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Spis skrótów 

Nazwa skrótu Wyjaśnienie

GUS Główny Urząd Statystyczny

GZWP Główny Zbiornik Wód Podziemnych

IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

JCWP Jednolite Części Wód Powierzchniowych

JCWPd Jednolite Części Wód Podziemnych

OChK Obszar Chronionego Krajobrazu

PEM Pola elektromagnetyczne

PGW WP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

PM10 Pył zawieszony o granulacji do 10 μm

PM2,5 Pył zawieszony o granulacji do 2,5 μm

PMŚ Państwowy Monitoring Środowiska

POŚ Program Ochrony Środowiska

PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

SOOŚ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

dam3 dekametr sześcienny, 1 dam3 równa się 1000 m3
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1. Wstęp

1.1 Podstawa prawna wykonania raportu

Konieczność sporządzenia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska wynika z art. 18

ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1290 z

późn. zm.).

1.2 Cel wykonania raportu

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 2001 r. (t. j. Dz. U. 2020 poz.

1290 z późn. zm.), z wykonania programów ochrony środowiska, co dwa lata sporządza się raporty.

Przygotowanie niniejszego Raportu ma na celu zebranie w jednym dokumencie danych, które

będą  stanowiły  podstawę  do  oceny  stanu  realizacji  celów  wynikających  z  programu  ochrony

środowiska.

1.3 Okres jaki obejmuje raport

Okres za jaki sporządzany jest raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy

Zdzieszowice na lata 2019-2022 w perspektywie na lata 2023-2026, obejmuje lata 2019-2020.

1.4 Źródła danych

Dane  dotyczące  realizacji  poszczególnych  zadań  wyznaczonych  w  Programie  Ochrony

Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2019-2022 w perspektywie na lata 2021-2026 pozyskano

poprzez ankietyzację jednostek wyznaczonych jako wdrażające poszczególne zadania w danym roku.

Ankietyzacji poddano 17 jednostek. Uzyskano łącznie 16 odpowiedzi, co stanowi 94%.

Na  podstawie  otrzymanych odpowiedzi  oraz  danych Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony

Środowiska w Opolu,  Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych udostępnionych przez Urząd

Gminy  Zdzieszowice,  sporządzono  Raport  z  realizacji  Programu Ochrony  Środowiska  dla  gminy

Zdzieszowice na lata 2019-2022 w perspektywie na lata 2023-2026.
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2. Cele Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice

Podstawowym celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice było

efektywne  zarządzanie  ochroną  środowiska  zgodnie  z  polityką  ochrony  środowiska.  Dokument

stanowił podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajając wszystkie działania

i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody. Program ochrony środowiska określa przede

wszystkim zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony

środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

W Programie wyznaczono cele ochrony środowiska w ramach następujących obszarów interwencji:

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza:

Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie gminy w stosunku do roku bazowego. 

2. Zagrożenie hałasem:

Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego. 

3. Pola elektromagnetyczne:

Cel: Utrzymanie poziomu PEM na obecnym poziomie.

4. Gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa:

Cele: 

 Niepogarszanie stanu wód, 

 Zwiększanie bezpieczeństwa powodziowego,

 Regulacja cieków.

5. Zasoby geologiczne:

Cel: Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin. 

6. Gleby:

Cele: 

 Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania oraz

kierunków i intensywności produkcji do ich naturalnego potencjały przyrodniczego,

 Ograniczenie  negatywnego  oddziaływania  procesów  gospodarczych  na  powierzchnię

ziemi  (zwłaszcza  zmniejszanie  udziału  terenów  o  przekształconej  i  zanieczyszczonej

powierzchni ziemi) 

7. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów:

Cel:  Zbudowanie  systemu  zgodnego  z  hierarchią  postępowania  z  odpadami,  w  której

priorytetem  jest  zapobieganie  powstawaniu  odpadów  oraz  stworzenie  niezbędnej

infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich efektywny

recykling. 

8. Zasoby przyrodnicze:

Cele: 
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 Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej, 

 Tereny zieleni, 

 Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia jego

ochrony,

 Zwiększenie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna.

9. Zagorzenia poważnymi awariami:

Cel: Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku

wystąpienia.  

10. Działalność edukacyjna:

Cel:  Podnoszenie świadomości  ekologicznej,  zmiana postaw i  zachowań społeczeństwa,  w

tym dzieci i młodzieży, firm.  
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3. Charakterystyka Gminy Zdzieszowice

3.1 Położenie administracyjne

Gmina Zdzieszowice jest  gminą miejsko-wiejską,  położoną w centralno-wschodniej  części

województwa  opolskiego.  W  skład  gminy  wchodzą:  miasto  Zdzieszowice  oraz  sześć  sołectw:

Januszkowice, Jasiona, Krepna, Rozwadza, Oleszka i Żyrowa.

Gmina zajmuje powierzchnię 5 785 ha, co stanowi 13 % powiatu krapkowickiego oraz 0,61 %

powierzchni województwa opolskiego.

Rycina 1. Położenie gminy Zdzieszowice na tle województwa opolskiego

Źródło: opracowanie własne

Gmina Zdzieszowice graniczy z dwoma powiatami  kędzierzyńsko-kozielskim i  strzeleckim

oraz z siedmioma gminami Krapkowice, Walce, Leśnica, Strzelca Opolskie, Gogolin, Reńska Wieś

i Kędzierzyn-Koźle. 
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Rycina 2. Gmina Zdzieszowice na tle gmin powiatu krapkowickiego

Źródło: opracowanie własne.

3.2 Uwarunkowania społeczno – gospodarcze

3.2.1 Demografia

Gmina  Zdzieszowice  jest  typową  gminą  o  charakterze  przemysłowo-rolniczym,  która  jest

położona w województwie opolskim. Miasto Zdzieszowice zlokalizowane jest w bliskim sąsiedztwie

dwóch  największych  zespołów  administracyjnych  województwa:  Opola  –  w  odległości  35  km  i

Kędzierzyna-Koźla – w odległości 15 km, jak również stolicy powiatu Krapkowice – w odległości 15

km. 

Liczba  ludności  gminy  Zdzieszowice na  koniec  2020  roku  wynosiła  15  516  osób.  W

porównaniu do roku poprzedniego (2019) zaznaczył się spadek o 206 osób.
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W kształtowaniu wielkości zaludnienia zasadnicze znaczenie odgrywają takie czynniki, jak:

przyrost naturalny, saldo migracji, współczynnik feminizacji oraz struktura wiekowa ludności. Dane

statystyczne  w  zakresie  podstawowych  czynników kształtujących  lokalną  sytuację  demograficzną

przedstawiono w poniższych zestawieniach. 

Zagęszczenie ludności w roku 2020 wyniosło ok. 270 osób na 1 km2. Przyrost naturalny na

1000 osób w mieście ma zauważalną i stałą tendencję spadkową. W 2020 był ujemny i wyniósł -5,11.

Liczba  żywych  urodzeń  na  1000  mieszkańców  w 2020  wyniosła  5,75.  Liczba  zgonów  na  1000

mieszkańców w 2020 roku wynosiła 10,86. W zestawieniu z niskim poziomem urodzeń żywych daje

to ujemny przyrost naturalny.

Tabela 1. Podstawowe dane demograficzne dotyczące Gminy Zdzieszowice

Wyszczególnienie: Jednostka 2017 2018 2019 2020

Liczba ludności osoba 15 889 15 752 15 722 15 516

Gęstość zaludnienia osoba/km2 277 274 274 270

Urodzenia żywe na 1000
ludności

- 7,87 6,38 6,80 5,75

Zgony na 1000 ludności - 9,82 9,16 8,64 10,86

Przyrost naturalny na 1000
ludności

- -1,95 -2,78 -1,84 -5,11

Przyrost naturalny ogółem - -31 -44 -29 -80

Saldo migracji 
na pobyt stały gminy

osoba -19 -71 -34 -110

Liczba kobiet osoba 8 071 7 999 7 979 7 884

Liczba mężczyzn osoba 7 818 7 753 7 743 7 632

Współczynnik feminizacji osoba 103 103 103 103

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Liczba kobiet w roku 2020 przewyższała liczbę mężczyzn o 252 osoby. Saldo migracji w roku

2019  było  ujemne,  co  oznacza  większość  osób  wymeldowanych.  W  porównaniu  z  latami

wcześniejszymi (2016-2018), stale i systematycznie wzrasta, natomiast dalej pozostaje ujemne.

Strukturę  ludności  gminy  i  miasta,  według  ekonomicznej  grupy  wieku  oraz  liczbę

bezrobotnych zarejestrowanych i udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku

produkcyjnym przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 2. Grupy wieku ekonomicznego oraz struktura bezrobocia w latach 2017-2020

Rok

Wiek
przedprodukcyjny

(0-17 lat)
Wiek produkcyjny

Wiek
poprodukcyjny

Bezrobocie

[osoby] [%] [osoby] [%] [osoby] [%] [osoby] [%]

2017 2 467 15,5 10 225 64,4 3 197 20,1 337 3,3

2018 2 374 15,1 10 072 63,9 3 306 21,0 303 3,0

2019 2 374 15,1 9 904 63,0 3 444 21,9 305 3,1

2020 2 292 14,8 9 692 62,5 3 532 22,8 332 3,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Struktura  ludności  gminy  pod  względem  wieku  (według  danych  GUS)  w  2020  roku

przedstawia się następująco: 14,8% ogółu mieszkańców stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym

(0-17  lat),  62,5%  osoby  w wieku  produkcyjnym  oraz  22,8%  stanowiły  osoby  w  wieku

poprodukcyjnym.  Na  przestrzeni  lat  2017–  2020  zaznacza  się   spadek  liczby  ludności  w wieku

przedprodukcyjnym,  spory  spadek  ludności  wieku  produkcyjnego  oraz  znaczny  wzrost  w  wieku

poprodukcyjnym.

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  wynosił w

2020 roku zaledwie 3,4%. Istotny jest jednak fakt, że w 2020 roku liczba osób bezrobotnych zaczęła

wzrastać na wszystkich poziomach jednostek terytorialnych. Spowodowane jest to niespotykaną dotąd

sytuacją wyjątkową, jaką stała się epidemia koronawirusa SARS-CoV-2.

3.3 Infrastruktura

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

Według  danych   z  Głównego  Urzędu  Statystycznego,  wynika  że   z  sieci  wodociągowej

korzysta aż 99,4%  ludności zamieszkująca gminę Zdzieszowice. Ilość przyłączy prowadzących do

budynku w roku 2020 wynosiła 2 218. 
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Tabela 3. Sieć wodociągowa na terenie gminy Zdzieszowice w latach 2017-2020

Rok

Długość
czynnej

sieci
rozdzielczej

[km]

Przyłącza
prowadzące do

budynków
mieszkalnych
i zbiorowego
zamieszkania

[szt.]

Woda
dostarczona

gospodarstwom
domowym

[dam3]

Ludność
korzystająca

z sieci
wodociągowej

[os.]

Zużycie wody w
gospodarstwac
h domowych
ogółem na 1
mieszkańca

[m3]

2017 78,4 2 061 382,4 15 788 24,1

2018 78,4 2 186 388,6 15 650 24,5
2019 78,9 2 204 407,9 15 621 25,9
2020 78,9 2 218 406 15 416 25,9

Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego

Sieć kanalizacyjna

Długość  sieci  kanalizacyjnej  na  terenie  gminy  Zdzieszowice  według  danych  dostępnych

w GUS wynosi 70,9 km. Korzystają z niej 13 010 osoby, a jej stan techniczny określa się jako dobry.

Tabela 4. Sieć kanalizacyjna na terenie gminy Zdzieszowice w latach 2017-2020

Rok

Długość
czynnej sieci

kanalizacyjne
j [km]

Przyłącza
prowadzące do

budynków
mieszk. [szt.]

Ścieki bytowe
odprowadzone

siecią
kanalizacyjną

[dam3]

Ludność korzystająca z
sieci kanalizacyjnej

2017 66,5 1 622 384,3 13 195

2018 69,4 1 811 392,2 13 176

2019 70,8 1 829 392,9 13 180

2020 70,9 1 852 368,6 13 010
Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego

Zaopatrzenie w gaz ziemny

Sieć gazownicza na obszarze Gminy Zdzieszowice w roku 2020 wynosiła 93 161 m. Długość

czynnej sieci przesyłowej pozostała na niezmiennym poziomie i wynosi 18 656 m. Liczba czynnych

przyłączy  gazowych do  budynków mieszkalnych i  niemieszkalnych stopniowo wzrasta  i wynosiła

w 2020 r. 1 473 sztuk. Z gazu ziemnego korzysta obecnie 3 549 gospodarstw domowych.
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Tabela 5. Sieć gazowa na terenie gminy Zdzieszowice w latach 2017-2020

Wyszczególnienie Jednostka
Rok

2017 2018 2019 2020
Długość czynnej sieci

ogółem
m 91 475 91 901 92 354 93 161

Długość czynnej sieci
przesyłowej

m 18 656 18 656 18 656 18 656

Długość czynnej sieci
rozdzielczej

m 72 819 73 245 73 698  74 505

Czynne przyłącza do
budynków

mieszkalnych i
niemieszkalnych

szt. 1 404 1 420 1 434 1 473

Odbiorcy gazu gosp. domowe 3 451 3 475 3 534 3 549
Ludność korzystająca z

sieci gazowej
os. 10 660 10 610 10 762 

brak
danych

Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego

3.4 Gospodarka

Na terenie  gminy Zdzieszowice w 2017 roku funkcjonowało 1 043 podmiotów gospodarki

narodowej  zarejestrowanych  w  rejestrze  REGON.  Liczba  podmiotów  do  2020  r.  wzrosła  o 66.

W latach 2017-2020 spadła liczba spółdzielni oraz spółek handlowych. Wzrosła natomiast liczba osób

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, która wynosi obecnie 812.

Tabela  6.  Podmioty  gospodarki  narodowej  zarejestrowane  w  rejestrze  REGON  w  latach

2017-2020

Rok

Podmioty
gospodarki
narodowej

zarejestrowan
e w rejestrze

REGON
ogółem

Spółki handlowe

Spółdzielni
e

Fundacje,
stowarzyszeni
a i organizacje

społeczne

Osoby
fizyczne

prowadzące
działalność
gospodarcz

ąRaze
m

Z udziałem
kapitału

zagraniczneg
o

201
7

1 043 57 14 3 38 745

201
8

1 049 52 11 2 41 751

201
9

1 089 53 11 2 41 793

202
0

1 109 51 9 2 44 812

Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego
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W latach 2017-2020 gmina Zdzieszowice charakteryzowała się znaczącym spadkiem udziału

osób bezrobotnych,  zarejestrowanych w łącznej  liczbie  ludności  w wieku produkcyjnym. Niestety

w 2020  roku  zaobserwowano  gwałtowny  wzrost  liczby  osób  pozostających  bez  pracy,  co

najprawdopodobniej ma związek z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Więcej osób bezrobotnych

w gminie to kobiety.

Tabela 7. Bezrobocie w Gminie Zdzieszowice

Rok
Liczba

bezrobotnych
Kobiety Mężczyźni

Do 25
roku
życia

Powyżej
50 roku

życia

Długotrwale
bezrobotni

2017 337 234 103 57 87 188

2018 303 207 96 40 74 158

2019 305 200 105 33 76 145

2020 332 220 112 40 84 172

Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego

3.5 Uwarunkowania przyrodnicze

Według podziału na regiony fizycznogeograficzne (Kondracki 2009) południowa część gminy

Zdzieszowice  położona  jest  w megaregionie  Pozaalpejska  Europa  Środkowa,  prowincji  Nizina

Środkowoeuropejska,  podprowincji  Niziny  Środkowopolskie,  makroregion  Nizina  Śląska

i mezoregionie  Kotlina  Raciborska.  Natomiast  północna  część  gminy  Zdzieszowice  położona  jest

w mega regionie Pozaalpejska Europa Środkowa, prowincji Wyżyny Polskiej, podprowincji Wyżyny

Śląsko-Krakowskiej, makroregionie Wyżyny Śląskiej oraz mezoregionie Chełm. 

Obszar  gminy  cechuje  się  znaczącym  dla  obszarów  niżowych  zróżnicowaniem

wysokościowym, zamykającym się w przedziale od ok. 165,2 m n.p.n.(rejon Januszkowice-Lesiany)

do ok. 245,0 m n.p.n.(rejon wsi Oleszka – okolice kaplicy). 

Rzeźba  powierzchni  terenu  Gminy  Zdzieszowice  powstała  w  trzeciorzędowym

i czwartorzędowym cyklu krajobrazowym, w wyniku procesów zrównania, denudacji. Tektonicznego

podnoszenia, akumulacji lodowcowej, rzecznej, eolicznej oraz erozji rzecznej i działalności człowieka.

Głównymi jednostkami morfologicznymi gminy jest rozciągająca się w zachodniej i środkowej części

Dolina Odry, z wykształconym systemem teras zalewowych i nadzalewowych oraz grab Chełmu. 

Pod względem geologicznym Gmina Zdzieszowice zlokalizowana jest  w strefie granicznej

trzeciorzędowego zapadliska przedkarpackiego, tzw. rowu tektonicznego Kędzierzyna i zrębu Góry

Św.  Anny.  Najstarsze  utwory  geologiczne  występujące  na  terenie  gminy  w  rejonie  wsi  Jasiona,
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Oleszka  wykształcone  są  w postaci  środkowotriasowych  (wapień  muszlowy)  osadów wapiennych

i marglistych,  tzw.  warstw  gogolińskich,  warstw  górażdżańskich,  warstw  terebratulowych

i karchowickich, podścielonych osadami pstrego piaskowca w postaci iłowców wiśniowych. Osady

młodsze  wieki  kredowego  w  postaci  piaskowców,  margli,  margli  ilastych  i  wapieni  występują

szczątkowo w strefie wierzchołkowej Góry Św. Anny. Osady najmłodsze wieku czwartorzędowego

wykształcone  zostały  w  postaci  różnej  miąższości  osadach  glacjalnych,  fluwioglacjalnych

i fluwialnych oraz okryw lessowych zlodowacenia środkowo i północnopolskiego. 

Rycina 3. Położenie Gminy Zdzieszowice na tle mezoregionów (Kondracki 2009)

Źródło: opracowanie własne

Gmina Zdzieszowice pod względem hydrograficznym w całości położona jest w zlewniach

cząstkowych potoków Anka,  Padół,  Cegielnia oraz w zlewni  bezpośredniej  rzeki  Odra.  Głównym

ciekiem  powierzchniowym  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  jest  rzeka  Odra  przepływająca

z południowego-wschodu na północny-zachód. Odra na tym odcinku jest spławna, wykorzystywana

do transportu wodnego. W granicach administracyjnych gminy na rzece Odra znajduje się przewóz

promowy,  ujęcie  wody  powierzchniowej  dla  Zakładów  Koksowniczych  w  punkcie  wejściowym

kanału Anka oraz dwie elektrownie wodne w miejscowości Januszkowice i Krępna. 
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Według regionalizacji klimatycznej (Woś, 1994) obszar ten położony jest w regionie XXV –

Dolnośląski Południowy. 

Gmina Zdzieszowice pod względem przyrodniczo – leśnym (2010) położony jest w Krainie

Śląskiej,  w  Mezoregionie  Gogolińsko-Strzeleckim.  Przeważają  krajobrazy  naturalne  peryglacjalne

równinne i faliste.  

Zgodnie z regionami geobotanicznymi (Matuszkiewicz 1993) gmina położona jest w Dziale

Wyżyn  Południowopolskich,  Krainie  Górnośląskiej,  Okręg  Rybnicko-Kędzierzyński,  Dziale

Zdzieszowickim. 

3.6 Klimat

Klimat gminy podobnie jak całej Polski jest przejściowy, kontynentalno – morski, kształtowany

na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy

i Azji. 

Rejon  gminy  należy  do  cieplejszych  w  Polsce  i  charakteryzuje  się  przewagą  wpływów

oceanicznych,  mniejszymi  od  przeciętnych  temperaturami,  wczesną  wiosną,  długim  ciepły  latem

łagodna i krótka zimą oraz  malejącymi odpadami w kierunku całego kraju. 

Według pomiarów średnia roczna temperatura wynosi około 8,2 °C. W styczniu wynosiła ona 

-1,9°C, a  w lipcu 17,8°C. W skali roku średnia liczba dni, w których temperatura powietrza może

wynieść 0°C wynosi 86 natomiast ilość dni mroźnych z ujemną temperaturą powietrza w ciągu całej

doby jest  29, zaś dni ciepłych z temperaturą minimalną powyżej 0°C jest 250. 

3.7 Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe

Obszar gminy Zdzieszowice leży w obrębie 7 jednolitych części wód powierzchniowych.

Tabela 8. Zestawienie JCWP na terenie gminy Zdzieszowice 

Kod JCWP Nazwa Typ Powierzchnia

zlewni

JCWP [km2]

Długość

JCWP

[km]

Obszar

dorzecza 

Stan 

RW60001711752 Krępa 17 20,98 9,35 Dorzecze
Odry

Zły

RW60001911759 Odra od Kanału
Gliwickiego do

Osobłogi

19 45,05 22,40 Dorzecze
Odry

Zły 

RW60001711734 Słotnik 17 Dorzecze Zły
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Kod JCWP Nazwa Typ Powierzchnia

zlewni

JCWP [km2]

Długość

JCWP

[km]

Obszar

dorzecza 

Stan 

Odry
RW60001711729 Łącka Woda 17 56,48 24,22 Dorzecze

Odry
Zły

RW600020117499 Stradunia od
Jakubowickiego
Potoku do Odry

20 63,50 24,72 Dorzecze
Odry

Zły 

RW600017117569 Jasiona 17 30,32 11,28 Dorzecze
Odry

Zły 

Źródło: Opracowanie własne 

Gmina Zdzieszowice leży w regionie wodnym Środkowej Odry. Z wód powierzchniowych

stojących  ważnym  elementem  są  liczne  stawy  oraz  fragmenty  starorzecza  Odry.  Powierzchnia

większości  stawów  jest  niewielka.  Największy  staw  zlokalizowany  jest  w  Januszkowicach,  nad

którym znajduje się ośrodek żeglarski. 

Rycina 4. Położenie Gminy Zdzieszowice na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

Źródło: opracowanie własne

Wody podziemne
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Na terenie gminy Zdzieszowice znajdują  się fragment dwóch Głównych Zbiorników Wód

Podziemnych nr 332 – Subniecka kędziersko-głubczycka oraz nr 335 – Zbiornik Krapkowice-Strzelce

Opolskie.

Gmina Zdzieszowice położona jest w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd

PLGW6000127. System krążenia wód podziemnych na terenie jednostki jest wielostopniowy. Obszar

występowania zwykłych wód podziemnych w granicach zlewni Prosny uznaje się za wielowarstwowy.

Stan wód JCWPd PLGW6000127:

 ilościowy: dobry

 chemiczny: dobry

 ogólna ocena stanu JCWPd: dobry

 ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych: niezagrożona

Rycina 5. Położenie gminy Zdzieszowice na tle Jednolitych części wód podziemnych

Źródło: opracowanie własne
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Rycina 6. Wykaz Jednolitych Części Wód Powierzchniowych w obrębie gminy Zdzieszowice

Źródło: opracowanie własne

3.8 Zasoby przyrodnicze

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2020

poz. 1219 z późn. zm.) formami ochrony przyrody są:

 parki narodowe,

 rezerwaty przyrody,

 parki krajobrazowe,

 obszary chronionego krajobrazu,

 obszary Natura 2000,

 pomniki przyrody,

 stanowiska dokumentacyjne,

 użytki ekologiczne,

 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

19



Na terenie gminy ustanowiono następujące formy ochrony przyrody,  które stanowią obszar o

powierzchni 1 127,61 ha, tj. około 20 % powierzchni gminy: 

 Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”,

 Rezerwat przyrody „Lesisko”,

 Obszar chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”,

 Obszar Natura 2000 „Góra Św. Anny”,

 Obszar Natura 2000 „Łęg Zdzieszowicki”

Pomniki przyrody

Zgodnie z danymi z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody (www.crfop.gdos.gov.pl),

na terenie gminy Zdzieszowice znajduje się pomnik przyrody:

 Drzewo  -  dąb  szypułkowy  Quercus  robur,  nazwa  pomnika  przyrody:  Starzik,  kod:

PL.ZIPOP.1393.PP.1605053.660.

Lasy

Lasy na terenie miasta Zdzieszowic, pod kątem regionalizacji przyrodniczo-leśnej, należą do

krainy  Śląskiej.  Obszary  leśne  w  granicach  miasta  zarządzane  są  przez  nadleśnictwo  Strzelce

Opolskie, wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego,  powierzchnia lasów w gminie Zdzieszowice

w 2020 roku uległa zwiększeniu względem roku 2017. Łączna powierzchnia leśna lasów wynosiła

837,95 ha, co stanowi 14,4% powierzchni gminy.
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Tabela 9. Struktura własnościowa lasów na terenie Gminy Zdzieszowice w latach 2017-2020

Rok
Powierzchnia

lasów [ha]

Lesistość

[%]

Grunty
leśne

publiczne
ogółem

[ha]

Grunty
leśne

publiczne
Skarbu
Państwa

[ha]

Grunty leśne
publiczne
Skarbu
Państwa

w zarządzie
Lasów

Państwowych
[ha]

Grunty
leśne

prywatne
[ha]

2017 825,51 14,1 675,30 674,40 658,48 150,21

2018 837,68 14,3 677,44 676,54 658,48 160,24

2019 833,41 14,2 678,53 677,63 658,39 154,88

2020 837,95 14,3 679,44 677,63 658,39 158,51

Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego

Zieleń urządzona

W  latach  2017-2020  w  gminie  Zdzieszowice   powierzchnia  terenów  zieleni  osiedlowej,

sukcesywnie się zmniejszała natomiast powierzchnia cmentarzy pozostała niezmieniona.

Tabela 10. Charakterystyka terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Zdzieszowice w latach

2017-2020

Rok

Parki spacerowo-

wypoczynkowe
Zieleńce

Tereny zieleni

osiedlowej
Cmentarze

szt. ha szt. ha ha szt. ha

2017 1 4,30 1 1,90 11,92 5 4,17

2018 1 4,30 1 1,90 11,42 5 4,17

2019 1 4,30 1 1,90 11,42 5 4,17

2020 brak
danych

brak
danych

brak
danych

brak
danych

brak danych
brak

danych
brak

danych

Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego
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Rycina 7. Formy ochrony przyrody w gminie Zdzieszowice

Źródło: opracowanie własne

Na  terenie  gminy  zostały  ustanowione  dwa  specjalne  obszary  ochrony,  jeden  na  terenie  łęgów

zdzieszowickich a drugi na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. 
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Rycina 8. Obszary Natura 2000 na terenie gminy Zdzieszowice 

Źródło: Opracowanie własne

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono nowe stanowiska chronionych

roślin i rzadkich na gruntach Lasów Państwowych – Strzelce Opolskie:

 Adres leśny: 02-29-3-18-54 – buławnik wielkokwiatowy, czerniec gronkowy, gnieźnik leśny,

pokrzyk wilcza jagoda,

 Adres leśny: 02-29-3-18-56 (b, c, d) – buławnik wielkokwiatowy, czerniec gronkowy,

 Adres leśny: 02-29-3-18-57d – buławnik wielkokwiatowy, czerniec gronkowy,

 Adres leśny: 02-29-3-18-70A (m, n) – listera jajowata.
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4. Realizacja zadań w latach 2019-2020

W okresie 2019-2020 na terenie gminy Zdzieszowice wykonano 45 zadań, które miały być

realizowane  w  okresie  obowiązywania  programu  dla  realizacji  celów  ochrony  środowiskach,

sformułowanych w 10 obszarach interwencji:

 Ochrona klimatu i jakości powietrza, 

 Zagrożenia hałasem, 

 Pola elektromagnetyczne, 

 Gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, 

 Zasoby geologiczne, 

 Gleby, 

 Gospodarka odpadami, 

 Zasoby przyrodnicze, 

 Zagrożenia poważnymi awariami, 

 Działalność edukacyjna.

Spośród wspomnianych powyżej 45 zadań, 23 stanowiły zadania własne gminy Zdzieszowice.

Pozostałą część stanowiły zadania monitorowane, realizowane przez inne jednostki samodzielnie lub

we współpracy z gminą.

Dane dotyczące realizacji poszczególnych zadań wyznaczonych w Programie za 2019 i 2020

pozyskano  poprzez  ankietyzację  jednostek  wyznaczonych  jako  wdrażające  poszczególne  zadania

w danym  roku. Ankiety wysłano łącznie do 17 jednostek.
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4.1 Działalność edukacyjna 

Edukacja  ekologiczna  to  wszelkie  działania,  które  zmierzają  do  kształtowania  właściwej

postawy społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków. Zobowiązania do prowadzenia

edukacji  ekologicznej  określa  ustawa  Prawo  ochrony  środowiska.  Ustanawia  ona  obowiązek

uwzględniania problematyki ochrony środowiska w programach kształcenia ogólnego we wszystkich

typach szkół. Obowiązek popularyzacji ochrony środowiska adresowany jest również do wszystkich

środków masowego  przekazu.  Ustawa  o  ochronie  przyrody  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  również

wskazuje na konieczność edukacji w zakresie ochrony przyrody.

Główny  cel  z  zakresu  edukacji  ekologicznej  przyjęty  przez  gminę  Zdzieszowice  to  podnoszenie

świadomości  ekologicznej  mieszkańców,  zmiana  postaw  zachowań  społeczeństwa,  w  tym  dzieci

i młodzieży, firm. 
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Tabela 11. Realizacja zadań z zakresu działalność edukacyjna

Lp. Zadanie Realizator zadania
Poniesione koszty

w 2019 roku

Poniesione koszty

w 2020 roku

Źródło

finansowania

Stopień wykonania

zadania

1.

Zwiększenie świadomości

społeczeństwa w zakresie

potrzeb i możliwości

ochrony powietrza, w tym

oszczędności energii oraz

szkodliwości spalania

odpadów w gospodarstwach

domowych

Urząd gminy 
Nie poniesiono

kosztów

Koszt wydania

ulotki: 291,12 zł 

Środki własne

z budżetu Gminy 

Urząd gminy

w Zdzieszowicach

informuje mieszkańców

gminy o możliwości

pozyskania dotacji z gminy

Zdzieszowice na swojej

stronie internetowej oraz

poprzez wywieszenie

informacji na tablicach

ogłoszeń

2. W Zespole Szkół im. Jana

Pawła II w Zdzieszowicach

przeprowadzono działania

edukacyjne w ramach

kampanii informacyjno-

edukacyjnej w sprawie

podniesienia świadomości

ekologicznej na temat

ochrony powietrza. Hasło

przewodnie kampanii NIE

PAL NIE WYRZUCAJ-

Zespół Szkół im. Jana

Pawła II

w Zdzieszowicach 

Brak Brak Budżet szkoły Kampania miała na celu

przeprowadzenie lekcji nt.

„Nowe życie starych

rzeczy” oraz co można

zrobić z plastikowych

butelek. Ponadto,

zaprojektowano plakaty na

temat szkodliwości palenia

odpadów – działania pod

hasłem „Jestem tym, czym
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Lp. Zadanie Realizator zadania
Poniesione koszty

w 2019 roku

Poniesione koszty

w 2020 roku

Źródło

finansowania

Stopień wykonania

zadania

WYKORZYSTAJ oddychasz”

3. Prowadzenie działań

edukacyjno-informacyjnych

z zakresu gospodarki

odpadami

Związek

Międzygminny Czysty

Region 

13 512,74 zł 30 932,31 zł Środki własne

Związku:

Europejski

Fundusz Rozwoju

Regionalnego w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Opolskiego na

lata 2014-2020

Realizacja kampanii

edukacyjnej „Segreguj

z nami w kolorach

recyklingu”: emisja

edukacyjno-

informacyjnych artykułów

prasowych, audycji i

sportów w lokalnej

rozgłośni radiowej, działa

informacyjno-edukacyjne

w Internecie, ulotki,

plakaty; realizacja

konkursu „Segreguj.pl” w

ramach którego corocznie

prowadzone są pogadanki

edukacyjne w placówkach

oświatowych na terenie

gminy Zdzieszowice;

prowadzenie warsztatów

edukacyjnych i organizacja

Mobilnego Stoiska
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Lp. Zadanie Realizator zadania
Poniesione koszty

w 2019 roku

Poniesione koszty

w 2020 roku

Źródło

finansowania

Stopień wykonania

zadania

Edukacyjnego podczas

wydarzeń gminy 

4.

Zwiększenie świadomości

społeczeństwa w zakresie

potrzeb i możliwości

ochrony powietrza, w tym

oszczędności energii

i stosowania odnawialnych

źródeł energii oraz

szkodliwości spalania

odpadów w gospodarstwach

domowych

Starostwo Powiatowe

w Krapkowicach
7 500,00 zł 16 000,00 zł

Z budżetu

powiatu

krapkowickiego 

Powiat udziela dotacji na

podstawie podjętych

uchwał, o udzielenie

dotacji celowej na

dofinansowanie kosztów

inwestycji służących

ochronie powietrza 
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Działalność edukacyjna - podsumowanie

W  obszarze  edukacji  ekologicznej  na  terenie  gminy  Zdzieszowice  w  latach  2019-2020

wykonano  4  zadania.  Według  danych  zebranych  z  instytucji  odpowiedzialnych  za  poszczególne

zadania przeznaczona na to łączna kwota wynosiła ok. 68 236,17 zł. Zasadniczą część ogólnej kwoty

stanowiły środki przeznaczone z przez Związek Międzygminny Czysty Region głównie na edukację w

obszarze gospodarki odpadami.
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4.2 Zasoby przyrodnicze 

Ochrona przyrody realizowana jest na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia

2004  r.  (Dz.U.  2020  poz.  55).  Ochrona  przyrody,  w  jej  rozumieniu  polega  na  zachowaniu,

zrównoważonym  użytkowaniu  oraz  odnawianiu  zasobów,  tworów  i  składników  przyrody.  Rola

elementów  kształtujących  system  przyrodniczy  polega  na  zapewnieniu  prawidłowych  warunków

funkcjonowania  przyrody  na  terenie  gminy,  oraz  powiązaniu  jego  systemu  przyrodniczego

z otoczeniem.  Do  elementów kształtujących system przyrodniczy  gminy  zaliczono obszary  objęte

ochroną prawną, obszary leśne i inne tereny zadrzewione, ciągi dolinne cieków z kompleksami łąk

oraz ciągi zadrzewień przydrożnych, śródpolnych i wzdłuż cieków pełniące funkcję uzupełniających

łączników ekologicznych. Obszary leśne spełniają wiele ważnych funkcji; decydują o klimatyczno-

zdrowotnych warunkach życia ludzi, wpływają na kształtowanie jakości środowiska przyrodniczego,

wpływają  na  estetykę  krajobrazu,  spełniają  rolę  obszarów retencji  zasobów wodnych,  zapewniają

warunki  egzystencji  różnorodnym  gatunkom  roślin  i  zwierząt  oraz  są  źródłem  drewna  i  innych

produktów.

Cele przyjęte w zakresie zasobów przyrodniczych przyjęte przez gminę Zdzieszowice:

 Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej, 

 Tereny zieleni, 

 Polepszenie wiedzy o stanie  środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia jego

ochrony, 

 Zwiększenie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna.
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Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu zasobów przyrodniczych

Lp. Nazwa zadania Realizator zadania
Poniesione koszty

w 2019 roku

Poniesione koszty

w 2020 roku

Źródło

finansowania
Stopień realizacji zadania

1.

Utrzymanie terenów

zieleni, w tym zieleni

osiedlowej i przydrożnej 

Urząd gminy 205 000,00 zł 309 512,20 zł 
Środki własne

z budżetu gminy 

Zadania ujęte w ramach

ustawy dot.: Utrzymania

zieleni oraz wykadzania

poboczy na terenie gminy

Zdzieszowice

2.
Wycinka i przecinka

drzew i krzewów 
Urząd gminy 44 546,40 zł 123 660,58 zł 

Środki własne

z budżetu gminy 

Realizacja zadania

następowała tylko wedle

uzasadnionych potrzeb –

usuwano drzewa chore,

obumarłe oraz zagrażające,

wykonano głównie pielęgnację

sanitarną drzew 

3. 
Utrzymanie zieleni na

terenie gminy 
Urząd gminy 59 828,45 zł 29 978,64 zł 

Budżet gminy –

OśiGW 

W ramach realizacji zadania

wykonano nasadzenia drzew

i krzewów

4. Utrzymanie terenów

zieleni osiedlowej

Zarząd Dróg

Wojewódzkich

3 881,20 zł - Budżet ZDW Wycinka drzew zagrażających

bezpieczeństwu ruchu
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Lp. Nazwa zadania Realizator zadania
Poniesione koszty

w 2019 roku

Poniesione koszty

w 2020 roku

Źródło

finansowania
Stopień realizacji zadania

i przydrożnej w Opolu

drogowego 11 szt. jesion 

18 414,00 zł - Budżet ZDW 

Wycinka drzew zagrażających

bezpieczeństwu ruchu

drogowego 18 szt. klon

zwyczajny, 12 szt. jesion

wyniosły, 1 szt. lipa

drobnolistna 

8 704,80 zł 1 004,40 zł Budżet ZDW

Nasadzenia 31 szt. z gatunku

lipa drobnolistna na terenie

gminy Zdzieszowice wraz

z pielęgnacją 

5. 

Wprowadzenie

elementów

zazieleniających

w przestrzeni miejskiej 

Starostwo Powiatowe

w Krapkowicach 
- 3 304,80 zł Budżet powiatu

Nasadzenia roślinności

w pasie dróg powiatowych

Powiatu Krapkowickiego

w ilości 10 sztuk (klon 7 sztuk,

lipa drobnolistna 3 sztuki)

6. Wycinka drzew,

krzewów na terenie ZZ

Opole/Nadzór Wodny

w Krapkowicach – wał

Wielmierzowice 

Państwowe

Gospodarstwo

Wodne Wody

Polskie Regionalny

Zarząd Gospodarki

Wodnej w Gliwicach 

- 4 993,80 zł  Środki własne Wycięcie 4 drzew (jesion

wyniosły) z wywiezieniem

drewna poza teren wycinki,

ciecie pielęgnacyjne 5 drzew

oraz uprzątniecie terenu po

wycince i cięciu
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Lp. Nazwa zadania Realizator zadania
Poniesione koszty

w 2019 roku

Poniesione koszty

w 2020 roku

Źródło

finansowania
Stopień realizacji zadania

pielęgnacyjnym 
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Zasoby przyrodnicze – podsumowanie  :  

W obszarze  interwencji  „Ochrona  przyrody  i  krajobrazu”  na  terenie  gminy  Zdzieszowice

w latach  2019-2020  wykonano  6  zadań.  Gmina  kładła  szczególny  nacisk  na  zadania  związane

z utrzymaniem  zieleni  oraz  wycinką  i  przecinką  drzew  i  krzewów.  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich

przeprowadził zadanie, które polegało na utrzymaniu terenów zieleni osiedlowej i przydrożnej, na to

zadanie zarząd przeznaczył były to środki własne ZDW. 

W latach 2019-2020 Nadleśnictwo Strzelce Opolskie nie prowadziło ochrony czynnej siedlisk

chronionych  w  szczególności  muraw  kserotermicznych  i  łąk  wilgotnych,  a  także  restytucja,

translokacja,  ochrona  ex  situ,  eksterminacja  gatunków  obcego  pochodzenia.  Również  w  danym

okresie nie realizował zadania związanego z przebudową drzewostanów uszkodzonych przez emisje

przemysłowe oraz dostosowania do warunków siedliskowych. 
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4.3 Gospodarka wodami, gospodarka wodno-ściekowa

Ustawa  Prawo  Wodne  z  dnia  18  lipca  2001  (tj.  Dz.U.  z  2021  r.,  poz.  784)  reguluje

gospodarowanie  wodami  zgodnie  z  zasadą  zrównoważonego  rozwoju,  a  w  szczególności

kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi,

a także  zapobieganie  niekorzystnym  zmianom  naturalnych  przepływów  wody  albo  naturalnych

poziomów  zwierciadła  wody.  Gospodarka  wodna  i  ochrona  wód  dotyczy  cieków,  rowów,  oczek

wodnych, stawów oraz ujęć wód podziemnych. Bardzo ważną rolę w stabilizacji stosunków wodnych

odgrywa  czasowe  zatrzymywanie  części  wody  na  powierzchni  (retencja  powierzchniowa)  lub

w głębszych  warstwach  podłoża  (retencja  podziemna).  Retencji  sprzyja  przepuszczalne  podłoże,

obecność obszarów o dużych zdolnościach retencyjnych (torfowe równiny dolinne), a także pokrycie

szatą roślinną. Elementem sprzyjającym retencji jest stosunkowo bogata sieć hydrograficzna (retencja

korytowa) oraz liczne stawy i oczka wodne. Na jakość środowiska wodnego ma wpływ gospodarka

wodno-ściekowa, sposób gospodarowania odpadami oraz warunki retencyjne. 

Cele  wyznaczone  przez  gminę  w  zakresie  gospodarki  wodami  oraz  gospodarki  wodno-

ściekowej:

 Niepogarszanie stanu wód,

 Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego,

 Regulacja cieków.
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Tabela 13. Realizacja zadań z zakresu gospodarowania wodami, gospodarka wodno-ściekowa

Lp. Nazwa zadania Realizator zadania

Koszty

poniesione

w 2019 roku  

Koszty poniesione

w 2020 roku

Źródło

finansowania Stopień wykonania zadania

1.
Czyszczenie kanalizacji

deszczowej w gminie 
Urząd gminy 42 000,00 zł 42 000,00

Środki własne

z budżetu gminy

Realizowane w ramach

realizacji zadania: czyszczenie

kanalizacji deszczowej

w gminie Zdzieszowice 

2.
Modernizacja SUW

Oleszka 

„Wodociągi

i Kanalizacja” 

Sp. .z.o.o. 

- 22 920,87 zł Środki własne 

Modernizacja komory

wodomierzowej przy SUW

Oleszka – zmiana średnicy,

montaż wodomierza

z rejestratorem przepływu 

3.
Modernizacja wodociągu

Jasiona 

„Wodociągi

i Kanalizacja” 

Sp. z.o.o.

- 3 857,56 zł Środki własne 
Wymiana i modernizacja

reduktora ciśnienia 

4. Rozbudowa urządzeń na

sieci wodociągowej

Oleszka 

„Wodociągi

i Kanalizacja” 

Sp. z.o.o.

- 14 890,30 zł Środki własne Montaż rejestratorów

przepływu na wodomierzach

strefowych  w

miejscowościach Oleszka,

Jasiona, Żyrowa w celu

zapewnienia ciągłego

monitoringu przepływu wody

ciśnienia, szybsza reakcja na
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Lp. Nazwa zadania Realizator zadania

Koszty

poniesione

w 2019 roku  

Koszty poniesione

w 2020 roku

Źródło

finansowania Stopień wykonania zadania

sytuacje awaryjne   

5.
Modernizacja SUW

Krępna 

„Wodociągi

i Kanalizacja” 

Sp. z.o.o.

- 520 572,58 zł Środki własne 

Modernizacja m.in. systemów

pompowych, wymiana złoża

filtracyjnego, monitoring pracy

stacji 

6.

Kontynuacja działań

związanych z realizacją

inwestycji wskazanych

w Krajowym Programie

Oczyszczania Ścieków

Komunalnych w ramach

wyznaczonych

aglomeracji  

Urząd Gminy 790 000 zł 63 000 zł 

Środki własne

z budżetu gmin

oraz środki spółki

Wodociągi

i Kanalizacja Sp.

z.o.o.

2019 r.:

 Długość sieci 

wybudowanej – 1,3 

km, 

 Długość sieci 

zmodernizowanej – 0,6

km, 

 Ilość mieszkańców 

podłączonych - 54 

2020r.:

 Długość sieci 

wybudowanej – 0,1 

km, 

 Ilość mieszkańców 

połączonych – 27
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Lp. Nazwa zadania Realizator zadania

Koszty

poniesione

w 2019 roku  

Koszty poniesione

w 2020 roku

Źródło

finansowania Stopień wykonania zadania

7.
Monitoring  wód

powierzchniowych 
GIOŚ w Opolu

Pomiary  są  zlecone  centralnie  nie  ma

możliwości  podania  odrębnych  kosztów

dla gminy 

NFOŚiGW

Zgodnie  z  Państwowym

Monitoringiem Środowiska  na

terenie  gminy  Zdzieszowice

prowadzono  monitoring  wód

powierzchniowych w 1 puncie

pomiarowo-kontrolnym  Łącka

Woda-Januszokowice  w

następującym zakresie:

 2019  r.,  -  substancje

priorytetowe w biocie, 

 2020  r.,  -  elementy

biologiczne,

fizykochemiczne  i

chemiczne 

8.
Budowa ujęcia wody

Zdzieszowice

„Wodociągi i

Kanalizacja” Sp.

z.o.o.

6 130,00 zł 60 500,00 zł Środki własne

Inwestycja mająca na celu

uniezależnienie się od

prywatnego ujęcia wody.

9. Montaż wodomierzy

strefowych w

Zdzieszowicach

„Wodociągi i

Kanalizacja” Sp.

z.o.o.

84 403,73 zł - Środki własne Podział wodociągu na strefy,

zapewnienie ciągłego

monitoringu przepływu oraz

ciśnienia wody, szybsza
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Lp. Nazwa zadania Realizator zadania

Koszty

poniesione

w 2019 roku  

Koszty poniesione

w 2020 roku

Źródło

finansowania Stopień wykonania zadania

reakcja na sytuacje awaryjne. 

10.
Konserwacja rowów

melioracyjnych 
Urząd gminy 60 000,0 zł 69 000,0 zł Budżet gminy 

Zadanie realizowane w części

w wysokości posiadanych

środków. W ramach zadania

wykonano konserwację

gminnych rowów

melioracyjnych 

11.

Wykonanie konserwacji

(utrzymanie): rzeka

Słotnik km 0+000-1+500

m. Januszkowice, gm.

Zdzieszowice (rozmiar

rzeczowy:1,500km) 

Państwowe

Gospodarstwo

Wodne Wody

Polskie Regionalny

Zarząd Gospodarki

Wodnej w

Gliwicach

7 607,30 zł - Środki własne 

Ręczne wykoszenie porostów

gęstych twardych skarp oraz

mechaniczne wykoszenie dnia

cieku.

12. Wykonanie konserwacji

(utrzymanie): rzeka

Krepna km 2+895-4+250

m. Krępna gm.

Zdzieszowice (rozmiar

rzeczowy: 1,355 km) 

Państwowe

Gospodarstwo

Wodne Wody

Polskie Regionalny

Zarząd Gospodarki

Wodnej w

- 8 379,92 zł Środki własne Ręczne wykoszenie porostów

gęstych twardych ze skarp oraz

hakowanie dna cieku. 
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Lp. Nazwa zadania Realizator zadania

Koszty

poniesione

w 2019 roku  

Koszty poniesione

w 2020 roku

Źródło

finansowania Stopień wykonania zadania

Gliwicach 
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Gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa – podsumowanie

W obszarze interwencji „gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa” na terenie

gminy  Zdzieszowice  wykonano  12  zadań.  Na  wykonanie  tych  zadań  zostało  przeznaczone  

1 768 262,26 zł. Prawidłowe wykonywanie zadań z tego zakresu w kolejnych latach przyczyni się do

zdecydowanej poprawy stosunków hydrologicznych na  omawianym obszarze. Niezbędna jest jednak

do tego współpraca samorządu gminnego i powiatowego z właścicielami i zarządcami terenu, a także

z instytucjami zajmującymi się gospodarowanie wodami (PGW Wody Polskie).

Poprawa  stanu  hydrologicznego   poprzez  należytą  gospodarkę  zasobami  wodnymi   może

w dłuższej  perspektywie  złagodzić  skutki  niedoborów wody  i  susz,  które  coraz  częściej  będą  się

pojawiały w najbliższej przyszłości.

Najistotniejszym zadaniem z punktu widzenia ochrony środowiska wodnego na terenie gminy

jest  monitoring wód powierzchniowych przez GIOŚ. RZGW w Gliwicach wykonał  zadania,  które

polegały na utrzymaniu rzek, które przepływają przez teren gminy.
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4.4 Gleby

Ochrona  powierzchni  ziemi  polega  na  zapewnieniu  jak  najlepszej  jej  jakości,  poprzez:

racjonalne  gospodarowanie,  zachowanie  wartości  przyrodniczych,  zachowanie  możliwości

produkcyjnego wykorzystania,  ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania oraz doprowadzenie

jakości gleby do wymaganych standardów, bądź utrzymanie tych standardów.

Cele wyznaczone przez gminę w zakresie gleby:

 Ochrona i  racjonalne wykorzystanie  gleb  z  dostosowaniem formy zagospodarowania oraz

kierunków i intensywności produkcji do ich naturalnego potencjału przyrodniczego, 

 Ograniczenie  negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na powierzchnię  ziemi

(zwłaszcza  zmniejszenie  udziału  terenów o  przekształconej  i  zanieczyszczonej  powierzchni

ziemi)
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Tabela 14. Realizacja zadań z zakresu ochrony powierzchni gleby

Lp. Nazwa zadania Realizator zadania

Koszty

poniesione

w 2019 roku 

Koszty

poniesione

w 2020 roku 

Źródło finansowania
Stopień wykonania

zadania

1.

Prowadzenie monitoringu jakości

gleb i ziemi, w tym identyfikacja

potencjalnych historycznych

zanieczyszczeń ziemi lub gleby 

Starostwo

Powiatowe w

Krapkowicach 

Brak Brak Brak 

W latach 2019-2020

nie zidentyfikowano

potencjalnego

zanieczyszczenia

ziemi na terenie

gminy Zdzieszowice  
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Gleby – podsumowanie  :  

W ramach obszaru interwencji „ochrona powierzchni ziemi” w latach 2019-2020, na terenie

gminy Zdzieszowice zrealizowane  zostało jedno zadanie. Polegało ono na prowadzeniu monitoringu

jakości gleb i ziemi przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach.
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4.5 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  14  grudnia  2012  o  odpadach,  region  gospodarki  odpadami

komunalnymi  obejmuje  obszar  sąsiadujących  gmin,  liczących  łącznie  przynajmniej  150  tys.

mieszkańców.  System  oparty  jest  na  funkcjonowaniu  regionalnych  instalacji  do  przetwarzania

odpadów komunalnych. Gmina Zdzieszowice należy do Związku Międzygminnego „Czysty Region”,

który ma siedzibę w Kędzierzynie-Koźlu.

Cel wyznaczony przez gminę w zakresie gospodarki odpadami i zapobieganie powstawaniu

odpadów zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w które priorytetem

jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz stworzenie niezbędnej infrastruktury do selektywnego

zbierania odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich efektywny recykling, 
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Tabela 15. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Lp. Nazwa zadania
Realizator

zadania

Koszty

poniesione

w 2019 roku

Koszty
poniesione

w 2020 roku

Źródło finansowania Krótki opis zadania

1. Usuwanie wyrobów

zawierających azbest

z terenu gminy w tym

m.in. dofinansowanie

na usuwanie wyrobów

zawierających azbest

Urząd gminy 8 600,16 zł 8 899,20 zł 2019:

 Dofinansowanie 

z NFOŚiGW (35%),

 Dofinansowanie 

z WFOSiGW w 

Opolu (35%),

 Udział środków 

własnych 

beneficjentów 

końcowych (30%),

2020:

 Dofinansowanie 

z NFOŚiGW (32,4%),

 Dofinansowanie z 

WFOŚiGW w Opolu 

(32,4%),

 Udział środków 

własnych 

Zadanie obejmuje swoim 

zakresem:

 Demontaż, zbieranie, 

transport 

i unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających 

azbest,

 Zbieranie transport 

i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających 

azbest

W 2019 r. usunięto 4,020 Mg 

wyrobów zawierających azbest 

z 13 posesji, w tym:

 5,38 Mg demontaż, 

transport, 

unieszkodliwianie,

 8,64 Mg zbieranie, 
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Lp. Nazwa zadania
Realizator

zadania

Koszty

poniesione

w 2019 roku

Koszty
poniesione

w 2020 roku

Źródło finansowania Krótki opis zadania

beneficjentów 

końcowych (35,2%)

transport, 

unieszkodliwianie

W 2020 r. usunięto 8,85 Mg 

wyrobów zawierających azbest 

z 7 posesji w tym:

 6,225 Mg demontaż, 

transport, 

unieszkodliwianie,

 2,625 Mg zbieranie 

transport 

unieszkodliwianie

2.

Likwidacja „dzikich

wysypisk” na terenie

gminy Zdzieszowice 

Urząd gminy 7 344,50 zł 12 779,64 zł 
Środki własne z budżetu

gminy 

W 2019r. usunięto 7 tzw.

„dzikich” wysypisk z terenu

gminy Zdzieszowice

W 2020 r. usunięto 14 tzw.

„dzikich wysypisk” z terenu

gminy Zdzieszowice  

3. Budowa PSZOK na

terenie gminy

Zdzieszowice 

Związek

Międzygminny

Czysty Region

1 036 194,30 zł

+ 31 146,06 zł

(koszty w 2021

Wartość całego projektu:

1 067 340,36 zł.

Dofinansowanie: 907 239,30

Projekt dotyczy budowy PSZOK

w gminie Zdzieszowice. PSZOK

będzie obszarem ogrodzonym,
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Lp. Nazwa zadania
Realizator

zadania

Koszty

poniesione

w 2019 roku

Koszty
poniesione

w 2020 roku

Źródło finansowania Krótki opis zadania

roku)

zł. Środki własne: 160 101,06

zł. Program operacyjny RPO

WO 2014-2020 

na terenie którego przewidziano

plac utwardzony oraz wiatę

magazynową, a także

kontenerowe pomieszczenie

magazynowe i pomieszczenie

socjalno-biurowe. Przewiduje się

nasadzenie zieleni ozdobnej

i izolacyjne. 

4. Selektywnie zbieranie

odpadów oraz

przetwarzanie odpadów 

Związek

Międzygminny

Czysty Region 

964 592,98 zł 1 424 948,05 zł Opłaty wniesione w ramach

złożonych deklaracji przez

mieszkańców z terenu gminy

Zdzieszowice należącej do

Związku Międzygminnego

„Czysty Region”

Odpady jakie wchodzą w skład

poniesionej opłaty to: tworzywa

sztuczne i metale, papier, szkoła,

odpady wielkogabarytowe,

zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny, chemikalia,

przeterminowane leki, zużyte

baterie i akumulatory, popiół

oraz opony. Część z tych frakcji

była przetwarzana na instalacji

zarządzanej przez Czy sty

Region Sp. z.o.o., natomiast
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Lp. Nazwa zadania
Realizator

zadania

Koszty

poniesione

w 2019 roku

Koszty
poniesione

w 2020 roku

Źródło finansowania Krótki opis zadania

pozostałe frakcje były

przetwarzane przez podmioty

zewnętrzne.  

5.

Zbiórka i

zagospodarowanie

odpadów budowalnych

i rozbiórkowych w roku

2019 oraz 2020 

Związek

Międzygminny

Czysty Region

12 513,02 zł 37 789,24 zł 

Opłaty wniesione w ramach

złożonych deklaracji przez

mieszkańców z terenu gminy

Zdzieszowice należącej do

Związku Międzygminnego

„Czysty Region”

Odpady budowalne były

odbierane od mieszkańców

w ramach MPSZOK oraz

w ramach usługi dodatkowej

świadczonej przez Związek 
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Gospodarka odpadami  i zapobieganie powstawaniu odpadów– podsumowanie:

W  obszarze  interwencji  „Gospodarka  odpadami”  w  latach  2019-2020,  gmina

Zdzieszowice  wykonała  5  zadań,  na  które  przeznaczyła  ok.  3 544 807,15  zł.  Spośród  5

wykonanych  zadań  3  zadania  skupiały  się  na  likwidacji  „dzikich”  wysypisk,  usuwaniu

wyrobów zawierających  azbest  oraz  budowie  PSZOKu.  Na  te  3  zadania  przeznaczono ok.

1 105 063,86 zł.
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4.6 Ochrona klimatu i jakości powietrza

Ochrona  powietrza  polega  na  zapobieganiu  powstawaniu  zanieczyszczeń,  ograniczaniu  lub

eliminowaniu  wprowadzanych  do  powietrza  substancji  zanieczyszczających  w  celu  zmniejszenia

stężeń do dopuszczalnego poziomu lub utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych wielkości. Dla

celów oceny jakości powietrza, a także uchwalenia oraz realizacji programów jego ochrony, w całym

kraju ustalone zostały strefy,  które wyznaczono w oparciu o podział  administracyjny państwa.  Na

terenie gminy występuje jeden punkt pomiaru jakości powietrza, który znajduje się przy ul. Piastów w

Zdzieszowicach. 

Główny cel przyjęty przez gminę to poprawa jakości powietrza na terenie gminy w stosunku do

roku bazowego.  
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Tabela 16. Realizacja zadań z zakresu ochrony klimatu i jakości powietrza

Lp. Nazwa zadania
Realizator

zadania

Koszty poniesione

w 2019 roku

Koszty poniesione

w 2020 roku

Źródło

finansowanie
Krótki opis zadania

1.

Monitoring

zanieczyszczenia

powietrza

atmosferycznego.

Kontrole realizacji

wymagań decyzji

o pozwoleniu na

korzystanie ze

środowiska i inna

działalność kontrolna

GIOŚ Opole

Pomiary są zlecone centralnie i nie ma

możliwości podania odrębnych kosztów

dla Gminy 

NFOŚiGW

Zgodnie z PMŚ na terenie Gminy

Zdzieszowice pomiar jakości

powietrza były realizowane na stacji

w Zdzieszowicach w następującym

zakresie: 

-2019 r. – benzen, pył PM10,

benzo(a)piren, dwutlenek azotu,

dwutlenek siarki,

-2020 r. – benzen, 

2.
Termomodernizacja

budynków
Urząd gminy Nie zrealizowano 2 634 450,06 zł

Środki własne

gminy 

Termomodernizacja:

 Budynku Plac 1-ego Maja 16

w Zdzieszowicach,

 Adaptacja części budynku 

przy sali gimnastycznej na ul.

Góry Św. Anny 

w Zdzieszowicach na 

siedzibę MGOPS,

3. Wymiana/modernizacja Urząd gminy 63 500,00 zł 63 000,00 zł Środki własne Liczba zlikwidowanych kotłów na
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Lp. Nazwa zadania
Realizator

zadania

Koszty poniesione

w 2019 roku

Koszty poniesione

w 2020 roku

Źródło

finansowanie
Krótki opis zadania

systemów ogrzewania gminy

paliwo stałe:

 W 2019 r. 25 (w tym 22 

wnioski na kocioł c.o. 

gazowy, 1 wniosek na 

ogrzewanie elektryczne, 1 

wniosek na pompę ciepła, 1 

wniosek na panele 

fotowoltaiczne)

 W 2020 r. 25 (w tym 22 

wnioski na kocioł c.o. 

gazowy, 2 wnioski na 

ogrzewanie elektryczne, 1 

wniosek na pompę ciepła, 1 

wniosek na podłączenie do 

węzła ciepłowniczego)

4. Wspieranie projektów

w zakresie budowy

urządzeń i instalacji do

produkcji energii

odnawialnej

Urząd gminy 6 000,00 zł – kwota

dotacji udzielona na

wymianę nie

ekologicznego

ogrzewana na OZE

3 000,00 zł –

kwota dotacji

udzielona na

wymianę nie

ekologicznego

- Gmina udziela dotacji na

dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji polegającej na wymianie

istniejącego źródła ciepła (kotłów lub

paleniska o niskiej sprawności
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Lp. Nazwa zadania
Realizator

zadania

Koszty poniesione

w 2019 roku

Koszty poniesione

w 2020 roku

Źródło

finansowanie
Krótki opis zadania

ogrzewania na

OZE

energetycznej, opalanych paliwem

stałym) w lokalach lub budynkach

zlokalizowanych na terenie gminy

Zdzieszowice, na ogrzewanie

proekologiczne za które uznaje się

OZE. Gmina posiada tereny

przeznaczona pod MPZP

5.

Termomodernizacja

budynku szkolnego

przy ulicy Nowej 3 w

Zdzieszowicach

Urząd gminy 812 579,82 zł 510 202,22 zł

Europejski Fundusz

Rozwoju

Regionalnego oraz

środki własne

gminy 

Projekt polegał na termomodernizacji

jednego z segmentów budynku

szkolnego z częściową przebudową

związaną z pracami

termomodernizacyjnymi.  

6. Budowa

energooszczędnego

oświetlenia ulicznego-

dokończenie

rozpoczętych zadań

z istniejącymi

projektami

modernizacji

Urząd Gminy 106 884,31 zł 32 291,51 zł Środki własne

gminy 

Zrealizowano: 

- Stare Miasto w zakresie od ul.

Górnej, Myśliwca do ul. K. Miarki,

-na osiedlu Piastów,

- na osiedlu Korfantego w zakresie

oświetlenia wokół budynków

socjalnych ul. Filarskiego, 

-oświetlenie wsi Rozwadza wzdłuż

54



Lp. Nazwa zadania
Realizator

zadania

Koszty poniesione

w 2019 roku

Koszty poniesione

w 2020 roku

Źródło

finansowanie
Krótki opis zadania

oświetlenia na

energooszczędne 

ulic Szkolna, Polna, Jasiońska,

-oświetlenie wsi Krępna wzdłuż ulicy

Cegielnianej, Jasiońskiej i Polnej,

-oświetlenie wsi Januszkowice

wzdłuż ul. Piaskowej oraz przysiółek

Lesiany
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Ochrona klimatu i jakości powietrza – podsumowanie:

W  obszarze  interwencji „Ochrona  powietrza”  gmina  Zdzieszowice  zrealizowała  6  zadań.

Szczególnie istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są zadania mające na celu ograniczenie

niskiej  emisji,  poprzez modernizacje instalacji  centralnego ogrzewania.  2 z 6 zadań,  które zostały

wykonane na terenie gminy skupiały się na termomodernizacji  budynków użyteczności publicznej.

Gmina  również  wykonała  zadanie,  które  polegało  na  budowie  energooszczędnego  oświetlenia

ulicznego. 
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4.7 Ochrona przed hałasem 

Ochrona  przed  hałasem  polega  na  zapewnieniu  jak  najlepszego  stanu  akustycznego  środowiska

poprzez  utrzymanie  poziomu  hałasu  poniżej  dopuszczalnego  lub  co  najmniej  na  tym  poziomie,

zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Główny cel z zakresu ochrony przed hałasem przyjęty przez gminę to poprawa stanu klimatu

akustycznego na terenie gminy. 
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Tabela 17. Realizacja zadań z zakresu ochrony przed hałasem

Lp. Nazwa zadania
Realizator

zadania
Koszty poniesione

w 2019 roku
Koszty poniesione

w 2020 roku
Źródło

finansowanie
Krótki opis zadania

1.

Poprawa stanu
technicznego dróg,

zmiany w organizacji
ruchu

komunikacyjnego

Urząd Gminy 130 143,38 zł 46 483,35 zł
Środki własne
budżetu gminy 

Wykonane oświetlenie dedykowanego
na przejściach dla pieszych. 

Wykonanie oznakowania poziomego i
pionowego. 

Wykonanie progów zwalniających na
drogach. 

2.

Przestrzeganie zasad
strefowania

w planowaniu
przestrzennych m.in.

lokalizowaniu
w sąsiedztwie
przedsięwzięć

o zbliżonej
uciążliwości 

Urząd Gminy Nie zrealizowano 80 000,00 zł 
Środki własne
budżetu gminy 

Zrealizowano w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego

podjętych uchwałami 2021 r. 

3.
Remonty cząstkowe

dróg 
Urząd Gminy 154 579,62 zł 110 000,00 zł 

Środki własne
budżetu gminy 

Bieżące remonty cząstkowe dróg
gminnych 

4. 
Modernizacja części

ulicy Bocznej
w Żyrowej  

Urząd Gminy 549 366,09 zł Nie realizowano 
Środki własne
budżetu gminy 

Wykonano nową nawierzchnię jezdni
z mieszanki mineralno-asfaltowej 
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Lp. Nazwa zadania
Realizator

zadania
Koszty poniesione

w 2019 roku
Koszty poniesione

w 2020 roku
Źródło

finansowanie
Krótki opis zadania

5.
Przebudowa ulicy

Kasztanowej
w Żyrowej 

Urząd Gminy 1 227 183,00 zł Nie realizowano 
Środki własne

Funduszu Dróg
Samorządowych 

Wykonano nową nawierzchnię, jezdni
z kostki betonowej

6.
Przebudowa ul. Polnej

w Krępnej 
Urząd Gminy 533 136,12 zł Nie realizowano 

Środki własne
Funduszu Dróg
Samorządowych 

Wykonano nową nawierzchnię jezdni
z mieszanki mineralno-asfaltowej 

7. 
Przebudowa ul.

Dzierżonia w Żyrowej 
Urząd Gminy Nie realizowano 471 549,00 zł 

Środki własne
z budżetu Gminy 

Wykonano nową nawierzchnię jezdni
z kostki betonowej oraz opaski

z kostki betonowej 

8.

Przebudowa drogi
transportu rolego na

dz. 1727/1
w Zdzieszowicach –
odnoga ul. Za Odrą 

Urząd Gminy Nie realizowano 167 973,66 zł 
Środki własne

budżetu z Gminy 

Wykonano nową nawierzchnię jezdni
częściowo z kostki betonowej oraz

tłucznia 

9.

Remont cząstkowy
drogi powiatowej na

terenie Powiatu
Krapkowickiego 

Starostwo
Powiatowe

w Krapkowicac
h 

Nie realizowano 410 786,93 zł Budżet powiatu 
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg
powiatowych – łaty do 5 m2 i powyżej
do 5m2 oraz wymiana i przebudowa  
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Ochrona przed hałasem – podsumowanie:

W obszarze interwencji ochrona przed hałasem, gmina Zdzieszowice wykonała w latach 2019-2020 

9 zadań, mające zapewnić dobry klimat akustyczny. Większość z wykonanych zadań skupiała się na

modernizacji dróg. Ważnym zadaniem jest również, przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu

przestrzennych m.in. lokalizowaniu w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości,  na które

gmina Zdzieszowice wydała 80 000 zł. 
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4.8 Pola elektromagnetyczne 

Ochrona  przed  polami  elektromagnetycznymi  polega  na  zapewnieniu  jak  najlepszego stanu

środowiska poprzez: utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co

najmniej  na  tych  poziomach,  zmniejszanie  poziomów pól  elektromagnetycznych  co  najmniej  do

dopuszczalnych,  gdy  nie  są  one  dotrzymane.  Wartość  dopuszczalna  dla  miejsc  dostępnych  dla

ludności  wynosi  10 kV/m,  natomiast  dla  terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 1

kV/m  (dla  częstotliwości  do  50  Hz).  Wartość  dopuszczalna  składowej  elektrycznej  PEM  dla

częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz (stacje bazowe telefonii komórkowej) wynosi 7 m/V.

Cel przyjęty przez gminę to utrzymanie poziomu PEM na obecnym poziomie.
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Tabela 18. Realizacja zadań z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi 

Lp. Nazwa zadania
Realizator

zadania

Koszty poniesiona

w 2019 roku

Koszty poniesione

w 2020 roku

Źródło

finansowania
Stopień wykonania zadania

1.

Monitoring stanu

środowiska

w zakresie PEM

GIOŚ w

Opolu

Pomiary są zlecane centralnie i nie ma możliwości

podania odrębnych kosztów dla Gminy 
NFOŚiGW 

Zgodnie z Państwowym

Monitoringiem Środowiska na

terenie gminy Zdzieszowice

pomiar PEM był realizowany

w 2020 r. w 1 punkcie

w Zdzieszowicach 
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Ochrona przed polami elektromagnetycznymi – podsumowanie:

W  ramach  obszaru  ochrony  przed  promieniowaniem  elektromagnetycznym  w  gminie

Zdzieszowice zostało zrealizowane jedno zadanie w latach 2019-2020.  Zadanie zostało wykonane

przez GIOŚ w Opolu polegało na monitoringu stanu środowiska w zakresie PEM.
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4.9 Zagrożenie poważnymi awariami

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j.  Dz. U. 2020, poz. 1219)

definiuje  poważną  awarię  jako  zdarzenie,  w  szczególności  emisję,  pożar  lub  eksplozję,  powstałe

w trakcie  procesu przemysłowego,  magazynowania  lub transportu,  w których występuje jedna lub

więcej  niebezpiecznych substancji,  prowadzące  do natychmiastowego powstania  zagrożenia  życia,

zdrowia ludzi, środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Głównym  celem  z  zakresu  zapobiegania  poważnym  awariom  w  gminie  to  zapobieganie

wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia.
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Tabela 19. Realizacja zadań z zakresu zagrożenia poważnymi awariami 

Lp. Nazwa zadania
Realizator

zadania

Poniesione koszty

w 2019 roku

Poniesione koszty

w 2020 roku

Źródło

finansowania

Stopień wykonania

zadania

1.

Wyposażenie służb

w odpowiedni sprzęt

służący do walki ze

skutkami poważnych awarii.

Informowanie

społeczeństwa o sposobach

postępowania w sytuacji

wystąpienia zagrożeń 

Urząd

gminy 

Wóz bojowy:

10 000 000 zł,

Skrzynie wraz

z wyposażeniem:22

000 zł 

Łóżka polowe: 2 689

zł, 

Naprawa oświetleni:

4 000 zł, 

Naprawa syreny:

1 352,00 zł 

Wóz bojowy:

-70% środki własne

budżetu gminy, 

- 30% WFOŚiGW

w Opolu 

Skrzynie, łózka,

oświetlenie,

naprawa syreny –

środki własne

z budżetu gminy 

2019 r.:

- dla OSP Krępna

zakupiono Wóz Bojowy

marki Volvo wraz

z wyposażeniem,

- zakupiono skrzynie wraz

z wyposażeniem do

usuwania skutków

zagrożeń np. 

Wichur 2020 r.:

- wyposażenie alarmowe

na działań OC (łóżka

polowe)

- naprawa oświetlenia

w magazynie OC, 

- naprawa syreny

elektronicznej  
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Zagrożenie poważnymi awariami– podsumowanie

W latach 2019-2020 na  terenie  gminy Zdzieszowice  w obszarze  interwencji  zapobieganie

poważnym  awariom  zrealizowano  jedno  zadanie.  Zadanie  polegało  na  wyposażeniu  służb

w odpowiedni sprzęt służący do walki z poważnymi awariami na to zadanie gmina 10 008 041 zł. 
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4.10 Zasoby geologiczne

Wydobywanie kopalin ze złóż wprowadza przeważnie nieodwracalne zmiany w środowisku.

Ochrona  zasobów  kopalin  dotyczy  ograniczenia  ich  wydobycia  do  wielkości  gospodarczo

uzasadnionych. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020r.,

poz. 1064) określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w

zakresie:  prac  geologicznych,  wydobywania  kopalin  ze  złóż,  podziemnego  bezzbiornikowego

magazynowania  substancji,  podziemnego  składowania  odpadów  oraz  podziemnego  składowania

dwutlenku  węgla  w celu  przeprowadzenia  projektu  demonstracyjnego  wychwytu  i  składowania

dwutlenku węgla.  

Głównym celem z zakresu zasobów geologicznych jaki wyznaczyła sobie gmina Zdzieszowice

jest ocena i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin.

Gmina Zdzieszowice nie realizowała zadań z zakresu zasobów geologicznych w latach 2019-2020.
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5. ANALIZA  WSKAŹNIKÓW  MONITOROWANIA  EFEKTYWNOŚCI
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Podstawą monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska jest sprawozdawczość oparta

na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska. W celu nadzoru nad realizacją opracowanego

programu  przyjęte  zostały  wskaźniki,  które  będą  pomocne  w  przedstawianiu  stopnia  realizacji

założonych  zadań  -  analiza  tych  wskaźników  miała  być  podstawą  do  korekty  i  weryfikacji

przedsięwzięć  planowanych  w  Programie  Ochrony  Środowiska.  Wybrane  wskaźniki  zostały

przedstawione w tabeli 20.

Do analizy wskaźników monitorowania przyjęto lata 2018– 2020 jako zakres czasowy raportu

z wykonania programu ochrony środowiska.

Tabela 20. Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zdzieszowice

na lata 2018 - 2020

Wskaźnik

Wartość wskaźnika

2018 r. 2019 r. 2020 r.

Liczba ludności [os.] 15 752 15 722 15 516

Długość sieci wodociągowej [km] 78,4 78,9 78,9

Długość sieci kanalizacji sanitarnej [km] 69,4 70,8 70,9

Poziom zanieczyszczenia powietrza według
oceny rocznej 

[klasa jakości powietrza]

SO2 - A SO2 - A SO2 - A

NO2 - A NO2 - A NO2 - A

CO - A CO - A CO - A

C6H6 - A C6H6 - A C6H6 - A

PM10 - C PM10 - C PM10 - C

PM2,5 - C PM2,5 - C PM2,5 - C

Pb - A Pb - A Pb - A

As - A As - A As - A

Cd - A Cd - A Cd - A

Ni - A Ni - A Ni - A
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Wskaźnik

Wartość wskaźnika

2018 r. 2019 r. 2020 r.

B(a)P - C B(a)P - C B(a)P - C

O3 – A O3 – C O3 – A 

Ilość oczyszczonych ścieków w ciągu roku
[dam3]

565 528 579

Liczba przyłączy kanalizacyjnych [szt.] 1 811 1 829 1 852

Liczba przyłączy wodociągowych [szt.] 2 186 2 204 2 218

Ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni
[dam3]

565,0 528,0 579

Udział mieszkańców korzystających z sieci
wodociągowej [%]

99 99 brak danych

Udział mieszkańców korzystających
z kanalizacji sanitarnej [%]

83,6 83,8 brak danych

Zużycie wody na jednego mieszkańca [m3/rok] 24,5 25,9 25,9

Lesistość w % 14,3 14,2 14,3

Liczba pomników przyrody [szt.] 2 2 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS
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6. Podsumowanie

Raport  z  realizacji  Programu Ochrony Środowiska dla  gminy Zdzieszowice obejmuje lata

2019-2020. Głównym celem opracowania jest analiza realizacji zadań, które zostały zaplanowane do

wykonania w zakresie poprawy stanu środowiska na terenie gminy. 

Raport  opiera  się  o  dane  powszechnie  dostępne,  publikowane  przez  Główny  Urząd

Statystyczny  oraz  dane  uzyskane  z  instytucji  zobowiązanych  do  udostępnienia  informacji

o środowisku.

Łączne  koszty  poniesione  na  zadania  z  zakresu  ochrony środowiska  ukształtowały  się  na

poziomie  ok.  24 337 284,92  zł.  W  latach  2019-2020  zrealizowano  łącznie  45  zadania,  które

obejmowały  10  obszarów  interwencji.  W  związku  z  brakiem  danych  o  konkretnych  nakładach

finansowych dla części  zadań realizowanych w ramach obszarów interwencji,  jest  to z pewnością

koszt zaniżony.

Tabela 21. Koszty realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2019-2020

Obszar interwencji
Liczba

wykonanych zadań
Koszty poniesione w latach

2018-2019 [zł]
Działalność edukacyjna 4 68 236,17

Zasoby przyrodnicze 6 812 829,27

Gospodarowanie wodami, gospodarka
wodno-ściekowa 

12 1 786 882,34

Gleby 1 Brak danych 

Gospodarka odpadami i zapobieganie
powstawaniu odpadów 

5 3 544 807,15

Ochrona klimatu i jakości powietrza 6 4 231 907,92

Zagrożenie przed hałasem 9 3 881 201,15

Pola elektromagnetyczne 1 Brak danych 

Zagrożenie poważnymi awariami 1 10 030 041

Zasoby geologiczne - -

SUMA 45 24 337 284,92

Źródło: opracowanie własne
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