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1.

CEL SPORZĄDZANIA PROGNOZY

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów
dokumentów strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 oraz art. 51
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska Powiatu
Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 tworzona jest w celu
określenia wpływu na środowisko założonych w niej celów oraz zadań krótkoi długoterminowych. W niniejszym dokumencie przedstawiono możliwe pozytywne
i negatywne skutki realizacji zadań zawartych w wyżej wymienionym programie. Wskazano
również zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom
a w przypadku ich wystąpienia, sposoby ich minimalizacji.
Prognoza ta podlega opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

2.

ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY

Zakres Prognozy jest zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z tym artykułem prognoza powinna:
1) zawierać:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz
jego powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej
przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
2) określać, analizować i oceniać:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku
braku realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele
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i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
a także na środowisko, a w szczególności na:
 różnorodność biologiczną,
 ludzi,
 zwierzęta,
 rośliny,
 wodę,
 powietrze,
 powierzchnię ziemi,
 krajobraz,
 klimat,
 zasoby naturalne,
 zabytki,
 dobra materialne,
 z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska
i między oddziaływaniami na te elementy;
3) przedstawiać:
a. rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
b. biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania
alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do
tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub
luk we współczesnej wiedzy.

3.

ZASTOSOWANE METODY I WYKORZYSTANE
MATERIAŁY

W niniejszej prognozie ocenie zostały poddane zadania własne powiatu oleskiego.
Zadania te oceniane były za pomocą tzw. tabeli macierzy skutków środowiskowych.
W prognozie analizowano wpływ realizacji zadań zawartych w „Programie…” na
poszczególne komponenty środowiska, a w szczególności na:
 obszary NATURA 2000,
 różnorodność biologiczną,
 ludzi,
 zwierzęta,
 rośliny,
 wodę,
 powietrze,
 powierzchnię ziemi,
 krajobraz,
 klimat,
 zasoby naturalne,
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 zabytki,
 dobra materialne.
Ocena poszczególnych zadań była kompleksowa, gdyż brano pod uwagę wszelkie
pozytywne, negatywne, pośrednie, bezpośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe oddziaływania na środowisko. Do oceny zastosowano
znaki („+” oddziaływanie pozytywne, „–” oddziaływanie negatywne, „0” brak
oddziaływania), które w przejrzysty sposób przedstawiają wpływ realizacji danego zadania na
środowisko. Wielu zadań nie da się ocenić w sposób jednoznaczny, gdyż skutki wynikające
z ich realizacji będą zarówno pozytywne jak i negatywne (np. modernizacja i rozbudowa
dróg).
Przy tworzeniu niniejszej prognozy korzystano z:
 danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Oleśnie,
 informacji zawartych w raportach i opracowaniach: Ministerstwa Ochrony
Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska, Głównego Urzędu Statystycznego,
 literatury fachowej,
 danych uzyskanych przez autorów prognozy.

4.

INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO
POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI

W prognozie oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska wzięto pod
uwagę cele dotyczące poszczególnych składników środowiska oraz kierunki działań, dzięki
którym możliwe będzie osiągnięcie zamierzonych celów. Główne cele zawarte w programie
związane są z: ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza, ograniczeniem negatywnego
oddziaływania hałasu, a także ochroną przyrody i krajobrazu. Z założenia realizacja
poszczególnych celów skutkować powinna ogólną poprawą stanu środowiska, co korzystnie
wpłynie na zdrowie i jakość życia ludności powiatu oleskiego.
Poniżej przedstawiono dokumenty uwzględnione w programie oraz powiązane z nimi cele.
Dokumenty:
 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności
 Strategia Rozwoju Kraju 2020
 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”
 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012 – 2020
 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
 Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030)
 Plany Gospodarki Wodami
 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.
 Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO 2022)
 Krajowy Program Zapobiegania Powstawaniu Odpadów
 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032
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 Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności
Biologicznej
 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego
 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2017
 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020
 Program Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej ze względu na przekroczenia
poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego
benzo(a)pirenu wraz planem działań krótkoterminowych
Cele zgodne z powyższymi dokumentami do zrealizowania w powiecie oleskim:
 Ochrona klimatu i jakości powietrza – cel długoterminowy – Osiągnięcie jakości
powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego
PM10 w powietrzu na terenie powiatu oraz utrzymanie jakości powietrza
atmosferycznego, zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska.
Kontynuacja działań w celu spełnienia wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza.
 Hałas – cel długoterminowy – Ocena narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny
hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.
Ochrona mieszkańców powiatu oleskiego przed hałasem zagrażającym zdrowiu lub
jakości życia.
 Pola elektromagnetyczne – cel długoterminowy – Monitoring i badanie poziomu pól
elektromagnetycznych.
 Gospodarowanie wodami i gospodarka wodnościekowa – cel długoterminowy –
Racjonalne gospodarowanie zasobami wód powierzchniowych i podziemnych oraz
skuteczna ochrona przed powodzią. Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu –
potencjału wszystkich wód w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości
ekologicznej cieków.
 Gospodarka odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów – cel długookresowy –
Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego
rozwoju oraz stworzenie niezbędnej infrastruktury do selektywnego zbierania
odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich efektywny recykling.
 Gleby – cel długookresowy – Rozpowszechnienie dobrych praktyk rolnych i leśnych
oraz przeciwdziałanie degradacji terenów.
 Zasoby przyrodnicze – cel długookresowy – Zachowanie bogatej różnorodności
przyrody. Zwiększenie areału zalesień, poprawa stanu zdrowotnego lasów oraz wzrost
różnorodności biologicznej.
 Działania edukacyjne – cel długookresowy – Podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
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5.

OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO
STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH
ZMIAN TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

5.1. Charakterystyka ogólna powiatu oleskiego
Powiat oleski położony jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego.
Od wschodu graniczy on z województwem śląskim, od północy z województwem łódzkim,
a od zachodu i południa z powiatami wchodzącymi w skład województwa opolskiego:
kluczborskim, opolskim oraz strzeleckim (rys.1).

Rys. 1 Położenie powiatu oleskiego i poszczególnych jego gmin w województwie opolskim.
(źródło: cms.netkoncept.com, www.osp.org.pl)

Powierzchnię powiatu oleskiego wynoszącą 973 km2 zamieszkuje zgodnie z danymi
GUS 65 306 tys. ludzi. W skład powiatu wchodzą:
 gminy miejsko-wiejskie: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka,
 gminy wiejskie: Radłów, Rudniki, Zębowice.
Największą gminą pod względem powierzchni jest Gmina Olesno, najmniejszą zaś
Gmina Zębowice. Powierzchnię poszczególnych gmin przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 1 Powierzchnia gmin wchodzących w skład powiatu oleskiego.
Powierzchnia
[km2]
[%]
163
16,75
154
15,83
241
24,77
103
10,59
116
11,92
100
10,28
96
9,87

Gmina
Gmina Dobrodzień
Gmina Gorzów Śląski
Gmina Olesno
Gmina Praszka
Gmina Radłów
Gmina Rudniki
Gmina Zębowice
(źródło: GUS)
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Większą część powierzchni powiatu oleskiego stanowią użytki rolne (59,61%).
Na uwagę zasługuje duży udział gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
(36,24%) ogólnej powierzchni powiatu.
Tabela 2 Kierunki wykorzystania powierzchni w powiecie oleskim.
Grunty
Powiat

oleski
(źródło: GUS)

Powierzchnia
ogółem

Użytki
rolne

leśne oraz
zadrzewione
i zakrzewione

zabudowane
i zurbanizowane

pod
wodami

Pozostałe

[ha]

[ha]

[ha]

[ha]

[ha]

[ha]

97338

58022

35274

3357

282

403

Według danych GUS, liczba ludności powiatu oleskiego na koniec 2015 r. wynosiła
65306 mieszkańców. Ilość mieszkańców w miastach wynosiła 23591 natomiast na wsi
41 715. Gęstość zaludnienia wynosi 67 osób/km2. W ostatnich latach zauważalny jest
sukcesywny spadek liczby ludności, prognoza GUS wskazuje, że trend ten zostanie
utrzymany (Tab. 3). Przewiduje się, że w roku 2035 powiat oleski może zamieszkiwać tylko
54700 osób.
Tabela 3 Liczba ludności powiatu oleskiego.
Rok
2015
Liczba
65 306
ludności
[os.]
( źródło: GUS)

2020

Prognoza
2025
2030

2035

61700

59700

54700

57300

Wg W. Okołowicza i D. Martyn powiat oleski położony jest w obrębie dwóch regionów
klimatycznych: śląsko – wielkopolskiego (część północno - zachodnia powiatu) oraz
małopolskiego (część południowo – wschodnia powiatu). Region śląsko – wielkopolski
odznacza się wyraźną przewagą wpływów oceanicznych, niższymi od przeciętnych
amplitudami temperatur, wczesną wiosną i latem oraz łagodną, krótką zimą. Region
małopolski cechuje się dużym wpływem oceanizmu, dużymi opadami oraz stosunkowo
długim latem i zimą.
Przez teren powiatu oleskiego przebiegają drogi krajowe (nr 11, 42, 43, 45, 46) oraz
wojewódzkie (nr 487, 494, 901).
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Rysunek 2 Sieć dróg krajowych i wojewódzkich na terenie powiatu oleskiego
(źródło: www.zdw.opole.pl)

Sieć dróg publicznych (powiatowych i gminnych) o twardej nawierzchni jest dobrze
rozwinięta. Łączna długość tych dróg na koniec 2015 r. wynosiła 646,1 km, z czego 303,3 km
stanowiły drogi powiatowe, a 342,8 km drogi gminne (Tab. 4).
Tabela 4 Drogi publiczne o twardej nawierzchni w powiecie oleskim
Drogi publiczne o twardej nawierzchni
Powiat
powiatowe
gminne
[km]
[km]
oleski
303,3
342,8
(źródło: GUS za rok 2015)

Na koniec 2014 r. na terenie powiatu oleskiego zarejestrowanych było 4344 podmiotów
gospodarki narodowej. Głównymi sektorami gospodarki są: rzemiosło, usługi, stolarstwo,
przemysł motoryzacyjny. Dobrze rozwinięte jest rolnictwo. Charakterystyczne dla obszaru
powiatu są uprawy zbóż oraz hodowla trzody chlewnej.

5.2. Ocena stanu środowiska
ZASOBY PRZYRODNICZE
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) formami ochrony przyrody są:
- parki narodowe,
- rezerwaty przyrody,
- parki krajobrazowe,
- obszary chronionego krajobrazu,
- obszary Natura 2000,
9

-

pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne,
użytki ekologiczne,
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Na terenie powiatu oleskiego występuje wiele form ochrony przyrody, z czego
najwięcej jest pomników przyrody. Szczegółowy wykaz tych form przedstawiony został
w tabeli 5. Obszary prawnie chronione zajmują 9% ogólnej powierzchni powiatu, co jest
wartością mniejszą niż średnia dla województwa opolskiego (27,2%).
Tabela 5 Formy ochrony przyrody na terenie powiatu oleskiego
Nr
rej.
woj.
19

Forma ochrony
przyrody
pomnik
przyrody

33

pomnik
przyrody

54

pomnik
przyrody

66

pomnik
przyrody

76

pomnik
przyrody

106

pomnik
przyrody

196

pomnik
przyrody

200

pomnik
przyrody

327

pomnik
przyrody

363

pomnik
przyrody

Opis formy
ochrony
pojedynczy okaz
z gatunku cis
pospolity (Taxus
baccata)
grupa drzew
z gatunku dąb
szypułkowy
(Quercus robur) –
3 szt.
grupa drzew
z gatunku sosna
pospolita (Pinus
sylvestris) –
2 szt. zrośnięte
ze sobą
pojedynczy okaz
z gatunku dąb
szypułkowy
(Quercus robur) –
6 szt.
Grupa drzew
z gatunku dąb
szypułkowy
(Quercus robur) –
2 szt.
Pojedynczy okaz
z gatunku modrzew
europejski (Larix
decidua)
Pojedynczy okaz
z gatunku klon
jawor (Acer
platanoides)
głaz narzutowy granit
szaroczerwony
Pojedynczy okaz
z gatunku platan
klonolistny
(Platanus acerifolia)
pojedynczy okaz
z gatunku miłorząb
dwuklapowy (Ginko
biloba)

Podstawa prawna

Gmina

Obręb

Data
utworzenia /
ustanowienia

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Zębowice

Kadłub Wolny

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 6.poz. 23

Olesno

Boroszów

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Gorzów
Śląski

Nowa Wieś
Oleska

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Zębowice

Radawie

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Zębowice

Osiecko

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Zębowice

Zębowice

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Radłów

Biskupice

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Olesno

Łomnica

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Gorzów
Śląski

Uszyce

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Zębowice

Zębowice

21.11.2005

10

Nr
rej.
woj.

Forma ochrony
przyrody

383

pomnik
przyrody

384

pomnik
przyrody

385

pomnik
przyrody

386

pomnik
przyrody

446

pomnik
przyrody

447

pomnik
przyrody

448

pomnik
przyrody

449

pomnik
przyrody

451

pomnik
przyrody

452

pomnik
przyrody

453

pomnik
przyrody

615

pomnik
przyrody

616

pomnik
przyrody

617

pomnik
przyrody

618

pomnik
przyrody

Opis formy
ochrony
pojedynczy okaz
z gatunku dąb
szypułkowy
(Quercus robur) –
4 szt.
Pojedynczy okaz
z gatunku klon
jawor (Acer
pseudoplatanus)
pojedynczy okaz
z gatunku dąb
szypułkowy
(Quercus robur)
pojedynczy okaz
z gatunku dąb
szypułkowy
(Quercus robur)
grupa drzew
z gatunku buk
pospolity (Fagus
silvatica) – 3 szt.
pojedynczy okaz
z gatunku dąb
szypułkowy
(Quercus robur)
grupa drzew
z gatunku buk
pospolity (Fagus
silvatica) – 2 szt.
pojedynczy okaz
z gatunku dąb
szypułkowy
(Quercus robur)
Pojedynczy okaz
z gatunku
kłokoczka
południowa
(Staphylea pinnata)
pojedynczy okaz
z gatunku dąb
szypułkowy
(Quercus robur)
pojedynczy okaz
z gatunku jodła
pospolita (Abies
alba)
pojedynczy okaz
z gatunku dąb
szypułkowy
(Quercus robur)
pojedynczy okaz
z gatunku lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)
pojedynczy okaz
z gatunku lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)
pojedynczy okaz
z gatunku lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

Podstawa prawna
Dz. Urz. Woj
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz 2231

Gmina

Obręb

Data
utworzenia /
ustanowienia

Zębowice

Radawie

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Zębowice

Osiecko

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Zębowice

Osiecko

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Zębowice

Osiecko

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Dobrodzień

Dobrodzień

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Dobrodzień

Dobrodzień

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Olesno

Olesno

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Olesno

Olesno

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Gorzów
Śląski

Gorzów Śląski

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Gorzów
Śląski

Gorzów Śląski

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 XI
2005.Nr 72.poz. 2231

Radłów

Sternalice

21.11.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 21
IX 2001.Nr 84.poz. 689

Rudniki

Dalachów

05.10.2001

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 21
IX 2001.Nr 84.poz. 689

Rudniki

Jaworzno

05.10.2001

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 21
IX 2001.Nr 84.poz. 689

Rudniki

Jaworzno

05.10.2001

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 21
IX 2001.Nr 84.poz. 689

Rudniki

Jaworzno

05.10.2001
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Nr
rej.
woj.

Forma ochrony
przyrody

Opis formy
ochrony
pojedynczy okaz
z gatunku lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)
pojedynczy okaz
z gatunku dąb
szypułkowy
(Quercus robur)
pojedynczy okaz
z gatunku lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)
pojedynczy okaz
z gatunku lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)
pojedynczy okaz
z gatunku lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)
pojedynczy okaz
z gatunku lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)
pojedynczy okaz
z gatunku lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)
pojedynczy okaz
z gatunku
kasztanowiec
zwyczajny
(Aesculus
hippocastanum)
pojedynczy okaz
z gatunku dąb
szypułkowy
(Quercus robur)
pojedynczy okaz
z gatunku jesion
wyniosły (Fraxinus
excelsior)
śródleśne bagno
będące zarastającym
starorzeczem rzeki
Prosny

619

pomnik
przyrody

620

pomnik
przyrody

621

pomnik
przyrody

622

pomnik
przyrody

623

pomnik
przyrody

624

pomnik
przyrody

625

pomnik
przyrody

626

pomnik
przyrody

627

pomnik
przyrody

628

pomnik
przyrody

700

użytek
ekologiczny
„Starorzecze
Prosny I”

702

użytek
ekologiczny
„Tarzanisko”

bagno śródleśne

703

użytek
ekologiczny
„Lęgowisko”

bagno śródleśne

704

użytek
ekologiczny
„Ostoja I”

bagno śródleśne

707

użytek
ekologiczny
„Torfowisko”

bagno śródleśne

Podstawa prawna

Gmina

Obręb

Data
utworzenia /
ustanowienia

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 21
IX 2001.Nr 84.poz. 689

Rudniki

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 21
IX 2001.Nr 84.poz. 689

Rudniki

Mirowszczyzna

05.10.2001

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 21
IX 2001.Nr 84.poz. 689

Rudniki

Stary Bugaj

05.10.2001

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 21
IX 2001.Nr 84.poz. 689

Rudniki

Stary Bugaj

05.10.2001

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 21
IX 2001.Nr 84.poz. 689

Rudniki

Stary Bugaj

05.10.2001

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 21
IX 2001.Nr 84.poz. 689

Rudniki

Żytniów

05.10.2001

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 21
IX 2001.Nr 84.poz. 689

Rudniki

Żytniów

05.10.2001

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 21
IX 2001.Nr 84.poz. 689

Rudniki

Żytniów

05.10.2001

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 21
IX 2001.Nr 84.poz. 689

Rudniki

Żytniów

05.10.2001

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 21
IX 2001.Nr 84.poz. 689

Rudniki

Żytniów

05.10.2001

Gorzów
Śląski

Gorzów Śląski

22.12.2003

Olesno

Boroszów

22.12.2003

Olesno

Boroszów

22.12.2003

Olesno

Wojciechów

10.01.1997

Olesno

Wojciechów

10.01.1997

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 8
XII 2003 .Nr 109.poz.
2304
Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 8
XII 2003 .Nr 109.poz.
2304
Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 8
XII 2003 .Nr 109.poz.
2304
Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 27
XII 1996 .Nr 33/96
Dz. Urz. Woj.
Częstochowskiego z
dnia 27 XII 1996 .Nr
33/96

12

Jaworzno Bankowe

05.10.2001

Nr
rej.
woj.

Forma ochrony
przyrody

Opis formy
ochrony

708

użytek
ekologiczny
„Suchy Staw”

bagno śródleśne

709

użytek
ekologiczny
„Stawek”

łąki śródleśne

710

użytek
ekologiczny
„Bagienko”

bagno śródleśne

711

użytek
ekologiczny
„Oczko I”

bagno śródleśne

712

użytek
ekologiczny
„Babrzysko”

bagno śródleśne

713

użytek
ekologiczny
„Krzyżówka”

bagno śródleśne

714

użytek
ekologiczny
„Olszynka”

bagno śródleśne

715

użytek
ekologiczny
„Kąpieliska”

bagno śródleśne

716

użytek
ekologiczny
„Knieja”

bagno śródleśne w
naturalnej sukcesji

717

736

użytek
ekologiczny
„Łąka przy
pomnikach
przyrody”
Zespół
przyrodniczokrajobrazowy
„Kocia Góra”

Podstawa prawna
Dz. Urz. Woj.
Częstochowskiego z
dnia 27 XII 1996 .Nr
33/96
Dz. Urz. Woj.
Częstochowskiego z
dnia 27 XII 1996 .Nr
33/96
Dz. Urz. Woj.
Częstochowskiego z
dnia 27 XII 1996 .Nr
33/96
Dz. Urz. Woj.
Częstochowskiego z
dnia 27 XII 1996 .Nr
33/96
Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 8
XII 2003 .Nr 109.poz.
2304
Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 8
XII 2003 .Nr 109.poz.
2304
Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 8
XII 2003 .Nr 109.poz.
2304
Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 8
XII 2003 .Nr 109.poz.
2304
Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 8
XII 2003 .Nr 109.poz.
2304

Gmina

Obręb

Data
utworzenia /
ustanowienia

Olesno

Wachów

10.01.1997

Olesno

Wysoka

10.01.1998

Olesno

Leśna

10.01.1999

Praszka

Lachowskie

10.01.2000

Radłów

Olesno

22.12.2003

Radłów

Olesno

22.12.2003

Rudniki

Olesno

22.12.2003

Rudniki

Olesno

22.12.2003

Zębowice

Knieja

22.12.2003

łąka śródleśna

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 8
XII 2003 .Nr 109.poz.
2304

Zębowice

Zębowice

22.12.2003

Obszar wzniesień
morenowych
porośniętych lasami

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 8
XII 2003 .Nr 109.poz.
2303

Kolonowskie
Kolonowskie
Dobrodzień

13

22.12.2003

Nr
rej.
woj.

Forma ochrony
przyrody

783

obszar
chronionego
krajobrazu
„Lasy
Stobrawsko –
Turawskie”

790a

obszar
chronionego
krajobrazu
„Załęcze –
Polesie”

866

pomnik
przyrody

867

Zespół
przyrodniczo –
krajobrazowy
„Pradolina i
źródliska rzeki
Stobrawa”

940

Użytek
ekologiczny
„Jelonki”

Opis formy
ochrony

rozległe kompleksy
leśne i obszary
zlewniowe

ekosystem pól
i lasów, z dolinami,
ciekami i
naturalnymi
zespołami
roślinnymi
pojedynczy okaz
z gatunku jodła
pospolita (Abies
alba)
źródlisko i górny
odcinek rzeki
Stobrawa z dobrze
wykształconymi
zbiorowiskami
łąkowymi i leśnymi
wraz ze
stanowiskami
chronionych
gatunków roślin
i zwierząt
łąka śródleśna na
siedlisku boru
świeżego,
w otoczeniu
drzewostanu
sosnowego
z przechodzącym
rowem
melioracyjnym

Podstawa prawna

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 17
VII 1989.Nr 19.poz.
231

Gmina
Chrząstowice,
Domaszowice
Izbicko,
Jemielnica,
Kluczbork,
Kolonowskie,
Lasowice
Wielkie,
Lubsza,
Łubniany,
Namysłów,
Ozimek,
Pokój,
Strzelce
Opolskie,
Świerczów,
Tarnów
Opolski,
Turawa,
Wołczyn,
Zawadzkie,
Zębowice

Obręb

Data
utworzenia /
ustanowienia

Wszystkie obręby
gmin lub ich
części
zlokalizowanych
31.07.1989
w granicach
obszaru
chronionego
krajobrazu

Rudniki

Dalachów,
Janinów,
Polesie,
Słowików

31.05.2007

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 29
XI 2005 .Nr 77.poz.
2412

Radłów

Sternalice

13.12.2005

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 15
XII 2005.Nr 83.poz.
2802

Olesno

Olesno

29.12.2005

Uchwała Nr
XXXVII/292/10Rady
Gminy Rudniki z dn. 30
07 2010 w sprawie
uznania za użytek
ekologiczny (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego z dn.
14.10.2010 Nr 119. Poz.
1311)

Rudniki

Jelonki

28.10.2010

Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 16 V
2007.Nr 35.poz. 1371

(źródło: RDOŚ)

Na szczególną uwagę zasługują obszary chronionego krajobrazu „Lasy StobrawskoTurawskie” oraz „Załęcze-Polesie”. Są to tereny o dużej powierzchni, ciekawym krajobrazem
i bogactwem flory i fauny.
Obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” rozciąga się na
powierzchni 118367 ha. Cechą charakterystyczną tego terenu są stosunkowo dobrze
zachowane, zróżnicowane gatunkowo i siedliskowo lasy. Występują tu bory mieszane
wilgotne i świeże, grądy, olsy, łęgi, buczyny, dąbrowy oraz liściaste lasy mieszane.
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Dodatkowo krajobraz bogaty jest w liczne cieki, tereny zabagnione i podmokłe, stawy oraz
polodowcowe moreny i wydmy. Na obszarze tym spotkać można liczne gatunki ptaków,
ssaków czy roślin. Wśród nich wymienić można takie jak: bekas (Gallinago gallinago),
bocian czarny (Ciconia nigra), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), łabędź niemy (Cygnus
olor), borsuk (Meles meles), bóbr europejski (Castor fiber), jeż zachodni (Erinaceus
europaeus), wydra europejska (Lutra lutra), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia),
listera jajowata (Listera ovata), widłak goździsty (Lycopodium clavatum).
Obszar chronionego krajobrazu „Załęcze – Polesie” o powierzchni 353 ha obejmuje
w całości lub w części miejscowości: Dalachów, Janinów, Polesie i Słowików. Obszar ten
powstał dla ochrony naturalnego środowiska, utrzymania oraz wzbogacenia różnorodności
biologicznej, utrzymania wzajemnych relacji pomiędzy polami uprawnymi, osiedlami
wiejskimi i zespołami zieleni oraz dla zapewnienia warunków do rozwoju turystyki
i rekreacji.
Na terenie powiatu oleskiego wyznaczono obszary cenne pod względem przyrodniczym
i krajobrazowym, które powinny zostać objęte ochroną prawną, należą do nich:
 proponowane parki krajobrazowe
 Dolina Małej Panwi


proponowane obszary chronionego krajobrazu






Dolina Prosny
Wzniesienie Kozłowicko-Jaworzańskie,
Dolina Liswarty
proponowane rezerwaty przyrody
Osiczyńskie Modrzewie

Dodatkowo na terenie powiatu proponuje się znaczące poszerzenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Propozycje obszarów chronionych
znajdują się również w opracowaniu „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Górnej
Prosny” sporządzonym dla Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”. Wszystkie te
propozycje powinny być uwzględniane w gminnych programach ochrony środowiska.
Wyznaczono także obszary występowania siedlisk chronionych i zagrożonych
wyginięciem w skali europejskiej, które wymagają ochrony prawnej, są to:
 Stare Olesno (kompleks stawów),
 Skrońsko (lasy liściaste).
Na terenie powiatu oleskiego leży obszar Natura 2000 – „Dolina Małej Panwi”. Dolina
Małej Panwi to obszar odznaczający się zróżnicowaną morfologią, którą tworzą
plejstoceńskie terasy, denudowane, peryglacjalne równiny lodowcowe i wodnolodowcowe
z licznie występującymi wydmami. Mała Panew zaliczana jest do jednych z najbardziej
naturalnych nizinnych rzek regionu. Rzeka charakteryzuje się naturalnym przebiegiem oraz
licznymi starorzeczami, meandrami i wyspami. Teren w głównej mierze porośnięty jest
lasami, wśród których na szczególną uwagę zasługują starodrzewia borów na wydmach
i morenach. Występują także bory bagienne oraz bagniska z roślinnością szuwarową. Dużą
wartość przyrodniczą przedstawiają spotykane tu torfowiska.
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Lasy
Lasy są niezwykle ważne dla człowieka. Spełniają szereg funkcji, pośród których
wymienić można te społeczne, ekologiczne i gospodarcze. Niezwykle ważne są funkcje
ekologiczne przejawiające się głównie kształtowaniem właściwego klimatu zarówno
lokalnego jak i globalnego, regulacją właściwych stosunków wodnych, przeciwdziałaniu
lawinom i osuwiskom.
Powiat oleski położony jest w dwóch regionach przyrodniczo – leśnych. Większość
powiatu położona jest w krainie małopolskiej, dzielnicy Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej,
pozostała część południowo – zachodnia (Bory Stobrawskie) leży w granicach krainy śląskiej,
dzielnicy Równiny Opolskiej. W dzielnicy Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej bór świeży
i mieszany ma większy udział (ok. 70%), mniejszy zaś las mieszany i bory wilgotne, spotyka
się także bór suchy. W drzewostanie dominuje sosna (ok. 75%), występuje również dąb,
olsza, brzoza. W Borach Stobrawskich 55% wszystkich siedlisk stanowi bór świeży i bór
mieszany. Pozostałe siedliska tej dzielnicy to bór mieszany wilgotny (ok. 20%) oraz lasy
mieszane (wilgotny i świeży). W drzewostanie przeważa sosna (ok. 70%), występuje także
dąb, buk, świerk oraz olsza.
Powierzchnia gruntów leśnych na koniec 2015 r. wynosiła 35120 ha, z czego 34339 ha
stanowiły lasy. Grunty leśne o powierzchni 30590 ha objęte są własnością Skarbu Państwa,
pozostałe 4459 ha gruntów leśnych jest własnością innych podmiotów, głównie osób
fizycznych. Należy podkreślić, że powiat oleski, w porównaniu do innych powiatów
województwa opolskiego, odznacza się zdecydowanie największą powierzchnią gruntów
leśnych będącą własnością osób fizycznych.
Wskaźnik lesistości powiatu oleskiego jest jednym z najwyższych w województwie
opolskim. Wynosi on 35,2 % przy średniej wojewódzkiej wynoszącej 26,5% i krajowej
29,2%. Poszczególne gminy wchodzące w skład powiatu oleskiego znacząco różnią się pod
względem lesistości (Tab. 6). Największą lesistością odznacza się Gmina Zębowice (61,2%),
najmniejszą zaś Gmina Rudniki (4,4%).
Tabela 6 Lesistość gmin powiatu oleskiego
Wyszczególnienie
Gmina Dobrodzień
Gmina Gorzów Śląski
Gmina Olesno
Gmina Praszka
Gmina Radłów
Gmina Rudniki
Gmina Zębowice
Powiat oleski

Lesistość [%]
47,2
22,1
42,1
26,1
34,6
4,4
61,2
35,2

(źródło: GUS)

W ciągu ostatnich paru lat zaobserwować można zwiększenie powierzchni lasów,
a więc i wskaźnika lesistości. Zakładając, że wzrost powierzchni lasów utrzymany będzie na
poziomie podobnym do ubiegłych lat (średnio 24,9 ha/rok pomiędzy latami 2003-2011) to
w roku 2020 wskaźnik lesistości wyniesie 35,4%
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Tabela 7 Powierzchnia lasów oraz lesistość powiatu oleskiego
lasy
lesistość
[ha]
[%]
2003
34045
35
2007
34190
35,1
2011
34244
35,2
2015
34339
35,3
2020
34467,9*
35,4*
* prognoza
(źródło: opracowanie własne na podstawie GUS)
rok

Środowisko leśne narażone jest na działanie wielu niekorzystnych czynników. Czynniki
te podzielić można na abiotyczne, biotyczne oraz antropologiczne. Przedstawiono je w tabeli
poniżej.
Tabela 8 Czynniki oddziałujące na środowisko leśne

(źródło: Raport o stanie lasów w Polsce 2011)

Szczególnie duże zagrożenie związane jest ze skumulowanym występowaniem tych
czynników.
WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Powiat oleski położony jest w obrębie dorzecza Odry (w prawej części). Jest to obszar
wododziałowy między pierwszorzędowymi dopływami Odry: Stobrawą, Wartą oraz Małą
Panwią. Cieki występujące na terenie powiatu są niewielkie – mają tu swoje odcinki
źródłowe. Najważniejszymi ciekami powiatu są Stobrawa i Prosna.
W regionie wodnym dorzecza Warty znajdują się następujące rzeki powiatu oleskiego:
Prosna powyżej km 180+750, Pawłowiczanka, Stara Prosna, Piaska, Wyderka, Julianpolka,
Ożarka, Jeżowski, Łomnica, Łomnicki, Sowczycki, Prąd, Borecki, Młynówka Kucobska,
Piskara, Kanał Ulgi oraz zbiorniki wodne: Psurów i Młyny II.
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W regionie wodnym dorzecza Odry znajdują się rzeki: Lublinica, Smolina, Bziniczka,
Skrzydłowicki, Grabok, Myślina, Od Bzionkowa, Stobrawa, Budkowiczanka, Dobra
i zbiornik wodny Dobrodzień.
Najwięcej rzek znajduje się na terenie gminy Olesno (10) i ich łączna długość wynosi
80 462 mb, na terenie gminy Dobrodzień (9) o łącznej długości 61 790 mb, w gminie Praszka
(4) o długości 42 490 mb, w gminie Gorzów Śląski (5) o długości 26 522 mb, w gminie
Radłów (4) o długości 22 804 mb, w gminie Rudniki (3) o długości 15 569 mb oraz w gminie
Zębowice odcinek rzeki Łomnicki o długości 1 700 mb, co daje łączną długość rzek 251 337
mb.
Zgodnie z informacjami zawartymi w Atlasie Rzeczpospolitej Polskiej obszar powiatu
oleskiego zalicza się do dwóch regionów hydrogeologicznych: śląsko – krakowskiego (część
północno – wschodnia powiatu) oraz wrocławskiego (część południowo – zachodnia).
Główne piętra wodonośne występują w utworach czwartorzędowych oraz
mezozoicznych. Zasobność pięter przeważnie jest średnia, miejscami brak jest formacji
wodonośnych (zwłaszcza w północnej i południowej części powiatu). Głębokość
występowania pierwszego zwierciadła wód podziemnych jest zróżnicowana. Na
przeważającej części obszaru głębokość ta jest mała (0 – 5 m). Większa (5 – 20 m), miejscami
sięgająca poniżej 20 m, występuje na obszarach gruntów spoistych.
POWIERZCHNIA ZIEMI
Na obszarze powiatu oleskiego dominują gleby rdzawe oraz płowe. W dolinach
większych cieków wodnych występują mady rzeczne.
Ponad połowę powierzchni powiatu oleskiego stanowią użytki rolne. Duży jest też
udział gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. W ostatnich latach zauważalny
jest spadek powierzchni użytków rolnych, sadów oraz łąk i pastwisk trwałych (Tab. 9).
Powierzchnia gruntów ornych w 2015 r. zmniejszyła się w stosunku do 2011 r., pomimo tego
grunty orne zajmują zdecydowanie największą powierzchnię spośród wszystkich użytków
rolnych.
Tabela 9 Podział użytków rolnych powiatu oleskiego
powiat

rok

oleski

2005
2010
2011
2015

razem
58482
58083
58022
57857

użytki rolne
w tym
grunty orne
sady
łąki i pastwiska trwałe
43713
308
12023
44040
290
11551
44001
286
11516
43915
279
11456
(źródło: GUS)

ZASOBY KOPALIN
Złoża kopalin są naturalnym nagromadzeniem minerałów, skał oraz innych substancji,
których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą.
Na terenie powiatu oleskiego występują złoża piasków formierskich, piasków i żwirów
oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej.
Występujące na obszarze powiatu oleskiego oraz udokumentowane w bazie PIG złoża
surowców naturalnych, przedstawione zostały w Tabeli 10
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Tabela 10 Udokumentowane złoża kopalin w powiecie oleskim
Zasoby
Nazwa złoża

Myślina I
Myślina II
Myślina III
Broniec
Bzionków
Gana
Główczyce
Grodzisko*
Kik I
Kik II
Kościeliska
Krzyżanowice
Kucoby
Kuczoby
Łomnica
Myślina IX
Myślina VIII
Olesno
Radawie 1*
Strojec
Śmiałki
Wachów
Wojciechów
Wygiełdów
Zdziechowice
Żytniów*
Nazwa złoża

Stan
zagospodarowania
złoża

geologiczne
bilansowe
(tys. ton)

przemysłowe
(tys. ton)

ZŁOŻA PIASKÓW FORMIERSKICH
Z
383,00
Z
544,15
Z
1344,00
ZŁOŻA PIASKÓW I ŻWIRÓW
Z
27
E
1618
P
9596
R
6329
Z
11
T
3412
2407
Z
8
Z
34
E
848
848
Z
49
Z
46
R
130
Z
115
E
59
Z
190
E
280
R
109
E
1173
277
Z
40
Z
14
P
7239
E
5009
4734
R
191
Zasoby
Stan
geologiczne
zagospodarowania
przemysłowe
bilansowe
złoża
(tys. m3)
(tys. m3)

Wydobycie
(tys. ton)

0
29
12
36
12
110
Wydobycie
(tys. m3)

ZŁOŻA SUROWCÓW ILASTYCH CERAMIKI BUDOWLANEJ
Bodzanowice
Z
231
Boroszów-1
R
193
Czerwone Osiedle
E
7650
2519
73
Faustianka
Z
3220
Janinów
Z
362
Kowale
P
4716
Olesno
Z
1488
(źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stan na 31 XII 2015 r.)

* - złoża zawierające piasek ze żwirem,
E – złoże eksploatowane,
M – złoże skreślone z bilansu zasobów w roku sprawozdawczym,
P – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (w kat. C2+D),
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R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1),
T – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo,
Z – złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane,

5.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku
realizacji projektu
Program Ochrony Środowiska ma na celu poprawę stanu środowiska a zaproponowane
w nim zadania własne powiatu z założenia powinny mieć pozytywny wpływ na środowisko.
Każda podejmowana inwestycja w fazie realizacji powoduje wyższy poziom oddziaływania
zwłaszcza pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, wytwarzania
odpadów itp. W fazie eksploatacyjnej nowo wybudowane obiekty lub instalacje nie stanowią
zagrożenia dla środowiska, ponieważ każda inwestycja jest poprzedzona raportem
oddziaływania na środowisko, w którym zostaną przeanalizowane wszystkie zagrożenia jakie
dana instalacja może stworzyć i jednocześnie są proponowane działanie techniczne,
technologiczne i organizacyjne redukujące do minimum jej oddziaływanie na środowisko.
Nie realizowanie zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska przyczyni się do
powstawania negatywnych zmian w środowisku, w szczególności spowodować może:
 pogorszenie jakości wód i zmniejszenie zasobów wodnych,
 wzrost zanieczyszczenia powietrza,
 zwiększenie poziomu hałasu,
 zmniejszenie lesistości,
 spadek walorów krajobrazowych,
 utratę bogatej różnorodności biologicznej,
 degradację gruntów.
Wszystkie te negatywne czynniki spowodują pogorszenie się jakości życia mieszkańców.

6.

ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA
OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

Znaczące oddziaływania związane z realizacją Programu Ochrony Środowiska mogą
wystąpić w przypadku przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.71).
Potencjalne oddziaływania mogą mieć charakter liniowy, punktowy lub rozproszony
i mogą wystąpić na obszarach, gdzie prowadzona będzie realizacja zadań inwestycyjnych.
Określenie zasięgu oddziaływań na środowisko wymaga indywidualnego podejścia dla
każdej inwestycji.

6.1. Wody powierzchniowe i podziemne
6.1.1. Wody powierzchniowe
W województwie opolskim realizowano w 2015 roku badania jakości wód
powierzchniowych, zgodnie z programem zatwierdzonym przez Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, obejmującym okres 2013 – 2015.
Zakres badań został określony na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części
wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. z 2011 r. nr 258, poz. 1550), zmienione
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rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz.
1558).
W roku 2015 badania monitoringowe jakości wód powierzchniowych przeprowadzono
w 31 punktach pomiarowo – kontrolnych (ppk), zlokalizowanych na rzekach oraz
w 3 punktach zlokalizowanych na sztucznych zbiornikach wodnych. W sumie badaniami
objęto 32 jednolite części wód powierzchniowych (jcw).
W punktach zlokalizowanych na rzekach realizowano następujące programy:
 Program monitoringu operacyjnego obszarów chronionych Natura 2000 – 2 ppk
 Program monitoringu operacyjnego – 28 ppk
 Program monitoringu obszarów narażonych na eutrofizację ze źródeł
komunalnych – 19 ppk
 Program monitoringu obszarów chronionych jakości wód powierzchniowych,
które są wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia – 2 ppk
 Program monitoringu badawczego realizowany na wodach granicznych
w ramach współpracy z Republiką Czeską – 2 ppk
W 9 ppk monitoring operacyjny realizowany był jedynie w zakresie wybranych
substancji priorytetowych, których wyniki monitoringu diagnostycznego (w latach 2010 –
2012) wykazały ich występowanie w ilości przekraczającej dopuszczalne stężenia.
Na rysunku 3 oraz w tabeli 11 przedstawiono lokalizacje punktów pomiarowo –
kontrolnych objętych monitoringiem w 2015 r. Numeracja ppk na rysunku jest zgodna
z numeracją w tabeli.
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Rysunek 3 Przekroje pomiarowo – kontrolne monitoringu wód powierzchniowych
w województwie opolskim w 2015 r. Czerwoną ramką zaznaczono przekrój pomiarowo –
kontrolny na terenie powiatu oleskiego.
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Tabela 11 Punkty pomiarowo – kontrolne monitoringu wód powierzchniowych w województwie opolskim w 2015 r
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Powiat oleski położony jest w obrębie dorzecza Odry, w jego prawej części. Jest to
obszar wododziałowy między pierwszorzędowymi dopływami Odry: Stobrawą, Wartą i Małą
Panwią. Cieki w granicach powiatu są niewielkie – mają tu swoje odcinki źródłowe.
Najważniejszymi ciekami odwadniającymi obszar powiatu są Stobrawa i Prosna.
W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu realizował
badania jakości wód powierzchniowych w 1 punkcie pomiarowo-kontrolnym na terenie
powiatu oleskiego. W ramach monitoringu operacyjnego w zakresie wybranych substancji
priorytetowych objęto badaniami rzekę Prosnę (dopływ Warty) w Praszce.
Zawartość WWA (benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu) nie odpowiadała
stanowi dobremu. (źródło: WIOŚ)
Ocenę JCW Prosna do Wyderki przeprowadzono na podstawie badań w ramach
monitoringu diagnostycznego wykonanych w roku 2011 w ppk Prosna – Praszka,
monitoringu operacyjnego, w tym monitoringu obszarów chronionych, wykonanych
w 2013r. oraz monitoringu operacyjnego w zakresie wybranych substancji chemicznych
z 2014 r. O ocenie zadecydowały wyniki badań ichtiofauny przeprowadzone w 2014 r. oraz
stan chemiczny poniżej dobrego ze względu ww. WWA.
Ocena eutrofizacji wód powierzchniowych.
Eutrofizacja zgodnie z ustawą Prawo wodne to zjawisko wzbogacania wody biogenami,
głównie związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz
wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia
biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.
W ww. badaniach stwierdzono spełnienie wymagań dla obszarów chronionych
wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych.

Rys. 4 Ocena eutrofizacji jednolitych części wód w obszarach chronionych w okresie
2010 – 2015 r. (źródło: WIOŚ Opole)
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Tabela 12 Ocena jednolitej części wód w powiecie oleskim w roku 2015

Lp.

16.

Zlewnia
trzeciego
rzędu

PROSNA

Kod jcw

Nazwa jcwp
– nazwa
punktu
pomiarowokontrolnego

Silnie
zmieniona
lub
sztuczna
jcw (T/N)

Stan/potencjał
ekologiczny
jcw

PLRW600017184129

Prosna do
Wyderki
– ppk
ProsnaPraszka

N

UMIARKOWANY

Stan
chemiczny
jcw

Ocena
spełnienia
wymogów
dla
obszarów
chronionych

Ocena
stanu
jcw

PONIŻEJ
STANU
DOBREGO

T

ZŁY

OBJAŚNIENIA:
kod jcwp - kod jednolitej części wód powierzchniowych
status jcwp: N - naturalna jcwp, T- silnie zmieniona lub sztuczna jcwp
ocena spełnienia wymogów dla obszarów chronionych: T – spełnia, N – nie spełnia

Stan ekologiczny
BARDZO DOBRY
DOBRY
UMIARKOWANY
SŁABY
ZŁY

Stan/ potencjał ekologiczny
Potencjał ekologiczny
Potencjał ekologiczny
(jcw sztuczne)
(jcw silnie zmienione)
MAKSYMALNY
MAKSYMALNY
DOBRY
DOBRY
UMIARKOWANY
UMIARKOWANY
SŁABY
SŁABY
ZŁY
ZŁY

Stan chemiczny

Stan ogólny jcw

DOBRY

DOBRY

PONIŻEJ STANU
DOBREGO

ZŁY

6.1.2. Wody podziemne
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, państwowa służba hydrogeologiczna
wykonuje badania i ocenia stan wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych
i ilościowych (art. 155a ust. 5 ustawy Prawo wodne – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1121).
W okresie planowania gospodarowania wodami, oprócz ocen stanu chemicznego
przeprowadza się oceny stanu ilościowego wód podziemnych występujących w jednolitych
częściach wód podziemnych (JCWPd), poprzez ustalenie wielkości rezerw zasobów wód
podziemnych dla JCWPd i interpretację wyników badań położenia zwierciadła wód
podziemnych. Oceny te sporządzane są dla każdej jednolitej części wód podziemnych
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 85). Końcowym wynikiem oceny stanu jednolitych części wód podziemnych jest gorszy
ze stanów: ilościowy lub chemiczny.
Ocenę stanu chemicznego wód podziemnych przeprowadza się dla wód podziemnych
występujących w jednolitych częściach wód podziemnych, w odniesieniu do punktu
pomiarowego oraz jednolitej części wód podziemnych. Ocenę stanu chemicznego wód
podziemnych w punkcie pomiarowym przeprowadza się, ustalając klasę jakości wód
podziemnych przez porównanie wartości badanych elementów fizykochemicznych
z wartościami granicznymi elementów fizykochemicznych określonymi w załączniku do
rozporządzenia.
Dopuszcza się przekroczenie wartości granicznych elementów fizykochemicznych, gdy
jest ono spowodowane przez naturalne procesy, z zastrzeżeniem, że to przekroczenie nie
dotyczy elementów fizykochemicznych oznaczonych w załączniku do rozporządzenia
symbolem „H” i mieści się w granicach przyjętych dla kolejnej niższej klasy jakości wody.
Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy
jakości wód podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny.

26

Stan chemiczny jednolitych części wód podziemnych prezentuje się na mapie stanu
chemicznego wód podziemnych w następujący sposób:
 stan dobry – kolor zielony;
 stan słaby – kolor czerwony.
Określa się następujące definicje klasyfikacji stanu ilościowego wód podziemnych:
 dobry stan ilościowy wód podziemnych;
 słaby stan ilościowy wód podziemnych.
Dobrym stanem ilościowym wód podziemnych jest taki stan wód podziemnych,
w którym w jednolitej części wód podziemnych zasoby dostępne do zagospodarowania są
wyższe od średniego wieloletniego rzeczywistego poboru z ujęć wód podziemnych oraz
zwierciadło wód podziemnych nie podlega zmianom wynikającym z działalności człowieka.
Słabym stanem ilościowym wód podziemnych jest taki stan wód podziemnych,
w którym w jednolitej części wód podziemnych średni wieloletni pobór rzeczywisty z ujęć
wód podziemnych jest równy lub wyższy od dostępnych do zagospodarowania zasobów wód
podziemnych oraz zwierciadło wód podziemnych podlega takim zmianom wynikającym
z działalności człowieka, że wystąpił co najmniej jeden ze skutków wymienionych w ww.
rozporządzeniu. Stan ilościowy wód podziemnych prezentuje się na mapie stanu ilościowego
wód:
 stan dobry – kolor zielony;
 stan słaby – kolor czerwony.
W województwie opolskim monitoring regionalny prowadzi Państwowy Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.
Celem badań w sieci krajowej jest obserwowanie jakości wód podziemnych poza
rejonami zagrożeń.
Wg Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej teren powiatu oleskiego należy do dwóch
regionów hydrogeologicznych: śląsko – krakowskiego w części północno – wschodniej
i wrocławskiego na południowym zachodzie. Główne piętra wodonośne występują
w utworach czwartorzędowych oraz mezozoicznych (w pierwszym z wymienionych regionów
w utworach triasu i jury, w drugim kredy). Zasobność pięter jest w przewadze średnia,
miejscami brak formacji wodonośnych (zwłaszcza w północnej i południowej części
powiatu). Głębokość występowania pierwszego zwierciadła wód podziemnych jest
zróżnicowana. Na przeważającej części obszaru powiatu głębokość ta jest mała (0 – 5 m).
Większa (5 – 20 m), miejscami nawet sięgająca poniżej 20 m, występuje na obszarach
gruntów spoistych.
Jakość wód podziemnych na terenie powiatu oleskiego
Wody podziemne kontrolowane w 2015 r. na terenie powiatu charakteryzowały się:
a) zróżnicowanym poziomem zanieczyszczenia:
 brak wód odpowiadających I klasie (wody bardzo dobrej jakości),
 wody odpowiadające klasie II (wody dobrej jakości) w punkcie 1325 – Zębowice,
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 wody odpowiadające klasie III (wody zadowalającej jakości) w puncie1345 – Borki
Wielkie,
 wody odpowiadające IV klasie (wody niezadowalającej jakości) w punkcie 2662 –
Dobrodzień,
b) zawartością następujących zanieczyszczających wody podziemne – azotanów (wskaźniki
w klasie IV) w punkcie 2662 – Dobrodzień.
Na rys. 5 pokazano sieć pomiarową z wynikami klasyfikacji wód podziemnych
w punktach monitoringu operacyjnego w województwie opolskim w 2015 r.

Rys. 5 Sieć pomiarowa z wynikami klasyfikacji wód podziemnych w punktach monitoringu
operacyjnego w województwie opolskim w 2015 r. Czerwonymi ramkami zaznaczono punkty
zlokalizowane na terenie powiatu oleskiego.
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Tabela 13 Charakterystyka punktów monitoringu wód podziemnych w powiecie oleskim badanych w okresie 2010 – 2015 r.
Lp.

Nr
Monbada

Miejscowość

Identyfikator
UE

Rzędna
terenu

Gmina

RZGW

JCWPd

Stratygrafia

głębokość
ww. strop

Charakter
zwierciadła

Typ ośrodka

1

1345

Borki Wielkie

bd

bd

Olesno

Poznań

94

Q

2,3

swobodne

porowy

2

1325

Zębowice

bd

bd

Zębowice

Wrocław

116

T

8,1

napięte

Porowoszczelinowy

3

2662

Dobrodzień

PL02G116_030

bd

Dobrodzień

Wrocław

116

Q

9,3

swobodne

porowy

Użytkowa
nie terenu
Zabudowa
wiejska
Grunty
orne
Zabudowa
miejska
luźna

Objaśnienia:
MONBADA – numer punktu badawczego sieci monitoringu według Monitoringowej Bazy Danych PSH
RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej na którego obszarze znajduje się punkt badawczy;
JCWPd - numer jednolitej części wód podziemnych na obszarze której znajduje się punkt badawczy;
Charakter punktu: zwierciadło swobodne – wody o swobodnym zwierciadle wody, zwierciadło napięte – wody o napiętym zwierciadle wody;
Stratygrafia: Q – Czwartorzęd; Ng+Pg – Trzeciorzęd (Ng – Neogen, Pg – Paleogen, NgM - Miocen); K (Kreda K1 – kreda dolna, K2– Kreda
górna); T – Trias (T1 – trias dolny, T2 – trias górny); P – Perm, D - Dewon

Tabela 14 Klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych monitoringu operacyjnego w powiecie oleskim w roku 2015

Lp.

Nr
Monbada

Miejscowość

Wskaźniki w II klasie

1

1345

Borki Wielkie

2

1325

Zębowice

3

2662

Dobrodzień

Temp., NO2, Mn, Ca, Fe
Temp., Mn, SO4, Ca,
HCO3
Temp., Mn, SO4, Ca

Wskaźniki

Wskaźniki

Wskaźniki

w III klasie

w IV klasie

w V klasie

O2, NO3

NO3
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Klasa surowa
2015

Klasa organika
2015

Klasa końcowa
2015

III

I

III

II

II

IV

IV

Emisja ścieków
W powiecie oleskim funkcjonuje 812 km sieci wodociągowej a tylko ok. 196 km sieci
kanalizacyjnej. Długość sieci kanalizacyjnej stanowi ok. 24% długości sieci wodociągowej.
W powiecie zużyto w 2015 roku 1765,0 dam3 wody z wodociągów w gospodarstwach
domowych a odprowadzono 911 dam3 ścieków.
W 2015 roku z sieci kanalizacyjnej korzystało ok. 49% mieszkańców korzystających
z sieci wodociągowej. Natomiast 5% mieszkańców powiatu nie jest podłączonych do sieci
wodociągowej.
W tabeli 15 przedstawiono stan gospodarki wodno – ściekowej w powiecie oleskim
(źródło: Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych za rok 2015 dla województwa opolskiego).
Zanieczyszczenia emitowane do środowiska w ściekach komunalnych oraz tendencje
przedstawiono w tabeli 16.

30

Tabela 15 Informacja w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w powiecie oleskim (Dane GUS za rok 2015)
Opis parametru

Jednostka Dobrodzień

Liczba ludności

Gorzów
Śląski

Olesno

Praszka

Radłów

Rudniki

Zębowice

Razem
powiat

osoby

10003

7217

17941

13721

4390

8313

3721

65306

wodociąg

%

87,6

81,0

100,0

97,1

91,7

87,4

98,4

91,9

kanalizacja

%

30,1

44,6

38,3

49,0

8,4

46,7

0,0

31,0

wodociąg

%

91,8

79,8

100,0

100,0

-

-

-

92,9

kanalizacja

%

78,6

80,2

85,7

69,4

-

-

-

78,5

wodociąg

%

85,4

81,6

100,0

96,0

91,7

87,4

98,4

91,5

kanalizacja

%

5,4

28,1

3,7

40,9

8,4

46,7

0,0

19,0

-

0,1

0,4

0,2

0,6

0,0

0,3

-

0,2

Budynki mieszkalne podłączone do sieci wodno –
kanalizacyjnych
Ogółem
Miasto
Wieś

Długość sieci kanalizacyjnej w odniesieniu do długości sieci
wodociągowej ogółem
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej

9,2

43,5

40,4

61,2

1,6

39,8

-

195,7

dam

3

89,4

78,3

371,9

242,6

33,0

90,8

-

906,0

Ścieki odprowadzane

dam

3

125,0

92,0

341,0

242,0

17,0

94,0

-

911,0

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej
w miastach

osoby

2955

2002

7911

7470

-

-

-

20338,0

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoby

3713

3335

8684

10017

524

4265

-

30538,0

km

128,7

113,6

212,4

105,8

66,6

120,9

64,0

812,0

Woda dostarczana do gospodarstw domowych

dam3

234,4

201,3

525,3

376,3

120,1

228,8

78,8

1765,0

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej
w miastach

osoby

3482

2291

9474

7847

-

-

-

23094,0

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoby

8862

6278

17930

13511

4023

7648

3665

61917,0

Ścieki bytowe odprowadzane siecią kanalizacyjną
Kanalizacja

Długość czynnej sieci wodociągowej

Wodociągi

km
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Tabela 16 Charakterystyka punktowych źródeł ścieków komunalnych w powiecie oleskim w 2015 roku

Gmina

Dobrodzień

Typ
zrzutu

Rodzaj
oczyszczalni
Rozpoczęcie
eksploatacji/
modernizacja

Teren
obsługiwany za
pomocą sieci
kanalizacyjnej

Przepustowość
(m3/d)
RLM
(wg projektu)

Obciążenie
RLM
rzeczywiste

Średniodobowa
ilość ścieków za
rok 2015
(m3/d)

Roczna ilość
oczyszczonych
ścieków
(tys.m3/rok)

Mała
Panew

K

MB
1997 r,/–

Dobrodzień,
Szemrowice,
Warłów

1686
9120

3940

761,0

278,0

0+480
L

Bziniczka

K

MB
1985 r./2015 r.

Pludry

105
1150

805

47,0

17,0

Kanał RA-9

2+226
P

Stobrawa

P

MBC
1998 r./–

Kanalizacja
zakładowa

48
–

–

26,0

6,6
w tym 35 %
ścieków
przemysłowych

BZT5 – 95
ChZT – 87
Zaw. og. – 91

Stobrawa

81+280
L

K

MBB
1994 r./2000 r.

Olesno, Świercze

2400
8040

1689,0

616,6
w tym 9 %
ścieków
przemysłowych

BZT5 – 97
ChZT – 95
Zaw. og. – 95
Azot og. – 59
Fosfor og. – 86

K

MBB
2004 r./–

Praszka, Kowale,
Strojec, Szyszków,
Wygiełdów,
Rozterk,
Gorzów Śl.,
Pawłowice,
Kozłowice,
Jamy,
Jastrzygowice,
Dalachów

2500
12891

555,0

BZT5 – 98
ChZT – 93
Zaw. og. – 97
Azot og. – 91
Fosfor og. – 76

Sternalice, Ligota
Oleska, Psurów

182
900

900

89,0

32,5

Rudniki,
Teodorówka,
Jaworzno,
Julianpol

180
1750

Brak
danych

Brak danych

32,7

Lokalizacja
zrzutu
ścieków

Bezpośredni
odbiornik
ścieków

Kilometr
rzeki
Strona

Rzeka
wyższego
rzędu

172.
Dobrodzień

Myślina

13+570
L

173.
Pludry

Potok
Skrzydłowicki

ORAS Olesno
Sp. z o. o.

180.
Olesno

Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji

181.
Olesno

Użytkownik

Zakład
Gospodarki
Komunalnej
i
Mieszkaniowej

Olesno

Oczyszczalnia
Ścieków
PRASZKA
Sp. z o. o.

184.
Przedmość

Radłów

Urząd Gminy
w Radłowie

Rudniki

Urząd Gminy
w Rudnikach**

Praszka

Odra

Prosna

188+833

Warta

185.
Sternalice

Piskara

12+080
L

Liswarta

K

MB
1996 r./–

188.
Rudniki

Rów RG

–

–

K

MB
–

32

12118

9713

1521,0

Redukcja
zanieczyszczeń
Wskaźnik – %
redukcji
BZT5 – 98
ChZT – 94
Zaw. og. – 97
BZT5 – 96
ChZT – 92
Zaw. og. – 97
Azot og. – 72
Fosfor og. – 82

BZT5 – 98
ChZT – 93
Zaw. og. – 97

Brak danych

Zębowice

Dom Pomocy
Społecznej

190.
Radawie

Potok
Radawie

3+842
P

Potok
Pruskows
ki

K

MB
1984 r./2011 r.

Sieć lokalna DPS

40
330

31

12,6

4,6

Strona rzeki: L – lewa, P – prawa
Typ zrzutu: K – komunalny/bytowy, P – przemysłowy
Rodzaj oczyszczalni: M – mechaniczna, B – biologiczna, MB - mechaniczno – biologiczna, MBB - mechaniczno – biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów, MBC –
mechaniczno – biologiczno – chemiczna
RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) oznacza ładunek organiczny ulegający rozkładowi biologicznemu, wyrażony pięciodobowym biochemicznym zapotrzebowaniem
tlenu (BZT5) w ilości 60 g O2/dobę
wzrost redukcji zanieczyszczeń spadek redukcji zanieczyszczeń bez zmian/brak porównania w stosunku do roku poprzedniego
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–

Oceniając stan gospodarki wodno – ściekowej na podstawie badan monitoringowych
prowadzonych przez WIOŚ można stwierdzić, że stan chemiczny wód powierzchniowych ze
względu na WWA określa się jako poniżej dobrego, stan ekologiczne określa się jako
umiarkowany natomiast ocenę ogólną jednolitej części wód powierzchniowych określa się
jako złą.
W powiecie oleskim nie występują wody podziemne w I klasie jakości. W punkcie
w Zębowicach woda jest w II klasie, w Borkach Wielkich w III klasie natomiast
w Dobrodzieniu w klasie IV ze względu na przekroczenie NO3.
Ok. 53% ludności powiatu nie korzysta z kanalizacji sanitarnej, co stanowi zagrożenie
dla wód powierzchniowych i podziemnych.
Zagrożenie stanowi również spływ zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych
z powierzchni utwardzonych (ulice, place) oraz napływ zanieczyszczeń z obszarów
sąsiadujących z gminami powiatu oleskiego.
Minimalizacja powyższych zagrożeń wymaga szeregu inwestycji w zakresie
skolektorowania ścieków komunalnych oraz opadowych i roztopowych. Należy tu również
zaznaczyć, że dla realizacji tych celów zagrożeniem może być niedostateczna ilość środków
na sfinansowanie tego rodzaju inwestycji.

6.2. Powietrze atmosferyczne
Stan czystości powietrza atmosferycznego jest ściśle zwiany z ilością i rodzajem
wprowadzanych do atmosfery substancji. Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu jest
bezpośrednio powiązane z wielkością emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz warunków
meteorologicznych. Do niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony
powietrza przed zanieczyszczeniem zalicza się:


emisję zorganizowaną,



emisję niezorganizowaną,



emisję ze źródeł liniowych i powierzchniowych.

W ochronie powietrza przed zanieczyszczeniem możemy wyróżnić dwa główne
problemy o różnym stopniu trudności i różnych barierach utrudniających lub ograniczających
ich rozwiązywanie:


zmniejszenie wprowadzania substancji pyłowych, powstających w wyniku
spalania paliw i stosowania różnorodnych technologii przemysłowych,



zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi.

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w procesach przemysłowych są
procesy spalania paliw dla potrzeb technologicznych oraz grzewczych. Przyczynami tego są
przede wszystkim przestarzałe urządzenia wytwórcze, nisko sprawne instalacje ochrony
środowiska, jak też spalanie niskiej jakości paliw.
Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowią:


dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył, chlorowodór,
węglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz związki węgla elementarnego
w postaci sadzy.
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Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Oleskiego są:





źródła powierzchniowe – place, ulice, otwarte magazyny materiałów sypkich
(hałdy, pryzmy itp.), działalność rolnicza – emisja pyłowa;
źródła punktowe – kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe oraz
emitory z jednostek gospodarczych – emisja pyłowa, gazy powstające w procesach
spalania (dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, węglowodory);
źródła liniowe – zanieczyszczenia komunikacyjne – emisja tlenków azotu, tlenków
węgla, węglowodorów, metali ciężkich (głównie platyny, palladu i rodu
z katalizatorów samochodowych);
zanieczyszczenia napływające spoza terenu powiatu, związane z naturalnym
ruchem mas powietrznych.

Ocena za rok 2015 wykonana została zgodnie z obowiązującym nowym podziałem
kraju, w którym strefę stanowią:
 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
 miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,
 pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast
powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) ocena jakości powietrza dokonywana jest w strefach.
Na terenie województwa opolskiego w 2011 roku, wg nowego podziału kraju, zostały
wydzielone 2 strefy:



miasto Opole
strefa opolska (w skład, której wchodzi Powiat Oleski).

System monitoringu jakości powietrza w powiecie oleskim nadzorowany jest przez
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu i opiera się na wynikach pomiarów
metodą automatyczną, oraz przy współpracy ze Starostwem Powiatowym na wynikach
pomiarów metodą pasywną.
Na terenie powiatu oleskiego znajduje się 5 punktów stacji pomiarowych
przedstawionych w Tabeli 17. Pomiary wykonywane są metodą pasywną i metodą
automatyczną.
Tabela 17 Wykaz stacji pomiarowych monitoringu jakości powietrza znajdujących się na
terenie powiatu oleskiego

(źródło: WIOŚ)

Szczegółową lokalizację poszczególnych stacji pomiarowych monitoringu powietrza,
atmosferycznego na terenie powiatu oleskiego w 2015 roku przedstawia Rys. nr 6
35

Rys. 6 Lokalizacja poszczególnych stacji pomiarowych monitoringu powietrza – ramką
w kolorze czerwonym zaznaczono lokalizację stacji pomiarowych na terenie powiatu
oleskiego (źródło: WIOŚ Opole)
Poziom stężeń zanieczyszczeń powietrza w powiecie
Jakość powietrza atmosferycznego na Opolszczyźnie w 2015 roku oceniano w oparciu
o wyniki pomiarów uzyskanych na stacjach monitoringu, porównując je z wartościami
kryterialnymi, określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031).
Ocena jakości powietrza na terenie powiatu oleskiego za rok 2015 opierała się na
pomiarach automatycznych i pasywnych.
Dwutlenek siarki
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki ocenia się dla kryterium
ochrony zdrowia w odniesieniu do 1 i 24-godzinnego czasu uśredniania stężeń, wynoszącego
odpowiednio 350 μg/m3 i 125 μg/m3. Poziomy te mogą być przekraczane z dopuszczalną
częstością, wynoszącą 24 razy w roku dla stężeń 1-godz. i 3 razy dla stężeń 24-godz. Na
terenie powiatu oleskiego stężenie dwutlenku siarki mierzone było metodą pasywną
w 4 punktach pomiarowych. Wyniki przedstawione są w Tabeli 18.
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Tabela 18 Wyniki pomiarów stężeń dwutlenku siarki na terenie powiatu
Lokalizacja
stanowisk
pomiarowych
Olesno,
ul. Solny Rynek
Olesno,
ul. Kani
Praszka,
ul. Mickiewicza
Dobrodzień,
ul. Piastowska
(źródło: WIOŚ)

Typ
pomiaru

Stężenie SO2 [µg/m3]
Średnie
roczne

W sezonie grzewczym

W sezonie
pozagrzewczym

pasywny

5,0

7,2

2,3

pasywny

7,1

11,5

2,7

pasywny

2,8

4,2

1,4

pasywny

5,5

8,7

2,2

Na podstawie otrzymanych wyników nie stwierdzono przekroczeń standardów jakości
powietrza ustalonych dla dwutlenku siarki, natomiast potwierdzono fakt, iż stężenia tego
zanieczyszczenia utrzymują się na bardzo niskim poziomie już od wielu lat.
Dwutlenek azotu
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu ocenia się pod kątem ochrony
zdrowia dla dwóch kryteriów: stężeń 1-godzinnych oraz średniorocznych, dla których
wartości dopuszczalne wynoszą odpowiednio 200 μg/m3 oraz 40 μg/m3. Równocześnie
dopuszczalne stężenie 1-godzinne może zostać przekroczone maksymalnie 18 razy w roku.
Na terenie powiatu oleskiego stężenie dwutlenku azotu mierzone było metodą pasywną
w 4 punktach pomiarowych. Wyniki przedstawione są w Tabeli 19.
Tabela 19 Wyniki pomiarów stężeń dwutlenku azotu na terenie powiatu
Lokalizacja
stanowisk
pomiarowych
Olesno,
ul. Solny Rynek
Olesno,
ul. Kani
Praszka,
ul. Mickiewicza
Dobrodzień,
ul. Piastowska
(źródło: WIOŚ)

Typ
pomiaru

Stężenie NO2 [µg/m3]
średnie
roczne

w sezonie grzewczym

w sezonie pozagrzewczym

pasywny

20,3

25,0

14,5

pasywny

14,9

20,5

9,2

pasywny

11,0

14,8

7,2

pasywny

16,0

20,9

11,2

Na podstawie otrzymanych wyników nie stwierdzono przekroczeń wartości
kryterialnych powietrza ustalonych dla dwutlenku azotu. Jednakże cykl przeprowadzonych
pomiarów wykazywał różnicę stężeń średniorocznych w zależności od lokalizacji stacji.
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM 10 jest to pył, którego średnica aerodynamiczna ziaren jest
mniejsza niż 10 µm, jest on normowany zgodnie z dwoma rodzajami kryteriów: wartości 24 –
godzinnej (50 μg/m3 ) oraz średniorocznej 40 μg/m3 przy czym dopuszcza się przekroczenia
poziomu średniodobowego maksymalnie 35 razy w roku. Na terenie powiatu pomiary
zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 mogą być prowadzone
w automatycznej stacji pomiarowej znajdującej się w Oleśnie przy ul. Słowackiego.
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W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadził
pomiary zanieczyszczenia pyłu zawieszonego PM10 na 8 stacjach pomiarowych (łącznie 10
stanowiskach) – 4 automatycznych i 6 manualnych. Na terenie powiatu oleskiego w 2015
roku nie prowadzono pomiarów pyłu zawieszonego PM10, z tego względu przedstawiono
wyniki badań za rok 2016.
Tabela 20 Wyniki pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powiecie oleskim
w 2016 roku (źródło: WIOŚ – Wyniki pomiarów uzyskanych w 2016 roku na stacjach
monitoringu jakości powietrza w województwie opolskim –
www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/.../Wyniki_pomiarow_jakosci_powietrza_2016.pdf)
Lokalizacja stanowisk
pomiarowych
Olesno, ul. Słowackiego

Kod stacji

Typ pomiaru

OpOlesSlowac

automatyczny

Wartości średnich rocznych stężeń pyłu
[μg/m3]
PM10
PM2,5
33
-

Pozostałe zanieczyszczenia w 2015 r. wykonywane były na innych stacjach
pomiarowych w ramach „strefy opolskiej”.
W 2015 roku strefy sklasyfikowane zostały w oparciu o następujące założenia:


klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; należy
dążyć do utrzymania najlepszej jakości powietrza zgodnie ze zrównoważonym
rozwojem;



klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/ docelową; należy
wówczas określić obszary przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości
kryterialnej, a także niezbędne jest opracowanie, bądź aktualizacja istniejących
programów ochrony powietrza;

Dla pyłu PM 2,5 oraz ozonu dokonuje się dodatkowej klasyfikacji stref:


klasa A1 - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej dla fazy II
ustanowionej dla pyłu PM2,5;



klasa C1 - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną dla fazy II
ustanowionej dla pyłu PM2,5;



klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego;



klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego;
należy dążyć do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020.

Tabela 21. Wyniki oceny jakości powietrza przeprowadzonej za rok 2015 w strefach
województwa opolskiego dla kryterium ochrony zdrowia ludzi
Lp.
2

Nazwa
strefy
Strefa
opolska

SO21)

NO21)

A

A

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
CO21)
C6H61)
O33)
PM101)
Pb1)
As2)
Cd2)
Ni2)
B(a)P2)
PM2,51)
A

A

D2

C

1)wg.

A

A

A

A

poziomu dopuszczalnego
poziomu docelowego
3)wg. poziomu celu długoterminowego
4)wg. poziomu dopuszczalnego- faza II
Kolorem czerwonym uwypuklono zanieczyszczenia, które przekraczają dopuszczalne poziomy
(źródło: WIOŚ, Ocena jakości powietrza za rok 2015)
2)wg.
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C

A

PM2,54)
C1

Tabela 22. Wyniki oceny jakości powietrza przeprowadzonej za rok 2015 w strefach
województwa opolskiego dla kryterium ochrony roślin
Lp.

Nazwa
strefy

2

Strefa
opolska

Symbol klasy wynikowej dla
poszczególnych zanieczyszczeń w strefie
SO21)
NOx1)
O32)
O33)
A

A

A

D2

1)wg.

poziomu dopuszczalnego
poziomu docelowego
3)wg. poziomu celu długoterminowego
Kolorem czerwonym uwypuklono zanieczyszczenia, które przekraczają dopuszczalne poziomy
(źródło: WIOŚ, Ocena jakości powietrza za rok 2015)
2)wg.

Na podstawie informacji zawartych w opracowaniu pt.: „Ocena jakości powietrza za
2015 rok” i danych z WIOŚ obszar powiatu oleskiego w ramach „strefy opolskiej” został
zakwalifikowany: - wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2,
NO2, C6H6, CO, Pb, As, Cd, Ni, natomiast do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych
poziomów substancji PM10, B(a)P, PM2,5 oraz do klasy D2 ze względu na poziom O 33).
Natomiast ze względu na kryterium ochrony roślin do klasy A pod względem poziomu SO2,
NO2, O32) a do klasy D2 ze względu na poziom O33).
Analizując poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10, można
zauważyć, że w roku 2016 nie odnotowano przekroczenia wartości średnich rocznych
dopuszczalnych.

6.3. Hałas
W 2016 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, zgodnie
z Programem Monitoringu Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2016-2020,
przeprowadził badania hałasu drogowego oraz kolejowego w mieście Olesno. Łączna długość
dróg w mieście wynosi około 55,5 km. W granicach administracyjnych miasta przebiega droga
krajowa nr 11 łącząca Kołobrzeg (województwo zachodniopomorskie) i Bytom (województwo
śląskie) oraz drogi wojewódzkie nr 494, 487 i 901. Ponadto, przez miasto biegnie linia kolejowa
nr 143 łącząc stacje Stare Olesno – Olesno Śląskie – Sowczyce.
Pomiary hałasu drogowego zostały przeprowadzone w 9 punktach pomiarowych.
W 6 lokalizacjach prowadzono krótkookresowe pomiary poziomu dźwięku, a w pozostałych
3 punktach wykonano badania długookresowe. Pomiary hałasu kolejowego zostały wykonane
w 2 punktach pomiarowych.
Szczegółową lokalizację wszystkich punktów pomiarowych, w których prowadzono
badania, przedstawiono na rys. 7.
Wyniki pomiarów hałasu drogowego długookresowego zestawiono w tabeli 23 oraz na
rys. 8, krótkookresowego w tabeli 24 oraz na rysunku 9 oraz hałasu kolejowego w tabeli 25 i na
rysunku 10. Wszystkie uzyskane wyniki z pomiarów zostały porównane z dopuszczalnymi
wartościami poziomów dźwięku określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
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Rys. 7 Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu na terenie województwa
opolskiego w 2016 roku (źródło: WIOŚ Opole)
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Pomiary hałasu drogowego długookresowego
W roku 2016 pomiary hałasu drogowego długookresowego zostały wykonane w 3 punktach
pomiarowych przy ulicach: Małe Przedmieście, Krasickiego oraz Lublinieckiej.
Punkty zostały zlokalizowane przy drodze krajowej, wojewódzkiej oraz powiatowej,
w odległości 10 m od krawędzi jezdni, na wysokości 4 m nad poziomem terenu.
Pomiary były prowadzone przez 3 doby w porze wiosennej, 2 doby w porze letniej oraz
3 doby w porze jesienno-zimowej, z podziałem na porę dnia, wieczoru i nocy.
W każdej sesji pomiarowej wykonano jeden całodobowy pomiar podczas weekendu.
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Tabela 23. Wyniki pomiarów długookresowych średnich poziomów dźwięku (LDWN i LN ) dla badanych dróg na terenie miasta Olesno
w 2016 roku (źródło: WIOŚ Opole)
Natężenie ruchu
ogółem
Lp.

Miasto

Punkt
pomiarowy

Przeznaczenie
terenu

Dzień / wieczór / noc

Dla pory dnia
LAeq
(600 – 1800)

Dla pory wieczoru
LAeq
(1800 – 2200)

Dla pory nocy
LAeq
(2200 – 600)

59,7
62,1
56,1
62,2
62,0
66,5
63,7
62,9
59,2
59,8
59,1
59,8
55,9
64,1
60,2
58,8
66,0
67,4
60,7
66,4
62,8
66,5
66,9
63,1

57,8
57,0
57,3
58,6
58,6
58,8
57,4
60,2
56,7
56,6
56,3
57,0
55,9
62,2
56,7
56,7
66,4
65,5
62,7
65,2
60,1
65,9
65,8
65,5

52,6
52,1
51,5
54,4
55,1
52,8
53,1
54,6
51,9
50,3
51,3
50,3
48,9
55,3
50,4
49,9
63,9
65,2
59,1
64,9
62,0
65,6
65,7
60,1

[poj. / godz.]
ul. Małe
Przedmieście
18°25’01,90” E
50°52’36,10” N

1

2

3

Olesno

Teren
zabudowy
mieszkaniowo
– usługowej

316/236/50

ul. Krasickiego
18°24’50,36” E
50°52’44,80” N

Teren
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej

147/103/14

ul. Lubliniecka
18°25’42,10” E
50°52’22,90” N

Teren
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

360/285/108

Dopuszczalny
poziom
dźwięku

Długookresowy średni poziom dźwięku

LDWN

Wartość
przekroczenia
w porze dnia

Wartość
przekroczenia
w porze nocy

LN

Dzień / noc

63,3

53,4

68/59

–

–

61,5

51,8

68/59

–

–

70,9

64,2

64/59

6,9

5,2

[dB]

LDWN długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu
od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18 00 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22 00 do
godz. 600)
LN długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600)
Sesja wiosenna
Sesja letnia
Sesja jesienno – zimowa
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Rys. 8 Wartości długookresowych średnich poziomów dźwięku LDWN i LN dla badanych dróg
na terenie miasta Olesno w 2016 roku (źródło: WIOŚ)
Badanie hałasu krótkookresowego
Badania hałasu drogowego krótkookresowego zostały przeprowadzone w 6 punktach
pomiarowych rozmieszczonych na obszarze miasta Olesno.
Pomiary były wykonywane całodobowo, w sposób ciągły, z podziałem na porę dnia
(6:00 – 22:00) i porę nocy (22:00 – 6:00).
Punkty pomiarowe zostały usytuowane w odległości 10 m od drogi, na wysokości 4 m
nad poziomem terenu.
Na podstawie wykonanych badań określono równoważny poziom dźwięku dla pory
dnia oraz pory nocy.
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Tabela 24 Wyniki pomiarów równoważnych poziomów dźwięku w porze dziennej LAeq D i nocnej LAeq N dla badanych dróg na terenie miasta
Olesno w 2016 roku (źródło: WIOŚ Opole)
Natężenie ruchu ogółem
Lp.

Miasto

Punkt pomiarowy

Olesno

ul. Opolska
18°24’27,68” E
50°52’26,75” N
ul. Dobrodzieńska
18°24’57,70” E
50°52’24,60” N
ul. Kluczborska
18°24’45,04” E
50°52’36,29” N
ul. Konopnickiej
18°25’34,90” E
50°52’31,10" N
ul. Kościuszki
18°25'44,46" E
50°52'36,64" N
ul. Gorzowska
18°25’16,43” E
50°53’21,49” N

Przeznaczenie terenu

Dzień / wieczór / noc

Długookresowy średni poziom dźwięku
Dla pory dnia
Dla pory nocy
LAeq
LAeq
(600 – 1800)
(2200 – 600)

[poj. / godz.]
4

5

6

7

8

9

Dopuszczalny
poziom dźwięku
Dzień / noc

Wartość
przekroczenia
w porze dnia

Wartość
przekroczenia
w porze nocy

[dB]

Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

303/41

65,4

59,2

61/56

4,4

3,2

Teren zabudowy mieszkaniowo –
usługowej

293/36

59,5

54,4

65/56

–

–

Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

517/130

70,8

69,6

61/56

9,8

13,6

Teren zabudowy mieszkaniowo –
usługowej

326/40

64,4

57,3

65/56

–

1,3

Teren zabudowy mieszkaniowo –
usługowej

454/36

65,4

57,7

65/56

0,4

1,7

Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

344/49

62,5

56,5

61/56

1,5

0,5
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Rys. 9 Wartości równoważnych poziomów dźwięku wyznaczonych dla pory dnia i nocy dla
badanych dróg na terenie miasta Olesno w 2016 roku (źródło: WIOŚ Opole)
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Tabela 25 Wyniki pomiarów równoważnych poziomów dźwięku w porze dziennej LAeq D i nocnej LAeq N dla badanej linii kolejowej na terenie
miasta Olesno w 2016 roku (źródło: WIOŚ Opole)
Natężenie ruchu ogółem
Lp.

Miasto

Punkt pomiarowy

Olesno

ul. Arnsberska
18°26’07,51” E
50°52’29,77” N
ul. Sienkiewicza
18°25’23,00” E
50°53’03,00” N

Przeznaczenie terenu

Dzień / wieczór / noc

Długookresowy średni poziom dźwięku
Dla pory dnia
Dla pory nocy
LAeq
LAeq
(600 – 1800)
(2200 – 600)

[poj. / godz.]
1

2

Dopuszczalny
poziom dźwięku
Dzień / noc

Wartość
przekroczenia
w porze dnia

Wartość
przekroczenia
w porze nocy

[dB]

Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

42/19

64,2

65,3

61/56

3,2

9,3

Teren zabudowy mieszkaniowo –
usługowej

34/16

59,0

59,3

65/56

–

3,3

Rys. 10 Wartości równoważnych poziomów dźwięku wyznaczonych dla pory dnia i nocy dla badanej linii kolejowej na terenie miasta Olesno
w 2016 roku (źródło: WIOŚ Opole)
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Analizując powyższe wyniki można stwierdzić, że w porze dziennej dopuszczalne
standardy akustyczne drogowego w obszarach chronionych są przekraczane w 5 na
9 punktów pomiarowych, natomiast w porze nocnej w 6 na 9 punktów pomiarowych.
W przypadku hałasu kolejowego w porze dziennej w 1 na 2 punkty pomiarowe stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, natomiast w porze nocnej przekroczenie
stwierdzono w obydwu punktach.
W celu obniżenia poziomu hałasu na drogach przebiegających przez zurbanizowany
można zastosować ograniczenie prędkości dopuszczalnej, zoptymalizować potok ruchu
pojazdów aby maksymalnie zredukować ilość startów i hamowań. Można to uzyskać poprzez
odpowiednią regulację świateł lub budowę rond Stosuje się również tzw. ciche nawierzchnie,
które pozwalają na redukcję hałasu od 2,5 do 5 dB. Obniżenie poziomu hałasu o 5 dB
zdecydowanie poprawia odczuwanie hałasu przez mieszkańców. Wymaga to jednakże
nakładów finansowych, które mogą hamować takie inwestycje. W celu ograniczenia hałasu
budowane są również nieraz bardzo wysokie ekrany akustyczne jednakże w strefach
zamieszkałych nie jest to dobre rozwiązanie ponieważ pogarsza się komfort życia
mieszkańców. Taki obiekt ma również negatywny wpływ na architekturę miejską.
W przypadku hałasu kolejowego istnieją również technologie budowy torowiska,
które powodują redukcję emisji hałasu. Jest jednakże również związane z inwestycjami.

6.4. Oddziaływanie pół elektromagnetycznych
Pole elektromagnetyczne to układ dwóch pól – elektrycznego i magnetycznego. Są
nieodłącznym elementem środowiska. Źródła wytwarzania pól elektromagnetycznych mogą
być naturalne (stałe pole elektryczne i magnetyczne ziemi, wyładowania atmosferyczne) bądź
sztuczne - wytworzone poprzez działalność człowieka.
Głównymi źródłami emitującymi pola elektromagnetyczne są instalacje
elektroenergetyczne, czyli napowietrzne linie wysokiego napięcia oraz instalacje
radiokomunikacyjne: telefonii komórkowej, radiowe i telewizyjne.
Zgodnie z zapisami w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska
województwa opolskiego w roku 2016, na terenie województwa opolskiego, badania
poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych,
rozmieszczonych na terenie całego województwa. Celem pomiarów było określenie
oddziaływania pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności.
Na terenie powiatu oleskiego pomiary prowadzone były w czterech punktach:





Kadłub Wolny,
Nowa Wieś,
Wierzbie,
Pludry

W tabeli 26 przedstawiono wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego
wykonanych w 2016 roku w powiecie oleskim.
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Tabela 26 Wyniki pomiarów prowadzonych w ramach monitoringu pól
elektromagnetycznych w 2016 roku na terenie powiatu oleskiego.

Lp.

Obszar

1
Kadłub Wolny
2
Nowa Wieś
3
Wierzbie
4
Pludry
(źródło: WIOŚ)

Lokalizacja
punktu
pomiarowego
powiat oleski
powiat oleski
powiat oleski
powiat oleski

Średnie
natężenie
pola
elektrycznego
[V/m]
<0,2
0,2
<0,2
<0,2

Poziom
dopuszczalny
[V/m]

Średnie natężenie pola
elektromagnetycznego dla
poszczególnych rodzajów
terenu[V/m]

7
7
7
7

0,25
0,25
0,25
0,25

Analizując wyniki pomiarów można stwierdzić, że w otoczeniu badanych źródeł pól
elektromagnetycznych, będących przedmiotem pomiarów, nie stwierdzono wstępowania
przekroczeń poziomów pól elektromagnetycznych w odniesieniu do wartości
dopuszczalnych.

6.5. Zasoby przyrodnicze
Na terenie powiatu występuje wiele form ochrony przyrody, z czego najwięcej jest
pomników przyrody. Szczegółowy wykaz tych form przedstawiony został
w tabeli 5. Obszary prawnie chronione zajmują 9% ogólnej powierzchni powiatu co jest
wartością mniejszą niż średnia dla województwa opolskiego (27,2%).
Na szczególną uwagę zasługują obszary chronionego krajobrazu „Lasy StobrawskoTurawskie” oraz „Załęcze-Polesie”. Są to tereny o dużej powierzchni, z ciekawym
krajobrazem i bogactwem flory i fauny.
Obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” rozciąga się na
powierzchni 118367 ha. Cechą charakterystyczną tego terenu są stosunkowo dobrze
zachowane, zróżnicowane gatunkowo i siedliskowo lasy. Występują tu bory mieszane
wilgotne i świeże, grądy, olsy, łęgi, buczyny, dąbrowy oraz liściaste lasy mieszane.
Dodatkowo krajobraz bogaty jest w liczne cieki, tereny zabagnione i podmokłe, stawy oraz
polodowcowe moreny i wydmy. Na obszarze tym spotkać można liczne gatunki ptaków,
ssaków czy roślin. Wśród nich wymienić można takie jak: bekas (Gallinago gallinago),
bocian czarny (Ciconia nigra), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), łabędź niemy (Cygnus
olor), borsuk (Meles meles), bóbr europejski (Castor fiber), jeż zachodni (Erinaceus
europaeus), wydra europejska (Lutra lutra), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia),
listera jajowata (Listera ovata), widłak goździsty (Lycopodium clavatum).
Obszar chronionego krajobrazu „Załęcze – Polesie” o powierzchni 353 ha obejmuje
w całości lub w części miejscowości: Dalachów, Janinów, Polesie i Słowików. Obszar ten
powstał dla ochrony naturalnego środowiska, utrzymania oraz wzbogacenia różnorodności
biologicznej, utrzymania wzajemnych relacji pomiędzy polami uprawnymi, osiedlami
wiejskimi i zespołami zieleni oraz dla zapewnienia warunków do rozwoju turystyki
i rekreacji.
Na terenie powiatu wyznaczono obszary cenne pod względem przyrodniczym
i krajobrazowym, które powinny zostać objęte ochroną prawną, należą do nich:
- proponowane parki krajobrazowe


Dolina Małej Panwi
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proponowane obszary chronionego krajobrazu




Dolina Prosny
Wzniesienie Kozłowicko-Jaworzańskie,
Dolina Liswarty

- proponowane rezerwaty przyrody


Osiczyńskie Modrzewie

Dodatkowo na terenie powiatu proponuje się znaczące poszerzenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Propozycje obszarów chronionych
znajdują się również w opracowaniu „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Górnej
Prosny” sporządzonym dla LGD „Górna Prosna”. Wszystkie te propozycje powinny być
uwzględniane w gminnych programach ochrony środowiska.
Wyznaczono także obszary występowania siedlisk chronionych i zagrożonych
wyginięciem w skali europejskiej, które wymagają ochrony prawnej, są to:



Stare Olesno (kompleks stawów),
Skrońsko (lasy liściaste).

Na terenie powiatu leży obszar Natura 2000 – „Dolina Małej Panwi”. Dolina Małej
Panwi to obszar odznaczający się zróżnicowaną morfologią, którą tworzą plejstoceńskie
terasy, denudowane, peryglacjalne równiny lodowcowe i
wodnolodowcowe
z licznie występującymi wydmami. Mała Panew zaliczana jest do jednych z najbardziej
naturalnych nizinnych rzek regionu. Rzeka charakteryzuje się naturalnym przebiegiem oraz
licznymi starorzeczami, meandrami i wyspami. Teren w głównej mierze porośnięty jest
lasami, wśród których na szczególną uwagę zasługują starodrzewia borów na wydmach
i morenach. Występują także bory bagienne oraz bagniska z roślinnością szuwarową. Dużą
wartość przyrodniczą przedstawiają spotykane tu torfowiska. Lasy są niezwykle ważne dla
człowieka. Spełniają szereg funkcji, pośród których wymienić można te społeczne,
ekologiczne i gospodarcze. Niezwykle ważne są funkcje ekologiczne przejawiające się
głównie kształtowaniem właściwego klimatu zarówno lokalnego jak i globalnego, regulacją
właściwych stosunków wodnych, przeciwdziałaniu lawinom i osuwiskom.
Powiat oleski położony jest w dwóch regionach przyrodniczo – leśnych. Większość
powiatu położona jest w krainie małopolskiej, dzielnicy Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej,
pozostała część południowo – zachodnia (Bory Stobrawskie) leży w granicach krainy śląskiej,
dzielnicy Równiny Opolskiej. W dzielnicy Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej bór świeży
i mieszany ma większy udział (ok. 70%), mniejszy zaś las mieszany i bory wilgotne, spotyka
się także bór suchy. W drzewostanie dominuje sosna (ok.75 %), występuje również dąb,
olsza, brzoza. W Borach Stobrawskich 55 % wszystkich siedlisk stanowi bór świeży i bór
mieszany. Pozostałe siedliska tej dzielnicy to bór mieszany wilgotny (ok.20 %) oraz lasy
mieszane (wilgotny i świeży). W drzewostanie przeważa sosna (ok. 70%), występuje także
dąb, buk, świerk oraz olsza.
Powierzchnia gruntów leśnych na koniec 2015 r. wynosiła 35120 ha, z czego 34339 ha
stanowiły lasy. Grunty leśne o powierzchni 30590 ha objęte są własnością Skarbu Państwa,
pozostałe 4459 ha gruntów leśnych jest własnością innych podmiotów, głównie osób
fizycznych. Należy podkreślić, że powiat oleski, w porównaniu do innych powiatów
województwa opolskiego, odznacza się zdecydowanie największą powierzchnią gruntów
leśnych będącą własnością osób fizycznych.
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Wskaźnik lesistości powiatu oleskiego jest jednym z najwyższych w województwie
opolskim. Wynosi on 35,3% przy średniej wojewódzkiej wynoszącej 26,5% i krajowej
29,2 %. Poszczególne gminy wchodzące w skład powiatu oleskiego znacząco różnią się pod
względem lesistości (Tab. 6). Największą lesistością odznacza się Gmina Zębowice
(61,2 %), najmniejszą zaś Gmina Rudniki (4,4%).
W ciągu ostatnich paru lat zaobserwować można zwiększenie powierzchni lasów,
a więc i wskaźnika lesistości. Zakładając, że wzrost powierzchni lasów utrzymany będzie na
poziomie podobnym do ubiegłych lat (średnio 24,9 ha/rok pomiędzy latami 2003-2011) to
w roku 2020 wskaźnik lesistości wyniesie 35,4%

6.6. Powierzchnia ziemi
Na obszarze powiatu dominują gleby rdzawe oraz płowe. W dolinach większych
cieków wodnych występują mady rzeczne.
Ponad połowę powierzchni powiatu stanowią użytki rolne. Duży jest też udział gruntów
leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. W ostatnich latach zauważalny jest spadek
powierzchni użytków rolnych, sadów oraz łąk i pastwisk trwałych (tab.26). Powierzchnia
gruntów ornych w 2015 r. zmniejszyła się w stosunku do 2011 r., pomimo tego grunty orne
zajmują zdecydowanie największą powierzchnię spośród wszystkich użytków rolnych.
Tabela 27 Podział użytków rolnych powiatu.
powiat

rok

oleski

2005
2010
2011
2015

razem
58482
58083
58022
57857

użytki rolne
w tym
grunty orne
sady
łąki i pastwiska trwałe
43713
308
12023
44040
290
11551
44001
286
11516
43915
279
11456
(źródło: GUS)

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany od roku 1995. W 5-letnich
odstępach czasowych pobierane są próbki glebowe z 216 stałych punktów pomiarowokontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy glebowej
kraju. Kolejna, piąta tura Monitoringu przypadła na lata 2015-2017 i podobnie jak
w poprzednich latach była realizowana przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –
Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Środki na realizację Programu Monitoringu pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na
terenie powiatu oleskiego glebę pobierano w miejscowości Grodzisko (punkt pomiarowy
nr 321).
Wyniki badań (tab.31) wskazują, że w badanym punkcie nie występują stężenia wyższe
od dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.
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Tabela 28 Zestawienie wyników monitoringu gleb w miejscowości Grodzisko
Dopuszczalne
stężenie [mg/kg]
1995
kadm
1,00
0,36
miedź
30,00
5,20
chrom
50,00
7,30
ołów
50,00
19,90
nikiel
35,00
5,50
cynk
100,00
43,30
(źródło: Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce)
Zanieczyszczenie

Zawartość w roku [mg/kg]
2000
2005
2010
0,44
0,38
0,34
5,30
4,30
5,40
8,00
8,60
6,80
19,10
17,60
19,00
6,50
6,00
6,00
45,00
38,20
55,00

2015
0,28
5,00
7,30
39,30
6,10
40,00

Prowadzono również badania radioaktywności, które na celu mają ujawnienie
podwyższonych poziomów promieniotwórczości powstałych na skutek typowych sytuacji jak
i związanych z awariami radiologicznymi. Zanieczyszczenie środowiska izotopami
promieniotwórczymi wynikać może np. z działalności przemysłu wydobywczego
i energetycznego czy użytkowania surowców skalnych (skał magmowych) przy budowie
autostrad i dróg ekspresowych. Badania przeprowadzone w 2015 r. nie wykazywały
przekroczeń, a glebę w danych punktach można określić jako nieskażoną. Gleba pobrana
z terenu powiatu w 2015 r. odznaczała się najniższą wartością radioaktywności w porównaniu
do wcześniejszych lat. W porównaniu do innych punktów pomiarowych zlokalizowanych na
terenie województwa opolskiego wartość radioaktywności jest na stosunkowo niskim
poziomie (329 Bq kg-1) i jest najniższa w porównaniu do innych punktów pomiarowych.
Tabela 29 Radioaktywność gleb województwa opolskiego
Radioaktywność
Bq kg-1
1995
2000
2005
2010
221
444
443
434
426
315
713
745
707
735
317
877
816
819
941
319
837
852
786
965
321
498
552
464
432
323
159
190
168
104
(źródło: Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce)

Nr punktu

2015
636
673
1141
989
329
354

Zagrożeniem dla gleb jest wysoki stale utrzymujący się poziom zakwaszenia gleb oraz
zanieczyszczenia pochodzące ze spływów ścieków nieoczyszczonych z powierzchni
utwardzonych i środków transportu.

6.7. Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
Źródłami powstawania odpadów komunalnych są przede wszystkim:
 gospodarstwa domowe,
 obiekty infrastruktury (z sektora handlu i usług).
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Tabela 30 Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na terenie powiatu oleskiego
w rozbiciu na gminy oraz informacja o dzikich wysypiskach
Opis parametru

Jednostka Dobrodzień

Gorzów
Śląski

Olesno

Praszka

Radłów

Rudniki

Zębowice

Razem
powiat

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku
Ogółem w roku 2015
Ogółem na 1 mieszkańca w roku
2015
Z gospodarstw domowych w roku
2015
Odpady z gospodarstw domowych
przypadające na 1 mieszkańca w
roku 2015

t

1905,2

853,28

3468,27

2259,63

472,34

1139,19

500,14

10598,05

kg

190,4

118,1

192,4

164,5

107,6

137,2

134,1

162,0

t

1684,84

631,2

2669,19

1778,7

363,7

876,4

385,11

8389,14

kg

168,2

87,3

148,0

129,5

82,9

105,6

103,3

128,2

Dzikie wysypiska
Powierzchnia istniejących dzikich
wysypisk - stan na 31.12.2015

m2

160

160

Liczba dzikich składowisk - stan na
31.12.2015

szt.

3

3

(źródło: GUS)

Ilość odpadów selektywnie zebranych z podziałem na rodzaje odpadów oraz tendencje
w odniesieniu do roku 2015, przedstawiono w tabeli 31
Tabela 31 Wyniki selektywnej zbiórki odpadów w powiecie oleskim w roku 2015
Ilość
odpadów
komunalnych
zebranych z
terenu
powiatu w
Mg
15699,7↑
240
kg/miesz./rok

Ilość odpadów zebranych w ramach zbiórki selektywnej w Mg
Ilość odpadów
zdeponowanych
na składowisku
w Mg

Ilość odpadów
zagospodarowanych
w inny sposób niż
składowanie w Mg

147,5↑

15552,2↑

P

SZ

TW

ZOO

BIO

N

ZSEIE

W

Suma

99,3↓

1126,2↑

204,7↓

1190,8
≈

1013,0↓

0,8↓

12,4↓

603,3↑

4250,5↑
65
kg/miesz./rok

(źródło: WIOŚ)
Objaśnienia do tabeli: ↑, ↓, ≈, oznacza: wzrost, spadek, brak porównania w stosunku do roku 2014
P – papier i makulatura, SZ – szkło białe i kolorowe,
TW – tworzywa sztuczne, ZOO – zmieszane odpady opakowaniowe,
BIO – odpady biodegradowalne, N – odpady niebezpieczne,
ZSEiE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
W – odpady wielkogabarytowe

Analizując powyższe tabele można stwierdzić niewielki wzrost ilości odpadów
zebranych w roku 2015 w stosunku do roku 2014. Udział ilości odpadów zebranych
selektywnie w stosunku do całej ilości odpadów kształtuje się na poziomie ok. 27% przy
średniej wojewódzkiej wynoszącej ok. 23%. Na poniższym diagramie (rys. 11) przedstawiono
graficznie całkowite ilości odpadów zebranych w poszczególnych powiatach województwa
opolskiego oraz ilości odpadów zebranych selektywnie w latach 2013 – 2015.
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Rys. 11 Odpady zebrane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego
w latach 2013 – 2015, w czerwonej ramce zaznaczono powiat oleski (źródło: WIOŚ)
Analizując powyższy diagram wyraźnie widać dynamiczny wzrost udziału odpadów
zebranych selektywnie w powiecie oleskim co świadczy o właściwym kierunku prowadzenia
gospodarki odpadami komunalnymi.
Zgodnie z obowiązującym prawem na terenie województwa opolskiego w zakresie
gospodarki odpadami, województwo podzielone jest na sześć regionów gospodarki odpadami
(RGO). W każdym regionie jest wyznaczona regionalna instalacja przetwarzania odpadów
komunalnych (RIPOK), w skład której wchodzą instalacje mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów (MBP), instalacje przetwarzania odpadów zielonych i innych
bioodpadów (kompostownia), składowiska odpadów (składowisko) oraz instalacje
przewidziane do zastępczej obsługi regionów, do czasu uruchomienia RIPOK oraz
w przypadku gdy instalacja regionalna uległa np. awarii czy nie może przyjmować odpadów
z innych przyczyn.
Powiat oleski należy do regionu północnego. Poniżej przedstawiono instalacje
regionalne dla RGO północnego.




Instalacja MBP – zlokalizowana na terenie Składowiska Odpadów
w Gotartowie (powiat Kluczbork),
Kompostowania – zlokalizowana na terenie Składowiska Odpadów
w Gotartowie (powiat Kluczbork),
Składowiska Odpadów w: Gotartowie i Ziemiełowicach (powiat Kluczbork)

Instalacje zastępcze dla RGO północnego


Instalacje MBP – Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu –
Remondis Opole Sp. z o. o. lub instalacja zlokalizowana na terenie
Składowiska Odpadów w Ziemiełowicach,
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Kompostowania – zlokalizowana na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów
w Opolu (RCGO w Opolu)
Składowiska Odpadów w Gotartowie, Ziemiełowicach, Kowalach,
Krzyżanowicach, Rudnikach i Świerczu.

Z powyższego zestawienia wynika, że składowiska odpadów zlokalizowane na terenie
powiatu oleskiego mają status instalacji zastępczych. Natomiast instalacje regionalne znajdują
się na terenie powiatu kluczborskiego.
Odpady przemysłowe
Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne powstające w wyniku działalności
prowadzonej przez podmioty gospodarcze przedstawiono w Tabeli 32.
Tabela 32 Ilość odpadów innych niż komunalne w zależności od prowadzonej działalności
w powiecie oleskim (źródło: WIOŚ)
Wytwarzanie1)
(Mg)
W tym
Ogółem
niebezpieczne
35933,9
686,9

Zbieranie2)
(Mg)
W tym
Ogółem
niebezpieczne
102170,0
278,1

Przekazanie
osobom
fizycznym3)
(Mg)
805,9

Odzysk, w tym recykling4)
(Mg)
W tym
Ogółem
niebezpieczne
92376,6
773,1

Unieszkodliwianie
(Mg)
W tym
Ogółem
niebezpieczne
9830,3
0,0

1) z wyłączeniem odpadów komunalnych odbieranych przez przedsiębiorców lub gminne jednostki organizacyjne,
2)
3)
4)

którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości;
z wyłączeniem odpadów komunalnych
przekazanie określonych rodzajów odpadów w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub jednostce
organizacyjnej, nie będącymi przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby;
w instalacji i poza instalacjami.

Postęp prac w usuwaniu azbestu na terenie powiatu
Według obowiązującego prawa obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów
zawierających azbest ciąży na właścicielu nieruchomości. Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego, który prowadzi rejestr rodzaju, ilości i miejsc występowania
azbestu, zbiera i weryfikuje następujące rodzaje informacji związane z wyrobami
zwierającymi azbest. W ustawie o odpadach azbest zaliczony został do kategorii odpadów
niebezpiecznych. Odpady azbestowe zostały umieszczone w następujących grupach zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

06 07 01 Odpady azbestowe z elektrolizy,
06 13 04 Odpady z przetwarzania azbestu,
10 11 81 Odpady zawierające azbest,
10 13 09 Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowoazbestowych,
15 01 11 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi,
16 01 11 Okładziny hamulcowe zawierające azbest,
16 02 12 Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,
17 06 01 Materiały izolacyjne zawierające azbest,
17 06 05 Materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
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Z ankietyzacji przeprowadzonej przez Wydział Monitoringu Środowiska
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu wynika, że na terenie
województwa opolskiego znajduje się ok 59,3 tys. Mg wyrobów zawierających azbest,
usunięto ok. 12,5 tys. Mg z czego 3,2 tys. Mg w roku 2015.
Na poniższych diagramach (rys. 9 i 10) przedstawiono ilości azbestu oraz ilości
usuniętego azbestu w poszczególnych powiatach. Czerwoną ramką zaznaczono dane
dotyczące powiatu oleskiego.

Rys. 12 Ilości azbestu w powiatach województwa opolskiego

Rysunek 13 Ilości azbestu usuniętego w powiatach województwa opolskiego
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zwraca uwagę wysoki udział
(ok. 73%) zbieranych odpadów mieszanych oraz istnienie dzikich wysypisk. Przyczyną tego
stanu rzeczy może być ciągle jeszcze niski stan wiedzy na temat zagrożeń wynikających
z nieodpowiedniego postępowania z odpadami oraz niedostateczna ilość funduszy, które
samorządy mogą przeznaczyć na rozwój selektywnej zbiórki odpadów i instalacji
przetwarzających odpady.
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6.8. Substancje chemiczne w środowisku - poważne awarie
Na terenie powiatu oleskiego nie istnieją zakłady o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej oraz o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej.
Z oceny zagrożenia Powiatu Oleskiego wynika, że do potencjalnych zagrożeń
mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowych należy zaliczyć:





pożary,
katastrofy,
awarie i niekontrolowane przenikanie różnych substancji do środowiska naturalnego,
klęski żywiołowe (w tym podtopienia).

Istotnym źródłem zagrożenia są wypadki i awarie w transporcie drogowym materiałów
niebezpiecznych. W tym przypadku najbardziej zagrożone są drogi o największym natężeniu
ruchu tego typu przewozów, do których na terenie powiatu oleskiego należą: droga krajowa
nr: 11, 42, 43, 45, 46 i drogi wojewódzkie nr: 487, 494, 901.
Zarządzeniem Nr 13/2012 Starosty Oleskiego z dnia 24 października 2012 r. powołany
został Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Do zadań Zespołu należy m.in. ocena
zagrożeń występujących na terenie powiatu mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
publiczne a także prognozowanie tych zagrożeń, przekazywanie do wiadomości publicznej
informacji o zagrożeniach występujących na terenie powiatu, oraz opiniowanie powiatowego
planu zarządzania kryzysowego.
Zadania te w powiązaniu z działaniem służb ratowniczych (strażą pożarną, policją,
pogotowiem ratunkowym, pogotowiem energetycznym, pogotowiem gazowym, pogotowiem
wodociągowo-kanalizacyjnym) regulują stosowne procedury na szczeblu powiatowym
zawarte w Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego.

7.

ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW
OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU
WIDZENIA PROGRAMU

7.1. Wody powierzchniowe i podziemne
Wody powierzchniowe składają się z wód płynących oraz wód stojących. Stan czystości
wód powierzchniowych uzależniony jest od przede wszystkim od sposobu prowadzenia
gospodarki wodno – ściekowej w powiecie.
Występujące w powiecie zanieczyszczenia wód powierzchniowych spowodowane są
przede wszystkim przez wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków komunalnych do cieków
wodnych. Zanieczyszczenia, które są zawarte w wodach opadowych są zanieczyszczeniami
pochodzącymi w głównej mierze z atmosfery. Tlenki węgla, siarki i azotu dostające się do
powietrza atmosferycznego przekształcają się w kwas węglowy, siarkowy, azotowy
i obniżając pH pary wodnej w atmosferze tworzą kwaśne deszcze. Zanieczyszczenia, które
powstają w ściekach opadowych wynikają głównie ze spłukania powierzchni utwardzonych,
na których występują m.in. takie zanieczyszczenia jak: paliwa i smary, części ogumienia,
odchody zwierząt domowych itp.
Analizując przedstawione w Programie wyniki klasyfikacji wód podziemnych można
stwierdzić, iż na terenie powiatu w 2015 roku wody podziemne w punkcie zlokalizowanym
w Dobrodzieniu posiadały słaby stan chemiczny (IV klasa) co oznacza potencjalnie zagrożone
56

niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych, natomiast w pozostałych dwóch
punktach wody są odpowiednio – w Zębowicach II klasy a Borkach Wielkich III klasy.
W 2015 roku w ramach monitoringu operacyjnego w zakresie wybranych substancji
priorytetowych objęto badaniami rzekę Prosnę (dopływ Warty) w Praszce.
Zawartość WWA (benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu) nie odpowiadała
stanowi dobremu. (źródło: WIOŚ)

7.2. Powietrze atmosferyczne
Stan czystości powietrza atmosferycznego jest ściśle zwiany z ilością i rodzajem
wprowadzanych do atmosfery substancji. Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu jest
bezpośrednio powiązane z wielkością emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz warunków
meteorologicznych. Do niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem zalicza się:


emisję zorganizowaną,



emisję niezorganizowaną,



emisję ze źródeł liniowych i powierzchniowych.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu są:





źródła powierzchniowe – place, ulice, otwarte magazyny materiałów sypkich
(hałdy, pryzmy itp.), działalność rolnicza – emisja pyłowa;
źródła punktowe – kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe oraz
emitory z jednostek gospodarczych – emisja pyłowa, gazy powstające w procesach
spalania (dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, węglowodory);
źródła liniowe – zanieczyszczenia komunikacyjne – emisja tlenków azotu, tlenków
węgla, węglowodorów, metali ciężkich (głównie platyny, palladu i rodu
z katalizatorów samochodowych);
zanieczyszczenia napływające spoza terenu powiatu, związane z naturalnym
ruchem mas powietrznych.

Głównym problemem do rozwiązania jest tzw. niska emisja, której źródłem są instalacje
do energetycznego spalania paliw w sektorze komunalnym oraz emisja pochodząca od
środków transportowych. Wyraźnie jest to widoczne w wynikach monitoringu państwowego,
gdzie poziom zanieczyszczenia powietrza produktami spalania w porze zimowej jest
zdecydowanie wyższy niż porze letniej. Taki poziom emisji ma kilka źródeł. Pierwszym
z nich jest spalanie niskogatunkowych paliw oraz odpadów palnych typu opakowania
plastikowe, odpady gumowe, kolorowe impregnowane papieru, uszkodzone meble wykonane
z płyt wiórowych itp. Kolejną przyczyną są przestarzałe instalacje do spalania paliw, które
charakteryzują się niską sprawnością oraz można w nich spalić praktycznie wszystko,
w przeciwieństwie do instalacji nowoczesnych, które są z reguły dedykowane na jeden rodzaj
paliwa. Najprostszym działaniem jest w zależności od możliwości albo podłączenia lokalu do
centralnej sieci grzewczej (jeżeli istnieje taka możliwość) albo wymiana urządzenia
grzewczego na kocioł nowoczesny (gazowy, olejowy, na pelety lub ekogroszek). Możliwe
jest również wykorzystanie innych źródeł energii – pompa cieplna, panele fotowoltaiczne.
Działania te wymagają finansowania, na które często nie stać właścicieli lokali. Z tego też
względu niedostateczna ilość środków finansowych jest poważnym zagrożeniem dla realizacji
programów zmierzających do obniżenia niskiej emisji.
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7.3. Hałas
Problemy związane ze stanem środowiska na terenie Powiatu Oleskiego, w zakresie
oddziaływań akustycznych, spowodowane są wieloma czynnikami m.in. jakością sieci
drogowej, stopniem urbanizacji. Stan środowiska akustycznego kształtowany jest głównie
przez ruch komunikacyjny. Decydujący wpływ na klimat akustyczny ma niezwykle
dynamiczny rozwój motoryzacji, a tym samym wzrost natężenia pojazdów ogółem (w tym
ciężarowych i osobowych) w ruchu lokalnym oraz tranzytowym.

7.4. Oddziaływanie pół elektromagnetycznych
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych nie
stwierdzono, w miejscach dostępnych dla ludności, przekroczeń poziomów dopuszczalnych
(źródło WIOŚ). W najbliższych latach podstawowym działaniem będzie prowadzenie
dalszych badań, które pozwolą na ocenę skali zagrożenia polami elektromagnetycznymi.
Ponadto, jednym z ważnych zadań służących realizacji celu będzie wprowadzenie do
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie
przed polami (Polityka Ekologiczna Państwa) z wyznaczeniem stref ograniczonego
użytkowania m.in. wokół urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych
i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych.

7.5. Zasoby przyrodnicze
Do czynników stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego przede
wszystkim należą:
 zagrożenia abiotyczne: lokalne powodzie lub podtopienia, wiatry huraganowe,
pożary, anomalie pogodowe, niskie poziomy wód gruntowych,
 zagrożenia biotyczne: szkodniki owadzie, występowanie grzybów pasożytniczych,
szkody od zwierzyny roślinożernej i gryzoni,
 zagrożenia antropogeniczne: zanieczyszczenie powietrza, zagrożenia wynikające
z urbanizacji terenu, intensywna penetracja terenów leśnych przez mieszkańców,
turystów i zbieraczy grzybów i owoców leśnych oraz zagrożenia pożarami.

7.6. Powierzchnia ziemi
Gleba to powierzchniowa warstwa zwietrzałej skały macierzystej składająca się
z cząstek mineralnych, substancji organicznej, powietrza wody oraz żywych organizmów.
Gleba jest miejscem rozwoju systemu korzeniowego roślin, magazynem wody dla roślin,
miejscem nagromadzenia składników pokarmowych oraz środowiskiem życia organizmów
glebowych.
Dużym zagrożeniem dla gleb jest niski poziom pH. W glebach, w których pH wynosi
mniej niż 6,5 wzrost roślin nie jest optymalny. Związane jest to z wymywaniem składników
zasadowych i zastępowaniem ich przez kationy glinu, wodoru, manganu i żelaza, które mogą
być dla roślin toksyczne. Kumulowanie tych kationów wpływa na pogorszenie jakości
płodów rolnych.

7.7. Gospodarka odpadami
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
 odpady komunalne z gospodarstw domowych zbierane są selektywnie
w niewystarczającym zakresie,
 niedostateczna jest świadomość ekologiczna części mieszkańców,
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 nieprzestrzeganie przez część społeczeństwa i przedsiębiorców, przepisów prawnych
z zakresu gospodarki odpadami,
 spalanie odpadów w paleniskach domowych,
 deponowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach”.

8.

OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY
ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM
I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ
SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY
ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS
OPRACOWYWANIA DOKUMENTU

Analizując cele sformułowane w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Oleskiego oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia
tych celów do kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych oraz
równoległych, określonych na szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania
tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej
powiatu.

8.1

Cele ochrony środowiska określone w Programie
Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleskiego
8.1.1 Polityka Unii Europejskiej

Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu
Unii Europejskiej jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego. Na najbardziej ogólnym poziomie zostały w nim określone następujące
priorytetowe pola aktywności:





zmiany klimatu;
przyroda i różnorodność biologiczna;
środowisko i zdrowie;
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami.

System prawny Unii Europejskiej obejmuje szeroki zestaw przepisów z zakresu ochrony
środowiska, których realizacja, w związku z trwającym procesem dostosowywania się Polski
do wymogów unijnych, powinna także być traktowana jako priorytet. O ile VI Wspólnotowy
Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego, podobnie jak poprzednie programy,
spełni rolę katalizatora dla działalności organizacyjnej i legislacyjnej Wspólnoty w zakresie
ochrony środowiska, to proces harmonizacji polskiego prawa i standardów środowiskowych
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z regulacjami unijnymi trwa już wiele lat i będzie w przyszłości przebiegać w drodze dalszej
implementacji zapisów dyrektyw Unii Europejskiej. Najpoważniejsze konsekwencje dla
ochrony środowiska, mają dyrektywy odnoszące się do:
 standardów imisji SO2, NOX, pyłów zawieszonych i dopuszczalnych emisji tych
substancji przez instalacje przemysłowe, energetyczne oraz transport,
 zanieczyszczeń które są emitowane przez silniki,
 jakości wody pitnej,
 redukcji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez nawozy i pestycydy,
 ochrony zasobów wodnych i ekosystemów od wody zależnych,
 oczyszczania i odprowadzania ścieków,
 instalacji do przerobu lub utylizacji odpadów,
 gospodarowania odpadami przemysłowymi,
 użytkowania i składania odpadów niebezpiecznych i toksycznych,
 opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi,
 ograniczania różnych rodzajów hałasu,
 zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz zarządzania ryzykiem
ekologicznym,
 ochrony przyrody, w tym powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, m. in.
tworzenia europejskiej sieci obszarów Natura 2000.
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Tabela 33 Powiązanie celów ochrony środowiska określonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleskiego z VI
Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego
Lp.

Cele

VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego
Kierunki działań

1.

Zmiany klimatu

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej
20% do roku 2020. Doprowadzenie do udziału energii odnawialnej
w ogólnej produkcji energii do poziomu 20 %

2.

Przyroda
i różnorodność
biologiczna

Zwiększenie ochrony obszarów o znaczeniu wspólnotowym i włączanie
cennych obszarów do europejskiej sieci Natura 2000

3.

Zdrowie i jakość
życia

Zapewnienie poprawy jakości zasobów wód powierzchniowych
i podziemnych oraz ekosystemów zależnych od wody.

4.

Zasoby naturalne
i odpady

Podjęcie działań mających na celu zmniejszenie
marnotrawstwa możliwych do wykorzystania odpadów i ich szkodliwego
oddziaływania na zdrowie. Usprawnienie recyklingu i utylizacji odpadów
z uwzględnieniem w większym stopniem cyklu życia odpadów.
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Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleskiego
Obszar interwencji
Kierunki interwencji
Realizacja zadań zapisanych w Programie Ochrony
Powietrza dla strefy opolskiej
Realizacja Planów Gospodarki Niskoemisyjnej
Ochrona klimatu i jakości
powietrza
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej
Rozwój i modernizacja sieci drogowej
Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększania
Lesistości
Zachowanie istniejącej zieleni urządzonej
Wprowadzenie lub aktualizacja granicy polno-leśnej
w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego
Zasoby przyrodnicze
Ustanawianie form ochrony przyrody (rezerwatów
przyrody, obszarów chronionego krajobrazu,
użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczokrajobrazowych, stanowisk dokumentacyjnych)
Prowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji
przyrodniczych
Osiągnięcie dobrego stanu wód i dobrego potencjału
Utrzymanie w dobrym stanie rowów w ciągu dróg
Gospodarowanie wodami
powiatowych
Uporządkowanie dotychczasowej gospodarki wodnościekowej w obiektach podlegających Starostwu
Monitoring składowisk odpadów
Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających
azbest
Gospodarka odpadami
Finansowanie kosztów związanych z demontażem
i zapobieganie
konstrukcji zawierających azbest – pozyskiwanie
powstawaniu odpadów
dotacji
Doskonalenie i prowadzenie bazy danych o odpadach
Wykonanie sprawozdań z wykonania POŚ dla
Powiatu Oleskiego

Określenie
zgodności

Zgodność

Zgodność

Zgodność

Zgodność

8.1.2 Cele wynikające ze strategii „Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko- perspektywa do 2020 roku”
Wdrożenie Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” przyczyni się do
rozwoju nowoczesnego, przyjaznego środowisku sektora energetycznego, zdolnego zapewnić
Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Głównym celem Strategii jest stworzenie warunków dla
rozwoju konkurencyjnego i efektywnego sektora energetycznego przy jednoczesnym
poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne.
Pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko to obecnie jedno
z największych wyzwań, przed którymi stoi Polska. Jest to szczególnie istotne w kontekście
zmian zachodzących w światowej gospodarce związanych z dążeniem do wzrostu poziomu
życia obywateli, koniecznością efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz
potrzebą zmian wzorców produkcji i konsumpcji.
Podstawowym warunkiem zrównoważonego rozwoju jest zagwarantowanie wysokiej
jakości życia obecnym i przyszłym pokoleniom, przy racjonalnym korzystaniu z dostępnych
zasobów. Podejście to ma charakter dominujący w międzynarodowych stosunkach
gospodarczych, a w ostatnich latach koncentruje się na konieczności transformacji systemów
społeczno-gospodarczych w kierunku tzw. zielonej gospodarkę.
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) obejmuje dwa niezwykle
istotne obszary: energetykę i środowisko, wskazując m.in. kluczowe reformy i niezbędne
działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 roku.
W dokumencie zostały wyznaczone trzy główne cele rozwojowe dla których
określono kierunki interwencji:
Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
•
•
•

racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,
gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody,
zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka
leśna,

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia
w energię.
•
•
•
•

lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii,
wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii,
rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,
rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących paliwa
alternatywne.

Cel 3. Poprawa stanu środowiska
•
•
•
•

zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, racjonalne
gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne,
ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki,
wspieranie
nowych
i
promocja
polskich
technologii
energetycznych
i środowiskowych,
promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania
zielonych miejsc pracy.
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Tabela 34 Porównanie celów związanych z ochroną środowiska określonych w Programie
Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleskiego z celami zapisanymi w Strategii
„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne
i Środowisko
Cele działań
Kierunki działań

Racjonalne i efektywne
gospodarowanie zasobami
kopalin.

Zrównoważone
gospodarowanie
zasobami
środowiska

Gospodarowanie wodami
dla ochrony przed
powodzią, suszą i
deficytem wody.

Zachowanie bogactwa
różnorodności
biologicznej, w tym
wielofunkcyjna
gospodarka leśna.

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleskiego
Cele działań

Racjonalne zaopatrzenie
ludności oraz sektorów
gospodarczych w kopaliny
oraz rekultywacja terenów
poeksploatacyjnych.
Niepogarszanie stanu
zasobów geologicznych.

Kierunki działań
Kontrola stanu faktycznego
wydobywania kopalin pod
względem wymaganej koncesji
i naruszania warunków koncesji
oraz naliczanie opłat w przypadku
nielegalnej działalności.
Uwzględnianie w planach
zagospodarowania przestrzennego
i w innych dokumentach
planistycznych wszystkich
udokumentowanych złóż wraz
z zapisami uniemożliwiającymi ich
trwałe zainwestowanie.

Racjonalne gospodarowanie
zasobami wód
powierzchniowych
i podziemnych oraz skuteczna
ochrona przed powodzią.
Utrzymanie i osiągnięcie
dobrego stanu – potencjału
wszystkich wód w tym
również zachowanie i
przywracanie ciągłości
ekologicznej cieków.

Utrzymanie w dobrym stanie
rowów w ciągu dróg
powiatowych.

Realizacja inwestycji
wskazanych w Krajowym
Programie Oczyszczania
Ścieków Komunalnych.

Uporządkowanie dotychczasowej
gospodarki wodno-ściekowej
w obiektach podlegających
Starostwu.

Zachowanie bogatej
różnorodności przyrody.
Zwiększenie areału zalesień,
poprawa stanu zdrowotnego
lasów oraz wzrost
różnorodności biologicznej.

Realizacja Wojewódzkiego
Programu Zwiększania Lesistości.
Zachowanie istniejącej zieleni
urządzonej.
Wprowadzenie lub aktualizacja
granicy polno-leśnej
w miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego.
Ustanawianie form ochrony
przyrody (rezerwatów przyrody,
obszarów chronionego
krajobrazu, użytków
ekologicznych, zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych,
stanowisk dokumentacyjnych).
Prowadzenie inwentaryzacji
i waloryzacji przyrodniczych.
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Określenie
zgodności

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Niepogarszanie stanu wód.
Zapewnienie dostępu do
czystej wody dla
społeczeństwa i gospodarki,
racjonalne gospodarowanie
odpadami, w tym
wykorzystanie ich na cele
energetyczne.

Poprawa stanu
środowiska

Osiągnięcie dobrego stanu wód
i dobrego potencjału.
Monitoring stanu środowiska w
zakresie wód powierzchniowych.
Utrzymanie w dobrym stanie
rowów w ciągu dróg powiatowych.

Całkowita
zgodność

Realizacja inwestycji
wskazanych w Krajowym
Programie Oczyszczania
Ścieków Komunalnych.

Uporządkowanie dotychczasowej
gospodarki wodno-ściekowej w
obiektach podlegających Starostwu.

Doskonalenie systemu
gospodarki odpadami.

Doskonalenie i prowadzenie bazy
danych o odpadach.

Ochrona powietrza, w tym
ograniczenie oddziaływania
energetyki.

Poprawa stanu czystości
powietrza na terenie
powiatu w stosunku do roku
bazowego.

Realizacja zadań zapisanych w POP.
Realizacja Planów Gospodarki
Niskoemisyjnej.
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej.

Całkowita
zgodność

Wspieranie nowych
i promocja polskich
technologii energetycznych
i środowiskowych.

Promocja i wspieranie
wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych.

Wspieranie projektów w zakresie
budowy urządzeń i instalacji do
produkcji energii odnawialnej.

Całkowita
zgodność

Podnoszenie świadomości
ekologicznej, zmiana
zachowań społeczeństwa.

Informowanie mieszkańców w
tematach dot. ekologii i działań
proekologicznych poprzez ulotki
i informacje na stronie
internetowej.
Wparcie finansowe i merytoryczne
konkursów ekologicznych.
Współpraca z mediami w zakresie
ochrony środowiska.
Opracowanie oraz rozdawanie
ulotek o treściach ekologicznych.

Całkowita
zgodność

Promowanie zachowań
ekologicznych oraz
tworzenie warunków do
powstawania zielonych
miejsc pracy.
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8.1.3 Krajowy Program Ochrony Powietrza
Głównym celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest poprawa jakości życia
mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej (ochrona ich zdrowia i warunków życia,
z uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju).
Cele szczegółowe to między innymi:
•

•

osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych
niektórych substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE oraz
utrzymanie ich na tych obszarach, na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu
PM2,5 także pułapu stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia,
osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu na
poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań wynikających z regulacji
prawnych projektowanych przepisami prawa unijnego.

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleskiego założono osiągnięcie
następujących celów:
•
•
•

osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu
pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie powiatu
utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi
standardami jakości środowiska.
Kontynuacja działań w celu spełnienia wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza.

Cele planowane do osiągnięcia są zgodne z celami szczegółowymi zawartymi
w Krajowym Programie Ochrony Powietrza.

8.1.4 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022
Główne cele Krajowego Programu Gospodarki Odpadami to:
•
•
•
•
•

uniezależnienie wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego
kraju;
zwiększenie udziału odzysku energii z odpadów,
zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska;
wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;
przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych,
przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw
domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia, podobnych do
odpadów z gospodarstw domowych, na poziomie minimum 50% ich masy do 2020
roku.

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleskiego założono osiągnięcie
następujących celów:
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•
•
•

stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego
rozwoju oraz stworzenie niezbędnej infrastruktury do selektywnego zbierania
odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich efektywny recykling.
podjęcie działań edukacyjnych mających na celu podniesienie stanu wiedzy z zakresu
efektywnego gospodarowania odpadami oraz zagrożeń dla zdrowia stwarzanych przez
nieprawidłowo zagospodarowane odpady
likwidacja dzikich wysypisk odpadów.

Cele planowane do osiągnięcia są zgodne z celami szczegółowymi zawartymi
w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022.

9.

OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA
PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ
NA ŚRODOWISKO, W TYM ODDZIAŁYWANIA
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE,
ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE
I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE

Ocenie możliwych znaczących oddziaływań na środowisko poddane zostały zadania
własne powiatu oleskiego, które ujęte zostały w Programie Ochrony Środowiska Powiatu
Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. Biorąc pod uwagę fakt iż
realizacja poszczególnych zadań zależy od wielu czynników, tj.: lokalizacji, zakresu prac,
zastosowanego sprzętu i metody można stwierdzić, że dokładne określenie oddziaływań,
wynikających z realizacji poszczególnych zadań nie jest rzeczą prostą. Dodatkową trudność
stanowi fakt, że poszczególne zadania często ujęte są w sposób ogólny bez wskazania
dokładnego miejsca prowadzenia działań. Mając na uwadze, że wiele zadań przedstawionych
w Programie wymagać będzie oceny oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do
konkretnych warunków środowiskowych w niniejszym dokumencie przedstawiono typowe
oddziaływania wynikające z realizacji zadań. Dokonując oceny brano przede wszystkim pod
uwagę fazę eksploatacji inwestycji, przyjmując że faza budowy jest okresem przejściowym.
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Monitoring środowiska. Środowisko a zdrowie. Edukacja ekologiczna
Wsparcie finansowe oraz merytoryczne konkursów ekologicznych
0/+
0/+
+
+
+
+
+
Współorganizowanie akcji ekologicznych („Sprzątanie Świata”,
0/+
0/+
+
+
+
+
+
„Dzień Ziemi”)
Współpraca powiatu z mediami w zakresie ochrony środowiska
0/+
0/+
+
+
+
+
+
Opracowanie oraz rozprowadzanie ulotek, folderów o treściach
0/+
0/+
+
+
+
+
+
ekologicznych
Informowanie mieszkańców powiatu o stanie środowiska oraz
0/+
+
+
+
+
+
+
prowadzonych działaniach na rzecz ochrony środowiska
Zasoby przyrodnicze
Zachowanie istniejącej zieleni urządzonej
0
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększania Lesistości
0/+
0/+
0
+
+
0
0
Wprowadzenie lub aktualizacja granicy polno-leśnej w
0/+
0/+
0/+
+
+
0
0
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Zagrożenie poważnymi awariami i adaptacja do zmian klimatu
Prowadzenie szkoleń dotyczących odpowiedniego stosowania
0/+
+
+
+
+
0/+
+
chemikaliów i postępowania z ich odpadami
Gleby
Okresowa kontrola zawartości metali ciężkich, składników
0
0/+
0/+
+
+
+
+
nawozowych oraz odczynu pH w glebach użytkowanych rolniczo
Zasoby geologiczne
Kontrola stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin
0
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
bez wymaganej koncesji i naliczanie opłat podwyższonych
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Dobra materialne

Zabytki

Zasoby naturalne

Klimat

Krajobraz

Powierzchnia ziemi

Powietrze

Woda

Rośliny

Zwierzęta

Ludzie

Różnorodność biologiczna

Obszary Natura 2000

Zadania

Tabela 35 Potencjalne oddziaływanie na środowisko zaproponowanych działań

+

0/+

+

+

0

0

+

0/+

+

+

0

0

+

0/+

+

+

0/+

0

+

0/+

+

+

0

0

+

0/+

+

+

0/+

0/+

0/+
0/+

0/+
0/+

+
+

0/+
0

0
0

0
0

0/+

0/+

+

0/+

0

0

0/+

0/+

+

+

0

0

+

0/+

+

+

0

0

+

+

0

+

0

0

w przypadku nielegalnej działalności
Archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych

+
+
0/+
+
+
+
Gospodarowanie wodami i gospodarka wodnościekowa
Uporządkowanie dotychczasowej gospodarki wodno-ściekowej w
0
0
0/+
0/+
0/+
+
obiektach podlegających starostwu
Utrzymanie w dobrym stanie rowów w ciągu dróg powiatowych.
0
0
0/+
0/+
0/+
+
Ochrona klimatu i jakości powietrza
Modernizacja, rozbudowa i remont dróg powiatowych:
droga Grodziec – Knieja, po stronie powiatu oleskiego 3,5 km
Przedmość w km 8+330 – 13+907
0
0/+/+/+/+/Kolonia Biskupska – 4,59 km
Wygiełdów-Szyszków – ok. 1 km i Bobrowa
Realizacja zadań zgodnie z treścią POP dla strefy opolskiej
+
+
+
+
+
+
Wsparcie działań dotyczących wymiany kotłów c.o., budowa
instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła, modułów
0
0
0/+
0/+
0/+
0/+
fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej( ZSEiO
0
0
0/+
0/+
0/+
0/+
w Oleśnie, SP)
Prowadzenie działań edukacyjnych popularyzujących odnawialne
0/+
0/+
+
+
+
+
źródła energii
Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań
0/+
0/+
+
+
+
+
dotyczących ochrony środowiska
Gospodarka odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów
Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, mających na
celu podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
odpadami
Finansowanie kosztów związanych z demontażem konstrukcji
0
0
+
0/+
0/+
0/+
zawierających azbest – pozyskiwanie dotacji
Doskonalenie i prowadzenie bazy danych dotyczących ewidencji
wytwarzanych odpadów oraz poddawanych poszczególnym
0
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
procesom odzysku i unieszkodliwiania
Wykonanie sprawozdania z wykonania Programu Ochrony
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
Środowiska dla Powiatu Oleskiego
Zagrożenia hałasem
Modernizacja sieci dróg powiatowych
0
0/+/+/+/+/Gromadzenie danych na temat zagrożenia i emisji hałasu
0
0
+
+
0
0
w powiecie- kontrolne pomiary hałasu (interwencje mieszkańców)
Wspieranie budowy ścieżek rowerowych
0
0/0/+
0
+/0
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0/+

+

+

0

+

0

0

0

0/+

0

0

0

0

0

0

0/+

0

0

0

0

0

+

+/-

+/-

0/+

0

0

+

+

+

0/+

+

+

0/+

0/+

+

0/+

0

+

+

0

+

+

0/+

0

+

+

0

+

+

+

0

+

0/+

0/+

0

+

+

0

+

0/+

0/+

0

0/+

+

+

0/+

0/+

0

0

+

0/+

0

0

0

0

0/+

0/+

+

+

0/+

0/+

0

0

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

+

+/-

+/-

0/+

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0/+

+/-

+/-

0/+

0

0

+

Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań
0
0
+
+
0
0
0
0
0
dotyczących ochrony środowiska
„+” oddziaływanie pozytywne
„-” oddziaływanie negatywne
„0” brak oddziaływania
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia

69

0

0

0

0

9.1

Podsumowanie przewidywanych oddziaływań na
poszczególne aspekty środowiska, w szczególności na
obszary objęte ochroną
9.1.1 Oddziaływanie na obszary ochronione, obszary Natura
2000, bioróżnorodność biologiczną, rośliny, zwierzęta
i zasoby przyrodnicze.

Zadania wyznaczone w ramach obszaru interwencji – zasoby przyrodnicze- cel
długoterminowy- Zachowanie bogatej różnorodności przyrody. Zwiększenie areału zalesień,
poprawa stanu zdrowotnego lasów oraz wzrost różnorodności biologicznej mają na celu
poprawę stanu przyrody na terenie powiatu. Ogólne zapisy Programu wpłyną pozytywnie na
obiekty prawnie chronione na tym terenie. Program nie zawiera propozycji działań, które
byłyby sprzeczne lub zagrażające tym obszarom. Należy jednak kontrolować stan siedlisk
przyrodniczych objętych sieciami Natura 2000, w celu zabezpieczenia ich przed
pogarszaniem się ich stanu. Dzięki odpowiednio prowadzonemu monitoringowi stanu siedlisk
możliwe będzie w przypadku zaistnienia zagrożeń, podjęcie w odpowiednim czasie działań
mających na celu jego ochronę. Monitoring ten prowadzony jest na szczeblu centralnym,
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Działania inwestycyjne prowadzone na
terenach objętych formami ochrony przyrody muszą być tak prowadzone, aby nie naruszać
przedmiotu ich ochrony oraz nie wpływać znacząco negatywnie na integralność tych
obszarów. Powiat w zadaniach własnych wyznaczył zadanie polegające na promowaniu
terenów ciekawych pod względem przyrodniczym i zachowanie istniejącej zieleni urządzonej.
W związku z tym stan przyrody powinien ulegnąć poprawie.

9.1.2 Oddziaływanie na wody- gospodarowanie wodami
i gospodarka wodno- ściekowa
Realizacja zadań w ramach założeń długoterminowego celu:
Racjonalne
gospodarowanie zasobami wód powierzchniowych i podziemnych oraz skuteczna ochrona
przed powodzią. Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu – potencjału wszystkich wód w tym
również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków ma w efekcie doprowadzić
do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Wpływ działań wyznaczonych
w Programie na wody powierzchniowe i podziemne będzie oceniany w oparciu o procedurę
ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia
9 lutego 2016 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). Opracowanie działań wodno – środowiskowych
doprowadzi do ograniczenia zanieczyszczenia wody poszczególnymi substancjami
priorytetowymi, w tym zmniejszaniu zawartości substancji priorytetowych w wodach,
zaprzestanie lub eliminacja zrzutów, emisji i strat tych substancji.
Inwestycje w zakresie utrzymania w dobrym stanie rowów w ciągu dróg powiatu
wpłyną pozytywnie na stan środowiska wodnego. Działania związane z ochroną wód
powierzchniowych i podziemnych mają charakter społeczny i ekonomiczny, wiążą się
również z efektem korzystnym dla środowiska wodnego.
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Część zadań ma charakter ogólny, czyli nie wyznaczono terenów, na których prowadzone
będą działania związane z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych, w związku z czym
nie ma możliwości jednoznacznej oceny wpływu danych przedsięwzięć na środowisko.

9.1.4 Oddziaływania na klimat akustyczny- zagrożenie
hałasem
Działania wyznaczone w celu: Ocena narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny
hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. Ochrona
mieszkańców powiatu oleskiego przed hałasem zagrażającym zdrowiu lub jakości życia
wpłyną w sposób pozytywny na środowisko. Wszelkiego rodzaju inwestycje ograniczające
emisję hałasu, przede wszystkim na obszarach zwartej zabudowy przyczyniają się do
istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Na etapie realizacji
inwestycji związanych z przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych
z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego (modernizacje dróg) może wystąpić negatywne
krótkoterminowe oddziaływanie.
Wpływ działań wyznaczonych w Programie na klimat akustyczny będzie oceniany
w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych
w Ustawie z dnia 9 lutego 2016 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). Pozytywnym działaniem wpływającym na poprawę
uciążliwości klimatu akustycznego mają także prowadzone szkolenia w zakresie wymagań
dotyczących ochrony środowiska i ochrony przed hałasem dla podmiotów gospodarczych

9.1.5 Oddziaływanie na powietrze – ochrona klimatu i jakości
powietrza
Powietrze jest tym komponentem środowiska do którego emitowana jest większość
zanieczyszczeń, które powstają na powierzchni ziemi. Cel długoterminowy założony przez
powiat: Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu
pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie powiatu oraz utrzymanie jakości powietrza
atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska. Kontynuacja
działań w celu spełnienia wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza w znacznym
stopniu wpłynie na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Na poprawę jakości powietrza
wypłynie zmiana nawierzchni dróg, budowa ścieżek rowerowych, jak również prace
termomodernizacyjne budynków oraz modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło. Na
poprawę jakości powietrza atmosferycznego będą miały wpływ rzetelnie przeprowadzone
działania edukacyjne na temat zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze źródeł niskiej
emisji oraz szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych, a w dalszej perspektywie
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, zachęcanie do korzystania z rowerów.
Negatywne krótkoterminowe oddziaływanie na powietrze atmosferyczne może
wystąpić na etapie realizacji inwestycji związanych z przeprowadzeniem robót remontowo –
budowlanych. Do zadań, które będą miały wpływ na stan powietrza terenów przyległych
należą: budowa i przebudowa dróg, termomodernizacja budynków, poprawa nawierzchni
dróg. Oddziaływanie to ustąpi z chwilą zakończenia robót budowlanych. W trakcie
prowadzenia prac remontowo – budowlanych, jak również w przypadku użytkowania dróg
będą uwzględnione dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu wymagane
71

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031). Wpływ przedsięwzięć
wyznaczonych w Programie na powietrze atmosferyczne będzie oceniany w oparciu
o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych
w Ustawie z dnia 9 lutego 2016 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

9.1.6 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi – zasoby
geologiczne i gleby
Działania wyznaczone w celach: Rozpowszechnienie dobrych praktyk rolnych i leśnych
oraz przeciwdziałanie degradacji terenów wpłynie korzystnie na gleby i zachowanie
różnorodności biologicznej oraz na estetykę obszaru. Przeprowadzanie okresowych kontroli
zawartości metali ciężkich, składników nawozowych oraz odczynu pH w glebie
użytkowanych rolniczo wpłynie na poprawę jakości gleb. Na polepszenie jakości gleb
wpływają również wszystkie działania edukacyjne związane z propagowaniem odpowiedniej
praktyki rolniczej w gospodarstwach oraz gospodarstw ekologicznych, wdrażaniem
programów rolno – środowiskowych. Pozytywnie na gleby będą oddziaływać zadania:
przeciwdziałania degradacji chemicznej gleb, ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej
przed przeznaczeniem na cele nierolne i nieleśne oraz kształtowanie struktury upraw
przeciwdziałającej erozji oraz pogarszaniu się jakości gleb.

9.1.7 Oddziaływanie na ludzi
Zadania określone w harmonogramie realizacyjnym Programu związane
z wykonywaniem prac budowlanych oraz ziemnych mogą stanowić źródło potencjalnego
oddziaływania na zdrowie ludzkie. Są to prace związane z budową, przebudową, remontami
dróg, odwodnieniem terenu, budową kanalizacji deszczowej, rozbudową instalacji
wodociągowej i kanalizacyjnej, termomodernizacje budynków, przebudowa (rewitalizacja)
obszarów miejskich. Wspomniane prace realizacyjne mogą stanowić zagrożenie dla ruchu
pieszego i kołowego, w związku z powyższym istotne jest odpowiednio wczesne
poinformowanie lokalnej ludności o prowadzonych pracach budowlanych i ziemnych, które
umożliwi przygotowanie się do ewentualnych utrudnień. Wpływ działań wyznaczonych
w Programie na zdrowie i życie ludzi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen
oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 lutego
2016 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 r. poz. 353
z późn. zm.).

9.1.8 Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Wpływ działań wyznaczonych w Programie na zabytki będzie oceniany w oparciu
o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych
w ustawie z dnia 9 lutego 2016 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
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(Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). Wszelkie prace budowlane polegające na remontach
i konserwacji powinny być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ochrona
zabytków powinna być szczegółowo określona na poziomie MPZP. Działania związane
z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery pozwolą na ograniczenie niszczenia
fasad budynków, w tym także zabytkowych. Działania związane konkretnie z dobrami
materialnymi, np. termomodernizacja budynków pozytywnie wpłyną na strukturę zabudowy
oraz poprawią wygląd estetyczny jednostki. Podczas realizacja zadań wyznaczonych
w Programie Ochrony Środowiska uwzględnione zostaną zapisy Ustawy z dnia 10 września
2014 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).

10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ
NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM
REALIZACJI AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)
kompensacja przyrodnicza to zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi
przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez
realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych. Warianty kompensacji
przyrodniczej powinny być określone w ramach wydawanych decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla poszczególnych przedsięwzięć. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia
9 lutego 2016 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) decyzje te określają środowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsięwzięć, a w szczególności warunki wykorzystywania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków
oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich a także w przypadku, gdy z oceny
przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej
(stwierdza konieczność jej wykonania).
Wśród przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska,
które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko na etapie budowy zaliczono inwestycje
w zakresie infrastruktury drogowej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
21 grudnia 2015 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 71) podstawą prawną do prowadzenia postępowania
w sprawie tego typu przedsięwzięć będzie ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko należy
przeanalizować szczegółowo lokalizację przedsięwzięcia, gdyż skala spowodowanych
przekształceń będzie zależna od lokalnych uwarunkowań.
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11. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE
Wdrożenie ustaleń Aktualizacji nie wywoła negatywnych oddziaływań
transgranicznych. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach Programu
ma charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie
miało zasięg lokalny. Na etapie prognozy stwierdzono, że Program nie wskazuje na
możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć
terytorium innych państw.
Realizacja ustaleń Programu nie będzie powodować znaczących oddziaływań
transgranicznych. Jednakże, ze względu na fakt podpisania przez Polskę i ratyfikowania
Konwencji o ocenach oddziaływania w kontekście transgranicznym należy podkreślić
obowiązek informowania państw w przypadku podejmowania działań mogących znacząco
oddziaływać na ich terytorium.

12. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO
ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W PROGRAMIE
OCHRONY ŚRODOWISKA
Warunkiem prawidłowego wdrożenia założeń zawartych w Programie jest zachowanie
określonych terminów realizacji przyjętych zadań oraz dostępność środków finansowych jak
i brak protestów społeczeństwa. Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć
w ramach Programu ma zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. Biorąc pod uwagę
użyteczność działań odnoszącą się do uwarunkowań strategicznych, ekonomicznych,
środowiskowych oraz stopnia zaawansowania już rozpoczętych działań o znaczeniu
priorytetowym planowane działania mają charakter optymalny dla realizacji ustalonej wizji
rozwoju powiatu. Proponowanie rozwiązań alternatywnych dla takich działań nie ma zatem
uzasadnienia zarówno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia. Rozważając
warianty alternatywne przedsięwzięcia rozważa się: warianty lokalizacji, warianty
konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne, a także wariant niezrealizowania
inwestycji tzw. wariant „0”. Należy jednak pamiętać, że nawet wybór Wariantu „0”, może
wiązać się z pewnymi konsekwencjami, ponieważ brak realizacji inwestycji może wywołać
negatywny skutek dla środowiska.
Adekwatnie do wskazanych negatywnych oddziaływań, przewiduje się przede
wszystkim następujące środki zapobiegające, ograniczające negatywne oddziaływanie na
środowisko:
• zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny oddziaływania na
środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć stanowiących praktyczny wymiar
realizacji POŚ ,
• nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją POŚ, analiza wyników monitoringu
oraz podejmowanie działań adekwatnych do otrzymanych wyników,
• zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych z POŚ oraz zasadami
ochrony środowiska,
• promowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w ochronie środowiska,
uwzględniających wymogi najlepszej dostępnej techniki oraz zasad dobrej praktyki
i rzetelnej wiedzy technicznej i naukowej,
• prowadzenie działań edukacyjnych dla społeczeństwa.
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13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH
METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI
POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEJ AKTUALIZACJI
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA
Aby można było dokonać w przyszłości obiektywnej weryfikacji, która pozwoliła by na
modyfikowanie założonych celów proponowanych w ramach Programu, konieczne jest
prowadzenie monitoringu, który dostarczy mam danych niezbędnych do realizacji tych
działań. W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleskiego określone są zasady oceny
i monitorowania efektów jego realizacji. Zaproponowane w nim wskaźniki pozwalają określić
stopień realizacji poszczególnych działań.
Monitoring przede wszystkim powinien być – ze względu na częstotliwość
gromadzenia, a w szczególności udostępniania danych – prowadzony w cyklu rocznym,
a sprawozdania z jego realizacji, co najmniej w cyklu dwuletnim. Zgodnie z art. 18 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519
z późn. zm.) z wykonania Programów Zarząd Powiatu sporządza co 2 lata raporty, które
przedstawia się Radzie Powiatu. Dla niniejszego Programu raport powinien być sporządzony
w I kwartale 2019 r. i 2021 r.
Monitoring ten powinien obejmować dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian,
które najogólniej można określić jako:
•
•

monitoring ilościowy,
monitoring jakościowy.

Wdrażanie w życie rozwiązań przewidzianych w omawianym Programie pozwoli na
stałe monitorowania wpływu programu na środowisko, oraz szybkiej reakcji w przypadku
pojawiania się rozbieżności pomiędzy projektowanymi rezultatami a stanem rzeczywistym.
Badanie stanu środowiska realizowane jest w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska, który stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz
gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Sieci regionalne,
wojewódzkie, 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
(województwie/powiecie/gminie ).
Pomiary monitoringowe w województwie opolskim wykonywane są przede wszystkim
w ramach działalności WSSE i WIOŚ. Opracowane wyniki pomiarów oraz inne dane
statystyczne dotyczące ochrony środowiska publikowane są w dwóch podstawowych
opracowaniach:
•
•

„Stan środowiska w województwie opolskim w roku ...” IOŚ WIOŚ, Opole
„Ochrona środowiska w województwie opolskim w latach ….” GUS, Warszawa
Zakres monitoringu wdrażania Programu Ochrony Środowiska powinien obejmować

ocenę:
•

stopnia wykonania określonych zadań,
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•
•
•

stopnia realizacji przyjętych celów,
rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i zadaniami, a ich wykonaniem oraz analizę
tych rozbieżności,
opisanie przyczyn nie wykonania założonych zadań, działań i celów.

W związku z realizacją celów określonych w Programie Ochrony Środowiska
proponuje się prowadzenie monitoringu:
•
•
•

jakości i ilości wód – w przypadku realizacji inwestycji dotyczących gospodarki
wodno – ściekowej mogących mieć wpływ na stan jakościowy i ilościowy zasobów
wodnych,
stanu i jakości gleby – w przypadku prowadzenia czynności mogących mieć wpływ na
przekształcenie jej powierzchni oraz na jej jakość,
stanu przyrody – w przypadku czynności mogących mieć wpływ na zmniejszenie
zasobów przyrodniczych.

Określony w projekcie monitoring realizacji ustaleń Programu jest zgodny
z wymaganiami zawartymi w Prawie Ochrony Środowiska oraz wystarczający. Niemniej jego
jakość zależeć będzie od rzetelności dostarczania danych.

14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów
dokumentów strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 oraz art. 51
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska Powiatu
Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 tworzona jest w celu
określenia wpływu na środowisko założonych w niej celów oraz zadań krótkoi długoterminowych. W niniejszym dokumencie przedstawiono możliwe pozytywne
i negatywne skutki realizacji zadań zawartych w wyżej wymienionym programie. Wskazano
również zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom
a w przypadku ich wystąpienia, sposoby ich minimalizacji.
Zakres Prognozy jest zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Cele do zrealizowania w powiecie oleskim przedstawiają się następująco:
 Ochrona klimatu i jakości powietrza – cel długoterminowy – Osiągnięcie jakości
powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego
PM10 w powietrzu na terenie powiatu oraz utrzymanie jakości powietrza
atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska.
Kontynuacja działań w celu spełnienia wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza.
 Hałas – cel długoterminowy – Ocena narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny
hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.
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Ochrona mieszkańców powiatu oleskiego przed hałasem zagrażającym zdrowiu lub
jakości życia.
Pola elektromagnetyczne – cel długoterminowy – Monitoring i badanie poziomu pól
elektromagnetycznych.
Gospodarowanie wodami i gospodarka wodnościekowa – cel długoterminowy –
Racjonalne gospodarowanie zasobami wód powierzchniowych i podziemnych oraz
skuteczna ochrona przed powodzią. Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu –
potencjału wszystkich wód w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości
ekologicznej cieków.
Gospodarka odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów – cel długookresowy –
Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego
rozwoju oraz stworzenie niezbędnej infrastruktury do selektywnego zbierania
odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich efektywny recykling.
Gleby – cel długookresowy – Rozpowszechnienie dobrych praktyk rolnych i leśnych
oraz przeciwdziałanie degradacji terenów.
Zasoby przyrodnicze – cel długookresowy – Zachowanie bogatej różnorodności
przyrody. Zwiększenie areału zalesień, poprawa stanu zdrowotnego lasów oraz wzrost
różnorodności biologicznej.
Działania edukacyjne – cel długookresowy – Podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa.

Powiat oleski położony jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego.
Od wschodu graniczy on z województwem śląskim, od północy z województwem łódzkim,
a od zachodu i południa z powiatami wchodzącymi w skład województwa opolskiego:
kluczborskim, opolskim oraz strzeleckim.
Powierzchnię powiatu oleskiego wynoszącą 973 km2 zamieszkuje zgodnie z danymi
GUS 65 306 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 67 osób/km2. W skład powiatu
wchodzą:
 gminy miejsko-wiejskie: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka,
 gminy wiejskie: Radłów, Rudniki, Zębowice.
Większą część powierzchni powiatu oleskiego stanowią użytki rolne (59,61%).
Na uwagę zasługuje duży udział gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
(36,24%) ogólnej powierzchni powiatu.
W ostatnich latach zauważalny jest sukcesywny spadek liczby ludności, prognoza GUS
wskazuje, że trend ten zostanie utrzymany. Przewiduje się, że w roku 2035 powiat oleski
może zamieszkiwać tylko 54700 osób.
Przez teren powiatu oleskiego przebiegają drogi krajowe (nr 11, 42, 43, 45, 46) oraz
wojewódzkie (nr 487, 494, 901). Sieć dróg publicznych (powiatowych i gminnych) o twardej
nawierzchni jest dobrze rozwinięta. Łączna długość tych dróg na koniec 2015 r. wynosiła
646,1 km, z czego 303,3 km stanowiły drogi powiatowe, a 342,8 km drogi gminne.
Na koniec 2014 r. na terenie powiatu oleskiego zarejestrowanych było 4344 podmiotów
gospodarki narodowej. Głównymi sektorami gospodarki są: rzemiosło, usługi, stolarstwo,
przemysł motoryzacyjny. Dobrze rozwinięte jest rolnictwo. Charakterystyczne dla obszaru
powiatu są uprawy zbóż oraz hodowla trzody chlewnej.
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Obszary prawnie chronione obejmują 9% powierzchni powiatu oleskiego i jest to wynik
poniżej średniej dla województwa opolskiego (27,2%).
Na szczególną uwagę zasługują obszary chronionego krajobrazu „Lasy StobrawskoTurawskie” oraz „Załęcze-Polesie”. Są to tereny o dużej powierzchni, ciekawym krajobrazem
i bogactwem flory i fauny.
Dodatkowo na terenie powiatu proponuje się znaczące poszerzenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Propozycje obszarów chronionych
znajdują się również w opracowaniu „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Górnej
Prosny” sporządzonym dla Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”. Wszystkie te
propozycje powinny być uwzględniane w gminnych programach ochrony środowiska.
Na terenie powiatu oleskiego leży obszar Natura 2000 – „Dolina Małej Panwi”. Mała
Panew zaliczana jest do jednych z najbardziej naturalnych nizinnych rzek regionu. Rzeka
charakteryzuje się naturalnym przebiegiem oraz licznymi starorzeczami, meandrami
i wyspami. Teren w głównej mierze porośnięty jest lasami, wśród których na szczególną
uwagę zasługują starodrzewia borów na wydmach i morenach. Występują także bory
bagienne oraz bagniska z roślinnością szuwarową. Dużą wartość przyrodniczą przedstawiają
spotykane tu torfowiska.
Powiat oleski położony jest w dwóch regionach przyrodniczo – leśnych. Większość
powiatu położona jest w krainie małopolskiej, dzielnicy Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej,
pozostała część południowo – zachodnia (Bory Stobrawskie) leży w granicach krainy śląskiej,
dzielnicy Równiny Opolskiej. W dzielnicy Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej bór świeży
i mieszany ma większy udział (ok. 70%), mniejszy zaś las mieszany i bory wilgotne, spotyka
się także bór suchy. W drzewostanie dominuje sosna (ok. 75%), występuje również dąb,
olsza, brzoza. W Borach Stobrawskich 55% wszystkich siedlisk stanowi bór świeży i bór
mieszany. Pozostałe siedliska tej dzielnicy to bór mieszany wilgotny (ok.20 %) oraz lasy
mieszane (wilgotny i świeży). W drzewostanie przeważa sosna (ok.70 %), występuje także
dąb, buk, świerk oraz olsza.
Powierzchnia gruntów leśnych na koniec 2015 r. wynosiła 35120 ha, z czego 34339 ha
stanowiły lasy. Należy podkreślić, że powiat oleski, w porównaniu do innych powiatów
województwa opolskiego, odznacza się zdecydowanie największą powierzchnią gruntów
leśnych będącą własnością osób fizycznych.
Wskaźnik lesistości powiatu oleskiego jest jednym z najwyższych w województwie
opolskim. Wynosi on 35,3% przy średniej wojewódzkiej wynoszącej 26,5% i krajowej
29,2%.
W ciągu ostatnich paru lat zaobserwować można zwiększenie powierzchni lasów,
a więc i wskaźnika lesistości. Zakładając, że wzrost powierzchni lasów utrzymany będzie na
poziomie podobnym do ubiegłych lat (średnio 24,9 ha/rok pomiędzy latami 2003-2011) to
w roku 2020 wskaźnik lesistości wyniesie 35,4%.
Powiat oleski położony jest w obrębie dorzecza Odry (w prawej części). Jest to obszar
wododziałowy między pierwszorzędowymi dopływami Odry: Stobrawą, Wartą oraz Małą
Panwią. Cieki występujące na terenie powiatu są niewielkie – mają tu swoje odcinki
źródłowe. Najważniejszymi ciekami powiatu są Stobrawa i Prosna.
Na obszarze powiatu oleskiego dominują gleby rdzawe oraz płowe. W dolinach
większych cieków wodnych występują mady rzeczne.
Ponad połowę powierzchni powiatu oleskiego stanowią użytki rolne. Duży jest też
udział gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. W ostatnich latach zauważalny
jest spadek powierzchni użytków rolnych, sadów oraz łąk i pastwisk trwałych. Powierzchnia
gruntów ornych w 2015 r. zmniejszyła się w stosunku do 2011 r., pomimo tego grunty orne
zajmują zdecydowanie największą powierzchnię spośród wszystkich użytków rolnych.
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Złoża kopalin są naturalnym nagromadzeniem minerałów, skał oraz innych substancji,
których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Na terenie powiatu oleskiego
występują złoża piasków formierskich, piasków i żwirów oraz surowców ilastych ceramiki
budowlanej.
Program Ochrony Środowiska ma na celu poprawę stanu środowiska a zaproponowane
w nim zadania własne powiatu z założenia powinny mieć pozytywny wpływ na środowisko.
Każda podejmowana inwestycja w fazie realizacji powoduje wyższy poziom oddziaływania
zwłaszcza pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, wytwarzania
odpadów itp. W fazie eksploatacyjnej nowo wybudowane obiekty lub instalacje nie stanowią
zagrożenia dla środowiska ponieważ każda inwestycja jest poprzedzona raportem
oddziaływania na środowisko, w którym zostaną przeanalizowane wszystkie zagrożenia jakie
dana instalacja może stworzyć i jednocześnie są proponowane działanie techniczne,
technologiczne i organizacyjne redukujące do minimum jej oddziaływanie na środowisko.
Nie realizowanie zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska przyczyni się do
powstawania negatywnych zmian w środowisku, w szczególności spowodować może:
 pogorszenie jakości wód i zmniejszenie zasobów wodnych,
 wzrost zanieczyszczenia powietrza,
 zwiększenie poziomu hałasu,
 zmniejszenie lesistości,
 spadek walorów krajobrazowych,
 utratę bogatej różnorodności biologicznej,
 degradację gruntów.
Wszystkie te negatywne czynniki spowodują pogorszenie się jakości życia mieszkańców.
W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu realizował
badania jakości wód powierzchniowych w 1 punkcie pomiarowo-kontrolnym na terenie
powiatu oleskiego. W ramach monitoringu operacyjnego w zakresie wybranych substancji
priorytetowych objęto badaniami rzekę Prosnę (dopływ Warty) w Praszce.
Zawartość WWA (benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu) nie odpowiadała
stanowi dobremu.
W ww. badaniach stwierdzono spełnienie wymagań dla obszarów chronionych
wrażliwych na eutrofizację tj. wpływ działalności człowieka wywołaną zanieczyszczeniami
pochodzącymi ze źródeł komunalnych.
Jakość wód podziemnych wg badań z 2015 r. na terenie powiatu oleskiego
charakteryzowały się zróżnicowanym poziomem zanieczyszczenia:





brak wód odpowiadających I klasie (wody bardzo dobrej jakości),
wody odpowiadające klasie II (wody dobrej jakości) w punkcie – Zębowice,
wody odpowiadające klasie III (wody zadowalającej jakości) – Borki Wielkie,
wody odpowiadające IV klasie (wody niezadowalającej jakości) w punkcie
Dobrodzień, ze względu na zawartość azotanów (wskaźniki w klasie IV)

–

W powiecie oleskim funkcjonuje 812 km sieci wodociągowej a tylko ok. 196 km sieci
kanalizacyjnej. Długość sieci kanalizacyjnej stanowi ok. 24% długości sieci wodociągowej.
W powiecie zużyto w 2015 roku 1765,0 dam3 wody z wodociągów w gospodarstwach
domowych a odprowadzono 911 dam3 ścieków.
W 2015 roku z sieci kanalizacyjnej korzystało ok. 49% mieszkańców korzystających
z sieci wodociągowej. Natomiast 5% mieszkańców powiatu nie jest podłączonych do sieci
wodociągowej.
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Ok. 53% ludności powiatu nie korzysta z kanalizacji sanitarnej co stanowi zagrożenie
dla wód powierzchniowych i podziemnych.
Zagrożenie stanowi również spływ zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych
z powierzchni utwardzonych (ulice, place) oraz napływ zanieczyszczeń z obszarów
sąsiadujących z gminami powiatu oleskiego.
Minimalizacja powyższych zagrożeń wymaga szeregu inwestycji w zakresie
skolektorowania ścieków komunalnych oraz opadowych i roztopowych. Należy tu również
zaznaczyć, że dla realizacji tych celów zagrożeniem może być niedostateczna ilość środków
na sfinansowanie tego rodzaju inwestycji.
W 2016 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, zgodnie
z Programem Monitoringu Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2016-2020,
przeprowadził badania hałasu drogowego oraz kolejowego w mieście Olesno. Łączna długość
dróg w mieście wynosi około 55,5 km. W granicach administracyjnych miasta przebiega droga
krajowa nr 11 łącząca Kołobrzeg (województwo zachodniopomorskie) i Bytom (województwo
śląskie) oraz drogi wojewódzkie nr 494, 487 i 901. Ponadto, przez miasto biegnie linia kolejowa
nr 143 łącząc stacje Stare Olesno – Olesno Śląskie – Sowczyce.
Pomiary hałasu drogowego zostały przeprowadzone w 9 punktach pomiarowych.
W 6 lokalizacjach prowadzono krótkookresowe pomiary poziomu dźwięku, a w pozostałych
3 punktach wykonano badania długookresowe. Pomiary hałasu kolejowego zostały wykonane
w 2 punktach pomiarowych.
W roku 2016 pomiary hałasu drogowego długookresowego zostały wykonane w 3 punktach
pomiarowych przy ulicach: Małe Przedmieście, Krasickiego oraz Lublinieckiej.
Pomiary były prowadzone przez 3 doby w porze wiosennej, 2 doby w porze letniej oraz
3 doby w porze jesienno-zimowej, z podziałem na porę dnia, wieczoru i nocy.
W każdej sesji pomiarowej wykonano jeden całodobowy pomiar podczas weekendu.

Rys. 1 Wartości długookresowych średnich poziomów dźwięku LDWN i LN dla badanych dróg
na terenie miasta Olesno w 2016 roku (źródło: WIOŚ)
Badania hałasu drogowego krótkookresowego zostały przeprowadzone w 6 punktach
pomiarowych rozmieszczonych na obszarze miasta Olesno.
Pomiary były wykonywane całodobowo, w sposób ciągły, z podziałem na porę dnia
(6:00 – 22:00) i porę nocy (22:00 – 6:00).
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Na podstawie wykonanych badań określono równoważny poziom dźwięku dla pory
dnia oraz pory nocy.

Rys. 2 Wartości równoważnych poziomów dźwięku wyznaczonych dla pory dnia i nocy dla
badanych dróg na terenie miasta Olesno w 2016 roku (źródło: WIOŚ Opole)

Rys. 3 Wartości równoważnych poziomów dźwięku wyznaczonych dla pory dnia i nocy dla
badanej linii kolejowej na terenie miasta Olesno w 2016 roku (źródło: WIOŚ Opole)
Analizując powyższe wyniki można stwierdzić, że w porze dziennej dopuszczalne
standardy akustyczne drogowego w obszarach chronionych są przekraczane w 5 na
9 punktów pomiarowych, natomiast w porze nocnej w 6 na 9 punktów pomiarowych.
W przypadku hałasu kolejowego w porze dziennej w 1 na 2 punkty pomiarowe stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, natomiast w porze nocnej przekroczenie
stwierdzono w obydwu punktach.
Pole elektromagnetyczne to układ dwóch pól – elektrycznego i magnetycznego. Są
nieodłącznym elementem środowiska. Źródła wytwarzania pól elektromagnetycznych mogą
być naturalne (stałe pole elektryczne i magnetyczne ziemi, wyładowania atmosferyczne) bądź
sztuczne - wytworzone poprzez działalność człowieka.
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Głównymi źródłami emitującymi pola elektromagnetyczne są instalacje
elektroenergetyczne, czyli napowietrzne linie wysokiego napięcia oraz instalacje
radiokomunikacyjne: telefonii komórkowej, radiowe i telewizyjne.
Zgodnie z zapisami w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska
województwa opolskiego w roku 2016, na terenie powiatu oleskiego pomiary prowadzone
były w czterech punktach:





Kadłub Wolny,
Nowa Wieś,
Wierzbie,
Pludry

Celem pomiarów było określenie oddziaływania pól elektromagnetycznych
w miejscach dostępnych dla ludności.
W tabeli 26 przedstawiono wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego
wykonanych w 2016 roku w powiecie oleskim.
Na podstawie wykonanych pomiarów, nie stwierdzono wstępowania przekroczeń
poziomów pól elektromagnetycznych w odniesieniu do wartości dopuszczalnych.
Na terenie powiatu występuje wiele form ochrony przyrody, z czego najwięcej 35,
jest pomników przyrody. Na terenie powiatu oleskiego na szczególną uwagę zasługują:
obszar Natura 2000 („Dolina Małej Panwi”), obszary chronionego krajobrazu („Załęcze –
Polesie”, „Lasy Stobrawsko – Turawskie”). Tereny te wyróżniają się ciekawym krajobrazem
oraz bogactwem flory i fauny.
Monitoring gleb ornych Polski jest realizowany od roku 1995. W 5-letnich odstępach
czasowych pobierane są próbki glebowe z stałych punktów pomiarowo-kontrolnych,
zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju.
W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie powiatu oleskiego glebę
pobierano w miejscowości Grodzisko (punkt pomiarowy nr 321).
Wyniki badań wskazują, że w badanym punkcie nie występują stężenia wyższe od
dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.
Prowadzono również badania radioaktywności, które na celu mają ujawnienie
podwyższonych poziomów promieniotwórczości powstałych na skutek typowych sytuacji jak
i związanych z awariami radiologicznymi. Badania przeprowadzone w 2015 r. nie
wykazywały przekroczeń, a glebę w danych punktach można określić jako nieskażoną.
Zagrożeniem dla gleb jest wysoki stale utrzymujący się poziom zakwaszenia gleb oraz
zanieczyszczenia pochodzące ze spływów ścieków nieoczyszczonych z powierzchni
utwardzonych i środków transportu.
Źródłami powstawania odpadów komunalnych są przede wszystkim:
 gospodarstwa domowe,
 obiekty infrastruktury (z sektora handlu i usług).
W roku 2015 w powiecie oleskim zebrano 10500 ton odpadów zmieszanych,
natomiast selektywnie zebrano ok. 4250 ton.
Analizując powyższe liczby można stwierdzić, że udział ilości odpadów zebranych
selektywnie w stosunku do całej ilości odpadów kształtuje się na poziomie ok. 27% przy
średniej wojewódzkiej wynoszącej ok. 23%.
Zgodnie z obowiązującym prawem na terenie województwa opolskiego w zakresie
gospodarki odpadami, województwo podzielone jest na sześć regionów gospodarko odpadami
(RGO). W każdym regionie jest wyznaczona regionalna instalacja przetwarzania odpadów
komunalnych (RIPOK), w skład której wchodzą instalacje mechaniczno-biologicznego
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przetwarzania odpadów (MBP), instalacje przetwarzania odpadów zielonych i innych
bioodpadów (kompostownia), składowiska odpadów (składowisko) oraz instalacje
przewidziane do zastępczej obsługi regionów, do czasu uruchomienia RIPOK oraz
w przypadku gdy instalacja regionalna uległa np. awarii czy nie może przyjmować odpadów
z innych przyczyn.
Powiat oleski należy do regionu północnego. Poniżej przedstawiono instalacje
regionalne dla RGO północnego.




Instalacja MBP – zlokalizowana na terenie Składowiska Odpadów
w Gotartowie (powiat Kluczbork),
Kompostowania – zlokalizowana na terenie Składowiska Odpadów
w Gotartowie (powiat Kluczbork),
Składowiska Odpadów w Gotartowie i Ziemiełowicach (powiat Kluczbork)

Instalacje zastępcze dla RGO północnego




Instalacje MBP – Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu –
Remondis Opole Sp. z o. o. lub instalacja zlokalizowana na terenie
Składowiska Odpadów w Ziemiełowicach,
Kompostowania – zlokalizowana na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów
w Opolu (RCGO w Opolu),
Składowiska Odpadów w Gotartowie, Ziemiełowicach, Kowalach,
Krzyżanowicach, Rudnikach i Świerczu.

Z powyższego zestawienia wynika, że składowiska odpadów zlokalizowane na terenie
powiatu oleskiego mają status instalacji zastępczych. Natomiast instalacje regionalne znajdują
się na terenie powiatu kluczborskiego.
Według obowiązującego prawa obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów
zawierających azbest ciąży na właścicielu nieruchomości.
Z ankietyzacji przeprowadzonej przez Wydział Monitoringu Środowiska
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu wynika, że na terenie powiatu
oleskiego znajduje się ok 6,5 tys. Mg wyrobów zawierających azbest, usunięto ok. 500 Mg
z czego ok. 207 Mg w roku 2015.
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zwraca uwagę wysoki udział (ok.73%)
zbieranych odpadów mieszanych oraz istnienie dzikich wysypisk. Przyczyną tego stanu
rzeczy może być ciągle jeszcze niski stan wiedzy na temat zagrożeń wynikających
z nieodpowiedniego postępowania z odpadami oraz niedostateczna ilość funduszy, które
samorządy mogą przeznaczyć na rozwój selektywnej zbiórki odpadów i instalacji
przetwarzających odpady.
Na terenie powiatu oleskiego nie istnieją zakłady o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej oraz o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej.
Program Ochrony Środowiska ma na celu poprawę stanu środowiska a zaproponowane
w nim zadania własne powiatu z założenia powinny pozytywnie oddziaływać na środowisko.
W fazie realizacji inwestycji mogą wystąpić negatywne oddziaływania na środowisko, jednak
oddziaływania te mają przeważnie charakter lokalny i krótkoterminowy i związane są
z początkowym etapem prowadzenia inwestycji.
W programie analizie poddano aktualny i prognozowany stan środowiska na terenie
powiatu oraz proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wynikające z przeprowadzonej
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analizy wnioski zostały odniesione do stanu środowiska w powiecie. Przeanalizowano
również możliwe skutki środowiskowe realizacji Programu.
W Prognozie analizie poddano ewentualny wpływ wskazanych do realizacji zadań na
następujące aspekty środowiska: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę,
powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra
materialne. Określono czy oddziaływanie to może mieć kierunek negatywny, pozytywny czy
obojętny na poszczególne elementy. Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było
generalne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych
z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem
oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że uciążliwości występujące
w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.
Proponowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu będą mieć pozytywny
wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia.
Działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Oleskiego mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska
Podsumowując, należy stwierdzić, że przeprowadzone w ramach opracowywania
niniejszej Prognozy analizy wykazują, iż realizacja Programu:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

nie będzie wpływała negatywnie na obszar Natura 2000, który jest zlokalizowany na
terenie powiatu oleskiego,
będzie pozytywnie oddziaływać na formy ochrony przyrody (głównie poprzez
oddziaływanie pośrednie),
nie spowoduje negatywnego oddziaływania na zwierzęta,
spowoduje poprawę warunków wegetacji roślin i grzybów,
będzie wpływała pozytywnie na zwierzęta i rośliny, jak i formy ochrony przyrody
a przez to na bioróżnorodność,
będzie mieć pozytywny wpływ na wody podziemne i powierzchniowe,
będzie pozytywnie wpływała na stan powietrza oraz nie będzie się przyczyniała do
zmian klimatu,
będzie mieć pozytywny wpływ na powierzchnię ziemi,
będzie mieć pozytywny wpływ na ludzi,
będzie mieć pozytywny wpływ na zabytki kultury.
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