - 

Wrocław 
Zakład Gazowniczy K       środki własne 

Zakładu Ga-
zowniczego  

6 Termomodernizacja PSP 2 w Zdzieszowi-
cach 

Gmina W 2004 431 431    BudŜet gminy, 
dotacja termo-
modernizacyjna 

7 Termomodernizacja PSP 1 w Zdzieszowi-
cach 

Gmina W 2005      BudŜet gminy, 
dotacja termo-
modernizacyjna 

8 Termomodernizacja PSP śyrowa Gmina W       BudŜet gminy, 
dotacja termo-
modernizacyjna 

9 Termomodernizacja PP nr 3  
w Zdzieszowicach 

Gmina W 2007 - 2010 53    13 BudŜet gminy, 
dotacja termo-
modernizacyjna 

10 Termomodernizacja PP nr 5 
 w Zdzieszowicach 

Gmina W 2004 - 2005 110     BudŜet gminy, 
dotacja termo-
modernizacyjna 

11 Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w PP 
nr 2 w Zdzieszowicach 

Gmina  W 2005 50  50   śr. własne, 
GFOŚiGW, 
PFOŚiGW 

12 Modernizacja kotłowni i termomodernizacja 
PSP w Rozwadzy 

Gmina  W       śr. własne, 
GFOŚiGW, 
PFoŚiGW 
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koszt realizacji w tys. PLN 
całkowity koszt 

lp. opis przedsięwzięcia jednostka realizują-
ca 

Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

źródła finan-
sowania 

13 
Modernizacja kotłowni w PSP w Januszko-
wicach 

Gmina W       śr. własne, 
GFOŚiGW, 
PFOŚiGW 

14 
Budowa elektrowni wodnych w Krępnie           
i Januszkowicach 

przedsiębiorstwa 
energetyczne 

K 2004 - 2006 14 000     środki własne 
podmiotów go-
spodarczych 

14 
Modernizacja instalacji c.o. i termomoderni-
zacja obiektu PP nr 6 w Zdzieszowicach 

Gmina  W 2006 - 2007 120   60 60 śr. własne, 
GFOŚiGW, 
PFOŚiGW 

15 
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 423 
Zdzieszowice - Januszkowice 

Zarząd Dróg Woje-
wódzkich 

K 2005 - 2006 2 000     środki własne, 
dotacje celowe, 
inne 

16 
Budowa ścieŜki rowerowej śyrowa - Zdzie-
szowice 

Gmina  W 2004 170 170    BudŜet gminy, 
GFOŚiGW 

17 
Budowa ścieŜki rowerowej „BliŜej naszego 
dziedzictwa”. 

Gmina  W 2004 25 25    BudŜet gminy, 
Phare CBC 

18 Ograniczenie emisji lotnych związków orga-
nicznych LZO - modernizacja punktów prze-
ładunku i dystrybucji paliw – dostosowanie 
do norm UE. 

Stacje paliw płynnych 
w Zdzieszowicach 

K 2005      własne 

 
RAZEM 

Koszty całkowite w latach 2004 – 2007 – 408 421 tys. PLN 
w tym koszty inwestycyjne – 408 412  tys. PLN 

 
OBJAŚNIENIA: 
b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
*       - kwota łączna, obejmuje równieŜ modernizację biologiczno – chemicznej oczyszczalni ścieków ZK „Zdzieszowice’ 
 

Koszty na realizację przedsięwzięć [tys. PLN] 
łącznie Zadanie własne Zadania koordynowane Lp. Okres 

rozliczeniowy 
inwestycyjne pozainwestycyjne inwestycyjne pozainwestycyjne inwestycyjne pozainwestycyjne 

1 2004 – 2011 408 461* 0 1 761 0 406 700* 0 

2 2004 – 2007 408 461* 0 1 721 0 406 700* 0 

3 2008 – 2011  40 0 40 0 0 0 

*  - kwota łączna, obejmuje równieŜ modernizację biologiczno – chemicznej oczyszczalni ścieków ZK „Zdzieszowice’ 
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Tabela 79. Ochrona przed hałasem. 

Koszt przedsięwzięcia [tys.zł] 

Opis przedsięwzięcia 
Jednostka  
realizująca 

Zadania 
własne (W), 
koordyno-
wane (K) 

Termin 
realizacji Koszt cał-

kowity 2004 2005 2006 2007 

Źródło 
 finansowania 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Przeprowadzenie wstępnej oceny sta-
nu zagroŜenia terenu gminy hałasem 
komunikacyjnym i przemysłowym, w 
tym: 

 

  

      

Całodobowy pomiar natęŜenia hałasu 
komunikacyjnego w miejscowości Kręp-
na 

Gmina W 2004-2006 
 

3 
 

3  

  BudŜet gminy,  
GFOŚiGW, 
PFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Całodobowy pomiar natęŜenia hałasu 
komunikacyjnego w miejscowości Roz-
wadza 

Gmina W 2004-2006 3 3  

  BudŜet gminy,  
GFOŚiGW, 
PFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Całodobowy pomiar natęŜenia hałasu 
komunikacyjnego w miejscowości Ja-
nuszkowice 

Gmina W 2004-2006 3  3 

  BudŜet gminy,  
GFOŚiGW, 
PFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Całodobowy pomiar natęŜenia hałasu 
komunikacyjnego w miejscowości Jasio-
na 

Gmina W 2004-2006 3  3 

  BudŜet gminy,  
GFOŚiGW, 
PFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Całodobowy pomiar natęŜenia hałasu 
komunikacyjnego w miejscowości Olesz-
ka 

Gmina W 2004-2006 3  3 

  BudŜet gminy,  
GFOŚiGW, 
PFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Całodobowy pomiar natęŜenia hałasu 
komunikacyjnego w miejscowości Zdzie-
szowice – centrum 

Gmina W 

 
2004-2006 3  3 

  BudŜet gminy,  
GFOŚiGW, 
PFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

1 

Całodobowy pomiar natęŜenia hałasu 
komunikacyjnego w miejscowości Zdzie-
szowice – Urząd Miejski 

Gmina W 

 
2004-2006 3  3 

  BudŜet gminy,  
GFOŚiGW, 
PFOŚiGW, 
WFOŚiGW 
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Całodobowy pomiar natęŜenia hałasu 
komunikacyjnego w miejscowości Zdzie-
szowice –część zachodnia (hałas kole-
jowy) 

Gmina W 2004-2006 3  3 

  BudŜet gminy,  
GFOŚiGW, 
PFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Całodobowy pomiar natęŜenia hałasu 
przemysłowego (4 punkty pomiarowe w 
sąsiedztwie terenów mieszkaniowych) 

Zakłady Kok-
sownicze, Nor-
denia 

K 2004-2006 12  12 
  Zakłady Koksow-

nicze, Nordenia 

Przeprowadzenie wstępnej oceny sta-
nu zagroŜenia terenów gminy hałasem 
komunikacyjnym i przemysłowym, 
przeznaczonych w dokumentach pla-
nistycznych na cele wymagające 
ochrony, w tym: 
 

 

       

Całodobowy pomiar natęŜenia hałasu na 
terenach rozwojowych miasta Zdzieszo-
wice 

W na bieŜąco 3 3  
  BudŜet gminy, 

PFOSiGW, 
GFOŚiGW, 

Całodobowy pomiar natęŜenia hałasu na 
terenach rozwojowych wsi Krępna W na bieŜąco 3 3  

  BudŜet gminy, 
PFOSiGW, 
GFOŚiGW, 

Całodobowy pomiar natęŜenia hałasu na 
terenach rozwojowych wsi Rozwadza W na bieŜąco 3 3  

  BudŜet gminy, 
PFOSiGW, 
GFOŚiGW, 

Całodobowy pomiar natęŜenia hałasu na 
terenach rozwojowych wsi Januszkowice W na bieŜąco 3  3 

  BudŜet gminy, 
PFOSiGW, 
GFOŚiGW, 

Całodobowy pomiar natęŜenia hałasu na 
terenach rozwojowych wsi śyrowa W na bieŜąco 3  3 

  BudŜet gminy, 
PFOSiGW, 
GFOŚiGW, 

2 

Całodobowy pomiar natęŜenia hałasu na 
terenach rozwojowych wsi Oleszka 

Gmina 

W na bieŜąco 3  3 
  BudŜet gminy, 

PFOSiGW, 
GFOŚiGW, 
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3 Opracowanie i wdroŜenie programu 
działań zapewniających systematycz-
ne pozyskiwanie wiarygodnych da-
nych o zagroŜeniu hałasem, minimali-
zację kosztów moniutoringu aku-
stycznego i upublicznianie posiada-
nych danych pomiarowych, w tym:  

1. Opracowanie instrukcji dotyczącej 
stosowania referencyjnych metod 
pomiarowych 

2. Określenie formy przekazywania do-
kumentacji pomiarowej w części do-
tyczącej zapisu elektronicznego, oraz 
przedstawienia graficznego i inter-
pretacji opisowej 

3. Określenie formy przekazywania da-
nych meteorologicznych 

 
Starostwo 
Powiatowe 

 

K 

 

2004 

 

15 

 

5 

 

5 

 

5 

  

 

 

 

BudŜet gminy, 
PFOŚiGW, Staro-
stwo Powiatowe, 
zarządcy obiek-
tów 

4 Koordynacja działań pomiędzy wy-
działami Urzędu w zakresie pozyski-
wania informacji o zagroŜeniu hała-
sem, w tym: 

1. Koordynacja działań w zakresie po-
stępowania dotyczącego ocen od-
działywania na środowisko oraz usta-
lania zakresu raportów 

2. Koordynacja działań w zakresie usta-
lania problematyki opracowań ekofi-
zjograficznych 

3. Koordynacja działań w zakresie 
przygotowywania inwestycji gmin-
nych 

Gmina W b.d.k      BudŜet gminy 

5 Ujednolicenie zasad i formy udostęp-
niania wyników pomiarów, w tym: 

1. Opracowanie formy przedstawiania 
wyników pomiarów na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta 

 

Gmina W 2005 2 2    BudŜet gminy 
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6 Ustalenie planu pomiarów na lata 
2004-2006 

Gmina W b.d.k      BudŜet gminy 

RAZEM   Koszty całkowite w latach 2004 – 2007 – 71 tys. PLN 
w tym koszty inwestycyjne – 0  zł. 

 
koszty na realizację przedsięwzięć [tys. PLN] 

łącznie zadanie własne zadania koordynowane lp. okres 
rozliczeniowy 

inwestycyjne nieinwestycyjne inwestycyjne nieinwestycyjne inwestycyjne nieinwestycyjne 
1 2004 – 2010 0 71 0 44 0 27 
2 2004 – 2007 0 71 0 44 0 27 
3 2008 – 2011   0 0 0 0 0 0 

 
OBJAŚNIENIA: 
b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
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Tabela 80. Ochrona gleb, powierzchni ziemi i kopalin.  
koszt realizacji w tys. PLN 

całkowity koszt 
lp. opis przedsięwzięcia jednostka realizują-

ca 
Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

źródła finan-
sowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE 

1 Uwzględnianie w miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego i w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego udokumentowanych  
złóŜ  surowców mineralnych z  zapisami 
uniemoŜliwiającymi ich trwałe zainwestowa-
nie. 

Gmina W na bieŜąco b.d.k. – realizacja w ramach aktualizacji dokumen-
tów planistycznych gminy  

BudŜet gminy 

2 Inwentaryzacja i ujęcie w planach prze-
strzennych i w studium uwarunkowań wyro-
bisk poeksploatacyjnych i innych terenów 
zdegradowanych, wymagających przepro-
wadzenia rekultywacji. 

Gmina W na bieŜąco b.d.k. – realizacja w ramach aktualizacji dokumen-
tów planistycznych gminy  

BudŜet gminy 

3 Współpraca przy opracowaniu powiatowego 
planu rekultywacji zdegradowanych gleb na 
obszarach uŜytkowanych rolniczo. 

Gmina, Starosta K 2004 - 2011 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. BudŜet starosty 

4 Weryfikacja granicy polno – leśnej, w tym 
aktualizacja mapy zasadniczej.  

Gmina, Starosta W na bieŜąco Uwzględniono w zadaniach z zakresu zagospodarowania lasów – 
tabela nr 76. Ochrona przyrody, krajobrazu i zrównowaŜone wyko-
rzystanie lasu. 

5 Okresowe badania jakości gleby i ziemi. Starosta, gmina, wła-
ściciele gruntów rol-
nych 

K na bieŜąco 40 10 10 10 10 budŜet staro-
sty, środki go-
spodzrzy 

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 
1 Prowadzenie bieŜącej rekultywacji terenów 

eksploatacyjnych i poeksploatacyjnych. 
koncesjonariusze K na bieŜąco      środki własne 

koncesjonariu-
szy 

2 Wapnowanie gleb kwaśnych. rolnicy, ODR K na bieŜąco      środki własne 
uŜytkowników 
gruntów 

3 Ochrona gleb i wód przed przenikaniem za-
nieczyszczeń ze stacji paliw i magazynów 
paliw. 

podmioty gospodar-
cze 

K 2005 Uwzględniono w zadaniach z zakresu zagospoda-
rowania lasów – tabela nr 78. Ochrona powietrza 
atmosferycznego, przeciwdziałanie zmianom kli-
matu i wykorzystanie energii odnawialnej oraz w 
ramach tabeli 82. PowaŜne awarie przemysłowe. 

środki własne 
podmiotów go-
spodarczych, 
fundusze struk-
turalne 

 RAZEM Koszty całkowite w latach 2004 – 2007 – 40 tys. PLN 
w tym koszty inwestycyjne – 0 tys. PLN 
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OBJAŚNIENIA: 
b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
 

 
Koszty na realizację przedsięwzięć [tys. PLN] 

łącznie Zadanie własne Zadania koordynowane Lp. Okres 
rozliczeniowy 

inwestycyjne pozainwestycyjne inwestycyjne pozainwestycyjne inwestycyjne pozainwestycyjne 
1 2004 – 2011 0 40  0 0 0 40 
2 2004 – 2007 0 40 0 0 0 40 
3 2008 – 2011  0 0 0 0 0 - 
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Tabela 81. Promieniowanie elektromagnetyczne, niejonizujące. 
koszt realizacji w tys. PLN 

całkowity koszt 
lp. opis przedsięwzięcia jednostka realizują-

ca 
Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

źródła finan-
sowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE 

1 Określenie aktualnego poziomu elektroma-
gnetycznego promieniowania niejonizujące-
go w środowisku – określenie stref ograni-
czonego uŜytkowania linii energetycznych i 
GPZ. 

Starosta, Wojewoda K na bieŜąco b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. BudŜet pań-
stwa 

2 Utworzenie systemu monitoringu promienio-
wania elektromagnetycznego, niejonizujące-
go.  

Wojewoda (WIOŚ) K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. BudŜet pań-
stwa 

3 Uwzględnienie stref ograniczonego oddzia-
ływania w planach zagospodarowania prze-
strzennego i studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zdzieszowice.  

Gmina  W na bieŜąco w ramach aktualizacji dokumentów planistycznych BudŜet gminy 

 RAZEM Koszty całkowite w latach 2004 – 2007 – 0 tys. PLN 
w tym koszty inwestycyjne – 0 tys. PLN 

 
OBJAŚNIENIA: 
druk kursywą  – zadania określone w „Wojewódzkim programie ochrony środowiska na lata 2003 – 2006 z perspektywą na lata 2007 – 2010” 
b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
 

 
Koszty na realizację przedsięwzięć [tys. PLN] 

łącznie Zadanie własne Zadania koordynowane Lp. Okres 
rozliczeniowy 

inwestycyjne pozainwestycyjne inwestycyjne pozainwestycyjne inwestycyjne pozainwestycyjne 
1 2004 – 2011 0 0 0 0 0 0 
2 2004 – 2007 0 0 0 0 0 0 
3 2008 – 2011  0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 
 



Program ochrony środowiska dla gminy Zdzieszowice 
 

Prawa autorskie INTEREKO   144 
 

Tabela 82. PowaŜne awarie przemysłowe. 
koszt realizacji w tys. PLN 

całkowity koszt 
lp. opis przedsięwzięcia jednostka  

realizująca 
Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin  
realizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

źródła finan-
sowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE 

1 Określenie optymalnych tras przewozów to-
warów niebezpiecznych. 

BOC Gazy sp. z o.o., 
Komenda PSP, 
WIOŚ, Policja 

K       BudŜet pań-
stwa, środki 
własne zakładu 

2 Opracowanie programu informowania społe-
czeństwa o powaŜnych awariach przemy-
słowych – dostęp do informacji o środowi-
sku.  

Regionalne Centrum 
Bezpieczeństwa Eko-
logicznego 

K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. BudŜet pań-
stwa 

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 
1 Wykonanie zabezpieczeń zbiorników punk-

tów przeładunkowych materiałów niebez-
piecznych 

Zakłady Koksownicze 
„Zdzieszowice” sp. z 
o.o.  

K 2006 5 000 5 000  środki własne 
ZK 

2 Ograniczenie emisji lotnych związków orga-
nicznych LZO - modernizacja punktów prze-
ładunku i dystrybucji paliw – dostosowanie 
do norm UE. 

Stacje paliw płynnych 
w Zdzieszowicach 

K 2005      środki własne 

 
RAZEM 

Koszty całkowite w latach 2004 – 2007 – 5 000 tys. PLN 
w tym koszty inwestycyjne – 5 000 tys. PLN 

 
OBJAŚNIENIA: 
druk kursywą  – zadania określone w „Wojewódzkim programie ochrony środowiska na lata 2003 – 2006 z perspektywą na lata 2007 – 2010” 
b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
 

Koszty na realizację przedsięwzięć [tys. PLN] 
łącznie Zadanie własne Zadania koordynowane Lp. Okres 

rozliczeniowy 
inwestycyjne pozainwestycyjne inwestycyjne pozainwestycyjne inwestycyjne pozainwestycyjne 

1 2004 – 2011 5 000 0 0 0 5 000 0 
2 2004 – 2007 5 000 0 0 0 5 000 0 
3 2008 – 2011  0 0 0 0 0 0 
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Tabela 83. Gospodarka odpadami. 

 
Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

Źródło fi-
nansowania 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 

STWORZENIE NOWOCZESNEGO KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Odpady komunalne 
Cel: Doskonalenie lokalnego systemu odbioru wymieszanych odpadów komunalnych od mieszkańców i z obiektów infrastruktury 

− Przyjęcie przez gminę określonego systemu 
zbierania odpadów.  

− Weryfikacja i dostosowanie uchwały o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminie do 
wymogów prawa, ujęcie wszystkich elemen-
tów dotyczących selektywnej zbiórki odpa-
dów  

− Zmiana zakresu kompetencji i obowiązków  
Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony 
Środowiska w zakresie: zarządzanie gospo-
darką odpadami, dostosowanie do obowią-
zujących przepisów prawa POŚ i ustawy o 
odpadach 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  1 Objęcie wszystkich 
mieszkańców i obiek-
tów infrastruktury zor-
ganizowanym syste-
mem gospodarki od-
padami 

− WzmoŜony nadzór i kontrola nad gospodar-
ką odpadami w gospodarstwach indywidual-
nych 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Opracowanie programu edukacji 2005 50  50   2 Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa WdroŜenie i stosowanie programu edukacji 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 
Praca ciągła 240   40 40 

GFOŚiGW 
PFOŚiGW 

Opracowanie i wdroŜenie planu reagowania 
oraz postępowania z odpadami pochodzącymi z 
nadzwyczajnych zagroŜeń: awarie, powodzie, 
poŜary, wypadki, zdarzenia losowe 

2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  3 Minimalizacja zagro-
Ŝeń środowiska po-
wstających w wyniku 
nadzwyczajnych za-
groŜeń: awarie, po-
wodzie, poŜary, wy-
padki, zdarzenia lo-
sowe 

WdroŜenie planu reagowania oraz postępowa-
nia z odpadami pochodzącymi z nadzwyczaj-
nych zagroŜeń: awarie, powodzie, poŜary, wy-
padki, zdarzenia losowe 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 

Praca ciągła   Wydatki wg bieŜących potrzeb, ko-
nieczna coroczna  rezerwa w 
GFOŚiGW w wysokości ok. 10 tys. zł. 

GFOŚiGW 
 

4 Likwidacja zagroŜeń 
środowiska powodo-
wanych przez niele-
galne składowanie 
odpadów 

Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich wysypisk” 
(poziom wydatków zaleŜny od skuteczności 
edukacji ekologicznej oraz kontroli firm i miesz-
kańców, konieczna coroczna rezerwa w budŜe-
cie na koszty likwidacji „dzikich wysypisk”) 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W Praca ciągła Wg potrzeb GFOŚiGW 
BudŜet gmi-
ny 
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  
realizująca W/K Termin  

realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 
Źródło fi-

nansowania 

Cel: Stworzenie międzygminnego zintegrowanego systemu segregacji, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów  
Opracowanie koncepcji Południowego Związku 
Gospodarki Odpadami (PZGO) i rozpoczęcie 
tworzenia Centrum Unieszkodliwiania Odpadów 
na składowisku w Kędzierzynie-Koźlu 

Starostwo Po-
wiatowe 

K 2007 b.d.k.    b.d.k.  

Rozwój działalności Południowego Związku Go-
spodarki Odpadami i zakończenie tworzenia 
Centrum Unieszkodliwiania Odpadów na skła-
dowisku w Kędzierzynie-Koźlu 

PZGO K 2008-2011 b.d.k.    b.d.k.  

1 

Stworzenie Centralnych składowisk odpadów 
dla PZGO w oparciu o składowiska w Grabówce 
i Kędzierzynie-Koźlu 

PZGO K 2007 b.d.k.    b.d.k.  

 Budowa CUO: Podział kosztów budowy między członków związku po zakończeniu negocjacji 
o utworzeniu PZGO 

 

 − Budowa instalacji odzysku (rozdrabniania) 
odpadów budowlanych 

2007      

 − Budowa instalacji rozbiórki odpadów wielko-
gabarytowych 

2007      

 − Budowa zakładu przetwarzania tworzyw 
sztucznych (PP,PE, PET, PS) oraz tworzyw 
wielowarstwowych, szkła, papieru    

2007      

 − Budowa Powiatowego Punktu Gromadzenia 
Odpadów Niebezpiecznych (GPGON) 

2007      

 - Budowa kompostowni pryzmowej odpadów 
zielonych 

PZGO K 

2011      

 - Budowa instalacji demontaŜu wraków samo-
chodowych 

  2011      

WFOŚiGW 
NFOŚiGW, 
fundusze 
strukturalne, 
poŜyczki, 
budŜet gmi-
ny,  
budŜet 
PZGO 
 

 

Minimalizacja ilości 
składowanych odpa-
dów oraz uzyskanie 
maksymalnych po-
ziomów recyklingu i 
odzysku odpadów. 
Ograniczenie oddzia-
ływania odpadów na 
środowisko 
Zapewnienie wyma-
ganych poziomów se-
lektywnej zbiór-
ki/odzysku/unieszkodli
wienia odpadów:  

− biodegradowal-
nych 

− opakowaniowych 

− wielkogabaryto-
wych  

− budowlanych 

− niebezpiecznych  

- Budowa instalacji demontaŜu elektroniki 
uŜytkowej, AGD, odpadów wielkogabaryto-
wych 

  2011       

2 Zawarcie umowy z Organizacją Odzysku na od-
biór odpadów z selektywnej zbiórki: szkło, maku-
latur, kartony, opakowania z tworzyw sztucznych 
i opakowania metalowe 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Ogłoszenie przetargu na obsługę systemu W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
 

Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów opa-
kowaniowych i maku-
latury, system „u źró-
dła” i w „sąsiedztwie” 

Wybór firm zajmujących się zbieraniem odpa-
dów 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Zakup i rozmieszczenie pojemników do selek-
tywnej zbiórki: 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W        
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  
realizująca W/K Termin  

realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 
Źródło fi-

nansowania 
  − Zakup po jednym zestawie (po jednym po-

jemniku na: szkło, makulatura+kartony, opa-
kowania z tworzyw sztucznych + metalowe) 
dla wszystkich placówek edukacyjnych (z 
wyłączeniem Ŝłobków): 20 sztuk zestawów, 
razem 60 pojemników 1100l na surowce 
wtórne 

  2005 42,0  42,0   BudŜet gmi-
ny 

  − Zakup nowych zestawów do selektywnej 
zbiórki odpadów na terenie zabudowy wyso-
kiej (w zestawie po jednym pojemniku na: 
szkło, makulatura+kartony, opakowania z 
tworzyw sztucznych + metalowe): 20 sztuk 
zestawów, razem 60 pojemników 1100l 

  2005 42,0  42,0   BudŜet gmi-
ny 

  − Objęcie wszystkich gospodarstw (ok. 250) w 
zabudowie niskiej sołectwa Zyrowa (pro-
gram pilotaŜowy) selektywna zbiórką. Zakła-
dając odbiór min. 1 raz w m-cu. rocznie 12 x 
250 szt. = 3000 szt. zestawów (razem 9000 
szt. worków).  

− Zakup worków do selektywnego gromadze-
nia odpadów (po jednym worku na: szkło, 
makulatura+kartony, tworzywa sztucz-
ne+opakowania metalowe).  

  Praca ciągła 4,5  2,25 2,25 rozsze-
rzenie 
systemu 
lub rezy-
gnacja 

BudŜet gmi-
ny 

3 wprowadzenie do-
browolnego i nieod-
płatnego zbierania 
odpadów organicz-
nych do specjalnych 
pojemników 
 

Zawarcie umowy z zarządcami terenów ogólno-
dostępnych, osiedlowych, cmentarzy, ogródków 
działkowych na bezpłatny odbiór selektywnie 
gromadzonych odpadów zielonych 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Stworzenie indywidualnego systemu komposto-
wania odpadów organicznych. Wspieranie roz-
woju indywidualnych kompostowni wykorzystu-
jących selektywne zbieranie odpadów we wła-
snym zakresie (odpady kuchenne, odpady zie-
lone) przez odpowiednie akcje władz gminy. 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W Praca ciągła  W ramach kosztów edukacja ekologiczna  

  Program pilotaŜowy – wybór sołectwa (śyrowa), 
promocja kompostowania własnych odpadów 
bioorganicznych, zakup indywidualnych kompo-
stowników odpadów bio – ok. 100 szt.) 

 W 2005-2006 2,0  2,0  rozsze-
rzenie 
systemu 
lub rezy-
gnacja 

BudŜet gmi-
ny 
GFOŚiGW 

4 Wprowadzenie do-
browolnego i nieod-
płatnego zbierania 
odpadów niebez-

Projekt i budowa Gminnego Punktu Zbierania 
Odpadów Niebezpiecznych (wraz ze zbiornicą 
padłych zwierząt) 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004-2005 70,0  70,0   BudŜet gmi-
ny 
GFOŚiGW, 
PFOŚiGW, 
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  
realizująca W/K Termin  

realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 
Źródło fi-

nansowania 
Przetarg i wybór firmy świadczącej usługi zbie-
rania odpadów niebezpiecznych (wybrana firma 
zapewnia specjalistyczny pojemnik do selektyw-
nej zbiórki opadów niebezpiecznych oraz jego 
transport do Gminnego Punktu Gromadzenia 
Odpadów Niebezpiecznych)   

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Uruchomienie ruchomego punktu zbierania od-
padów niebezpiecznych; pojemnik do selektyw-
nej zbiórki odpadów ustawiany dwukrotnie w 
ciągu roku w kaŜdym sołectwie i w mieście 
Zdzieszowice na okres jednego tygodnia. Łącz-
na ilość podstawień: 14 szt, koszt jednego pod-
stawienia 1000,0 zł.  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W praca ciągła 98,0  14,0 14,0 14,0 BudŜet gmi-
ny 
GFOŚiGW 

Uruchomienie i obsługa MZWON (Miejsc Zbie-
rana Wybranych Odpadów Niebezpiecznych)  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W praca ciągła 7,0  1,0 1,0 1,0 BudŜet gmi-
ny 
GFOŚiGW 

 piecznych 
 

Ustalenie harmonogramu odbioru opadów, po-
jemnik ustawiany na tydzień czasu w róŜnych 
punktach gminy 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Opracowanie systemu finansowania selektywnej 
zbiórki.  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Przetarg i wybór firmy świadczącej usługi zbie-
rania odpadów wielkogabarytowych i budowla-
nych 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Objecie systemem mieszkańców zabudowy jed-
norodzinnej (odbiory min. 1 raz na kwartał) 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów z 
terenu zabudowy wielorodzinnej (min. 1 raz na 
kwartał)  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 

68,67 
Koszt szacunko-
wy zbiórki i 
transportu, przy 
załoŜeniu speł-
nienia obowiąz-
kowych pozio-
mów selektywnej 
zbiórki odpadów 
wielkogabaryto-
wych 

 6,83 6,83 6,85 BudŜet gmi-
ny 
GFOŚiGW 

Ustalenie harmonogramu odbioru odpadów Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 b.d.k.  b.d.k.    

5 WdroŜenie systemu 
selektywnej zbiórki 
odpadów wielkogaba-
rytowych i budowla-
nych.  
Odbiór odpadów wiel-
kogabarytowych bez-
płatny.  
Opłata za odbiór od-
padów budowlanych 
jak za odpady komu-
nalne 

Akcja informacyjna do firm budowlanych działa-
jących na terenie gminy (brak konieczności za-
kupu kontenerów – wykorzystanie będących na 
stanie firm transportowych) 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 w ramach kosztów edukacja ekologiczna  
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  
realizująca W/K Termin  

realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 
Źródło fi-

nansowania 

Pojazdy wycofane z uŜytkowania i zuŜyte opony 
1 Prowadzenie ewidencji zakładów recyklingu po-

jazdów upowaŜnionych do wydawania stosow-
nych zaświadczeń o złomowaniu samochodu w 
celu jego wyrejestrowana.  

Starostwo Po-
wiatowe w 
Krapkowicach, 
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

Spełnienie wymogów 
Dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 wrze-
śnia 2000 r. w spra-
wie pojazdów wyco-
fanych z eksploatacji 
w formie ustawowej, 
która zapewni, Ŝe 
wszystkie odpady bę-
dą w całości przeka-
zywane do zakładów 
recyklingu.  
 

Kontrola spełniania wymogów ochrony środowi-
ska i prawa budowlanego przez zakłady recy-
klingu. 

WIOŚ K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

2 Uzyskanie wymaga-
nych poziomów odzy-
sku opon samocho-
dowych. 
 

Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki, 
gromadzenia i transportu odpadowych opon – w 
ramach systemu kontrola podmiotów gospodar-
czych oraz selektywna zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych (miejsce zbiórki – projektowane 
Centrum (zakład) zbierania, odzysku, 
unieszkodliwiania, magazynowania odpadów 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
Podmioty go-
spodarcze 

K 2004 - 2010 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

STWORZENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU NADZORU I KONTROLI NAD GOSPODARKA ODPADAMI SEKTORA GOSPODARCZEGO 
Odpady opakowaniowe 

Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpa-
dów opakowaniowych – w ramach systemu se-
lektywnej zbiórki odpadów komunalnych, włą-
czenie w system obiektów infrastruktury i firm  
 
  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach, Przed-
siębiorcy  
Podmioty po-
siadające ze-
zwolenia na 
transport  
i zbiórkę odpa-
dów 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  1 Zapewnienie, przez 
system gospodarki 
odpadami opakowa-
niowymi, minimalnych 
poziomów odzysku                   
w wysokości 50% i 
recyklingu 25%.    
Osiągnięcie do 2007r. 
zakładanych limitów 
recyklingu dla przed-
siębiorców dla opa-
kowań z: 

• papieru i tektury – 
48%, 

• z aluminium  - 
40%, 

Rozwój technik odbioru odpadów z miejsc ich 
wytwarzania oraz właściwej segregacji odpa-
dów  
 
 

Przedsiębiorcy  
Podmioty po-
siadające ze-
zwolenia na 
transport  
i zbiórkę odpa-
dów 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  
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realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 
Źródło fi-

nansowania 
Analiza i weryfikacja zezwoleń na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu, zbierania, 
odzysku, unieszkodliwiania odpadów  
 

Starostwo Po-
wiatowe w 
Krapkowicach,  
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
WIOŚ 

K 2004-2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.   

Analiza i weryfikacja pozwoleń na wytwarzanie 
odpadów. 

Starostwo Po-
wiatowe w 
Krapkowicach,  
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

K 2004-2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Kontrola prowadzonej gospodarki opakowa-
niami – wytwórcy odpadów  i  firmy prowadzą-
ce działalność w zakresie transportu, zbierania, 
odzysku, unieszkodliwiania odpadów 
 

WIOŚ K Praca ciągła  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

• ze szkła – 40%, 

• z tworzyw sztucz-
nych -  25%, 

• wielomateriało-
wych - 25%, 

• ze stali - 20%,  
• z materiałów na-

turalnych (drewno 
i tekstylia) – 15% 

Nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami 
prowadzącymi działania w zakresie odzysku i 
recyklingu odpadów. 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach,  organi-
zacje odzysku 

K 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

2 Ograniczenie masy 
odpadów opakowa-
niowych deponowa-
nych na składowi-
skach 

Ewidencja odpadów deponowanych na skła-
dowiskach odpadów,  

 

Zarządzający 
składowiskiem 
 

K Praca ciągła  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

3 Rozwój działalności w 
zakresie odzysku i 
unieszkodliwiania od-
padów opakowanio-
wych 

Budowa i modernizacja zakładów odzysku i re-
cyklingu odpadów. 

Przedsiębiorcy K        

Odpady medyczne i weterynaryjne 
1 Opracowanie sytemu zbierania z terenów pu-

blicznych zwłok padłych zwierząt  
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach, Powia-
towy Inspektor 
Weterynarii 

K 2005 Koszt zbierania wg bieŜących  potrzeb, konieczna coroczna rezerwa 
w budŜecie na koszty bezpłatnego przyjmowania padłych zwierząt 
domowych do zbiornicy padłych zwierząt) 

GFOŚiGW 
PFOŚiGW 
BudŜet 
gminy 

 Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminie 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

K 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

Stworzenie systemu 
zbierania zwłok pa-
dłych zwierząt 

Utworzenie zbiornicy padłych zwierząt na tere-
nie projektowanego Gminnego Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 W ramach kosztów budowy GPZON  
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Źródło fi-

nansowania 
Opracowanie planu gospodarki odpadami me-
dycznymi i weterynaryjnymi 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach, Powia-
towy Inspektor 
Sanitarny, Po-
wiatowy In-
spektor Wete-
rynarii 

K 2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  2 

Inwentaryzacja źródeł wytwarzania odpadów, Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
WIOŚ 

K 2004-2007 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Stworzenie systemu ewidencji gospodarki od-
padami medycznymi i weterynaryjnym – w ra-
mach gminnego systemu ewidencji odpadów 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 w ramach kosztów gminnego systemu  

 

Eliminacja nieprawi-
dłowych działań w 
gospodarce odpadami 
medycznymi i wetery-
naryjnymi 

Kontrola realizacji obowiązków w zakresie go-
spodarowania odpadami w zakładach medycz-
nych i weterynaryjnych 

WIOŚ, K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Opracowanie strategii nadzoru weterynaryjnego 
nad procesem powstawania i niszczenia odpa-
dów pochodzenia zwierzęcego szczególnego 
ryzyka (SRM) oraz odpadów wysokiego ryzyka 
(HRM) 

Powiatowy In-
spektor Wetery-
naryjny, Urząd 
Miejski w Zdzie-
szowicach 

K 2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

3 Całkowite wyelimino-
wanie nieprawidłowo-
ści w gospodarowaniu 
odpadami medycz-
nymi, weterynaryjnymi 
i zwłokami padłych 
zwierząt 

Nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami WIOŚ, 
Właściciele za-
kładów  

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Odpady przemysłowe 
Utworzenie stanowiska (pełny etat) pełnomocni-
ka ds. realizacji Programu ochrony środowiska i 
planu gospodarki odpadami 

 W 
2005 Koszt w „Programie ochrony środowiska” BudŜet gmi-

ny 
1 

Utworzenie gminnej bazy danych gospodarki 
odpadami sektora gospodarczego (zakres – 
patrz monitoring planu): 

      

 − Zakup sprzętu komputerowego 2005 5,0  5,0   
 − Zakup specjalistycznego oprogramowania 2005 20,0  20,0   
 

Budowa systemu kon-
troli zgodności z pra-
wem gospodarki od-
padami w sektorze 
gospodarczym 

− Inne koszty (w tym utworzenie 1/2 etatu ds. 
kontroli i monitoringu gospodarki odpadami) 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 

Praca ciągła 105,0  15,0 15,0 15,0 

BudŜet gmi-
ny 

 

 

WdroŜenie gminnego systemu ewidencji wy-
twórców, posiadaczy, ilości i rodzajów  odpadów 
wytwarzanych, magazynowanych, ewidencja 
sposobów usuwania odpadów  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004-2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  
realizująca W/K Termin  

realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 
Źródło fi-

nansowania 
 

Kontrola zgodności wytwarzania i usuwania od-
padów z wydanymi decyzjami administracyjnymi 

WIOŚ, 
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 
Rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w ma-
łych i średnich podmiotach gospodarczych w 
tym w rzemiośle 

WIOŚ 
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
 

K 2005-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

Kontrola składowiska odpadów przemysłowych 
w Januszkowicach 

WIOŚ, 
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych 
dla małych i średnich podmiotów gospodarczych 
oraz rzemiosła z zakresu zapobiegania powsta-
waniu i wykorzystywaniu odpadów  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
 

W Praca ciągła  W ramach kosztów edukacja ekologiczna  

 

 

Kontrola i monitoring działalności firm posiada-
jących zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, 
transport i zbieranie odpadów, weryfikacja wy-
danych decyzji 

WIOŚ, 
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
Starostwo Po-
wiatowe w 
Krapkowicach 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

2 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych 
w zakresie prawidłowego postępowania z odpa-
dami zawierającymi PCB  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 
Zidentyfikowanie źródeł  wytwarzania odpadów 
zawierających PCB.  

WIOŚ, Urząd 
Miejski w 
Zdzieszowi-
cach 

K 2004-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Opracowanie programu likwidacji urządzeń za-
wierających PCB nie podlegających rejestracji, 
w tym ustalenie miejsca magazynowania w 
GPZON, ustalenie sposobu finansowania zada-
nia unieszkodliwienia lub kontaminacji PCB 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Utworzenie harmonogramu eliminacji odpadów 
zawierających PCB 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach, Staro-
stwo Powiato-
we w Krapko-
wicach, przed-
siebiorcy 

K 2004-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

Całkowite zniszczenie 
i wyeliminowanie PCB 
ze środowiska  

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawiera-
jących PCB 

przedsiębiorcy K 2004-2010 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  



Program ochrony środowiska dla gminy Zdzieszowice 
 

Prawa autorskie INTEREKO   153 
 

Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  
realizująca W/K Termin  

realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 
Źródło fi-

nansowania 
  Kontrola zakładów posiadających urządzenia 

zawierające PCB. 
WIOŚ K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

3 Ewidencja źródeł powstawania odpadów WIOŚ, Urząd 
Miejski w 
Zdzieszowi-
cach 

K 2004-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.   

 Utworzenie programu eliminacji wyrobów zawie-
rających azbest; miejsce magazynowania odpa-
dów azbestowych – Gminny Punkt Gromadzenia 
Odpadów Niebezpiecznych lub inna wskazana 
jednostka, składowanie na składowisku odpa-
dów w Ziemiełowicach (po wybudowaniu) 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004-2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k.    

 Akcja informacyjna (w ramach akcji edukacyjnej) 
w zakresie szkodliwości azbestu oraz postępo-
wania z odpadami zawierającymi azbest 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W Praca ciągła W ramach kosztów edukacja ekologiczna  

 

Bezpieczne dla zdro-
wia ludzi usunięcie 
wyrobów zawierają-
cych azbest i zdepo-
nowanie ich na skła-
dowiskach w sposób 
eliminujący ich nega-
tywne oddziaływanie  

Opracowanie systemu dopłat/dotacji dla osób fi-
zycznych  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 Wg potrzeb BudŜet gmi-
ny, 
GFOŚiGW 
PFOŚiGW 

4 

Kontrola zgodności wytwarzania i usuwania od-
padów z wydanymi decyzjami administracyjnymi 

WIOŚ, 
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
Starostwo Po-
wiatowe w 
Krapkowicach 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Organizacja MZWON (w ramach systemu selek-
tywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych sektora 
komunalnego), wyznaczenie sklepów, dystrybu-
torów sprzętu,  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

Eliminacja nieprawi-
dłowej gospodarki 
odpadami zuŜytych 
urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych 

Stworzenie systemu ewidencji gospodarki odpa-
dami zuŜytych urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych – w ramach gminnego systemu ewi-
dencji odpadów 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 w ramach kosztów gminnego systemu  

Odpady z oczyszczalni ścieków 
Stworzenie systemu ewidencji gospodarki odpa-
dami gminnego oczyszczalni (w ramach gmin-
nego systemu ewidencji odpadów) 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach, zarządca 
oczyszczalni 

K 2004 w ramach kosztów gminnego systemu  1 Wyeliminowanie nie-
prawidłowości w go-
spodarce osadami 
ściekowymi 

Kontrola i nadzór nad gospodarką osadami. Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach, WIOŚ 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  
realizująca W/K Termin  

realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 
Źródło fi-

nansowania 
2 Zwiększanie stopnia 

przetwarzania osa-
dów komunalnych 
osadów ściekowych, 
Maksymalizacja stop-
nia wykorzystania 
substancji biogennych 
zawartych w osadach 
ściekowych 

ocena moŜliwości wykorzystania osadów ście-
kowych do rekultywacji terenów zdegradowa-
nych,  
 
 
 
 
 
 

Eksploatatorzy 
oczyszczalni, 
przedsiębiorcy, 
ośrodki na-
ukowe 

K 2005-2010      Środki wła-
sne zarząd-
ców 

3 Maksymalizacja stop-
nia wykorzystania 
substancji biogennych 
zawartych w osadach 
ściekowych 

Systematyczne badanie osadów w celu wyse-
lekcjonowania osadów nadających się do rolni-
czego wykorzystania i badania gleb 

Eksploatatorzy 
oczyszczalni, 
przedsiębiorcy, 
ośrodki na-
ukowe 

K 2005-2010      Środki wła-
sne zarząd-
ców 

RAZEM  Koszty całkowite w latach 2004 – 2006 – 349,16 tys. PLN,  
w tym koszty inwestycyjne – 70 tys. PLN + koszty budowy Centrum Utylizacji Od-
padów w Kędzierzynie-Koźlu 

 
Objaśnienia: 
Druk kursywą – zadania określone w wojewódzkim i powiatowym planie gospodarki odpadami 
b.d.k. – bez kosztów dodatkowych 
 
UWAGA 
W strukturze nakładów finansowych na realizację planu nie uwzględniono kosztów inwestycyjnych związanych z budową Centrum Utylizacji Od-
padów w Kędzierzynie-Koźlu, aport finansowy kaŜdej gminy wchodzącej w skład Związku Południowego Gospodarki Odpadami zostanie ustalony 
na etapie negocjacji  
 
 

Koszty na realizację przedsięwzięć [tys. PLN] 
łącznie Zadanie własne Zadania koordynowane 

Lp. Okres 
rozliczeniowy 

inwestycyjne nieinwestycyjne inwestycyjne nieinwestycyjne inwestycyjne nieinwestycyjne 
1 2004 – 2011 70,0 529,66 70,0 529,66 0 0 
2 2004 – 2007 70,0 279,16 70,0 279,16 0 0 
3 2008 - 2011 0 250,50 0 250,50 0 0 
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Tabela 84. Edukacja ekologiczna, działania systemowe i dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie. 
koszt realizacji w tys. PLN 

całkowity koszt 
lp. opis przedsięwzięcia jednostka  

realizująca 
Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

Termin 
 realizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

źródła finan-
sowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE 

1 Edukacja ekologiczna mieszkańców w za-
kresie ochrony środowiska, oszczędnego 
gospodarowania energią i wodą, zmniejsze-
nia emisji i odpadów. 

Gmina, Ośrodki Do-
radztwa Rolniczego, 
organizacje pozarzą-
dowe, szkoły 

W praca ciągła 10 2.5 2.5 2.5 2.5 BudŜet gminy, 
GFOŚiGW 

2 Szkolenia dla rolników w zakresie stosowa-
nie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, 
programów rolno – środowiskowych i agrotu-
rystyki. 

Gmina, Ośrodki Do-
radztwa Rolniczego, 
organizacje pozarzą-
dowe 

W praca ciągła 10 2.5 2.5 2.5 2.5 BudŜet gminy, 
GFOŚiGW 

3 Organizacja pozaszkolnych form edukacji 
ekologicznej młodzieŜy (happeningi, festyny, 
akcje popularyzatorskie,  konkursów pla-
stycznych, fotograficznych itp. form eduka-
cyjnych 

Gmina, szkoły, ZOPK W praca ciągła 10 2.5 2.5 2.5 2.5 BudŜet gminy, 
GFOŚiGW, 

4 Opracowanie i realizacja szkolnych i po-
zaszkolnych programów edukacyjnych dla 
młodzieŜy – zakup tablic ściennych i gazetek 
dla szkół i przedszkoli. 

Gmina, szkoły, kurato-
rium 

W praca ciągła 20 5 5 5 5 BudŜet gminy, 
GFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

5 Współorganizacja akcji ekologicznych (np. 
Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dni Lasu, 
Akcja sadzenia drzew itp). 

Gmina, szkoły, Nadle-
śnictwo Strzelce 
Opolskie 

W praca ciągła 12 3 3 3 3 BudŜet gminy, 
GFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

6 Edukacja ekologiczna nauczycieli.  Gmina, szkoły, kurato-
rium 

W praca ciągła 20 5 5 5 5 BudŜet gminy, 
GFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

7 Organizacja gminnego etapu wiedzy ekolo-
gicznej. 

Gmina, Wojewódzki 
Kurator Oświaty  

W 2004 - 2007 2 0.5 0.5 0.5 0.5 Wojewódzki 
Komitet Olim-
piady Wiedzy 
Ekologicznej 

8 Promocja walorów turystyczno – kulturowo – 
krajobrazowych gminy (broszury, foldery, in-
ne wydawnictwa). 

Gmina, szkoły, ZOPK W praca ciągła 40 10 10 10 10 BudŜet gminy, 
GFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

9 WdroŜenie interaktywnej bazy danych o sta-
nie środowiska i jego zasobach oraz o dzia-
łaniach na rzecz jego ochrony na stronie in-
ternetowej gminy Zdzieszowice.  

Gmina  W  praca ciągła Finansowanie uwzględnione w  tabeli 85. Zarzą-
dzanie środowiskiem i programem ochrony śro-
dowiska. 

BudŜet gminy, 
GFOŚiGW 

10 WdroŜenie publicznie dostępnego wykazu 
danych o dokumentach, zawierających in-

Gmina W praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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koszt realizacji w tys. PLN 
całkowity koszt 

lp. opis przedsięwzięcia jednostka  
realizująca 

Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

Termin 
 realizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

źródła finan-
sowania 

formacje o środowisku i jego ochronie, speł-
niającego wymagania ustawy Prawo ochro-
ny środowiska 

11 Wprowadzenia przedstawicieli organizacji 
ekologicznych do ciał konsultacyjnych i opi-
niodawczych, gminnego funduszu ochrony 
środowiska itp. 

Gmina W praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

12 Wprowadzenie do strategii, polityk i progra-
mów problematyki ochrony środowiska. 

Gmina W praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

13 Opracowanie strategicznych ocen oddziały-
wania (prognozy oddziaływania na środowi-
sko) do strategii, polityk sektorowych, pro-
gramów i planów sporządzanych przez 
samorząd lokalny.  

Gmina W praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

14 Opracowanie i wdroŜenie do przetargów listy 
towarów i usług, preferowanych z uwagi na 
proekologicznym proces produkcyjny. 

Gmina W praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

15 WdroŜenie zasad i kryteriów „zielonych prze-
targów”. 

Gmina W praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

16 WdroŜenie programu zielonych miejsc pracy. Gmina, 
podmioty gospodar-
cze, instytucje finan-
sujące, Urząd Pracy 

W praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. fundusze eko-
logiczne, fun-
dacje, fundusze 
strukturalne, 
kredyty (BŚ, 
EBOiR, budŜet 
gminy, środki 
własne podmio-
tów gospodar-
czych 

 
RAZEM 

Koszty całkowite w latach 2004 – 2007 – 124 tys. PLN 
w tym koszty inwestycyjne – 0  tys. PLN 

OBJAŚNIENIA: 
druk kursywą  – zadania określone w „Wojewódzkim programie ochrony środowiska na lata 2003 – 2006 z perspektywą na lata 2007 – 2010” 
druk wytłuszczony – zadania inwestycyjne  
b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
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Koszty na realizację przedsięwzięć [tys. PLN] 

łącznie Zadanie własne Zadania koordynowane Lp. Okres 
rozliczeniowy 

inwestycyjne pozainwestycyjne inwestycyjne pozainwestycyjne inwestycyjne pozainwestycyjne 
1 2004 – 2011 0 124 0 124 0 0 
2 2004 – 2007 0 124 0 124 0 0 
3 2008 – 2011  0 0 0 0 0 0 
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Tabela 85. Zarządzanie środowiskiem i programem ochrony środowiska. 

koszt realizacji w tys. PLN 
całkowity koszt 

lp. opis przedsięwzięcia jednostka realizują-
ca 

Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

źródła finan-
sowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE 

1 Sporządzenie raportu z wykonania celów 
programu i planu gospodarki odpadami gmi-
ny Zdzieszowice na lata 2004 - 2007 

Gmina  W 2006 
2010 

15  15   BudŜet gminy, 
GFOŚiGW 

2 Opracowanie gminnego programu ochrony 
środowiska wraz z planem gospodarki od-
padami na lata 2008 - 2011 

Gmina  W 2007 - 2008 45    45 BudŜet gminy, 
GFOŚiGW 

3 Weryfikacja strategii rozwoju gminy Zdzie-
szowice w aspekcie koordynacji z polityką 
ekologiczną państwa, województwa, powiatu 
i gminy. 

Gmina  W 2007 - 2008 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. BudŜet gminy 

4 Utworzenie lokalnej bazy danych o środowi-
sku gminy Zdzieszowice. 

Gmina  W na bieŜąco 5  5   BudŜet gminy, 
GFOŚiGW 

 RAZEM Koszty całkowite w latach 2004 – 2007 – 65 tys. PLN 
w tym koszty inwestycyjne – 0 tys. PLN 

OBJAŚNIENIA: 
b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
 

Koszty na realizację przedsięwzięć [tys. PLN] 
łącznie Zadanie własne Zadania koordynowane Lp. Okres 

rozliczeniowy 
inwestycyjne pozainwestycyjne inwestycyjne pozainwestycyjne inwestycyjne pozainwestycyjne 

1 2004 – 2011 0 65 0 65 0 0 
2 2004 – 2007 0 65 0 65 0 0 
3 2008 – 2011  0 0 0 0 0 0 
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6. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
Zarządzanie ochroną środowiska jest, obok instrumentów finansowych, jednym z 

waŜniejszych instrumentów realizacji programu ochrony środowiska, lecz nie jedynym. WaŜ-
nym elementem w procesie wdraŜania programu jest właściwe wykorzystanie rozwiązań o 
charakterze organizacyjnym, uwzględniających zasady zrównowaŜonego rozwoju. Trzeba 
pamiętać, Ŝe zarządzanie środowiskiem – w tym równieŜ w kontekście integracji z Unią Eu-
ropejską – nie jest wyłącznie domeną słuŜb ochrony środowiska, lecz wymaga równieŜ sze-
rokiego udziału przedstawicieli róŜnych podmiotów gospodarki oraz innych uczestników Ŝy-
cia społecznego. 

 
Zarządzanie programem powinno odbywać się w oparciu o instrumenty wspomagające 

realizację programu ochrony środowiska, obejmujące instrumenty polityki ekologicznej, za-
sady zarządzania środowiskiem zgodnie z kompetencjami i obowiązkami podmiotów zarzą-
dzających. W zarządzaniu środowiskiem szczególną rolę pełni „Program ochrony środowiska 
wraz z planem gospodarki odpadami gminy Zdzieszowice”, który to program, z punktu wi-
dzenia władz gminy, moŜe być postrzegany jako instrument koordynacji działań na rzecz 
ochrony środowiska oraz intensyfikacji współpracy róŜnych instytucji i organizacji, oparty o 
dobrowolne porozumienie na rzecz efektywnego wdraŜania niniejszego programu.  
 

6.1. Instrumenty polityki ochrony środowiska 
Wśród instrumentów zarządzania ochroną środowiska moŜna wyróŜnić przede wszystkim 

instrumenty prawne, finansowe, społeczne oraz strukturalne.  
 

6.1.1. Instrumenty prawne 

Instrumentarium słuŜące realizacji polityki ochrony środowiska wynika z obowiązującego 
ustawodawstwa, łączącego w warunkach polskich konieczność rozwoju gospodarczego z 
ochroną i racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrody.  
 
Kompetencje 
 

Najistotniejsze przepisy prawne, określające kompetencje gminy w zakresie ochrony 
środowiska zawarte zostały w: 

- ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi, 

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz.U. nr 92 z 2004 r., poz. 
880], 

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

- ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [Dz. U. nr 115, poz 1229 z później-
szymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi, 

- ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Geologiczne i Górnicze [Dz.U. nr 27, poz. 
96 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi, 

- ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [Dz.U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi 
zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi, 

- ustawie o utrzymani porządku i czystości w gminach [Dz.U. nr 132, poz. 622 z 
późniejszymi zmianami]  
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Pozwolenia i decyzje 
 

Reforma administracyjna państwa, dokonując podziału kompetencji pomiędzy admini-
strację rządową i samorządową, ustaliła rodzaj i zakres podmiotowy pozwoleń i decyzji oraz 
opinii do decyzji administracyjnych, wydawanych na szczeblu gminy. Obejmują one: 

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakre-
sie gospodarowania odpadami (odzysk, unieszkodliwienia, transport, zbieranie), 

- postanowienia ustalające obowiązek i zakres sporządzenia raportu o oddziaływa-
niu na środowisko oraz uzgadniające projekt budowlany (w tym w zakresie ochro-
ny środowiska) 

- procedury opracowywania i uchwalania studiów uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego 

- opracowywanie i uchwalanie gminnego programu ochrony środowiska oraz planu 
gospodarki odpadami  

 
Monitoring stanu środowiska 
 

Szczególnym instrumentem prawnym jest monitoring stanu środowiska. Dotychczas zali-
czany do instrumentów o charakterze społecznym (informacyjnym), stanowił podstawę ana-
liz, ocen i decyzji. Obecne traktowanie badań monitoringowych jako obowiązujących, pozwa-
la traktować je jako instrument prawny.  
 

6.1.2. Instrumenty ekonomiczno-finansowe 

 
Do instrumentów finansowych naleŜą przede wszystkim opłaty za gospodarcze korzysta-

nie ze środowiska, kary pienięŜne, fundusze celowe oraz kredyty i dotacje.  
 
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 
 

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska pełnią funkcje prewencyjne i redy-
strybucyjne. Funkcja prewencyjna realizowana jest poprzez zachęcanie podmiotów gospo-
darczych do wyboru proekologicznych technologii, lokalizację produkcji, instalowanie urzą-
dzeń ochronnych oraz oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych w sposób najodpo-
wiedniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska. Funkcja redystrybucyjna polega na gro-
madzeniu i przemieszczaniu środków finansowych przeznaczonych na cele ochrony środo-
wiska. Opłaty środowiskowe pobierane są za: 

- wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza, 
- pobór wód 
- wprowadzanie ścieków do wód lub do gruntu, 
- składowanie odpadów, 
- wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji, 
- usuwanie drzew i krzewów. 
 

Opłaty trafiają do funduszu celowego, prowadzonego przez Marszałka Województwa, 
skąd w drodze redystrybucji część z nich odprowadzana jest na gminny fundusz ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.  

 
Administracyjne kary pienięŜne. 
 

Kary pienięŜne są elementem odpowiedzialności prawnej podmiotów gospodarczych. 
Pobierane są w zakresie przedmiotowym opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 
lecz wymierzane są za działania niezgodne z prawem. W odniesieniu do wód, powietrza, od-
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padów i hałasu, karę wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w odniesieniu do 
drzew i krzewów organ gminy. Stawki karne ustalone są na poziomie kilkukrotnie wyŜszym 
niŜ opłaty i w części wynikającej z zapisów ustawowych trafiają do gminnego funduszu 
ochrony środowiska. 
 
Fundusze celowe. 
 

Fundusze celowe tworzone są z wpływów do wojewódzkiego i gminnego funduszu 
ochrony środowiska, z których w drodze redystrybucji trafiają na szczebel powiatowy i gmin-
ny. Ze środków funduszu realizowane są zadania w zakresie ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej w celu realizacji zasady zrównowaŜonego rozwoju i polityki ekologicznej oraz 
na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowa-
nych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi. 
Środki funduszy mogą być takŜe przeznaczane w formie dotacji na współfinansowanie pro-
jektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków 
bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi 
oraz współpracy dwustronnej. Szczegółowy zakres zadań, dofinansowywanych ze środków 
funduszy celowych określone są w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w długookreso-
wym i rocznym planie wpływów i wydatków.  
 

6.1.3. Instrumenty społeczne, edukacyjne i informacyjne 

 
Instrumenty społeczne wspomagają realizację programu ochrony środowiska. Zagadnie-

nie to wiąŜe się z realizacją zasady współdziałania, której słuŜą uzgodnienia i usprawnienia 
instytucjonalne.   

 
Instrumenty społeczne są to narzędzia dla usprawnienia współpracy i budowania part-

nerstwa, w drodze tzw. „uczenia się poprzez działanie”. W ramach instrumentów wydziela się 
dwie podstawowe grupy: pierwszą – realizowaną przez działania edukacyjne i drugą – doty-
czącą budowania powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem, gdzie 
podstawową formą realizacyjną są konsultacje i debaty publiczne. 

 
Działania edukacyjne realizowane są w róŜnych formach i na róŜnych poziomach, po-

cząwszy od przedszkoli i szkół wszystkich stopni a skończywszy na szkoleniach tematycz-
nych, adresowanych do poszczególnych grup zawodowych i organizacji. Czynnikami decy-
dującymi o sukcesie realizowanej edukacji ekologicznej jest rzetelna informacja o stanie śro-
dowiska i działaniach na rzecz jego ochrony oraz umiejętność komunikowania się ze społe-
czeństwem, przy czym im szerszy jest zakres opracowywanego dokumentu i związanych z 
nim działań, tym bardziej poszerza się zakres grup społecznych, wpływających na proces 
opracowywania i wdraŜania dokumentu.  

 
Obowiązujące ustawodawstwo nie przewiduje Ŝadnych ograniczeń w korzystaniu z prawa 

dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, a dostęp do informacji nie jest uzaleŜ-
niony od uczestnictwa w Ŝadnym konkretnym postępowaniu i posiadania jakiegokolwiek inte-
resu w sprawie. Szeroko pojęta komunikacja ma za zadanie sprzyjać wymianie informacji 
pomiędzy zainteresowanymi stronami, wspieraniu procesu przekazywania informacji decy-
dentom, angaŜowaniu stron do aktywnej współpracy i promocji dokumentu.  

 
NajwaŜniejszym przepisem prawnym regulującym dostęp do informacji, rozpowszech-

nianie informacji oraz udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska 
jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. nr 62, poz.627]. 
NajwaŜniejszym zadaniem administracji samorządowej, który pozwoli na pełną realizację 
ustaleń powyŜszej ustawy, jest rozwój sprawnego systemu udostępniania i upowszechniania 
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informacji, w tym publicznych rejestrów oraz elektronicznych baz danych o środowisku i jego 
ochronie na terenie gminy, łatwo dostępnych poprzez publiczne sieci telekomunikacyjne. 
 

6.1.4. Instrumenty strukturalne 

 
Instrumenty strukturalne rozumiane są jako narzędzia do formułowania, integrowania i 

wdraŜania polityk środowiskowych. Są to przede wszystkim strategie i programy wdroŜenio-
we oraz systemy zarządzania środowiskowego.  
 
Strategie i programy wdroŜeniowe 

 
Strategia rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice jest dokumentem wytyczającym prioryte-

ty, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań dla zrównowaŜonego rozwoju. Stano-
wi ona  dokument wyjściowy do opracowania strategii i szczegółowych polityk sektorowych, 
planu rozwoju lokalnego gminy, a takŜe programu ochrony środowiska i planu gospodarki 
odpadami.  

 
Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami określa politykę ekologiczną 

gminy w horyzoncie średniookresowym, stanowi równieŜ dokument operacyjny, wdroŜeniowy 
w okresie krótkookresowym 2004 – 2007. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe program ochrony środowi-
ska jest dokumentem, który z jednej strony uwzględnia kompleksowo kierunki rozwoju po-
szczególnych dziedzin gospodarki i ich konsekwencje dla środowiska, z drugiej strony wyty-
cza ramy tego rozwoju. Oznacza to, Ŝe działania realizowane w obrębie poszczególnych ob-
szarach muszą być brane pod uwagę w programie ochrony środowiska i jednocześnie 
ochrona środowiska wymaga podejmowania działań w poszczególnych dziedzinach gospo-
darki i codziennego bytowania mieszkańców gminy.  

 
Systemy zarządzania środowiskowego 
 

Dotychczasowe działania w zakresie ochrony środowiska prowadzone przez zakłady 
przemysłowe, w większości wymuszane przez czynniki zewnętrzne: przepisy prawne i czyn-
nik społeczny. Koncepcja zrównowaŜonego rozwoju, stanowiąca podstawę dla racjonalnych 
działań ochronnych, stanowi podstawę do zmiany nastawienia podmiotów gospodarczych do 
ochrony środowiska, polegającą na samodzielnym definiowaniu problemów i szukaniu środ-
ków zaradczych – z tego wywodzi się koncepcja zarządzania środowiskowego. 

 
Celem zarządzania środowiskowego jest włączenie środowiska i jego ochrony do celów 

strategicznych podmiotu gospodarczego i przypisanie tych zagadnień do kompetencji zarzą-
du. Idea ta jest realizowana poprzez wprowadzenie systemów zarządzania środowiskiem 
(systemy sformalizowane - ISO 14000, EMAS oraz systemy niesformalizowane – Program 
Czystszej Produkcji). Wymogi konkurencyjności powodują, Ŝe podmioty gospodarcze w po-
szukiwaniu dróg zwiększających ich atrakcyjność rynkową, podejmować będą działania 
zmierzające do dobrowolnego wprowadzenia systemów zarządzania środowiskowego.  
 

6.2.   Organizacja zarządzania środowiskiem. 
 
System zarządzania środowiskiem powinien opierać swoje działania na następujących 

zasadach: 
- zanieczyszczający płaci 
- przezorności 
- współodpowiedzialności 
- pomocniczości 
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Są to jedne z podstawowych zasad zrównowaŜonego rozwoju, akceptowane do stoso-

wanie przez II Politykę ekologiczną państwa. Uzupełnieniem zasad winny być tzw. złote re-
guły zarządzania ekologicznego: 

- nieodnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane w stopniu dosto-
sowanym do moŜliwości ich kompensowania zasobami odnawialnymi 

- zasoby odnawialne winny być wykorzystywane w zakresie nie przekraczającym 
moŜliwego stopnia ich odnawialności 

- chłonność środowiska nie powinna być w Ŝadnym zakresie przekroczona 
- róŜnorodność środowiska winna być w jak największym stopniu zachowana 

 
Zarządzanie środowiskiem na terenie miasta i gminy Zdzieszowice odbywa się na po-

ziomie administracji samorządowej i podmiotów gospodarczych.  
 
Instytucje samorządowe odpowiedzialne za wykonywanie i egzekwowanie prawa mają 

na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska w drodze racjonalnego planowania prze-
strzennego, kontrolowania gospodarczego korzystania ze środowiska i porządkowania dzia-
łalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska. W ramach prowadzonej 
działalności administracyjnej organy gminy, w ramach obowiązku informowania i uzgadniania 
współpracują z organami administracji rządowej i samorządowej (Marszałek Województwa) 
oraz Inspekcją Ochrony Środowiska, posiadają równieŜ w ograniczonym zakresie uprawnie-
nia kontrolne.  

WaŜnym instrumentem zarządzania ochroną środowiska na poziomie lokalnym jest pla-
nowanie miejscowe i strategiczne, wytyczające priorytety, generalne cele i kierunki rozwoju 
miasta, z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych oraz programy ochrony środowi-
ska, określające cele i sposób ich realizacji, z uwzględnieniem polityki ekologicznej państwa.  
 

Podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska kierują się głównie efektami ekono-
micznymi i zasadami konkurencyjności rynkowej, w coraz większym stopniu uwzględniają 
równieŜ stanowisko opinii społecznej. Na tym poziomie zarządzanie środowiskiem odbywa 
się poprzez respektowanie wymogów formalno – prawnych, porządkowanie i modernizowa-
nie technologii oraz reŜimów obsługi urządzeń, eliminację technologii uciąŜliwych dla środo-
wiska, instalowanie urządzeń ochrony środowiska oraz zakładowy monitoring. Coraz po-
wszechniejsze staje się wprowadzanie wewnątrzzakładowych systemów zarządzania 
środowiskiem (ISO, EMAS). 
 

6. 3.   Główne działania w ramach zarządzania programem. 
 
Podstawową zasadą realizacji programu ochrony środowiska powinna być zasada wyko-

nywania zadań przez poszczególne jednostki włączone w zagadnienia ochrony środowiska, 
świadome istnienia programu i uczestnictwa w nim.  

 
Uczestników programu podzielić moŜna na cztery grupy: 

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem (Urząd Miasta i 
Gminy oraz podległe jednostki organizacyjne), 

- podmioty realizujące poszczególne zadania (oprócz wymienionych powyŜej, takŜe 
podmioty gospodarcze, stowarzyszenia, organy i instytucje szczebla centralnego 
lub podlegające bezpośrednio organom centralnym, instytucje finansujące), 

- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu (Rada Gminy, Zespół 
Konsultacyjny, WIOŚ, WSSE, RZGW), 

- społeczność gminy jako główny odbiorca programu. 
 
Główna odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na Burmistrzu Gminy, który 

składa Radzie Gminy okresowe (co 2 lata) raporty z wykonywania programu. Burmistrz w 
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ramach realizacji programu współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej 
szczebla powiatowego i wojewódzkiego (wojewoda oraz podległe mu słuŜby zespolone oraz 
starosta dysponuje instrumentarium prawnym, umoŜliwiającym reglamentację korzystania ze 
środowiska, natomiast w dyspozycji samorządu wojewódzkiego znajduje się część instru-
mentów finansowych na realizację programu (poprzez WFOŚiGW w Opolu, oraz podległe 
sobie PFOŚiGW oraz GFOŚiGW). Ponadto Burmistrz współdziała z instytucjami administra-
cji specjalnej, w dyspozycji której znajdują się instrumenty kontroli przestrzegania wymogów 
prawnych i monitoringu stanu środowiska (WIOŚ, WSSE, RZGW). 
 
 
Rysunek 5. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska gminy Zdzieszowice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Burmistrz Gminy odpowiedzialny za wdraŜanie programu wspierany będzie przez Zespół 

Konsultacyjny, utworzony z przedstawicieli urzędu (przedstawiciele wewnętrzni) oraz repre-
zentantów podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców 
(przedstawiciele zewnętrzni). Zespół konsultacyjny, nadzorujący opracowanie projektu, ma 
za zadanie nadzorowanie procesu jego wdraŜania, zapoznając się z okresowymi raportami z 
wykonania zadań i uzyskania wymaganych efektów ekologicznych. Zadaniem zespołu jest 
równieŜ wypracowanie płaszczyzny porozumienia społecznego w zakresie wyznaczania 
celów i określania konkretnych sposobów ich osiągania. Istnieje zatem potrzeba stworzenia 
obiektywnych warunków prowadzenia współpracy w realizacji zadań programu i udziału we 
wdraŜaniu programu.  

 
Wypracowane procedury i strategie powinny, po ustaleniu i weryfikacji, stać się rutyną i 

podstawą zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy partnerami róŜnych szczebli decyzyj-
nych i środowisk odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek miasta. Następuje uporządko-
wanie i uczytelnienie samego procesu planowania i zarządzania na tyle, Ŝe pewne działania 
stające się rutyną, powodują samoistne powtarzanie się dobrych rozwiązań, wytwarzając 
odpowiednie mechanizmy samoregulacji.  

 
Odbiorcą programu są mieszkańcy gminy, którzy subiektywnie oceniają efekty realizacji 

programu. Obiektywizację oceny moŜna uzyskać poprzez wprowadzenie odpowiednich 
mierników świadomości społecznej (np. udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochro-
ny środowiska, ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców, liczba, 
jakość i skuteczność kampanii edukacyjno – informacyjnych).  

RADA GMINY ZDZIESZOWICE 

BURMISTRZ GMINY 

ZESPÓŁ KONSULTACYJNY 

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE 

WOJEWODA OPOLSKI 
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                                             SPOŁECZEŃSTWO GMINY 
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PEŁNOMOCNIK ds. PRO-
GRAMU 

STAROSTA KRAPKOWICKI 
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7. MONITORING I OCENA REALIZACJI PROGRAMU 
 

7.1. Monitoring środowiska. 
 

Monitoring środowiska jest podstawą do oceny polityki ekologicznej gminy poniewaŜ 
dysponuje danymi liczbowymi umoŜliwiającymi niezbędne porównania między stanem obec-
nym, a przyszłym. Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako 
wielkości mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu. Pomiary środowi-
skowe w województwie opolskim wykonywane są przede wszystkim w ramach działalności 
WSSE i WIOŚ. Dane te oraz inne dane statystyczne dotyczące ochrony środowiska publiko-
wane są w trzech podstawowych opracowaniach: 

 
- „Stan środowiska w województwie opolskim” - WIOŚ, Zdzieszowice 
- „Ochrona środowiska’’ - GUS, Warszawa 
- „Rocznik statystyczny województwa opolskiego” - WUS Zdzieszowice 
 
Badanie stanu środowiska realizowane jest w ramach Państwowego Monitoringu Śro-

dowiska, który stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadze-
nia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Sieci regionalne, za które 
odpowiada Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska są koordynowane przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska i mają za zadanie udokumentowanie zmian zachodzących w 
środowisku w danym regionie.  

 
Rozwój monitoringu środowiska jest jednym z waŜniejszych zadań przewidzianych do 

realizacji w polityce ekologicznej państwa w ramach wypełniania nakazów ustawowych oraz 
dotrzymania zobowiązań międzynarodowych.  

 

7.2. Zakres monitoringu 
 
Realizacja programu będzie polegała na regularnej ocenie i kontroli stopnia realizacji 

zadań (przedsięwzięć)oraz załoŜonych celów, ocenie rozbieŜności pomiędzy przyjętymi ce-
lami i działaniami a ich wykonaniem oraz analizą przyczyn tych rozbieŜności.  

 
Burmistrz Gminy, poprzez pełnomocnika ds./realizacji programu będzie sporządzał w 

okresach dwuletnich raport, oceniający stopień wdroŜenia programu, natomiast na bieŜąco 
będzie kontrolował postęp w zakresie wykonywania przedsięwzięć zdefiniowanych w pro-
gramie. PoniewaŜ okres kontrolny wypadać będzie w roku 2006, wyniki oceny stanowić będą 
materiał wyjściowy do weryfikacji celów i sposobów realizacji programu na lata 2008 – 2011. 
Prowadzone oceny opierać się będą na określonych w programie wskaźnikach jakościowo – 
ilościowych, powszechnie dostępnych w systemie monitoringu środowiska i danych Woje-
wódzkiego Urzędu Statystycznego. W okresach czteroletnich oceniany będzie stopień reali-
zacji celów ekologicznych, a wynik oceny stanowić będzie bazę do potencjalnej korekty ce-
lów i kierunków ich realizacji. 
 

W celu spełnienia wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska doty-
czących raportowania naleŜy zdefiniować zakres i sposób oceny realizacji Programu.  

 
NajwaŜniejsze zadania w tym zakresie to: 

 
- wyznaczenie przez Burmistrz Miasta i Gminy koordynatora wdraŜania Programu, 

który będzie na bieŜąco śledził postęp w zakresie wdraŜania poszczególnych za-
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dań i realizacji celów, a na tej podstawie co dwa lata będzie przygotowywał raport 
z wykonania programu, 

- weryfikacja i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań, 
- sporządzenie nowego Programu na podstawie zaktualizowanych celów i kierun-

ków działań (na początku 2008 roku). 

 

7.3. Wskaźniki efektywności realizacji programu. 
 
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji programu jest dobry system sprawoz-

dawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środo-
wisko, a takŜe na wskaźnikach świadomości społecznej. Zaproponowane poniŜej wskaźniki 
są propozycją wyjściową, i mogą być sukcesywnie modyfikowane i rozszerzane.  

 
Przy określaniu wskaźników przyjęto, z pewnymi wyjątkami, jako wyjściowy 

2002/2003 rok – dane statystyczne dostępne przy opracowywaniu programu pochodzą z 
tych lat. Przy ocenie Programu na koniec roku 2006 będą dostępne dane statystyczne z roku 
2005, tak więc lata te przyjęto dla kontroli wskaźników.  
 
Tabela 86. Wskaźniki realizacji Programu ochrony środowiska gminy Zdzieszowice. 

L.p
. 

Wskaźniki Jednostka 
miary 

Stan wyjściowy 
(dane z 2002/2003) 

Ocena realizacji 
Programu 
(dane z 2005 r.) 

1 2 3 4 5 
1 Wskaźnik lesistości % 14.75  
2 Powierzchnia lasów  ha 846.0  
3 Grunty zdewastowane i zdegradowane ha 53.0  
4 Jakość wód podziemnych – udział wód bar-

dzo dobrej i dobrej jakości :  
- pkt. 619 (Zdzieszowice) 

jakość 
wód podziemnych 
 

II  

5 Jakość wód powierzchniowych, udział wód 
pozaklasowych – rzeka Odra – ppk. Zdzie-
szowice 

klasa czystości wód N  

6 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komu-
nalnych odprowadzane do odbiorników w 
kg/rok 

BZT5 -  Mg/rok 
ChZT – Mg/rok 

254.811 
4 282.2 

 

7 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach prze-
mysłowych odprowadzane do odbiorników 

BZT5 -  Mg/rok 
ChZT – Mg/rok 

662.015 
9 859.3 

 

8 Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszcza-
ne 

tys. m3/rok 916.8  

9 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej % 79.3  
10 Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie 

ścieków (w % ludności ogółem) 
% 79.3  

11 Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów 
szczególnie uciąŜliwych 

Mg/rok 201.0  

12 Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakła-
dów szczególnie uciąŜliwych (z CO2) 

Mg/rok 782 109.0  

13 Emisja SO2 ogółem  Mg/rok 705.0  
14 Emisja NO2 ogółem Mg/rok 604.0  
15 Emisja CO2 Mg/rok 778 600.0  
16 Moc grzewcza zainstalowanych urządzeń 

energii odnawialnej 
kW 70  

17 Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych 
ogółem w gminie Zdzieszowice ton/rok 6 973.066  

18 Ilość odpadów komunalnych odebranych 
przez przewoźników od mieszkańców/firm z 
terenu gminy Zdzieszowice 

ton/rok 
4977.8 

 

19 Ilość odpadów przemysłowych  24 100  
 − wytworzona ton 10 800  
 − oddana do odzysku ton 0  
 − oddana do unieszkodliwienia (z wyjąt-

kiem składowania) 
ton 12 400  

 − zeskładowana na składowiskach ton   
 − zmagazynowana ton   
20 Nakłady ogółem na ochronę środowiska zł/rok   
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21 Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpa-
dami 

zł/rok   

22 Ilość i jakość interwencji i wniosków miesz-
kańców 

liczba/opis   

23 Udział społeczeństwa w działaniach na 
rzecz ochrony środowiska  

   

24 Liczba, jakość i skuteczność kampanii edu-
kacyjno - informacyjnych 

   

 − Prasa    
 − TV    
 − Radio    
 − Konkursy    
 − Inne    
b.d. – brak danych 
UWAGA – szczegółowe wskaźniki realizacji w zakresie odpadów zawarte zostały w „Planie gospodarki odpadami gmi-
ny Zdzieszowice”. 

 

7.4. Sprawozdawczość z realizacji programu. 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

[Dz.U. nr 62, poz.627] z wykonania programu Burmistrz Miasta i Gminy sporządza, co 2 lata 
raporty, które przedstawia Radzie Gminy. Dla niniejszego Programu raport powinien być 
sporządzony w 2006 r.  

 

7.5. Główne działania w ramach zarządzania Programem. 
 

W oparciu o informacje zawarte w rozdziale 4, główne działania związane z realizacją 
Programu w zakresie wdraŜania Programu (koordynacja, weryfikacja celów ekologicznych, 
strategia ich osiągania, przewidywane przedsięwzięcia), zarządzania i monitorowania przed-
stawione zostały w tabeli nr 87.  

 
Tabela 87. Działania w zakresie zarządzania Programem ochrony środowiska gminy Zdzieszo-
wice. 

L.p. Działania Jednostka odpowiedzial-
na i współpracująca 

1 2 3 
WdraŜanie Programu 
1 Wyznaczenie koordynatora realizacji Programu.  
2 Ocena wykonania Programu i przygotowanie raportu (2006 r.). 
3 Współpraca z róŜnymi jednostkami. 
4 Weryfikacja i aktualizacja Programu: 

- opracowanie raportu o realizacji Programu (2006) 
- aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego (2006 i 2008 r.) 
- aktualizacja celów i kierunków działań (2006 i 2010 r.) 

Burmistrz gminy Zdzieszo-
wice 
jednostki wdraŜające Pro-
gram 

5 Wspieranie finansowe samorządów, zakładów, instytucji, organizacji wdraŜa-
jących Program 

WFOŚiGW, PFOŚiGW, 
GFOŚiGW,  
Fundusze celowe 
Fundusze UE 

Monitoring środowiska i wdraŜania programu 
1 Prowadzenie i rozwój monitoringu środowiska (na bieŜąco)  WIOŚ, RZGW, WSSE,  

Wojewoda, Urząd Miasta 
Zdzieszowice 
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8. NAKŁADY NA REALIZACJĘ PROGRAMU. 
 
Kalkulacja kosztów realizacji Programu dotycząca okresu najbliŜszych 4 lat, tj. lat 

2004-2007, sporządzona została na podstawie danych ujętych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym przedsięwzięć przewidzianych lub planowanych do realizacji (rozdział 4). Kalku-
lacja kosztów na realizację przewidywanych przedsięwzięć ma charakter szacunkowy, z 
uwagi na niekompletność danych dotyczących finansowania zadania w wyróŜnionym okre-
sie. NaleŜy stwierdzić, Ŝe jedynie w przypadku zadań określonych w Planie Rozwoju Lokal-
nego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 – 2013 moŜemy mówić o w miarę pewnie określo-
nych kosztach i montaŜu finansowania podejmowanych przedsięwzięć. W pozostałych przy-
padkach, z uwagi na szybko zmieniające się uwarunkowania gospodarcze (szczególnie 
podmiotów gospodarczych) występują trudności z długookresowym programowaniem inwe-
stycji - koszty realizacji przedsięwzięć mają charakter szacunkowy. PoniewaŜ Program ma 
formułę otwartą, moŜna go w późniejszym okresie aktualizować i uzupełniać nowe przedsię-
wzięcia i sposób ich finansowania.   
 

8.1. Ramy finansowe wdraŜania Programu. 
 
Elementem Programu jest wskazanie ram finansowych poprzez wstępny szacunek środ-

ków na realizację przedsięwzięć, w ramach poszczególnych dziedzin zdefiniowanych w Pro-
gramie, w rozbiciu na zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne. Są to środki własne gminy, 
środki własne podmiotów gospodarczych, środki budŜetu Państwa, województwa i powiatu, a 
takŜe środki funduszy strukturalnych i celowych.  

 
Analiza ekonomiczno – finansowa budŜetu gminy jest nieodłączną częścią Programu, 

gdyŜ moŜliwości finansowania zadań z budŜetu gminy są ograniczone, a zadania inwesty-
cyjne, które stoją przed samorządem są bardzo duŜe. Stan środowiska przyrodniczego w 
Polsce ulega jednak stopniowej poprawie dzięki wzrostowi nakładów inwestycyjnych na jego 
ochronę. Przeznaczenie środków w budŜecie na daną inwestycję jest bardzo waŜnym ele-
mentem planowania, gdyŜ samorząd finansuje róŜne sfery Ŝycia społeczności lokalnej.  

 
W okresie dotychczasowym zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane były ze 

środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Suma środków 
będących w dyspozycji gminy i wydatkowana na realizację zadań przedstawiona została w 
poniŜszych tabelach.  

 
Tabela 88. Dane dotyczące wykonania budŜetu gminy Zdzieszowice 2000 – 2003 z uwzględnie-
niem środków GFOŚiGW (kwoty w złotych).  
Wyszczególnienie Wykonanie 2000 r. Wykonanie 2001 r. Wykonanie 2002 r. Wykonanie 2003 r. 

1 2 3 4 5 
BudŜet gminy  
ogółem 

21.493.664 19.638.567 20.824.462 22.278.321 

Stan GFOŚiGW na po-
czątku okresu 1.628.88 492.989 489.600 588.943 

Wpływy GFOŚiGW ogó-
łem  753. 949 507.156 738.367 508.871 

Wydatki GFOŚiGW ogó-
łem 1.889.798 510.545 639.024 584.241 

Stan funduszu na koniec 
okresu GFOŚiGW 492.989 489.600 588.943 513.573 
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Tabela 89. Dane dotyczące struktury wydatków środków GFOŚiGW gminy Zdzieszowice w la-
tach 2000 – 2003 (kwoty w złotych). 
Wyszczególnienie Wykonanie 2000 r. Wykonanie 2001 r. Wykonanie 2002 r. Wykonanie 2003 r. 

1 2 3 4 5 
Wydatki GFOŚiGW,  
w tym na: 1.889.798 510.545 639.024 584.241 

Gospodarka ściekowa  
i ochrona wód 1.359.877 163.466 296.029 467.854 

Gospodarka wodna  
i ochrona przed powo-
dzią 

404.965 347.079 - - 

Ochrona powietrza 13.387 - 191.234 63.754 

Ochrona przyrody 59.604 - - - 

Ochrona powierzchni 
ziemi 51.965 - - - 

inne - - 151.761 52.633 

 
Mając świadomość znaczenia i kosztów planowanych inwestycji dla poprawy stanu śro-

dowiska naturalnego (tabela nr 90), stwierdza się, Ŝe wielkość projektowanych zamierzeń 
wykracza poza moŜliwości finansowe. Stąd teŜ realizacja wnioskowanych zadań jest moŜli-
wa wyłącznie przy wspomaganiu ich realizacji ze źródeł zewnętrznych.  
 

8.2. Źródła finansowania. 
 

WdraŜanie Programu ochrony środowiska wiąŜe się z funkcjonowaniem sprawnego sys-
temu finansowania przedsięwzięć. Środki finansowe na realizację programu będą pochodziły 
z budŜetu gminy jak równieŜ z budŜetów państwa, wojewody, samorządów terytorialnych 
(wojewódzkiego, powiatowego), ze środków własnych przedsiębiorstw i inwestorów prywat-
nych, funduszy ekologicznych oraz z funduszy pomocowych i strukturalnych UE.  

 
Największy udział w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska będą 

miały budŜety podmiotów gospodarczych (głownie poprzez środki własne i kredyty oraz 
środki pomocowe), gminy i funduszy pomocowych.  

 
Źródła finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska moŜna podzielić na trzy 

grupy: 
- źródła publiczne – np. pochodzące z budŜetu państwa, miasta lub pozabudŜeto-

wych instytucji publicznych, 
- źródła prywatne – np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towa-

rzystw leasingowych, 
- źródła prywatno-publiczne – np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy. 

W ramach montaŜu finansowego moŜliwe jest łączenie środków pochodzących z róŜnych 
źródeł oraz zawieranie umów na wspólną realizację inwestycji przez samorządy terytorialne i 
podmioty prywatne. 

 
Dla gminy dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są: 

- fundusze własne inwestorów 
- poŜyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udziela-

ne przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i gospodarki 
Wodnej 
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- kredyty preferencyjne udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z dopłata-
mi do oprocentowania 

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe 
(np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, funduszu ISPA) 

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i 
rozwoju – EBOiR, Bank Światowy) 

- kredyty i pozyczki udzielane przez banki komercyjne 
- leasing 

 
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej podstawowe znaczenie dla pozyskania 

środków finansowych na realizację inwestycji posiadać będą programy i fundusze struktural-
ne (moŜliwość większego niŜ dotychczas wykorzystania środków strukturalnych i funduszu 
spójności w szczególności w inwestycjach związanych z infrastrukturą techniczną, rozwojem 
obszarów wiejskich, rekultywacją terenów oraz turystyką i edukacją ekologiczną). Fundacje i 
programy pomocowe udzielają bezzwrotnej pomocy finansowej w róŜnych formach. Są to 
między innymi: pomoc finansowa na zadania inwestycyjne lub projekty, pomoc konsultingo-
wa oraz pomoc szkoleniowa.  

 

8.2.1. Fundusze i programy funkcjonujące w zakresie ochrony środowiska, 
rozwoju regionalnego i rozwoju wsi. 
 

W zakresie ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i rozwoju wsi funkcjonują m.in.: 
takie organizacje i fundusze jak: 
 
⇒ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – 

największa instytucja finansująca przedsięwzięcia ochrony środowiska o zasięgu po-
nadregionalnym i ogólnokrajowym w Polsce, 

⇒ WOJEWÓDZKI, POWIATOWY I GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I 
GOSPODARKI WODNEJ – dofinansowuje zadania z zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej z uwzględnieniem celów określonych w ustawie z dnia 27.04.2001 
r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001r.), Polityce Ekologicznej 
Państwa, 

⇒ GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITY (Program Małych Dotacji GEF/SGP oraz 
Średnich i DuŜych Dotacji GEF/MSP) – światowa organizacja o charakterze kapitało-
wego funduszu celowego na rzecz ochrony środowiska, zarządzany przez 3 agendy 
ONZ: Bank światowy, UNEP oraz UNDP. Celem Funduszu jest osiągnięcie poprawy 
stanu środowiska naturalnego poprzez programy i projekty przyczyniające się do roz-
wiązywania problemów o charakterze globalnym w tak kluczowych dziedzinach jak: 
ochrona bioróŜnorodności, ochrona wód międzynarodowych, zapobieganie zmianom 
klimatycznym, oraz ochrona gruntów przed degradacją. 

⇒ PROGRAM WWF DLA POLSKI – krajowe przedstawicielstwo międzynarodowej orga-
nizacji World Wild Fund, 

⇒ NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA - fundacja zajmująca się opra-
cowywaniem ekspertyz w zakresie ochrony środowiska oraz edukacją ekologiczną, 

⇒ FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA – Fundacja promuje działania na 
rzecz ekorozwoju, 

⇒ REGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE NA EUROPĘ ŚRODKOWĄ WSCHODNIĄ 
– wspomaga swobodną wymianę informacji oraz udział społeczeństwa w podejmowa-
niu decyzji dotyczących ochrony środowiska, 

 
 
 



Program ochrony środowiska dla gminy Zdzieszowice 
 

Prawa autorskie INTEREKO   171 
 

8.2.2. Programy i Fundusze Unijne 
 

Finansowanie przedsięwzięć w ramach programów i funduszy unijnych odbywać się bę-
dzie za pomocą funduszu przedakcesyjnego ISPA, funduszy strukturalnych i funduszy spój-
nościowych. 
 

8.2.2.1. Fundusze przedakcesyjne  -  ISPA (Instrument for Structural for Pre-Accession. 

 
Pomoc Wspólnoty w ramach funduszy ISPA (Instrument for Structural for Pre-Accession) 

miał przyczynić się do lepszego przygotowania krajów kandydujących do wejścia do UE w 
dziedzinie gospodarczej infrastruktury, a w szczególności w sektorach ochrony środowiska i 
transportu. ISPA jest instrumentem finansowym do realizacji celów określonych w dokumen-
cie „Partnerstwo dla Członkostwa” oraz priorytetów wskazanych w Narodowym Programie 
Przygotowania do Członkostwa w UE. Rok 2003 był ostatnim rokiem, w których przyznawa-
no dofinansowanie w ramach środków ISPA (po akcesji zastąpiony funduszami spójnościo-
wymi).  

 
ISPA jest instrumentem finansowania duŜych inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, 
dlatego teŜ na terenie miasta Zdzieszowice i w jego okolicy z programu tego realizowane 
będą następujące projekty:  
1. Ochrona zbiornika wód podziemnych zbiornika wód podziemnych GZWP – 333 Zdzie-

szowice Zawadzkie, w jego strefie ochronnej – I faza (lata 2004 – 2007). 
2. Ochrona zbiornika wód podziemnych zbiornika wód podziemnych GZWP – 333 Zdzie-

szowice Zawadzkie, w jego strefie ochronnej – II faza (lata 2005 – 2008). 
 

8.2.2.2. Fundusze strukturalne. 

 
Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą miały moŜliwości otrzymania dofinan-

sowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (European Regional 
Development Fund – ERDF). Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w po-
ziomie rozwoju regionalnego krajów naleŜących do UE. Priorytety środowiskowe współfinan-
sowane z ERDF będą realizowane w ramach dwóch programów operacyjnych, przygotowa-
nych przez rząd Polski na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006:  

 
• Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”  
• Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR zarzą-

dzanego na poziomie krajowym, ale wdraŜanego w systemie zdecentralizowanym 
na poziomie wojewódzkim (na szczeblu województwa opolskiego środki finansowe 
ZPORR umoŜliwiają finansowanie zadań, realizowanych w ramach tzw. I komponent 
Programu Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2004 – 2006)  

 
Celem generalnym SOP WKP jest poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki 

funkcjonującej w warunkach otwartego rynku. Cel programu będzie osiągany poprzez kon-
centrację środków finansowych kierowanych bezpośrednio do sektora przedsiębiorstw, sek-
tora naukowo-badawczego oraz instytucji otoczenia biznesu (główni beneficjenci programu) 
na najbardziej efektywne, gwarantujące wzrost innowacyjności produktowej i technologicznej 
projekty i przedsięwzięcia. Program operacyjny koncentruje dostępne środki finansowe na 
realizacji dwóch priorytetów: 
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Priorytet 1 -  Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem in 
stytucji otoczenia biznesu, 

Priorytet 2 -   Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na 
Jednolitym Rynku Europejskim. 

Bezpośrednie znaczenie dla ochrony środowiska będą miały działania prowadzone w 
ramach priorytetu 2. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 
poprawę poziomu technologicznego i organizacyjnego, dostosowanie do wymogów standar-
dów UE w zakresie ochrony środowiska oraz wzrost wymiany handlowej poprzez wsparcie 
jej promocji. Realizacja priorytetu wesprze przedsiębiorców w dokonywaniu zmian moderni-
zacyjnych, inwestycji mających na celu poprawę stanu środowiska, wdraŜaniu innowacji 
technologicznych i organizacyjnych. Ponadto preferowane będą m.in. inwestycje w technolo-
gie informacyjne umoŜliwiające poprawę produktywności i jakości, wspólne inwestycje po-
dejmowane przez przedsiębiorstwa działające w kooperacji, w dostosowanie przedsiębiorstw 
do wymogów norm zharmonizowanych oraz inwestycje związane z wdraŜaniem systemów 
zarządzania. W ramach priorytetu ochronie środowiska sprzyjać będą w szczególności na-
stępujące działania:   

• działanie 2 – Wsparcie doradcze w zakresie zwiększania konkurencyjności produkto-
wej i technologicznej MSP. Celem działania jest zwiększenie dostępu przedsiębiorstw 
do specjalistycznej pomocy doradczej dla poprawy ich oferty produktowej. Wsparcie 
będzie udzielane na projekty obejmujące usługi doradcze w zakresie m. in. poprawy 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowania przedsięwzięć w zakresie 
ochrony środowiska, wdraŜania systemów jakości lub zarządzania środowiskowego 
oraz uzyskiwania certyfikatów 

• działanie 4 – Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do 
wymogów ochrony środowiska. Celem działania jest dostosowanie przedsiębiorstw 
do wymogów wybranych dyrektyw UE w obszarach: ochrona powietrza, ochrona wód 
i gospodarka odpadami. Wsparcie będzie udzielane w formie pomocy publicznej dla 
inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach m.in. w zakresie ograniczania po-
ziomu emisji z duŜych zakładów energetycznego spalania, zagospodarowania odpa-
dów przemysłowych i niebezpiecznych, budowy przemysłowych oczyszczalni ście-
ków, uzyskiwania energii ze Ŝródeł odnawialnych, osiągania standardów bezpieczeń-
stwa ekologicznego oraz wdraŜania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).   

 
Celem generalnym ZPORR jest zapewnienie wszystkim regionom w Polsce, w powią-

zaniu z działaniami podejmowanymi w ramach innych programów operacyjnych, udziału w 
procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie warunków wzro-
stu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. 
Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(ERDF) i Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) oraz ze środków krajowych. Benefi-
cjantami końcowymi pomocy są przede wszystkim samorządy województw, powiatów i gmin, 
stowarzyszenia oraz związki gmin i powiatów, instytucje naukowe, instytucje rynku pracy, 
agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsiębiorczości, a za ich pośrednic-
twem przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie. W ramach ZPORR o dofinansowanie 
mogą ubiegać się projekty, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania (do 10 mln eu-
ro) nie kwalifikują się do Funduszu Spójności.  
 

Na terenie województwa opolskiego finansowanie przedsięwzięć ze środków ZPORR 
prowadzone będzie w ramach Programu Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2004 – 
2006. W ramach programu realizowanego na terenie miasta Zdzieszowice wsparcie uzyska-
ją przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządowe miasta, jednostki świadczące 
usługi publiczne na zlecenie samorządu oraz inne jednostki publiczne, wpisujące się w ramy 
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priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmocnieniu konkurencyjno-
ści regionu, w działania 1.2  - Infrastruktura ochrony środowiska, w tym:  
 

• w zakresie ochrony wód powierzchniowych: 
- budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych, udostępnienie terenów na 

poldery 
- budowa i modernizacja stopni wodnych, które pozwolą na gospodarcze wyko-

rzystanie rzek (turystyka, rekreacja, hydroenergetyka) i zmniejszenie zagroŜe-
nia przeciwpowodziowego  

 
• w zakresie ochrony powietrza: 

- rozbudowa i modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych stanowiących 
własność publiczną i wyposaŜenie ich w instalacje do odsiarczania i odpylania 
spalin 

- przekształcenie istniejącego systemu opalania w obiektach publicznych w sys-
temy bardziej przyjazne środowisku, w szczególności ograniczenie niskiej emisji 

 
• w zakresie wsparcia dla zarządzania ochroną środowiska: 

- opracowanie baz danych o środowisku 
- rozwój systemów informacji o środowisku 
- tworzenie systemów monitoringu środowiska, w tym reagowania na zagroŜenia 
- rozwój zinformatyzowanych systemów zarządzania środowiskiem 

8.2.2.3. Fundusze spójnościowe. 

 

Fundusz Spójności, inaczej zwany Funduszem Kohezji, stanowi czasowe wsparcie fi-
nansowe dla krajów Unii Europejskiej, których PKB na mieszkańca nie przekracza 90 % 
średniej dla wszystkich państw członkowskich. Fundusz Spójności nie naleŜy do funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej, ale jest elementem polityki strukturalnej. Funduszu Spójno-
ści róŜni się od funduszy strukturalnych:  
- krajowym, a nie regionalnym zasięgiem pomocy,  
- podejmowaniem ostatecznej decyzji o przyznaniu środków na dofinansowanie przez Ko-

misję Europejską, a nie indywidualnie przez państwo członkowskie, 
- kwot moŜliwych do dofinansowania projektów powyŜej 10 mln euro 
 

Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji 
zadań inwestycyjnych władz publicznych, wynikających z wdraŜania prawa Unii Europejskiej. 
Współfinansowanie działań w ramach Funduszu Spójności realizowane będzie równolegle z 
realizacją sektorowych programów operacyjnych i programu regionalnego ZPORR i obejmo-
wać będzie duŜe projekty, przekraczające wartością 10 mln euro. Środki pochodzące z tego 
funduszu nie będą przekazane na działania wykonywane w ramach programów operacyj-
nych, ale będą z nimi powiązane. W ramach Funduszu Spójności wsparcie uzyskają dwa 
sektory: środowisko i transport. 
 

Środowisko 

Głównym celem strategii prośrodowiskowej Funduszu Spójności będzie wsparcie realiza-
cji zadań inwestycyjnych władz publicznych, wynikających z wdraŜania prawa ochrony śro-
dowiska Unii Europejskiej transponowanych do polskiego systemu prawnego. 

Działania podejmowane w sferze ochrony środowiska w ramach polityki spójnościowej  będą 
ukierunkowane na zachowanie, ochronę i poprawę jakości środowiska, ochronę zdrowia 
ludzkiego, oszczędne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, a przez to w dłuŜ-
szym horyzoncie czasowym wpłyną na realizację paradygmatu rozwoju zrównowaŜonego. 
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Środki tego instrumentu będą przeznaczone przede wszystkim na niŜej wymienione kierunki 
interwencji: 

 

1.  Poprawa jakości wód powierzchniowych, polepszenie dystrybucji i jakości wody do picia, 
w tym: 

• budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz oczyszczalni ścieków 
tam, gdzie przyniesie to największy efekt ekologiczny przy uwzględnieniu efektyw-
ności kosztowej, 

• rozbudowa i modernizacja urządzeń uzdatniających wodę i sieci wodociągowej 
(w powiązaniu z systemami sanitacji), 

2.  Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w tym: 

• budowa, rozbudowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych oraz two-
rzenie systemów recyklingu i utylizacji odpadów komunalnych (sortownie, kompo-
stownie itp.).  

• tworzenie systemów zagospodarowania osadów ściekowych (w tym spalarnie),  

• rekultywacja terenów zdegradowanych przez działalność przemysłową. 

3.  Poprawa jakości powietrza, w tym: 

• modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych (źródeł, sieci) połą-
czona z likwidacją "niskiej emisji" w strefach o znaczących przekroczeniach do-
puszczalnych stęŜeń zanieczyszczeń w powietrzu, 

• systemowa konwersja palenisk domowych na rozwiązania przyjazne zdrowiu 
i środowisku (głównie zamiana węgla na gaz, w okresie początkowym – eliminacja 
węgla niskiej jakości,  przejście na paliwa bezdymne). 

4.  Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym renaturyzacja rzek, budowa po-
lderów, zbiorników wielofunkcyjnych.   

Odbiorcami pomocy tj. beneficjantami końcowymi są samorządy terytorialne (gminy, 
związki gmin) i przedsiębiorstwa komunalne.  
 

Transport 

 

Głównym celem polityki transportowej państwa jest utworzenie układu zapewniającego 
odpowiedni poziom spójności społecznej i gospodarczej w układzie regionalnym, krajowym 
i europejskim. PowyŜszy cel realizowany będzie w ramach dwóch priorytetów:  

1.  ZrównowaŜenie rozwoju systemu transportowego zdominowanego przez transport koło-
wy, poprzez utrzymania proporcji przewozów transportem kolejowym. Zostanie to osią-
gnięte poprzez modernizację sieci kolejowej. Pozwoli ona na zwiększenie atrakcyjności 
oferty przewozowej zarówno w transporcie towarowym, jak i pasaŜerskim.  

2.  Rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej poprzez budowę autostrad i dróg ekspreso-
wych z uwzględnieniem potrzeb ratownictwa drogowego i medycznego. Celem priorytetu 
jest skokowe zwiększenie spójności w układzie europejskim i krajowym, a takŜe zwięk-
szenie udziału dróg o wysokich parametrach technicznych. 
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8.2.2.4. Środki budŜetowe - Kontrakt dla Województwa Opolskiego na rok 2004.  

 
Kontrakt dla Województwa Opolskiego jest instrumentem wspierania rozwoju społeczno 

– gospodarczego województwa w sferze wzmacniania konkurencyjności oraz wzrostu po-
ziomu Ŝycia. Finansowanie kontraktu zapewniane jest na podstawie umowy podpisanej 
przez Województwo Opolskie ze stroną rządową ze środków budŜetu państwa (środki krajo-
we), a zadania w nim ujmowane realizowane będą w ramach tzw. II komponentu Programu 
Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2004 – 2006).  

 
W ramach Kontraktu, wsparcie uzyskają przedsięwzięcia realizowane przez jednostki 

samorządowe miasta, regionalne i lokalne instytucje publiczne oraz działające non-profit in-
stytucje i organizacje pozarządowe i społeczne, wspierające w ramach swej działalności sta-
tutowej rozwój społeczno – gospodarczy województwa, wpisujące się w ramy priorytetu 1 - 
Rozbudowa i modernizacja elementów infrastruktury technicznej oraz systemu oświaty, kul-
tury i świadczeń społecznych w regionie, w działania 1.1 – Podnoszenie standardu technicz-
nego dróg i lokalnego transportu miejskiego oraz priorytetu 2 - Wzmocnienie systemu ochro-
ny środowiska. W ramach priorytetów realizowane będą działania ukierunkowane na: 

 
•  w zakresie podnoszenia standardu technicznego dróg: 

- zapewnienie dostępności do dobrze rozwiniętej infrastruktury komunikacyjnej 
- modernizację dróg lokalnych 
- poprawę jakości transportu na terenach miejskich (w tym unowocześnienie środków 

transportu) 
• w zakresie wzmocnienia systemu ochrony środowiska: 

- modernizację i rozbudowę miejskich systemów ciepłowniczych 
- zachowanie i ochrona najcenniejszych zasobów przyrodniczych 
- zwiększenie gospodarczego wykorzystania odpadów 

 

8.2.2.5. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 – 2006. 

 

Konieczność dostosowania funkcjonujących w Polsce zasad wieloletniego programowa-
nia inwestycji oraz korzystania z funduszy strukturalnych (w zakresie działania 3 – Rozwój 
terenów wiejskich) do standardów przyjętych w Unii Europejskiej wywołała potrzebę przygo-
towania przez gminę Zdzieszowice Planu Rozwoju Lokalnego. Program ten, zapewniającego 
koncentrację środków na realizację inwestycji słuŜących osiągnięciu określonych w strategii 
rozwoju miasta najistotniejszych celów rozwojowych, zwiększa atrakcyjność miasta dla po-
tencjalnych inwestorów oraz podwyŜsza poziom Ŝycia mieszkańców.   

 Ze względu na ograniczone moŜliwości finansowania inwestycji z dochodów budŜeto-
wych, koniecznym staje się finansowanie zadań inwestycyjnych środkami ze źródeł ze-
wnętrznych, zwrotnych i bezzwrotnych. PoniewaŜ szybka realizacja potrzeb rozwojowych 
miasta nie jest moŜliwa, wieloletni program inwestycyjny wskazuje na wyodrębnione zadania 
priorytetowe, kluczowe dla dalszego rozwoju miasta.  

Plan Rozwoju Lokalnego gminy Zdzieszowice na lata 2004 – 2006 przyjęty został do re-
alizacji przez Radę Miasta i Gminy Zdzieszowice w dniu 30 kwietnia 2004 r. W niniejszym 
„Programie ochrony środowiska miasta Zdzieszowice 2004 – 2011” uwzględnione zostały 
wszystkie kluczowe dla gminy zadania inwestycyjne, mające znaczenia dla ochrony, popra-
wy stanu i dalszego funkcjonowania środowiska. 
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8.3. Koszty realizacji i struktura finansowania przedsięwzięć na lata 2004 
– 2007. 

 

„Program ochrony środowiska gminy Zdzieszowice na lata 2004 – 2007 z perspektywą 
na lata 2008 – 2011” obejmuje łącznie 96 zadań, z czego 46 to zadania o charakterze inwe-
stycyjnym, a 50 to zadania o charakterze pozainwestycyjnym (przy czym pod pojęciem „in-
westycyjne” niniejszy program rozumie zamierzenia, których realizacja wymaga przeprowa-
dzenia procedury lokalizacyjnej i budowlanej).   

 
 Szacunkowe koszty wdraŜania "Programu..." w latach 2004 - 2007 przedstawiono w ta-

beli zbiorczej (tabela 90). Koszty te zostały określone w oparciu o: 
 

- szczegółowe dane zgłoszone przez róŜne jednostki nt. kosztów realizacji konkretnych 
przedsięwzięć lub szacunek kosztów przeprowadzony w oparciu o średnie wskaźniki 
dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń,  

- ocenę wielkości środków moŜliwych do zaangaŜowania (tzw. ramy finansowe) 
 
Tabela 90. Szacunkowe, sumaryczne koszty realizacji Programu na lata 2004-2007.  

Koszty w latach 2004-2007 [tys. PLN], w tym: 

Lp. 

 
Dziedzina 

 
 

pozainwestycyj-
ne inwestycyjne razem 

1 2 3 4 5 
1. Ochrona przyrody i krajobrazu oraz wykorzysta-

nie lasów. 
280 40 320 

2. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 
oraz ochrona przed powodzią 

13 23 072.6 23 085.6 

3. Ochrona powietrza, przeciwdziałanie zmianom 
klimatu i wykorzystanie energii odnawialnej. 

0 408 421* 408 421* 

4. Ochrona przed hałasem. 71 0 71 
5. Ochrona gleb, powierzchni ziemi i kopalin 40 0 40 
6. Promieniowanie elektromagnetyczne, niejonizu-

jące 
0 0 0 

7 PowaŜne awarie przemysłowe. 0 5 000 5 000 
8 Gospodarka odpadami 279,16** 70 349,16** 
9 Edukacja ekologiczna, działania systemowe i 

dostęp do informacji o środowisku 
124 0 124 

10 Zarządzanie ochroną środowiska i programem 
ochrony środowiska 

65 0 65 

SUMA 872,16 436 603.6 437 475,76 

*  kwota łączna, obejmuje równieŜ modernizację biologiczno – chemicznej oczyszczalni ścieków ZK „Zdzieszowice” 

** kwoty wynikające z Planu gospodarki odpadami gminy Zdzieszowice, nie obejmują kosztów budowy Centrum Utylizacji Od-
padów w Kędzierzynie-Koźlu Związku Południowego Gospodarki Odpadami,  

 

 
Finansowanie programu ujęte zostało w trzech zasadniczych grupach, obejmujących: 
 
- finansowanie z budŜetu gminy, bez wspomagania z innych źródeł (ujęto tutaj m.inn. 

udział własny gminy w finansowaniu inwestycji z udziałem środków pomocowych) 
- montaŜ finansowy środków gminnych z udziałem środków z innych źródeł, moŜli-

wych do pozyskania, aczkolwiek niemoŜliwych w chwili obecnej do określenia w po-
staci określonych kwot 

- środki własne podmiotów gospodarczych, wspomaganych środkami pomocowymi, 
kredytami itp. 

- w chwili obecnej do pozyskania dla realizacji zadań 
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Struktura finansowania Programu ochrony środowiska (bez uwzględnienia Planu Gospo-
darki Odpadami) w latach 2004–2007 oparta o ramy finansowe przedstawione w rozdziale 
7.1. (tabela 91) przedstawia się w sposób następujący:  
 
Tabela 91. Struktura finansowania „Programu ochrony środowiska gminy Zdzieszowice”. 

Udział Źródło 
% tys. PLN 

Środki własne gminy (w tym udział gminy we współfinan-
sowaniu zadań ISPA i ZPORR) 

1,34 5 857.5 * 

MontaŜ środków (środki gminy oraz potencjalnie  
WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, budŜetu państwa, bu-
dŜetu województwa, budŜet powiatu, podmiotów gospodar-
czych) 

2,46 10 783,36 

Środki własne podmiotów gospodarczych 96,20 420 834.9 
RAZEM 100,00 437 457,76 

 
*w tym środki własne miasta przewidziane na inwestycje, uwzględnione w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy 
Zdzieszowice, w wysokości – 5 278.4 tys. PLN 
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