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1. WSTĘP. 

Rozwój cywilizacyjny i wielokierunkowa ekspansja człowieka spowodowały zanieczyszczenie 
środowiska, wyczerpywanie się zasobów surowcowych, ginięcie gatunków zwierząt i roślin, 
a także pogorszenie stanu zdrowia ludności na terenach przeobrażonych na niespotykaną 
dotychczas skalę. Dlatego przyjmuje się, że jednym z najważniejszych praw człowieka jest 
prawo do życia w czystym środowisku. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że 
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju.  
Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które poprzez swoją politykę powinny 
zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Powiaty należą do władz publicznych, zatem na nich 
również spoczywa obowiązek wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska oraz 
odpowiedzialność za jakość życia mieszkańców.  
Efektywność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede wszystkim 
od polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania zainteresowania 
i zrozumienia ze strony społeczności lokalnych. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być 
prowadzone zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie 
wnikliwej analizy sytuacji w danym rejonie. Zadanie takie ma spełniać wieloletni program 
ochrony środowiska. Program jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele 
i kierunki polityki ekologicznej samorządu Powiatu Głubczyckiego i określającym wynikające 
z niej działania. Tak ujęty program będzie wykorzystywany jako główny instrument 
strategicznego zarządzania powiatem w zakresie ochrony środowiska, podstawa tworzenia 
programów operacyjnych i zawierania kontraktów z innymi jednostkami administracyjnymi 
i podmiotami gospodarczymi, przesłanka konstruowania budżetu  powiatu,  płaszczyzna 
koordynacji i układ odniesienia dla innych podmiotów polityki ekologicznej, podstawa do 
ubiegania się o fundusze celowe. Cele i działania proponowane w programie ochrony 
środowiska posłużą do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa Powiatu 
Głubczyckiego, które służyć będą poprawie stanu środowiska przyrodniczego. Realizacja celów 
wytyczonych w programie powinna spowodować polepszenie warunków życia mieszkańców 
przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie powiatu. 

1.1. Podstawa i główne uwarunkowania Programu. Metodyka opracowania. 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska nastąpiła 
zmiana sposobu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. Obecnie jest ona prowadzona 
na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz za pomocą 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. 
Powiatowy program ochrony środowiska sporządza organ wykonawczy powiatu, a uchwala  
Rada Powiatu. Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska jest Ustawa 
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.). 
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska jest realizacja 
przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami 
najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Program Ochrony Środowiska 
powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą 
wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania 
strategicznego, polegającej na: 

 określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego dla Powiatu Głubczyckiego, 
zawierającej charakterystyki poszczególnych obszarów interwencji środowiska wraz 
z oceną stanu; 

 określeniu celów głównych, celów krótkoterminowych i kierunków działań dla 
Powiatu Głubczyckiego, 

 scharakteryzowaniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań 
prawno-instytucjonalnych i źródeł finansowania, 

 określeniu zasad monitorowania. 
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Źródłami informacji dla Programu były materiały uzyskane ze Starostwa Powiatowego 
w Głubczycach, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego, urzędów gmin Powiatu Głubczyckiego, a także prace instytutów 
i placówek naukowo – badawczych z zakresu ochrony środowiska, jak również dostępna 
literatura fachowa. 
Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska 
oraz  stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2019 r. 
Program oparty jest na zapisach  następujących dokumentów: 
 Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.). 

Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska 
opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin. 

 Wytyczne Ministra Środowiska do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych  
programów ochrony środowiska, które podają sposób i zakres dokumentu oraz wskazówki, 
co do zawartości programów. Do podstawowych zasad tworzenia programów ochrony 
środowiska: 

- zwięzłość i prostota, 
- spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi, 
- konsekwentne i świadome stosowanie terminów, 
- ujednolicenie ram czasowych (co najmniej do roku 2020 z perspektywą na kolejne cztery 

lata), 
- kaskadowe sporządzanie POŚ, 
- oparcie na wiarygodnych danych, 
- prawidłowe określenie celów, 
- przygotowanie założeń do POŚ, 
- włączenie interesariuszy w proces opracowania POŚ, 
- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

W wytycznych określono następujące obszary interwencji: 
1. ochrona klimatu i jakości powietrza, 
2. zagrożenia hałasem, 
3. pola elektromagnetyczne, 
4. gospodarowanie wodami, 
5. gospodarka wodno-ściekowa, 
6. zasoby geologiczne, 
7. gleby, 
8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 
9. zasoby przyrodnicze, 
10. zagrożenia poważnymi awariami. 

Wymienione powyżej obszary interwencji powinny uwzględniać zagadnienia horyzontalne 
(przekrojowe, dotyczące wszystkich dziedzin), tj.: 

- adaptację do zmian klimatu, 
- nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 
- działania edukacyjne, 
- monitoring środowiska. 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. 
Jest to dokument rządu RP o charakterze analitycznym i rekomendacyjnym, powstały na 
bazie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. Określa on 
główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a także 
kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zrównoważonego 
rozwoju. Stanowi opis nowego projektu cywilizacyjnego, zorientowanego na przyszłość, 
w perspektywie do 2030 roku. 

 średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 
Gospodarka, sprawne państwo. 
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To główna strategia rozwojowa Polski do 2020 r. Wskazuje najważniejsze zadania 
państwa, które należy zrealizować w najbliższych latach, by przyspieszyć rozwój Polski, 
orientacyjny harmonogram oraz sposób finansowania zaplanowanych działań. Strategia  
jest częścią systemu zarządzaniem rozwojem kraju. Stanowi bazę dla 9 strategii 
zintegrowanych, które realizują założone w niej cele i uszczegóławiają ją. SRK jest też 
zgodna z unijną Strategią Europa 2020. 

 "Polityka ekologiczna państwa 2030" jest najważniejszą strategią w obszarze środowiska 
i gospodarki wodnej. Dokument stanowi podstawę do inwestowania środków europejskich 
z perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Rolą "Polityki ekologicznej państwa" jest 
zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla 
wszystkich mieszkańców. Cel główny "Polityki..." - Rozwój potencjału środowiska na rzecz 
obywateli i przedsiębiorców został przeniesiony wprost ze Strategii Odpowiedzialnego 
Rozwoju. Cele szczegółowe określono w odpowiedzi na najważniejsze trendy w obszarze 
środowiska, w sposób umożliwiający połączenie kwestii związanych z ochroną środowiska 
z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Realizacja celów środowiskowych ma być 
wspierana przez cele horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej oraz efektywności 
funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. Cele szczegółowe dotyczą zdrowia, 
gospodarki i klimatu. Realizacja celów środowiskowych ma być wspierana przez cele 
horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej oraz efektywności funkcjonowania 
instrumentów ochrony środowiska. 
Cele szczegółowe będą realizowane przez kierunki interwencji takie jak: 

- zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej 
wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, 
- likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich 
oddziaływania, 
- ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, 
- przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej, 
- zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona 
i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu, 
- wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 
- gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, 
- zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i wdrożenie polityki 
surowcowej państwa, 
- wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych 
technik BAT (polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla większych 
zakładów przemysłowych), 
- przeciwdziałanie zmianom klimatu, 
- adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych, 
- edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji, 
- usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie 
systemu finansowania. 

Ze szczególną intensywnością realizowane będą działania mające na celu poprawę jakości 
powietrza przez ograniczenie niskiej emisji, która jest główną przyczyną powstawania smogu. W 
kontekście coraz częstszego występowania na terenie Polski fali upałów i nocy tropikalnych 
oraz susz na znaczeniu zyskują działania związane z adaptacją do zmian klimatu. Ich celem 
jest przeciwdziałanie miejskim wyspom ciepła, rozbudowa terenów zieleni oraz 
powszechniejsze retencjonowanie wody na terenach miast i wsi. Polityka ekologiczna państwa 
2030 przewiduje, że działania adaptacyjne będą polegały m.in. na opracowaniu i wdrożeniu 
dokumentów strategicznych/planistycznych w zakresie gospodarowania wodami, wsparciu 
opracowania i wdrażania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, budowie niezbędnej 
infrastruktury przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, renaturyzacji rzek i ich dolin, 
renaturyzacji mokradeł oraz na rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury. Działania 
ukierunkowane będą również na zarządzanie wodami opadowymi na obszarach 
zurbanizowanych poprzez różne formy retencji i rozwój infrastruktury zieleni, ograniczenie 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO  
NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2025-2028 

 

11 
 

zajmowania gruntów oraz zasklepiania gleby. Działania adaptacyjne będą prowadzone także na 
obszarach wiejskich. Będą one miały na celu w szczególności zwiększenie odporności 
krajobrazu rolniczego na zmiany klimatu i ochrony produkcji rolnej. Chronione i rozwijane będą 
zadrzewienia śródpolne i przydrożne (szczególnie o charakterze unikalnym przyrodniczo lub 
kulturowo) oraz prowadzone będą nowe przydrożne nasadzenia z przewagą krzewów 
rodzimych o bujnym ulistnieniu, zwłaszcza w regionach najbardziej narażonych na suszę 
i pustynnienie, o niskim procencie lesistości. 
Polityka ekologiczna państwa 2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków 
europejskich z perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Strategia wspiera także realizację 
celów i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz 
ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz 
celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030. 
Polityka ekologiczna państwa 2030 uchyla Strategię "Bezpieczeństwo Energetyczne 
i Środowisko - perspektywa do 2020 r." w części dotyczącej Celu 1. Zrównoważone 
gospodarowanie zasobami środowiska i Celu 3. Poprawa stanu środowiska. 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2016-2020. 
Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016-2020 jest 
ukierunkowany przede wszystkim na osiągnięcie podstawowych celów jakimi są:  

1. Poprawa stanu jakości powietrza na terenie województwa w stosunku do roku bazowego. 
2. Poprawa klimatu akustycznego na terenie województwa. 
3. Wzmocnienie działań mających na celu zapobieganie sytuacjom konfliktowym w zakresie 

oddziaływania akustycznego. 
4. Utrzymanie PEM na obecnym poziomie. 
5. Niepogarszanie stanu wód. 
6. Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego. 
7. Regulacja cieków. 
8. Przeciwdziałanie skutkom suszy. 
9. Poprawa stanu wód. 
10. Aktualizacja danych. 
11. Ochrona wód. 
12. Zapewnienie dostępu do awaryjnego źródła wody. 
13. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin. 
14. Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania oraz 

kierunków i intensywności produkcji do ich naturalnego potencjału przyrodniczego. 
15. Ochrona gleb przed negatywnym wpływem czynników naturalnych. 
16. Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na powierzchnię 

ziemi (zwłaszcza zmniejszanie udziału terenów o przekształconej i zanieczyszczonej 
powierzchni ziemi). 

17. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej. 
18. Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia jego 

ochrony. 
19. Ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego wsparciem dla ochrony środowiska 

przyrodniczego. 
20. Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna. 
21. Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku 

wystąpienia. 
22. Podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społeczeństwa, w tym 
dzieci i młodzieży, firm. 
W powyższych dokumentach tych określono długoterminową politykę ochrony środowiska 
odpowiednio dla województwa opolskiego oraz Powiatu Głubczyckiego, przedstawiono cele 
krótkoterminowe i sposób ich realizacji, określono sposoby zarządzania środowiskiem i aspekty 
finansowe realizacji programu. 
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1.2. Struktura i zakres opracowania. 

Program jest dokumentem wyznaczającym ramy dla przedsięwzięć, co oznacza, że jedynie 
wyznacza cele i kierunki działań konieczne do realizacji w powiecie w zakresie ochrony 
środowiska. Wskazano na problemy środowiskowe we wszystkich obszarach interwencji. 
Została przeprowadzona analiza bieżącego stanu środowiska w każdym obszarze interwencji, 
przedstawiono tendencje zmian w środowisku do roku 2027.  
Analiza została przeprowadzona dla następujących obszarów interwencji: 

- ochrona klimatu i jakości powietrza,  
- zagrożenia hałasem, 
- pola elektromagnetyczne, 
- gospodarowanie wodami,  
- gospodarka wodno – ściekowa, 
- zasoby geologiczne, 
- gleby, 
- gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 
- zasoby przyrodnicze, 
- zagrożenia poważnymi awariami. 

Określono cele środowiskowe i wskaźniki monitoringu środowiska. W ramach celów 
przedstawiono niezbędne kierunki działań, dążące do wyeliminowania problemów 
środowiskowych, wskazanych w przeprowadzonych dla każdego obszaru interwencji analizach 
SWOT.   
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2. STRESZCZENIE 

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024  
z perspektywą na lata 2025-2028 przeprowadzono analizę środowiska i ocenę istniejącego 
stanu jego ochrony oraz określono główne cele i priorytety działań ekologicznych. 
Program zawiera ogólną charakterystykę powiatu: położenie geograficzne, budowę 
geologiczną, geomorfologiczną oraz sytuację gospodarczą i demograficzną. Ponadto 
w Programie znajduje się diagnoza stanu poszczególnych elementów środowiska: powietrza 
atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb. Zawiera również ocenę 
środowiska przyrodniczego, siedlisk zwierzęcych, obszarów chronionych, opisany jest wpływ  
uciążliwości akustycznej i promieniowania elektromagnetycznego. W Programie przedstawiono 
też aktualny stan gospodarki odpadami i gospodarki wodno – ściekowej. 
Na podstawie analizy stanu środowiska, uwzględniając określone w Programie kryteria, 
w dalszej części zostały wyznaczone cele ekologiczne powiatu. 
Zasadniczym zadaniem Programu jest określenie zakresu zadań przewidzianych do realizacji 
na terenie powiatu. Uwzględniono szeroki zakres zadań związanych z ochroną środowiska, za 
realizację których odpowiedzialne są władze powiatu (zadania własne). Równocześnie jednak 
wskazano wiele konkretnych zadań dla podmiotów szczebla krajowego, 
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, aż po konkretne podmioty gospodarcze mimo, że 
realizacja tych zadań nie wchodzi w zakres obowiązków samorządu powiatu i nie jest związana 
z angażowaniem środków z budżetu powiatu (tzw. zadania monitorowane).  
Program ochrony środowiska dla Powiatu Głubczyckiego nie jest dokumentem prawa 
miejscowego, lecz opracowaniem o charakterze operacyjnym przeznaczonym do okresowej 
aktualizacji.  
W odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska stwierdzono: 
I. Powietrze atmosferyczne 
Wyniki analiz przeprowadzonych w ramach  „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej 
i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 
i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu 
i benzenu dla strefy opolskiej” wskazują na zmniejszenie się w ostatnich latach 
zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu i pyłem zawieszonym1.  
Jakość powietrza na terenie stref województwa opolskiego nie spełnia norm dla wartości 
dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Analizy jakości powietrza oraz wyniki 
monitoringu jakości powietrza wskazują na występowanie obszarów przekroczeń dla norm 
stężeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, benzo(a)pirenu oraz benzenu.  
Aktualna aktualizacja Programu ochrony powietrza wskazuje na kierunki działań naprawczych, 
które muszą być podejmowane w celu poprawy jakości powietrza i uzyskania w roku 2025 
jakości powietrza nie zagrażającej mieszkańcom województwa. Jakość powietrza 
w województwie opolskim stopniowo ulega poprawie i wysokości stężeń substancji zmniejszają 
się od 2011 roku. Mają na to wpływ warunki meteorologiczne oraz działania naprawcze jakie są 
realizowane w skali województwa, a także inne czynniki niezależne od samorządów. Jednakże 
w dalszym ciągu występują przekroczenia wartości dopuszczalnych i docelowych substancji 
w powietrzu. Obszary tych przekroczeń wyznaczane są w ramach oceny jakości powietrza oraz 
w ramach Programu ochrony powietrza.  
Na podstawie „Oceny jakości powietrza za 2019 rok w województwie opolskim”  obszar Powiatu 
Głubczyckiego w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, CO, Pb, As, 
Cd, Ni, C6H6,PM2,5, O3, a do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
substancji PM10 i B(a)P. 

Zgodnie z wykonaną oceną jakości powietrza do głównych przyczyn występowania przekroczeń 
w strefie opolskiej zaliczyć należy: 

                                                 
1  „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie 
poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów 
dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”. 
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- oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków, 
- oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni,  
- oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów, 
- szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego przewidziano szereg zadań, 
zmierzających głównie do: 

- realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 
- wykonywania remontów istniejących dróg m.in. zmiany nawierzchni, 
- propagowania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. 

wymian kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa, 
- modernizacji kotłowni, wykorzystania energii odnawialnych. 

II. Klimat akustyczny. 
Klimat akustyczny na terenie Powiatu Głubczyckiego kształtuje w znacznej mierze ruch 
komunikacyjny. Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

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

Staraniem Marszałka województwa opolskiego opracowany został „Program Ochrony 
Środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”, uchwalony uchwałą Sejmiku 
Województwa Opolskiego nr VIII/76/2019 z dn. 18 czerwca 2019 r. 
Program ochrony środowiska przed hałasem został opracowany dla terenów poza 
aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych i dróg wojewódzkich o ruchu powyżej 3 000 
000 pojazdów rocznie oraz linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów 
rocznie zlokalizowanych w województwie opolskim. Program jest aktualizacją poprzedniego 
„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych 
wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu 
większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019”, 
określonego uchwałą Nr IV/60/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 973). 
Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

- przebudowy i modernizacji nawierzchni dróg, 
- budowy ekranów akustycznych, 
- przestrzegania zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania 

w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu, 
- ustalania i egzekwowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez 

właściwe organy i inspekcje ochrony środowiska. 
III. Pola elektromagnetyczne. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ramach monitoringu PEM 
przeprowadzał pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w 2018 roku w sześciu punktach 
pomiarowo – kontrolnych na terenie Powiatu Głubczyckiego. W wyniku przeprowadzonych 
pomiarów stwierdzono, iż w badanych punktach pomiarowych na terenie powiatu nie wystąpiły 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, co więcej wyniki 
kształtowały się znacznie poniżej dopuszczalnej normy PEM - 7 V/m.  
Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

- prowadzenia kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie 
przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

- wnikliwego prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych 
przedsięwzięć, 

- wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie 
z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska.  
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IV. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno – ściekowa. 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego głównym źródłem zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę 
są wody podziemne, w mniejszym stopniu wody powierzchniowe, pełniące natomiast 
niezmiernie ważną rolę kształtującą mikroklimat i spełniają funkcje rekreacyjne i gospodarcze 
w zakresie hodowli ryb. Są też odbiornikami ścieków.  
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie województwa opolskiego przeprowadza 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Na terenie Powiatu Głubczyckiego 
w 2018 roku przeprowadzano badania jakości wód powierzchniowych w trzech JCWP, 
w których stwierdzono w dwóch stan/potencjał ekologiczny umiarkowany, w jednej 
stan/potencjał ekologiczny zły oraz stan ogólny zły dla wszystkich trzech JCWP. 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2018 roku zlokalizowano sześć punktów pomiarowych 
wód podziemnych (badania przeprowadzane wiosną i jesienią). Zbadane wody były wodami III, 
IV i V klasy jakości. 
Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

- realizacji przedsięwzięć związanych z rozbudową i modernizacją istniejącej sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gmin Powiatu Głubczyckiego, 

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

V. Zasoby geologiczne. 
Obszar Powiatu Głubczyckiego znajduje się w zasięgu zjawisk o charakterze geologicznym 
i geomorfologicznym (w tym osuwisk i terenów zagrożonych osuwiskami). Rzeźba terenu jest 
urozmaicona, szczególnie w rejonie przedgórskim i dolin rzecznych, ale nie stwarza warunków 
do spontanicznych ruchów masowych gruntu.  
Celem głównym w zakresie komponentu Zasoby geologiczne jest ochrona zasobów kopalin 
i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.  
VI. Gleby. 
Z powodu oddziaływania antropogenicznego środowisko glebowe podlega długotrwałym 
zmianom, jakkolwiek wpływ na poprawę jakości gleb jest zwykle trudny i rozłożony w czasie. Na 
terenie powiatu w ostatnich latach nie były przeprowadzane badania jakości gleb. 
Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

- przeciwdziałania degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód 
powierzchniowych, 

- prowadzenia monitoringu jakości gleby i ziemi 
- racjonalnego użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych 

i leśnych oraz stosowanie technik naturalnych (fito i agromelioracyjnych) w celu 
zwiększenia udziału materii organicznej w glebie. 

VII. Gospodarka odpadami 
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 
283) - od 1 lipca 2013 r. na terenie wszystkich Gmin wprowadzono nowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi. 
Obecnie mieszkańcy płacą Gminom opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
tzw. podatek śmieciowy, natomiast Gminy gospodarują środkami z pobieranych od 
mieszkańców opłat za odpady, egzekwując jednocześnie od wybranych w drodze przetargu firm 
odpowiednią jakość usług. 
W latach 2017-2018 z terenu Powiatu Głubczyckiego odebrano/zebrano następujące ilości 
odpadów komunalnych: 

- 18 973,06 Mg w 2017 r. - z tego selektywnie zebrano – 6 736,60 Mg (ok. 35,5% ogólnej 
ilości), 

- 17 823,36 Mg w 2018 r. - z tego selektywnie zebrano – 6 692,11 Mg (ok. 37,5%). 
Przewidziane w Programie zadania zmierzają do osiągnięcia celu jakim jest zbudowanie 
systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której priorytetem jest 
zapobieganie powstawaniu odpadów oraz rozbudowa niezbędnej infrastruktury 
do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich efektywny recykling. 
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VIII. Zasoby przyrodnicze. 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 
 Obszary Natura 2000:  

-    Rozumicki Las PLH160018 – obszar siedliskowy – Gmina Kietrz; 
-    Góry Opawskie PLH160007 – obszar siedliskowy – Gmina Głubczyce;  

 Obszar Chronionego Krajobrazu  
- Wronin Maciowakrze – Gmina Baborów, 
- Las Głubczycki – Gmina Głubczyce, 
- Mokre Lewice – Gmina Głubczyce, Gmina Branice; 

 Rezerwaty przyrody  
- „Rozumice” - Gmina Kietrz,  
- „Góra Gipsowa - Gmina Kietrz,  

 Pomniki przyrody: 
- pojedynczy okaz z gatunku lipa drobnolistna (Kietrz/Pilszcz), 
- aleja lip drobnolistnych 334 szt. (Głubczyce/Klisino-Pomorzowice), 
- pojedynczy okaz z gatunku miłorząb dwuklapowy (Głubczyce/Pomorzowice), 
- pojedynczy okaz z gatunku lipa drobnolistna (Kietrz/Lubotyń), 
- pojedynczy okaz z gatunku miłorząb dwuklapowy (Głubczyce/Pomorzowice), 
- pojedynczy okaz  z gatunku platan klonolistny (Baborów/Szczyty), 
- pojedynczy okaz z gatunku dąb błotny (Głubczyce/Pomorzowice), 
- pojedynczy okaz z gatunku dąb bezszypułkowy (Głubczyce/Pomorzowice), 
- aleja lip drobnolistnych 1 258 szt. (Inwentaryzacja przyrodnicza pomnika przyrody Aleja 
Lipowa w Głubczycach, maj 2020). 

Powierzchnia obszarów chronionych na terenie Powiatu Głubczyckiego stanowi 14,3 % 
powierzchni powiatu (GUS, 2019).   
IX. Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk 
ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się 
przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań 
naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią 
zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla 
Polski. 
Na terenie województwa opolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony 
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych ze względu na stopień zagrożeń 
awariami przemysłowymi. Na ogólną liczbę 20 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia 
poważnej awarii (stan 2019 r. wg KW PSP) wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 9 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  
Na terenie Powiatu Głubczyckiego nie występuje żaden zakład ZDR i ZZR. 
Występujące na terenie Powiatu Głubczyckiego zagrożenia oraz obowiązujące procedury 
i sposób postępowania w trakcie wystąpienia zagrożenia zostały opisane w Planie Zarządzania 
Kryzysowego dla Powiatu Głubczyckiego.  
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3. CHARAKTERYSTYKA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO. 

3.1. Informacje ogólne 
Powiat Głubczycki położony jest w południowej części województwa opolskiego. Jest to obszar, 
przez który przebiegał historyczny szlak handlowy łączący Czechy i Śląsk. Powiat Głubczycki 
jest jednym z mniejszych powiatów znajdujących się w województwie opolskim. Powierzchnię 
powiatu wynoszącą 673 km2 zamieszkuje nieco ponad 46 tys. mieszkańców. Dominującą 
gałęzią gospodarki jest rolnictwo. W skład powiatu wchodzą: 

- gminy miejsko – wiejskie: Baborów, Głubczyce, Kietrz, 
- gmina wiejska: Branice. 

Gmina Baborów 
Gmina Baborów obejmuje 11 sołectw oraz miasto Baborów. Początki Baborowa sięgają końca 
XIII wieku. Istniała wtedy osada pod nazwą Bauervitz. Podporządkowana ona była biskupstwu 
wrocławskiemu, a później biskupstwu w Ołomuńcu na Morawach. Gmina jest terenem rolniczo – 
przemysłowym zajmującym obszar 117 km2. Duża powierzchnia gminy (75 %) to tereny 
o żyznej glebie I - III klasy.  
Gmina Branice 
Na terenie gminy znajduje się 20 miejscowości, spośród których największym ośrodkiem 
gospodarczo – kulturalnym są Branice. Jest to teren typowo rolniczy. Z powierzchni gminy 
wynoszącej 122 km2 ponad 90 % to urodzajne gleby I-IIIb klasy, na których uprawiana jest 
pszenica, rzepak, buraki cukrowe.  
Gmina Głubczyce 
Gmina Głubczyce jest największą gminą Powiatu Głubczyckiego (45 sołectw). Głubczyce, które 
od 1275 roku posiadają prawa miejskie są siedzibą władz gminy i powiatu. Zachodnia granica 
gminy jest równocześnie granicą państwa z Republiką Czeską. Główną dziedziną gospodarki 
jest rolnictwo z uwagi na urodzajne gleby I-III klasy. Uprawiane są głównie rośliny zbożowe. 
Gmina Kietrz 
Gmina i miasto Kietrz położone są nad rzeką Troją w południowej części województwa 
opolskiego. Gmina obejmuje 12 sołectw. Najbardziej rozwiniętą gałęzią gospodarki jest 
rolnictwo z przeważającą strukturą upraw roślin zbożowych. 
 
Rysunek 1. Powiat Głubczycki na tle podziału administracyjnego województwa opolskiego 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

Źródło: www.gminy.pl 
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Sytuacja demograficzna 
Według danych pozyskanych z GUS - liczba mieszkańców w Powiecie Głubczyckim na koniec 
2019 r. wynosiła 45 552 osoby, z czego w miastach zamieszkiwało 21 392 osoby (ok. 47 %), 
a na terenach wiejskich 24 160 osób (ok. 53 %). 
Ilość mieszkańców w poszczególnych gminach jest zróżnicowana (tabela nr 1). Średnia gęstość 
zaludnienia w Powiecie Głubczyckim na koniec 2019 r. wyniosła ok. 67,7 osoby/km2. Szacuje 
się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy spadek ogólnej liczby ludności powiatu. 
 
Tabela 1. Liczba ludności w Powiecie Głubczyckim. 

Gmina M/W 
Liczba ludności w roku: 

2016 2017 2018 2019 

Baborów 
M 2 956 2 933 2 920 2 920 
W 3 133 3 105 3 091 3 056 

Branice W 6 569 6 601 6 524 6 474 

Głubczyce 
M 12 735 12 624 12 596 12 521 
W 9 923 9 903 9 799 9 759 

Kietrz 
M 6 044 6 061 6 034 5 951 
W 5 085 4 982 4 919 4 871 

RAZEM M 21 735 21 618 21 550 21 392 
RAZEM W 24 710 24 591 24 333 24 160 
SUMA M+W 46 445 46 209 45 883 45 552 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS 

3.2. Położenie geograficzne.  

Powiat Głubczycki jest jednym z dwunastu powiatów Opolszczyzny. W strukturze osadniczej 
przeważają gminy miejsko - wiejskie.  
Powiat graniczy od północy z powiatem prudnickim i kędzierzyńsko - kozielskim, z pozostałych 
stron otoczony jest przez tereny Republiki Czeskiej.  
Położenie na Płaskowyżu Głubczyckim – lessowej równinie o krajobrazie zbliżonym do 
wyżynnego - która jest wyniesiona do wysokości 235–260 m n.p.m., obejmuje południowo–
wschodnią część Niziny Śląskiej. Od północnego zachodu graniczy z Doliną Nysy Kłodzkiej 
i Równiną Niemodlińską, od północy i wschodu z Kotliną Raciborską, od południowego 
wschodu z Kotliną Ostrawską, od południa i południowego zachodu z Niskim Jesionikiem 
i Górami Opawskimi i od zachodu z Przedgórzem Paczkowskim. 
Cecha charakterystyczna krajobrazu Płaskowyżu Głubczyckiego, to występowanie słabo 
nachylonych powierzchni wierzchowin i gęstej sieci nieckowatych suchych dolin. 

3.3. Analiza zagospodarowania przestrzennego Powiatu Głubczyckiego.  

3.3.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego 

Strukturę przestrzenną Powiatu Głubczyckiego charakteryzują: 
- występujące obszary zabudowy miejskiej (miasta Głubczyce, Kietrz, Baborów), 
- występowanie obszarów Natura 2000, 
- niski stopień zalesienia, 
- obecność dużych powierzchni użytków rolnych, 
- przebieg tras drogowych o znaczeniu regionalnym. 

Struktura przestrzenna powiatu wynika z jej rozwoju oraz działań antropogenicznych 
współczesnych. Szkielet struktury przestrzennej powiatu wyznaczają: 

 układ komunikacyjny (droga krajowa, drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne), 
 linie kolejowe, 
 doliny rzek, 
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 przebiegające sieci elektroenergetyczne i gazowe, które ze względu na strefy techniczne 
i zagrożenia wyłączają znaczne ilości terenów z zabudowy (tereny wyznaczone 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego). 

 
W układzie hierarchiczno-funkcjonalnym Powiat Głubczycki  jest powiatowym ośrodkiem obsługi 
ponadlokalnej. Od stuleci przez tereny Powiatu Głubczyckiego przebiegały szlaki handlowe, 
które wiodły z północy na południe; z półwyspu skandynawskiego na półwysep bałkański oraz 
ze wschodu Europy na zachód. 
Do mocnych stron Powiatu Głubczyckiego pod względem struktury zagospodarowania 
przestrzennego należy m.in.: 

- dobrze rozwinięta drogowa infrastruktura komunikacyjna, 
- dobrze rozwinięta i rozbudowa sieć elektroenergetyczna, gazowa i telekomunikacyjna, 
- bliskie położenie aglomeracji miejskich – rynków zbytu, 
- skoncentrowane osadnictwo, 
- duży potencjał rolny, 
- sąsiedztwo z Republiką Czeską. 

3.3.2 Formy użytkowania terenów 

W Powiecie Głubczyckim znaczną część obszaru zajmują użytki rolne – 58 903 ha, co stanowi 
ok. 87 % ogólnej powierzchni powiatu. Grunty leśne, zadrzewienia i zakrzewienia zajmują 
4 397 ha tj. 6,5 % ogólnej powierzchni powiatu. Wskaźnik ten jest niższy od średniej lesistości 
dla województwa opolskiego - 26,7 % a dla kraju 29,6 %.  
Wśród użytków rolnych dominują grunty orne, które stanowią 79 % powierzchni powiatu. 
 
Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów w Powiecie Głubczyckim.  

L.p. Rodzaj Powierzchnia [ha] 

1. Użytki rolne 58 903 

 Grunty orne 53 393 

 Sady 262 

 Łąki trwałe 1 723 

 Pastwiska trwałe 1 399 

 Grunty rolne zabudowane 1 026 

 Grunty pod stawami 77 

 Grunty pod rowami 225 

 Grunty zadrzewione i zakrzewione 
na użytkach rolnych 

540 

2. Grunty leśne 4 397 

 Lasy 4 397 

 Grunty zadrzewione i zakrzewione 0 

3. Grunty zabudowane 3 832 

 Tereny mieszkalne 529 

 Tereny przemysłowe 137 

 Inne tereny zabudowane 174 

 Tereny niezabudowane 200 

 Tereny rekreacyjne 195 

 Tereny komunikacyjne:  

 drogowe 2 309 

 kolejowe 240 

 inne 0 
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 Użytki kopalne 48 

4. Grunty pod wodami 115 

 wody płynące 111 

 wody stojące 4 

5. Inne  

 użytki ekologiczne 1 

 nieużytki 258 

 tereny różne 15 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Głubczycach. 

3.4. Sytuacja gospodarcza  

W Powiecie Głubczyckim wg GUS zlokalizowanych było 4 203 zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych (stan na koniec 2019 r.). W przeważającej większości podmioty te reprezentują 
sektor prywatny i należą do właścicieli krajowych. Ok. 94 % podmiotów gospodarczych to 
podmioty prywatne, w tym ok. 67 % to zakłady osób fizycznych. Pozostałe podmioty 
gospodarcze to według ilości: fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne, spółki prawa 
handlowego, oraz spółdzielnie i spółki z udziałem kapitału zagranicznego.  
Dominującym sektorem gospodarczym na terenie Powiatu Głubczyckiego jest rolnictwo. 
Związane jest to z występowaniem żyznych gleb, które predysponują do rozwoju tej gałęzi 
gospodarki. Najbardziej popularne są uprawy pszenicy, buraków, rzepaku oraz hodowla krów 
mlecznych i trzody chlewnej. Na terenie powiatu działają dwa duże gospodarstwa rolne: „Top 
Farms” Głubczyce i Kombinat Rolny „Kietrz”. Na terenie powiatu działają poza tym mleczarnie, 
zakłady piwowarskie, w mniejszym stopniu rozwinięty jest przemysł ceramiczny, 
elektrometalowy (zakłady produkujące wyroby z branży grzewczej), czy związany 
z przetwórstwem drewna.  
W ostatnich latach liczba przedsiębiorstw rośnie, wskaźnik przedsiębiorczości wyrażony liczbą 
podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców wynosi dla Powiatu Głubczyckiego 894 
i jest niższy od średniej wojewódzkiej wynoszącej 1 023 (wg GUS 2018). 
Do najważniejszych podmiotów gospodarczych na terenie Powiatu Głubczyckiego należą: 

- Top Farms Głubczyce Sp. z o.o., Głubczyce, 
- Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET,  Głubczyce, 
- "Galmet Sp. z o.o." Sp. K., Głubczyce,  
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Głubczyce, Głubczyce, 
- Top Farms Agro Sp. z o.o., Głubczyce, 
- OSM Bieruń Oddział w Głubczycach, Głubczyce, 
- Zakłady Piwowarskie Głubczyce S.A., Głubczyce, 
- ASA Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 11, 48-100 Głubczyce 
- Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Niemodlinie, Kopalnia Piaskowca 

w Braciszowie, 
- Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Głubczyce, 
- Usługi Komunalne Sp. z o.o., Głubczyce, 
- PKS w Głubczycach Sp. z o.o., Głubczyce, 
- Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o., Kietrz, 
- Quintessens Polska Sp. z o.o., Kietrz, 
- Agro- Eko, Kietrz, 
- BEAULIEU POLSKA Sp. z o.o., Kietrz, 
- Silesia Term Sp. z o.o. , Nowy Dwór 6, Kietrz, 
- PHU Agropol Sp z o.o., 48-120 Baborów,  
- Agrol Matejka Sp. j. Baborów, 
- Ekoplon sp. z o.o., Szydłów,  
- Glenport Sp. z o.o. Baborów,  
- ZUK Baborów, Baborów, 
- P.P.U.H LEMET, Branice, 
-  
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- Chempest S.A., Branice, 
- Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach. 

 Obserwuje się wzrost ilości podmiotów gospodarczych na terenie powiatu, nie mający 
proporcjonalnego przełożenia na liczbę zatrudnionych, następuje przesuniecie zatrudnienia 
w kierunku firm małych lub samodzielnej działalności gospodarczej.  
W ostatnich latach liczba przedsiębiorstw rośnie, wskaźnik przedsiębiorczości wyrażony liczbą 
podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców wynosi dla Powiatu Głubczyckiego 923 
i jest niższy od średniej wojewódzkiej wynoszącej 1 050 (wg GUS 2019). 

 
Tabela 3.  Podział podmiotów gospodarki narodowej w Powiecie Głubczyckim. 

w sektorze publicznym: Liczba podmiotów 
- podmioty gospodarki narodowej ogółem 230 

- państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budżetowego ogółem  

88 

- spółki handlowe 7 
 w sektorze prywatnym: 

- podmioty gospodarki narodowej ogółem 3 888 
- osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą 
2 820 

- spółki prawa handlowego  102 
- spółki z udziałem kapitału zagranicznego  18 
- spółdzielnie  28 
- fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne  196 

Źródło www.stat.gov.pl 
 
Tabela 4. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Powiecie Głubczyckim 
w latach 2016-2019. 

Lp. Rok 
Liczba zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych ogółem 

Sektor publiczny Sektor prywatny 

1. 2016 4 046 245 3 767 
2. 2017 4 061 242 3 761 
3. 2018 4 103 237 3 797 
4. 2019 4 203 230 3 888 

Źródło www.stat.gov.pl 
 
W sektorze publicznym w 2019 roku zarejestrowano: 230 podmiotów (5,5 %), natomiast 
w sektorze prywatnym 3 888 (94,5 %). 
 
Na terenie powiatu do ewidencji działalności gospodarczej wpisana jest następująca ilość 
podmiotów gospodarczych w podziale na poszczególne sektory: 
 
Tabela 5. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Powiatu Głubczyckiego 
wg wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w 2019 r. 

Nazwa sekcji wg PKD Ilość podmiotów 
w 2019 roku 

A. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 154 
B. Górnictwo i wydobywanie 2 
C. Przetwórstwo przemysłowe 286 
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 10 
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Nazwa sekcji wg PKD Ilość podmiotów 
w 2019 roku 

E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 10 

F. Budownictwo 596 
G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 995 

H. Transport, gospodarka magazynowa 190 
I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 92 

J. Informacja i komunikacja 52 
K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 113 
L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 583 
M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 228 
N. Działalność  w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 82 

O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 62 

P. Edukacja 127 
Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 204 
R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 82 
SiT. Pozostała działalność usługowa 311 

Źródło: www.stat.gov.pl  
 
Wśród zagrożeń środowiska związanych z działalnością gospodarczą człowieka należy 
wymienić: 

a) energetykę zawodową i działalność przemysłową - są one źródłem zagrożeń dla 
środowiska w związku z emisją zanieczyszczeń do powietrza, odprowadzaniem ścieków, 
wytwarzaniem odpadów, degradacją powierzchni ziemi, zużywaniem zasobów naturalnych, 
emisją hałasu i awariami przemysłowymi. Szczególne istotne w zakresie kumulowania 
zagrożeń środowiskowych są inwestycje zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, w szczególności z sektora energetycznego, rolno–spożywczego i hodowli 
zwierząt oraz paliwowego.  
b) turystyka i rekreacja – na obszarze Powiatu Głubczyckiego działalność ta nie generuje 
istotnych zagrożeń środowiskowych, ze względu na stosunkowo niewielkie natężenie ruchu 
turystycznego. Jednakże tereny atrakcyjne turystycznie i rekreacyjnie są potencjalnym 
miejscem niekontrolowanego, „dzikiego” zagospodarowywania obszarów, jak również 
występowania lokalnych zanieczyszczeń środowiska (zaśmiecanie, dewastacja parków, 
dzikie wysypiska). 
c) rolnictwo - jest źródłem odpadów niebezpiecznych (pozostałości po środkach ochrony 
roślin) oraz zanieczyszczeń obszarowych, będących głównym zagrożeniem dla jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych. Wskutek intensywnego użytkowania potencjał glebowy 
Powiatu Głubczyckiego cechuje się stałym, wysokim poziomem zakwaszenia o odczynie 
lekko kwaśnym, jak również występowaniem procesów erozyjnych. Czynniki te ułatwiają 
migrację biogenów do wód pierwszego poziomu wodonośnego jak również zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych. 

 
 
4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU 

Jako założenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska Powiatu Głubczyckiego przyjęto 
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, 
programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę 
ochrony środowiska. Niezbędne było również uwzględnienie zamierzeń rozwojowych powiatu 
zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym. 
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Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w powiecie były podstawą do 
zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania 
zasobów naturalnych.  

4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska Powiatu 
Głubczyckiego. 

Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego 
podejścia. Powiat nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy środowiska 
zachowują ciągłość bez względu na granice terytorialne. Z tego względu, konieczne jest 
przyjęcie uwarunkowań wynikających z programów, planów i strategii zewnętrznych wyższego 
rzędu, umożliwiających szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska.  

4.1.2. Spójność z głównymi dokumentami strategicznymi i programowymi. 

Cele Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego są spójne z celami głównymi 
dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym i regionalnym z punktu widzenia ochrony 
środowiska. Dotyczy to celów określonych w najważniejszych dokumentach strategicznych do 
celów długoterminowych w poszczególnych obszarach interwencji w następujących 
dokumentach: 
Dokumenty szczebla krajowego: 

- Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030), 
- 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, 
- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r., 
- Projekt Polityki Wodnej Państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) (PWP 2030),  
- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 
- Program wodno-środowiskowy kraju, 
- MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry,  
- Ramowa Dyrektywa Wodna, 
- IV Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 
- Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 

2015), 
- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO 2022),  
- Krajowy Program Zapobiegania Powstawaniu Odpadów, 
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, 
- Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, 
- Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej, 
- Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030,  
- Krajowy Plan Działania w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych, 
- Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE), 
- Plan działalności Ministra Środowiska na rok 2018. 
 
Dokumenty szczebla wojewódzkiego  
- Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020, 
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego,  
- Program Budowy Zbiorników Małej Retencji w Województwie Opolskim, 
- Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego, 
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014–2020,  
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- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 
z uwzględnieniem lat 2023-2028, 

- Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na 
przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy 
opolskiej, 

- Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego, 
- Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2016-2020. 
 
Dokumenty szczebla powiatowego i lokalnego:  

- Powiatowy Plan zarządzania Kryzysowego, 
- Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,  
- Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, 
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
- Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin Powiatu Głubczyckiego,  
- Programy usuwania wyrobów zawierających azbest dla gmin Powiatu Głubczyckiego. 
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5. OCENA STANU ŚRODOWISKA. 

5.1. Klimat i powietrze atmosferyczne 

5.1.1 Warunki klimatyczne  

Warunki klimatyczne na terenie Powiatu Głubczyckiego są ostrzejsze niż średnio 
w województwie opolskim. Charakterystycznymi cechami tego obszaru są m.in.: temperatury 
niższe oraz o większej amplitudzie, grubsza pokrywa śnieżna i dłuższy czas jej występowania, 
dłuższe i ostrzejsze zimy, późniejsze nadejście wiosny i lata, krótszy czas wegetacji. Teren 
powiatu można podzielić na dwa podobszary odznaczające się innymi warunkami. Pierwszy 
z nich, teren południowo-zachodni obejmujący Góry Opawskie, odznacza się surowszymi 
warunkami. Drugi, północno-zachodni oraz zachodni położny na Płaskowyżu Głubczyckiego, 
ma klimat łagodniejszy. Średnia temperatura roczna wynosi 7,5°C. W styczniu osiąga ona 
średnią wartość -2°C, a w lipcu 17°C. Roczne sumy opadów atmosferyczne kształtują się na 
poziomie 650 mm. 
 

5.1.2. Jakość powietrza 

Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość 
zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów 
naturalnych, jak i działalności człowieka. Współcześnie coraz trudniej jest wskazać rejony, 
w których powietrze atmosferyczne byłoby całkowicie wolne od zanieczyszczeń.  
Niepokojący jest wysoki poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego oraz ze 
środków transportu, gdzie zanieczyszczenia gazowe powstają w trakcie spalania paliw przez 
pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające 
w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów. 
Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na dwie grupy:  

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

 zanieczyszczenia pyłowe: 
- pyły o działaniu toksycznym – są to pyły zawierające metale ciężkie, pyły 

radioaktywne, azbestowe, pyły fluorków oraz niektórych nawozów mineralnych, 
- pyły szkodliwe – pyły te mogą działać uczulająco; zawierają one krzemionkę, 

drewno, bawełnę, glinokrzemiany; 
- pyły obojętne – które mogą mieć działanie drażniące; zawierają głównie związki 

żelaza, węgla, gipsu, wapienia. 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Głubczyckiego są: 
1. źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory 

z zakładów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan 
zanieczyszczenia powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej 
zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, 

2. źródła transportowe (liniowe) – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, 
tworząc niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek 
węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki, 

3. źródła przemysłowe – pochodzące z procesów produkcyjnych oraz kotłowni 
przemysłowych, 

4. pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu, 
5. zanieczyszczenia napływające spoza terenu powiatu, zgodnie z dominującym kierunkiem 

wiatru. 
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Według przedstawionych poniżej danych GUS o emisji zanieczyszczeń z zakładów szczególnie 
uciążliwych na terenie Powiatu Głubczyckiego w ciągu ostatnich lat wystąpił spadek wielkości 
emisji zanieczyszczeń pyłowych i wzrost w roku 2019, natomiast dla zanieczyszczeń gazowych 
następuje wzrost ilości  zanieczyszczeń, z wyjątkiem roku 2018, w którym nastąpił wyraźny 
spadek.   
 
Tabela 6. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu 
Powiatu Głubczyckiego. 

Emisja zanieczyszczeń 
Ilość zanieczyszczenia w Mg/rok 

2016 2017 2018 2019 

pyłowych: 
ogółem 98 59 52 83 

ogółem na 1km2 powierzchni 0,15 0,09 0,08 0,12 
ze spalania paliw 96 55 48 73 

gazowych: 
ogółem 9 085 9 043 7 876 10 948 

ogółem (bez dwutlenku węgla) 309 306 269 403 
niezorganizowana 77 80 73 117 

dwutlenek siarki 49 42 40 47 
tlenki azotu 47 47 42 65 

tlenek węgla 198 203 174 273 
dwutlenek węgla 8 776 8 737 7 607 10 545 

zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % 
zanieczyszczeń wytworzonych: 

pyłowe 74,9 77,4 78,2 78,3 
gazowe 0,0 0,0 0,0 0,2 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Monitoring 
Ocenę poziomów substancji w powietrzu i klasyfikację stref województwa opolskiego za 2019 
rok sporządzono w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
(Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.), oraz akty wykonawcze do ww. ustawy, a w szczególności: 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2019 poz. 1931), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2018 poz. 1119). 

Z wykonywaniem oceny powiązane są również inne przepisy prawa krajowego, takie jak: 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu 

i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. 
2018 poz. 1120), 

Ocenę za rok 2019 wykonano zgodnie z podziałem kraju (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości 
powietrza), 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. 2020 
poz. 1219 ze zm.) ocena jakości powietrza  dokonywana jest w strefach. Na terenie 
województwa opolskiego na terenie województwa opolskiego zostały wydzielone 2 strefy: 

− miasto Opole,  
− strefa opolska (w skład której wchodzi Powiat Głubczycki). 
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Jakość powietrza atmosferycznego 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (RWMŚ-WIOŚ) w Opolu do 2018 roku (przy 
współfinansowaniu Powiatu Głubczyckiego)  przeprowadzał pomiary dwutlenku siarki 
i dwutlenku azotu (stacje w Głubczycach, Baborowie i Kietrzu) oraz benzenu (stacja 
w Głubczycach). Wyniki przeprowadzanych pomiarów przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 7. Wyniki pomiarów na stacjach pomiarowych w Powiecie Głubczyckim. 

Punkt pomiarowy 

Dwutlenek 
siarki  

[μg/m3] 

Dwutlenek 
azotu 

[μg/m3] 

Benzen 
[μg/m3] 

2016 2017 2016 2017 2018 

Głubczyce,  
ul. Kochanowskiego 

5,8 5,2 12,4 14,6 - 

Głubczyce,  
ul. Niepodległości 

6,7 5,0 15,2 16,3 1,9 

Baborów, 
ul. Dąbrowszczaków 

6,5 4,9 13,4 13,6 - 

Kietrz, 
ul. 3-go Maja 

5,4 6,2 12,0 13,2 - 

Źródło: Wyniki pomiarów uzyskanych w 2016,i 2017 i 2018 roku na stacjach  monitoringu jakości powietrza 
w województwie opolskim. RWMŚ-WIOŚ Opole 
 
Na stacji pomiarowej w Głubczycach przy ul. Ratuszowej przeprowadzano również pomiary dla 
pyłu zawieszonego PM10, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i benzo(a)pirenu. Wyniki przedstawiają 
tabele poniżej: 
 
Tabela 8. Wyniki pomiarów na stacji pomiarowej w Głubczycach przy ul. Ratuszowej w latach 
2016-2019. 

Punkt 
pomiarowy 

PM10 

wartość średnioroczna 
 [μg/m3] 

liczba dni z przekroczeniami  
wartości stężeń 24h 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Głubczyce,  
ul. Ratuszowa 

32 35 35 30 44 63 59 50 

Źródło: Wyniki pomiarów uzyskanych w latach 2016-2019 na stacjach  monitoringu jakości powietrza w województwie 
opolskim. RWMŚ-WIOŚ Opole 
 
Tabela 9. Wyniki pomiarów uzyskane na stanowisku pomiarowym ul. Ratuszowa 
w Głubczycach w 2017 roku. 

Punkt 
pomiarowy 

Arsen  Kadm Nikiel Ołów B(a)P 

wartość średnioroczna 

[ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [μg/m3] [μg/m3] 

Głubczyce,  
ul. Ratuszowa 

1,66 0,25 1,53 0,015 7,86 

Źródło: Wyniki pomiarów uzyskanych w 2017 roku na stacji  monitoringu jakości powietrza w powiecie głubczyckim. 
RWMŚ-WIOŚ Opole 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO  
NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2025-2028 

 

28 
 

Przeprowadzone w 2016, 2017, 2018 i 2019 roku pomiary na stacjach pomiarowych na terenie 
Powiatu Głubczyckiego nie wykazywały przekroczeń wartości normatywnych arsenu, kadmu, 
niklu i ołowiu. Do przekroczeń wartości dopuszczalnych dochodziło dla: 

- pyłu zawieszonego PM10 w zakresie liczby dni z przekroczeniem wartości stężeń 24h 
(wartość dopuszczalna: 35 dni), 
- wartości średniorocznej benzo(a)pirenu (wartość dopuszczalna 5 μg/m3). 

 
Klasyfikacja stref: 
Klasyfikację stref za rok 2019 wykonano w oparciu o następujące założenia: 

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

- klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu 
PM2,5); 

- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość 
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu 
ochrony powietrza POP; 

- klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie 
jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

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

 
Tabela 10. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2019. 

Strefa Ochrona zdrowia 

Strefa 
opolska 

SO2 NO2 C6H6 CO O3
 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5 

A A A A A1 C A A A A C A2 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim, raport wojewódzki za rok  2019 rok 
1) – dla ozonu – poziom celu długoterminowego strefa uzyskała klasę D2, 
2) – dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny II faza – strefa opolska uzyskała klasę C1. 

 

Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim, raport wojewódzki 
za rok 2019” obszar Powiatu Głubczyckiego w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom PM2,5, SO2, NO2, C6H6, 

CO, Pb, As, Cd, Ni i O3 oraz do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
substancji PM10 i B(a)P.  

 
Według obecnej oceny - obszary gmin Powiatu Głubczyckiego należą do obszarów, w których 
określono przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń: 

- stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 – obszar gmin: Głubczyce, 
- stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu – obszar gmin: Głubczyce, Baborów, Kietrz, 
Branice, 
- poziomu celu długoterminowego O3 – obszar gmin: Głubczyce, Baborów, Kietrz, Branice, 
- ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM2,5 (II faza): Głubczyce.  
 

Dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu 
Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 
 
Zgodnie z art. 91.1. ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.) Dla stref, 
o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia 
otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa 
w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub 
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prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, 
mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu 
stężenia ekspozycji. 
Głównym celem opracowania naprawczego programu ochrony powietrza jest osiągnięcie 
poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. 
„Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na 
przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu 
oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”, którego 
integralna częścią stanowi Plan Działań Krótkoterminowych został przyjęty Uchwałą  
Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku. 
Dotychczasowe działania naprawcze realizowane zgodnie z wytycznymi poprzedniego 
Programu ochrony powietrza w pierwszych trzech latach obowiązywania przyniosły efekt na 
poziomie 42 % osiągniętego celu redukcji do roku 2020 dla strefy opolskiego dla pyłu 
zawieszonego PM10. 
Obecny Program ochrony powietrza ma na celu zaproponowanie takich kierunków działań, 
których realizacja powinna przyczynić się do poprawy jakości powietrza w strefach 
województwa opolskiego, a które zgodne będą z przyjętymi kierunkami w Krajowym Programie  
Ochrony Powietrza. W ramach Krajowego Programu Ochrony Powietrza określone zostały 
następujące cele, do których przypisane zostały działania wskazane w obecnym Programie 
ochrony powietrza: 

1) podniesienie rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza poprzez skonsolidowanie 
działań na szczeblu wojewódzkim i lokalnym, 
2) stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań mających na celu 
poprawę jakości powietrza, 
3) włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza, 
4) rozwój i upowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza, 
5) rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających poprawie jakości 
powietrza, 
6) upowszechnianie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza. 

Proponowane działania naprawcze zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym na 
poziomie regionalnym wraz ze wskazaniem szacunkowych kosztów, efektów ekologicznych 
i możliwych źródeł ich finansowania. W harmonogramie wskazano również organy 
odpowiedzialne za realizację tych zadań.  
 
W dniu 26 września 2017 roku Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr XXXII/367/2017 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wprowadził nowe zasady dla 
mieszkańców, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko. 
Wg tzw. uchwały antysmogowej od 1 listopada 2017 roku w piecach nie można palić tym, co 
jest uznawane za potencjalnie najbardziej zanieczyszczające: 

- węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla, 
- mułami i flotokoncentratami węglowymi, tj. paliwami o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, 
- paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem mułów i flotokoncentratów węglowych, 
- paliwami stałymi produkowanymi z węgla kamiennego, których zawartość frakcji 
o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15 %, 
- drewnem i biomasą drzewną, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %. 

Tym samym, opolskie jest trzecim w Polsce województwem, które wprowadziło uchwałę 
antysmogową – tuż po małopolskim i śląskim. Jeśli zakaz będzie przestrzegany 
i egzekwowany, jakość powietrza na terenie województwa opolskiego może się poprawić, 
ponieważ to właśnie spalanie paliw złej jakości jest głównym sprawcą niskiej emisji.  
Województwo opolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WO 2014-2020) wspiera inwestycje związane 
z wymianą źródeł ciepła. W ramach Działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 
w dniu 28 września 2018 r. został ogłoszony nabór wniosków na wymianę kotłów. W dniu 
4 października 2019 r. został ogłoszony kolejny  nabór wniosków na wymianę kotłów. 
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Wszystkie Gminy Powiatu Głubczyckiego posiadają zatwierdzone uchwałą Rady 
Gminy/Miejskiej Plany Gospodarki Niskoemisyjnej: 
- Gmina Głubczyce: uchwała nr XXVI/222/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 
2016 r., 
- Gmina Baborów: uchwała nr XV-15016 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 
2016 r., 
- Gmina Kietrz: uchwała nr XXVI/223/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r., 
- Gmina Branice: uchwała nr IX/92/19 Rady Gminy Branice z dnia 20 maja 2019 r. 
W wyniku przeprowadzonych inwentaryzacji i obliczeń struktura emisji CO2 w poszczególnych 
sektorach oraz w podziale na poszczególne nośniki energii w łącznym bilansie energii CO2 
przedstawia się następująco: 
 
Tabela 11. Struktura emisji CO2 w poszczególnych sektorach w [%]. 

Sektor 

Gmina 

Głubczyce Baborów Kietrz Branice 

Budynki użyteczności publicznej 3 5 8 10 
Przemysł, usługi 15 26 2 13 
Budynki mieszkalne 34 65 14 42 
Oświetlenie uliczne 0,2 0,5 1 1 
Transport 46 3 51 34 

Źródło: Plany gospodarki niskoemisyjnej gmin: Baborów, Kietrz, Branice, Głubczyce. 
 
Tabela 12. Struktura nośników energii w łącznym bilansie emisji CO2 w [%]. 

Nośnik energii 
Gmina 

Głubczyce Baborów Kietrz* Branice 

Ciepło sieciowe - - 15 7 
Gaz ziemny 20 10 9 1 
Olej opałowy 1 0,3 - 1 
Węgiel kamienny 72 86 75 32 
OZE - 0,3 - 1 
Energia elektryczna 2 1 0,5 9 
Gaz ciekły - 0,5 - - 
Biomasa - 1 - 4 

Źródło: Plany gospodarki niskoemisyjnej gmin: Baborów, Kietrz, Branice, Głubczyce. 
*dane dla sektora mieszkalnictwa i obiektów użyteczności publicznej 
 

5.1.3. Przyczyny zmian i obecnego stanu jakości powietrza. 

Źródła zanieczyszczeń. 
Na stan jakości powietrza w Powiecie Głubczyckim wpływa emisja z różnego rodzaju źródeł. 
Wyróżnić należy: 

- źródła punktowe (zakłady przemysłowe, energetyka cieplna), 
- źródła liniowe (transport, przede wszystkim komunikacja samochodowa), 
- źródła powierzchniowe, tzw. „emisja niska”, związane ze spalaniem paliw do celów 

grzewczych (kotłownie lokalne i paleniska indywidualne). 
Źródła punktowe: 
Zanieczyszczenia emitowane ze źródeł punktowych powstają w wyniku spalania paliw oraz  
w wyniku prowadzenia procesów technologicznych w zakładach przemysłowych. W wyniku 
energetycznego spalania paliw powstają następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki (SO2), 
tlenki azotu (NOX), pył, tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2). Tego rodzaju źródła, ze 
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względu na sposób wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (wysokość emitora oraz 
prędkość wylotowa gazów), oddziaływają na stan jakości powietrza zwykle w mniejszym stopniu 
niż spalanie paliw w indywidualnych systemach grzewczych.  
Teren Powiatu charakteryzuje się występowaniem niewielkich systemów zaopatrzenia w ciepło, 
występują również kotłownie grzewcze lub technologiczne, zlokalizowane zazwyczaj przy 
większych przedsiębiorstwach. Występują także indywidualne systemy zasilania budynków. 
Większość z nich to małe kotłownie lokalne oraz ogrzewanie piecowe.  
W powiecie funkcjonują dwa systemy ciepłownicze w Kietrzu, zarządcą pierwszego jest spółka 
Hydrokan, drugiego Kombinat Rolny „Kietrz”. Dużą kotłownię posiada również Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Głubczycach. 
Na terenie Gminy Kietrz jedynym źródłem ciepła o mocy powyżej 5 MWt jest  kotłownia 
Kombinatu Rolnego „Kietrz” ul. Zatorze 2, opalana węglem kamiennym, o mocy cieplnej 
12,5 MWt. (źródło ciepła systemu ciepłowniczego). Kombinat Rolny „Kietrz” sp. z o.o. z siedzibą 
w Kietrzu prowadzi działalność na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa URE. System 
ciepłowniczy Kombinatu Rolnego „Kietrz” Sp. z o.o. obejmuje: 

- ciepłownię o mocy zainstalowanej 12,5 MWt, 
- sieci cieplne o łącznej długości ok. 6,3 km (wykonane w technologiach:  tradycyjnej ok. 
2,2 km,  preizolowanej ok. 4,1 km), 
- 28 węzłów. 

Całkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej pokrywanej przez ciepłownię wynosi ok. 9 MW w tym: 
- ogrzewanie pomieszczeń (w tym potrzeby własne) ok. 5 MWt, 
- potrzeby technologii (potrzeby własne ok. 4 MWt). 

Baborów: 
Zarówno na terenie miasta Baborów jak i na terenie Gminy Baborów nie ma zorganizowanego 
systemu ciepłowniczego. Występują lokalne kotłownie, obsługujące w szczególności tereny 
budownictwa mieszkaniowego o charakterze wielorodzinnym i budynki użyteczności publicznej. 
Na terenie miasta Baborów występuje ok. 26 kotłowni, natomiast na terenie sołectw Gminy 
Baborów ok. 17 kotłowni (plus kotłownie indywidualne). 
Branice: 
Ciepłownia w Branicach produkuje ciepło na potrzeby Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz innych odbiorców. Źródło ciepła zaopatrzone jest 
w kotły o łącznej mocy zainstalowanej 11,6 MWt. Zapotrzebowanie ciepła pokrywane 
z ciepłowni wynosi 7,011 MWt.  
 
Źródła liniowe: 
Transport drogowy 
W przypadku źródeł liniowych, rozumie się przez nie głównie ciągi komunikacyjne (drogowe 
i kolejowe), gdzie zanieczyszczenia pochodzą ze spalania paliw (benzyny lub oleju 
napędowego) w silnikach samochodów. Emitowane są przede wszystkim tlenek węgla (CO), 
dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest 
emisja zanieczyszczeń pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, hamulców oraz 
nawierzchni dróg. Pyły te często zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź. 
W czasie ruchu pojazdów na drodze dochodzi również do tzw. wtórnego pylenia, czyli 
ponownego unoszenia pyłu znajdującego się na drodze. Na wielkość emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł liniowych ma wpływ cały szereg czynników, w tym struktura i natężenie ruchu pojazdów, 
organizacja ruchu samochodowego, płynność ruchu pojazdów na drodze, stan techniczny dróg 
i pojazdów. Przez teren Powiatu przebiega droga krajowa, a także drogi wojewódzkie 
i powiatowe. 
Jedyną drogą krajową jest droga nr 38 o długości ok. 42 km przebiegająca od Kędzierzyna-
Koźla do granicy państwa w Pietrowicach Głubczyckich. W skład dróg wojewódzkich wchodzą: 

- droga nr 416 – Krapkowice – Głogówek – Głubczyce – Kietrz – Racibórz, 
- droga nr 417 – Laskowice – Klisino – Szonów – Szczyty – Racibórz, 
- droga nr 419 – Nowa Cerekwia – Niekazanice - Branice – granica państwa, 
- droga nr 420 – Kietrz – Dzierżysław – Pilszcz – Granica Państwa, 
- droga nr 421 – Szczyty – Błażejowice. 
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Sieć dróg powiatowych jest dobrze rozwinięta. Drogi powiatowe o twardej nawierzchni mają 
łączną długość 334,60 km. Stanowi to ok. 8,9 % wszystkich dróg powiatowych w województwie 
opolskim. Plasuje to Powiat Głubczycki na 4 miejscu spośród wszystkich powiatów 
województwa opolskiego. Drogi gminne o twardej nawierzchni mają długość ok. 210 km.  
 
Wykonywany w okresach 5 letnich Generalny Pomiar Ruchu (GPR) w obrębie Powiatu - na  
drodze krajowej i drogach wojewódzkich wykazuje duży i systematyczny wzrost natężenia 
ruchu komunikacyjnego. Wyniki pomiarów wykonywanych na drogach w 2000, 2005, 2010 
i 2015 roku  przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 13. Średni dobowy ruch (SDR) na drogach w obrębie Powiatu Głubczyckiego. 

Nr 
drogi 

Odcinek 
Rok Wzrost 

natężenia 
ruchu [%]  2000 2005 2010 2015 

38 

Gr. państwa – Głubczyce 3 950 3 616 4 074 4 205 3,2 
Głubczyce (przejście 1) - - 7 497 9 179 22,4 
Głubczyce (przejście 2) - - 3 188 2 685 -15,7 
Głubczyce - Pawłowiczki 1 591 2 056 2 346 2 602 10,9 

416 

Głogówek – Klisino 1 365 2 234 2 494 2 330 -6,6 
Klisino – Głubczyce (obwodnica) 3 111 3 850 4 271 4 578 7,2 
Głubczyce (obwodnica) – Nowa 
Cerekwia 

- - - 1 955 - 

Nowa Cerekwia – Kietrz - - - 2 732 - 
Kietrz – granica woj.  - - - 3 894 - 

417 
Laskowice - Klisino 1 227 1 810 1 963 2 194 11,8 
Szonów – DK38 - 374 683 497 -27,2 
DK38 – gr. woj. - 505 586 661 12,8 

419 Nowa Cerekwia – gr. państwa - 1 357 1 529 1 410 -7,8 
420 Kietrz – gr. państwa 867 2 202 1 184 1 394 17,7 
421 Szczyty – DK45 - 563 545 596 9,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GPR 2000, 2005 , 2010 i 2015 r. GDDKiA 
Kolor czerwony: wzrost natężenia ruchu 
Kolor zielony: spadek natężenia ruchu 
 
Wzrastający ruch komunikacyjny na drogach w obrębie Powiatu pociąga za sobą zwiększoną 
emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych. 
 
Transport kolejowy 
W roku 1991 zostało zlikwidowane połączenie kolejowe nr 325 Baborów–Pilszcz, a w 1993 
roku ostatnie połączenie osobowe na linii Pietrowice Wielkie – Kietrz. Obecnie linia ta 
funkcjonuje jako linia towarowa, obsługująca, przede wszystkim po upadku ZTD „Welur” -
Kombinat Rolny Kietrz. Służy do transportu płodów rolnych, środków produkcji oraz miału 
węglowego do ciepłowni, która zaopatruje w energię cieplną większość obiektów 
zlokalizowanych na terenie miasta. 
Linia kolejowa 177 jest nieeksploatowaną w ruchu pasażerskim linią kolejową łączącą Racibórz 
z Głubczycami. Na tym odcinku nadal odbywa się ruch towarowy.  
Województwo Opolskie, Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Powiat Raciborski, Miasto 
Racibórz, Gmina Pietrowice Wielkie, Gmina Głogówek, Gmina Kietrz, Gmina Baborów oraz 
Gmina Głubczyce podejmują wspólne kroki w sprawie reaktywacji linii kolejowej Racibórz-
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Głubczyce-Racławice Śląskie-Prudnik. W ramach projektu planowana jest rewitalizacja linii, 
w tym2: 

- budowa trakcji elektrycznej, 
- odbudowa nawierzchni torowej, 
- przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych, przystanków kolejowych, systemu 
kierowania ruchem kolejowym. 

Projekt obejmie następujące linie kolejowe: 
- nr 177 Racibórz-Głubczyce (dł. 37,7 km), 
- nr 294 Głubczyce-Racławice Śląskie(dł. 15,354 km), 

Źródła powierzchniowe: 
Źródła powierzchniowe (rozproszone), czyli tzw. „niska emisja”, to zanieczyszczenia powstające 
głównie w wyniku indywidualnego ogrzewania domów i mieszkań, zarówno w lokalnych 
kotłowniach, jak i w indywidualnych paleniskach domowych. Zasięg oddziaływania tego rodzaju 
źródeł ma charakter lokalny, jednak ze względu na powszechność stosowania paliw 
konwencjonalnych do ogrzewania są one szczególnie uciążliwe i przyczyniają się znacząco do 
pogorszenia stanu jakości powietrza. Emisja niska odpowiedzialna jest głównie za wzrost 
stężeń pyłu, dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX), tlenku węgla (CO). 
Ogrzewanie indywidualne na terenach wiejskich gmin Powiatu Głubczyckiego 
Odbiorcy indywidualni poza miejskimi systemami ciepłowniczymi na terenie powiatu 
wykorzystują do ogrzewania obiektów kotły lub paleniska indywidualne. Na obszarze powiatu 
z takich źródeł zasilana jest głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
W Powiecie Głubczyckim dominującą formą budownictwa jest budownictwo jednorodzinne - 
zwłaszcza na terenach wiejskich, natomiast w miastach wiele jest również budynków 
wielorodzinnych. Znaczna większość budynków powstała przed 1990 rokiem Na tej podstawie 
można wnioskować, iż zaledwie kilka procent tych budynków jest ocieplonych. Należy jednak 
podkreślić, że w ostatnim czasie obserwuje się wzrastającą liczbę dociepleń budynków, głównie 
realizowanych przez indywidualnych użytkowników. 
Dominuje ogrzewanie paliwami stałymi (węglem kamiennym, koksem), na drugim miejscu 
wykorzystywane są paliwa płynne (olej opałowy, gaz płynny) i gaz ziemny. Ogrzewanie 
elektryczne stosowane jest sporadycznie ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne.  
 
Podstawowe parametry sieci gazowej (wg GUS 2018) na terenie Powiatu Głubczyckiego 
przedstawiono poniżej: 

- długość czynnej sieci ogółem: 139 359 m, 
- długość czynnej sieci przesyłowej: 48 757 m, 
- długość czynnej sieci rozdzielczej: 90 602 m, 
- czynne przyłącza do budynków ogółem: 2 782 szt., 
- czynne przyłącza do budynków mieszkalnych: 2 631 szt., 
- odbiorcy gazu: 7 558, 
- odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem: 2 623, 
- zużycie gazu: 42 131,9 MWh, 
- zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań: 22 969,6 MWh, 
- ludność korzystająca z sieci gazowej: 20 756 mieszkańców. 

 
5.1.4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  
W 2020 r. w Polsce 15,5 % energii końcowej ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. 
Ministerstwo Gospodarki przygotowało Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych. Rada Ministrów przyjęła dokument 7 grudnia 2010 r. Przygotowany w MG 
dokument określa polskie cele w zakresie udziału energii z OZE w sektorze transportowym, 
energii elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia, dokument zakłada, że filarami zwiększenia 
udziału odnawialnych źródeł będzie bardziej efektywne wykorzystanie biomasy oraz energii 
wiatrowej. 

                                                 
2 Na podstawie Biuletynu Informacyjnego Samorządu Powiatu Głubczyckiego „Rzecz Powiatowa” wrzesień 2020 r. 
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Rozwój wykorzystania OZE przyczynia się do pokrycia wzrastającego zapotrzebowania na 
energię i niesie za sobą większy stopień uniezależnienia się od dostaw energii z importu. 
Promowanie wykorzystania OZE pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw 
oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych 
surowcach.  
Energia biomasy 
Wykorzystanie biomasy, do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie 
drewna, słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin energetycznych (specjalnego gatunku 
wierzby oraz tzw. malwy pensylwańskiej itp.). 
Na terenie powiatu znajduje się zakład do produkcji pelletu – AD ROL Andrzej Durda. Do 
produkcji wykorzystuje odpady rolnicze. Podstawowym substratem wykorzystywanym do 
produkcji pelletu jest słoma zbożowa, słoma kukurydziana, słoma rzepakowa. Substratami 
dodatkowymi są odpady drzewne, zrębki, odpady z młyna, plewy, pyły drzewne, trociny.  
Pellet charakteryzuje się niską zawartością wilgoci (8-12 %), popiołów (0,5 %) i substancji 
szkodliwych dla środowiska oraz wysoką wartością energetyczną. Cechy te powodują, że jest to 
paliwo przyjazne środowisku naturalnemu, a jednocześnie łatwe w transporcie, magazynowaniu 
i dystrybucji. Pellet nie zawiera żadnych dodatkowych, szkodliwych substancji chemicznych, 
takich jak kleje czy lakiery. W procesie spalania powstaje niewielka ilość popiołu, który może 
stanowić nawóz ogrodniczy.  
W Powiecie Głubczyckim funkcjonują kotły na biomasę, a ich jednostkowe zainstalowane moce 
szacuje się w przedziale od 50 do 500 kW.  
 
Zgodnie z danymi pochodzącymi z publikacji Opolskiego Oddziału Instytutu Ceramiki 
i Materiałów Budowlanych pt. „Odnawialne Źródła Energii w województwie opolskim z 2011 
roku”, w Powiecie Głubczyckim oszacowano, iż potencjał energetyczny Powiatu wynikający 
z produkcji słomy wynosi 114,17 GWh/rok. Oszacowano także, iż potencjał energetyczny 
Powiatu Głubczyckiego wynikający z generowanych odpadów powstających z przycinki drzew 
rosnących wzdłuż dróg gminnych i powiatowych wynosi 5,79 GWh/rok. Jedynie w oczyszczalni 
ścieków w Głubczycach istnieje potencjał techniczny biogazu do produkcji energii – na poziomie 
łącznie 2,63 GWh/rok, z czego energii elektrycznej - na poziomie 0,65 GWhel/rok. 
Biorąc pod uwagę pogłowie zwierząt i charakter hodowli oszacowano, że potencjał produkcji 
energii z biogazu pochodzącego z odchodów zwierzęcych w 21 gospodarstwach hodowlanych 
o pogłowiu zwierząt powyżej 200 DJP w Powiecie Głubczyckim wynosi 16,1 GWhel/rok energii 
elektrycznej i 4,19 GWh/rok energii cieplnej. 
Energia wiatru 
Energetyka wiatrowa w Polsce jest dopiero u progu rozwoju. Coraz to większe zainteresowanie 
często jednak nie idzie w parze z wiedzą na temat tego typu przedsięwzięć i sposobie ich 
realizacji. Jest to o tyle niepokojące, ze wielu inwestorów posiadając odpowiednie środki może 
wstrzymać się od wybudowania parku wiatrowego i stracić po pierwsze okazje do 
zainwestowania swoich pieniędzy, po drugie zaś zaufanie do samej idei inwestowania 
w energetykę wiatrowa.  
Na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
przeznaczonych pod lokalizację farm wiatrowych lub przed uzyskaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla lokalizacji farm wiatrowych należy przeprowadzić 
roczny monitoring awifauny i nietoperzy, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie oceny 
oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” rekomendowanymi m.in. przez Polskie 
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz zgodnie z „Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi 
oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze na 2009 r.”. Lokalizacja farm 
wiatrowych będzie możliwa wyłącznie w przypadku, gdy roczny monitoring nie wykaże 
znaczącego negatywnego wpływu planowanej inwestycji na ptaki i nietoperze. 
Powiat Głubczycki to jedno z najlepszych miejsc w Polsce pod budowę farm wiatrowych. Dzięki 
takiemu położeniu w tak zwanej Bramie Morawskiej, czyli obniżeniu terenu pomiędzy Karpatami 
Zachodnimi i Pogórzem Śląskim a Sudetami Wschodnimi,  produkcja energii wiatrowej jest 
opłacalna. Ze względu na częste i bardzo silne wiatry. Obecnie na terenie Powiatu 
Głubczyckiego funkcjonują następujące farmy wiatrowe: 
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- farma wiatrowa Zopowy – 15 wiatraków (Bogdanowice, Krzyżowice, Zopowy, Zubrzyce) - 
łączna moc 37,5 MW (docelowo mają powstać 23 wiatraki), 
- pojedynczy wiatrak w Klisinie (gm. Głubczyce), 
- farma wiatrowa Kietrz – moc ok. 3 MW – zlokalizowana w gm. Kietrz, 3 turbiny o łącznej 
mocy 2,5 MW. 

Zarówno gmina Baborów jak i Branice także posiadają gotowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, które przewidują budowę farm wiatrowych. 
Planowane są kolejne inwestycje, m.in. w Kietrzu, Chróścielowie, Kozłówkach, Ludmierzycach, 
Nasiedlu, Nowej Cerekwi, Rozumicach, Wojnowicach, Zawiszycach, Pietrowicach 
Głubczyckich, Braciszowie. 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego przyłączono do sieci energetycznej farmy wiatrowe: 
w okolicy Kietrza (o mocy przyłączeniowej 4,5 MW), w okolicy Zawiszyc (o mocy 
przyłączeniowej 4,5 MW). 
Energia wodna: 
Teoretyczne zasoby hydroenergetyczne naszego kraju wynoszą ok. 23 tys. GWh rocznie. 
Zasoby techniczne szacuje się na ok. 13,7 tys. GWh/rok. Wielkość ta to niemal 10 % energii 
elektrycznej produkowanej w naszym kraju. Powyższe dane obejmują jedynie rzeki 
o znaczących przepływach. Przy uwzględnieniu pozostałych rzek, kwalifikujących się jedynie do 
budowy małych elektrowni wodnych (MEW), ich wartość jeszcze wzrośnie. Na terenie 
województwa opolskiego pracuje obecnie ok. 30 elektrowni wodnych, największe obiekty 
wybudowano na Odrze i Nysie Kłodzkiej. 
Zgodnie z publikacją Opolskiego Oddziału Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych pt. 
„Odnawialne Źródła Energii w województwie opolskim”, w Powiecie Głubczyckim funkcjonują 
trzy elektrownie wodne. Dwie na rzece Opawie - w Bliszycach (moc 0,05 MW) i Branicach (moc 
0,05 MW) oraz jedna na rzece Osobłoga w Klisinie (moc 0,09 MW). 
Energia geotermalna 
Energia geotermalna – jest zawarta w wodach, parach wodnych i otaczających je skałach. 
Zasoby te są w Polsce ogromne i są odnawialne wtedy, gdy po wykorzystaniu ciepła z pobranej 
wody z powrotem włączane są do miejsca pobrania.  
Pod względem energetycznym najlepiej jest eksploatować wody wysokotemperaturowe, jednak 
występują one zwykle bardzo głęboko, nawet na głębokościach poniżej 3000 m. Słabe 
rozpoznanie głębokich zbiorników geotermalnych przy planowaniu ich eksploatacji wiąże się 
z ryzykiem finansowym. Wykorzystanie wód średnio i niskotemperaturowych, z uwagi na 
mniejszą głębokość występowania zbiorników (1500–2000 m) niesie ze sobą mniejsze ryzyko, 
ale jest też energetycznie mniej korzystne. 
Budowa wgłębna na terenie powiatu nie została rozpoznana wierceniami i profilowaniem 
geofizycznym na dużych głębokościach. Obecnie na terenie Powiatu Głubczyckiego wody 
geotermalne nie są wykorzystywane. 
Energia słońca  
Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego są 
systemy fototermiczne, wykorzystujące tzw. kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne, 
przetwarzające promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną. 
Zasoby energii słonecznej są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie 
produkcji cieplej wody użytkowej w okresie letnim i ok. 50÷60 % tych potrzeb w okresie 
wiosenno – jesiennym. 
Energię słoneczną wykorzystuje się w: 

- kolektorach słonecznych,  
- instalacjach fotowoltaicznych,  
- oświetleniu solarnym,  
- sygnalizacji solarnej. 

Panujący rozkład energii słonecznej w poszczególnych miesiącach roku pozwala na 
spożytkowanie tej energii w ograniczonym zakresie, wymuszającym uzupełnienie energii 
z innych źródeł, bądź stosowania rozwiązań z rozbudowaną akumulacją ciepła. Generalnie 
można przyjąć, że energia solarna obecnie może być w tym przypadku wykorzystywana 
w technologii suszenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń. 
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W przyszłości może być szerzej wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, gdy pojawią 
się ogniwa fotowoltaiczne zdecydowanie tańsze i o zdecydowanie większej sprawności niż 
obecnie. 
Miejscem użytkowania energii solarnej są przede wszystkim budynki mieszkalne, usługowe, 
rekreacyjne użyteczności publicznej. Zważywszy, że liczba użytkowników energii solarnej może 
być bardzo duża na terenie województwa, ilość uzyskanej energii w technologii solarnej może 
mieć znaczny wpływ na poprawę lokalnych warunków środowiskowych, przede wszystkim stanu 
powietrza. Obecne instalacje są nieliczne, nie mają one znaczenia w gospodarce energetycznej 
poszczególnych gmin, Powiatu Głubczyckiego i województwa, można je traktować jako obiekty 
referencyjne przyszłych instalacji.  
Energia otoczenia:  
Ziemia nagrzewana promieniami słonecznymi stanowi niewyczerpane źródło energii cieplnej 
o niskiej temperaturze. Ciepło z otoczenia, np. z gruntu czy z wody może być wykorzystane po 
przetworzeniu do celów grzewczych. Temperatura gruntu na głębokości 15 metrów przez cały 
rok jest stała i wynosi ok. 10oC, a wód gruntowych od 8 do 12oC. Urządzenia, które pobierają 
ciepło z otoczenia i podnoszą je do poziomu temperatury wymaganej dla celów grzewczych 
nazywane są "pompami ciepła". Jest wiele rodzajów systemów grzewczych z wykorzystaniem 
pomp ciepła i chociaż charakteryzują się one dużymi kosztami inwestycyjnym, to stają się coraz 
bardziej popularne, ze względu na bardzo wysoką sprawność energetyczną, rzędu 300 – 
400 %. 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego pompy ciepła są wykorzystywane obecnie w DPS Klisino, 
ZSM Głubczyce, SPZOZ w Głubczycach oraz w niewielkim stopniu przez prywatnych 
inwestorów do ogrzewania domów mieszkalnych.  

5.1.5. Analiza SWOT. 

Tabela 14. Tabela SWOT dla obszaru interwencji klimat i powietrze atmosferyczne. 
MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 
SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 
- funkcjonujący system ciepłowniczy w Kietrzu, 

możliwe kolejne podłączenia na terenie Kietrza, 
- brak zanieczyszczeń pochodzących z  

przemysłu, 
- dostęp do gazu sieciowego, możliwość 

wykorzystania do ogrzewania 

- uciążliwy problem niskiej emisji, 
- opalanie indywidualnych palenisk domowych 

paliwem o niskiej jakości, 
- duża emisja zanieczyszczeń ze środków 

transportu, 
- spalanie odpadów w paleniskach domowych, 
- wysokie koszty zakupu i montażu, instalacji 

OZE,  
- niekorzystna struktura paliw (stosunkowo niska 

cena węgla w odniesieniu do innych paliw), 
- niska świadomość społeczeństwa 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- realizowanie zapisów z Programu Ochrony 
Powietrza, 

- zwiększenie wykorzystania paliw 
alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, 

- przeprowadzane modernizacje i remonty dróg, 
- potencjalne możliwości wykorzystywania energii 

słonecznej, 
- wsparcie  projektów  w  zakresie  budowy  

urządzeń  i  instalacji  do  produkcji  i transportu 
energii odnawialnej 

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

- zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem, 
pyłem PM2,5 oraz PM10 pochodzącymi z niskiej 
emisji, 

- zanieczyszczenie powietrza powodowane przez 
emisję komunikacyjną, 

- długi okres zwrotu inwestycji 
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5.1.6. Tendencje zmian 

W obecnym Programie ochrony powietrza określono konieczne poziomy redukcji 
poszczególnych zanieczyszczeń dla gmin strefy opolskiej, w tym gmin Powiatu Głubczyckiego. 
Konieczna redukcja zanieczyszczeń do 2025 roku dla poszczególnych gmin wynosi: 
miasto Głubczyce: 

- ładunek pyłu zawieszonego PM10: 37,67 Mg, 
- ładunek pyłu zawieszonego PM2,5: 37,06 Mg, 
- ładunek B(a)P: 0,018 Mg, 

obszar wiejski Głubczyce: 
- ładunek pyłu zawieszonego PM10: 10,60 Mg, 
- ładunek pyłu zawieszonego PM2,5: 10,44 Mg, 
- ładunek B(a)P: 0,005 Mg, 

miasto Baborów: 
- ładunek pyłu zawieszonego PM10: 2,47 Mg, 
- ładunek pyłu zawieszonego PM2,5: 2,44 Mg, 
- ładunek B(a)P: 0,001 Mg, 

obszar wiejski Baborów: 
- ładunek pyłu zawieszonego PM10: 3,38 Mg, 
- ładunek pyłu zawieszonego PM2,5: 3,33 Mg, 
- ładunek B(a)P: 0,002 Mg, 

gmina Branice: 
- ładunek pyłu zawieszonego PM10: 6,62 Mg, 
- ładunek pyłu zawieszonego PM2,5: 6,52 Mg, 
- ładunek B(a)P: 0,003 Mg, 

miasto Kietrz: 
- ładunek pyłu zawieszonego PM10: 5,49 Mg, 
- ładunek pyłu zawieszonego PM2,5: 5,41 Mg, 
- ładunek B(a)P: 0,003 Mg, 

obszar wiejski Kietrz: 
- ładunek pyłu zawieszonego PM10: 5,26 Mg, 
- ładunek pyłu zawieszonego PM2,5: 5,18 Mg, 
- ładunek B(a)P: 0,003 Mg. 

 
Emisja ze źródeł punktowych: 
W przyszłości będzie następować zmniejszanie wielkości emisji ze źródeł przemysłowych – 
energetycznych i technologicznych w związku z wprowadzaniem energooszczędnych 
i materiałooszczędnych technologii, urządzeń energetycznych niskoemisyjnych, korelujące ze 
wzmocnieniem działania organów administracji publicznej coraz skuteczniej wdrażających 
i egzekwujących prawo ochrony środowiska (w poprzednich latach również spadała emisja 
z zakładów szczególnie uciążliwych). Na skutek przeprowadzonych procesów 
termomodernizacyjnych w obiektach podłączonych do kotłowni lokalnych i do sieci 
ciepłowniczych, przewiduje się również spadek zapotrzebowania na moc oraz ograniczenie 
zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie zmniejszenie emisji ze źródeł punktowych. 
Emisja liniowa: 
Obecnie w dalszym ciągu następuje dalszy ogólny wzrost natężenia ruchu pojazdów na 
drogach. Zmiana jakości paliw dopuszczonych do obrotu nie wpłynie w sposób istotny na 
wielkość emisji analizowanych substancji, a spodziewana redukcja emisji liniowej nastąpi 
poprzez zmianę parametrów emisyjnych pojazdów poruszających się po drogach województwa. 
W związku z powyższym, uwzględniono zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez 
wprowadzanie na rynek coraz nowocześniejszych pojazdów spełniających najwyższe 
standardy. Należy zwrócić uwagę, że obniżenie emisji pyłów wynikające z wprowadzenia norm 
Euro będzie kompensowane poprzez wzrost natężenia ruchu pojazdów. Według szacunkowych 
obliczeń poprawa parametrów emisyjnych pojazdów oraz poprawa parametrów technicznych 
dróg i ulic doprowadzi do zmniejszenia się emisji liniowej: 
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- o 15% – tzw. emisji spalinowej, tj. wynikającej ze spalania paliw, 
- o 30% – emisji pozaspalinowej i wtórnej. 

 
W czasie przygotowywania planu przedsięwzięć dla realizacji POŚ zwrócono się do większych 
przedsiębiorstw na terenie Powiatu Głubczyckiego z prośbą o przedstawienie i udostępnienie 
informacji związanych z planowanymi inwestycjami proekologicznymi (związanymi z poprawą 
jakości powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu 
przemysłowego, gleb, etc.).  
Odpowiedzi z przedstawionymi przedsięwzięciami, które będą realizowane do roku 2024 
przedstawiły jedynie: 

- Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja w Głubczycach, 
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.,  
- Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Niemodlinie, Kopalnia Piaskowca 
w Braciszowie. 

Pozostałe przedsiębiorstwa w przesłanych pismach nie przewidują żadnych przedsięwzięć 
w zakresie ochrony środowiska do roku 2024, bądź w ogóle nie odpowiedziały na zadane 
pytania. 
 
5.1.7. Zagadnienia horyzontalne 

a) adaptacja do zmian klimatu - wzrost średniej temperatury powietrza będzie miał 
pozytywne skutki m.in. w postaci wydłużenia okresu wegetacyjnego, skrócenia okresu 
grzewczego oraz wydłużeniu sezonu letniego, dominujące są jednak przewidywane 
negatywne konsekwencje zmian klimatu – opisane dokładniej w rozdz. 5.9.1. 
b) nadzwyczajne zagrożenia środowiska – w postaci zagrożeń chemicznych i ekologicznych 
zostały dokładniej opisane w rozdz. 5.9.2. 
c) działania edukacyjne – kontynuacja - prowadzone będą w ramach edukacji ekologicznej 
dla wszystkich obszarów interwencji, 
d) monitoring środowiska – prowadzony będzie przez Wydział Monitoringu Środowiska 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Opolu. 

5.2. Klimat akustyczny.  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 ze 
zm.) traktuje hałas jako zanieczyszczenie, wobec którego należy przyjmować takie same 
ogólne zasady postępowania, jak dla pozostałych zanieczyszczeń i związanych z nimi dziedzin 
ochrony środowiska.  
Wartości dopuszczalne poziomów hałasu określają:  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 
112 – tekst jednolity) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 
do środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202 z późn. zmianami),  

- wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25.06.2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania 
poziomem hałasu w środowisku. 

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania: 
- hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach 

przemysłowych i usługowych, 
- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego 

i lotniczego, 
- hałas komunalny (osiedlowy i mieszkaniowy) występujący w budynkach mieszkalnych, 

szczególnie wielorodzinnych i w obiektach użyteczności publicznej. 
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Hałas przemysłowy 
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk 
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy 
do zadań RWMŚ-WIOŚ. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są 
zawarte w raportach RWMŚ-WIOŚ. 
Hałas przemysłowy w Powiecie stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje głównie 
na terenach przemysłowych i terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi. Hałas 
przemysłowy stanowią tak źródła znajdujące się na otwartej przestrzeni (punktowe źródła 
hałasu np. wentylatory, czerpnie, sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków), jak 
i w budynkach (wtórne źródła hałasu - od pracy maszyn i urządzeń), emitowany do środowiska 
przez ściany, strop, okna i drzwi. Dodatkowe źródło hałasu stanowią ponadto prace dorywcze 
wykonywane poza budynkami produkcyjnymi jak np. cięcie, kucie, a także obsługa zakładów 
przez transport kołowy. Uciążliwość hałasu emitowana z tych obiektów zależy między innymi od 
ilości źródeł hałasu, czasu ich pracy czy odległości od terenów podlegających ochronie 
akustycznej.  
 
Hałas komunikacyjny 
Klimat akustyczny na terenie powiatu kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny,  

 hałas komunikacyjny drogowy: 
Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu 
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to 
hałas typu liniowego.  
Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

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

 
W opracowanej w 2018 roku „Mapie akustycznej dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 
pojazdów rocznie na terenie województwa opolskiego” określono odcinki dróg krajowych dla 
których przeprowadzono analizy. Główne zbiorcze wyniki analiz ekspozycji na hałas dróg 
krajowych na terenie Powiatu Głubczyckiego przedstawiono w poniższych tabelach. 
Zamieszczono tu wartości charakteryzujących stan klimatu akustycznego w środowisku, tj.: 

- zestawienie odcinków dróg krajowych objętych analizą na terenie Powiatu Głubczyckiego, 
- natężenie ruchu pojazdów oraz procent pojazdów ciężkich (PC) na odcinkach dróg 
krajowych przyjęte do obliczeń akustycznych  na terenie Powiatu Głubczyckiego. 

 
Tabela 15. Zestawienie odcinków dróg krajowych objętych analizą na terenie Powiatu 
Głubczyckiego. 

Nr 
drogi 

Nazwa odcinka 
km 

początku 
km końca 

Długość 
odcinka 

[km] 

Powierzchnia 
obszaru analizy 

[km2] 

38 Głubczyce (przejście) 14+458 14+573 0,115 0,18 

Źródło: Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów 
rocznie na terenie województwa opolskiego. 
 
Następne tabele zawierają zbiorcze zestawienie narażenia na ponadnormatywny poziom 
hałasu, w odniesieniu do wskaźników LDWN oraz LN. Ekspozycję/narażenie wyznaczono wg 
powyższych kryteriów, tj. w odniesieniu do: 

- powierzchni obszarów [km2], 
- liczby lokali mieszkalnych [tys.], 
- liczby mieszkańców [tys.], 
- liczby budynków szkolnych i przedszkolnych, 
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- liczby budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej oraz innych obiektów 
budowlanych podlegających ochronie akustycznej, na terenie powiatu, eksponowanych na 
hałas przekraczający wartości dopuszczalne, w danym przedziale przekroczeń. 

 
Tabela 16. Przekroczenia wartości dopuszczalnych dla wskaźnika LDWN na obszarze Powiatu 
Głubczyckiego. 

Wskaźnik LDWN <5 dB 5-10 dB 10-15 dB 15-20 dB >20 dB 

Przekroczenie wartości dopuszczalnych 
Stan warunków akustycznych 

niedobry zły bardzo zły 
Powierzchnia obszarów narażonych w 
danym zakresie [km2] 

0,000 0,000 0,000 0,000 0 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

0,000 0,000 0,000 0,000 0 

Liczba narażonych mieszkańców [tys.] 0,000 0,000 0,000 0,000 0 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia 
ochrony przed hałasem 

0 0 0 0 0 

Źródło: Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów 
rocznie na terenie województwa opolskiego. 
 
Tabela 17. Przekroczenia wartości dopuszczalnych dla wskaźnika LN na obszarze Powiatu 
Głubczyckiego. 

Wskaźnik LN <5 dB 5-10 dB 10-15 dB 15-20 dB >20 dB 

Przekroczenie wartości dopuszczalnych 
Stan warunków akustycznych 

niedobry zły bardzo zły 
Powierzchnia obszarów narażonych w 
danym zakresie [km2] 

0,000 0,000 0,000 0,000 0 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

0,000 0,000 0,000 0,000 0 

Liczba narażonych mieszkańców [tys.] 0,000 0,000 0,000 0,000 0 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia 
ochrony przed hałasem 

0 0 0 0 0 

Źródło: Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów 
rocznie na terenie województwa opolskiego. 
 
Tabela 18. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LDWN na obszarze 
Powiatu Głubczyckiego. 
Wskaźnik LDWN poziomy dźwięku w 
środowisku 

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych 
w danym zakresie [km2] 

1,864 2,223 1,312 0,643 0,496 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

0,008 0,001 0,000 0,000 0,000 

Liczba eksponowanych mieszkańców w 
danym zakresie [tys.] 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Źródło: Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów 
rocznie na terenie województwa opolskiego. 
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Tabela 19. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LN na obszarze Powiatu 
Głubczyckiego. 
Wskaźnik LN poziomy dźwięku w 
środowisku 

55-60 dB 60-65 dB 65-71 dB 70-75 dB >75 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych 
w danym zakresie [km2] 

2,111 2,12 1,142 0,495 0,353 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 

Liczba eksponowanych mieszkańców w 
danym zakresie [tys.] 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Źródło: Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów 
rocznie na terenie województwa opolskiego. 
 
Wyniki aktualnych map akustycznych odniesiono także w miarę możliwości do rezultatów i 
danych wynikających z poprzednich rund mapowania, a w szczególności do rundy II z roku 
2012. Wartości graniczne zasięgu dla potrzeb obecnej mapy akustycznej ustalono na: 

- poziom LDWN = 55 dB, 
- poziom LN = 50 dB. 

Wartości te mogą być uzasadnione faktem, że stanowią one graniczne kryteria raportowania 
wyników map akustycznych do Komisji Europejskich (raportowaniu podlega wielkość ekspozycji 
na hałas większy niż w/w wartości). 
Zasięgi hałasu wyznaczone dla edycji map akustycznych z roku 2012, w zestawieniu 
z mapowaniem w 2007 r. wzrosły dla wszystkich analizowanych odcinków dróg. Średni wzrost 
zasięgu hałasu wynosi ok. 30 % - dla wskaźnika LDWN oraz ok. 35 % - dla wskaźnika LN i jest 
spowodowany m.in. wzrostem natężenia ruchu pojazdów (z podstawowych zależności wynika, 
że pomijając wpływ pochłaniania dźwięku przez powietrze - podwojenie natężenia ruchu 
spowodowałoby podwojenie zasięgu hałasu, przy czym zależność ta nie jest liniowa). Natomiast 
w przedziałach o wysokich poziomach nastąpił spadek ekspozycji. W przypadku poziomu 
nocnego tendencje kształtowania się ekspozycji na hałas są podobne do tendencji 
zidentyfikowanych w przypadku poziomu LDWN. Wzrost zagrożonej liczby ludności może być 
spowodowany sposobem szacowania liczby osób zagrożonych hałasem. Spadek, zmniejszenie 
powierzchni zagrożonej hałasem związana jest z działaniami inwestycyjnymi takimi jak m.in. 
budowa ekranów akustycznych, modernizacje dróg. 
 
Staraniem Marszałka województwa opolskiego opracowany został „Program Ochrony 
Środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”, uchwalony uchwałą Sejmiku 
Województwa Opolskiego nr VIII/76/2019 z dn. 18 czerwca 2019 r. 
Program ochrony środowiska przed hałasem został opracowany dla terenów poza 
aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych i dróg wojewódzkich o ruchu powyżej 3 000 
000 pojazdów rocznie oraz linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów 
rocznie zlokalizowanych w województwie opolskim. Program jest aktualizacją poprzedniego 
„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych 
wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu 
większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019”, 
określonego uchwałą Nr IV/60/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 973). 
Celem Programu ochrony środowiska przed hałasem jest określenie niezbędnych priorytetów 
i wskazanie działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenie poziomu hałasu. 
Program wykonywany jest na obszarze pokrywającym się z zakresem map akustycznych dla 
odcinków dróg krajowych i wojewódzkich w województwie opolskim o średniodobowym 
natężeniu ruchu (SDR) przekraczającym 8 219 pojazdów/dobę, co odpowiada 3 000 000 
pojazdów w ciągu roku, oraz dla odcinków linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 
przejazdów rocznie, które to mapy pełnią funkcję źródła informacji o stanie klimatu 
akustycznego. 
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Zakres Programu obejmuje analizę, przede wszystkim tych obszarów, położonych w granicach 
administracyjnych analizowanych powiatów województwa opolskiego, dla których wskaźnik M 
(wyznaczony na podstawie map akustycznych dla odcinków dróg zarządzanych przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz 
odcinków kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie kolejowe S.A. przyjmuje 
największe wartości. W ramach Programu przedstawiono szereg zaleceń o charakterze 
rozwiązań technicznych oraz wskazano kierunki innych działań, których realizacja pozwoli 
w największym stopniu osiągnąć wyznaczony cel. 
 
W dokumencie opisane zostały koncepcje działań naprawczych, mających na celu poprawę 
stanu klimatu akustycznego, przedstawione w ramach opracowanych map akustycznych 
będących przedmiotem oceny dróg krajowych, wojewódzkich i linii kolejowych.  
 
W odniesieniu do Powiatu Głubczyckiego w ww. Programie uwzględniony został odcinek drogi 
krajowej nr 38 w m. Głubczyce (przejście) km początku 14+458, km końca 14+573, długość 
odcinka 0,115 km. 
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Tabela 20. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na odcinku drogi krajowej nr 38 w Powiecie Głubczyckim. 

Lp. 

Kilometraż 

Nazwa odcinka 
Strona 
drogi 

Maksymalna 
wartość 

przekroczeń 
dopuszczalnych 

wartości poziomu 
hałasu wyrażonego 
wskaźnikiem LDWN 

Maksymalna 
wartość 

przekroczeń 
dopuszczalnych 

wartości poziomu 
hałasu 

wyrażonego 
wskaźnikiem LN 

Maksymalna 
wartość 

wskaźnika M 
wyrażonego 
wskaźnikiem 

LDWN 

Maksymalna 
wartość 

wskaźnika M 
wyrażonego 

wskaźnikiem LN 
od km do km 

1. 14+458 14+573 Głubczyce (przejście) prawa 5 5 7,24 0,55 

Źródło: Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego, 2019. 
 
Tabela 21. Zestawienie działań naprawczych dla odcinka drogi krajowej nr 38 na terenie Powiatu Głubczyckiego.. 

L.p. 
Kilometraż 

Nazwa odcinka 
Strona 
drogi 

Działanie naprawcze 
Priorytet 
realizacji 
działań 

Szacunkowy 
koszt [zł] 

Termin 
realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny od km do km 

1. 14+458 14+573 Głubczyce (przejście) prawa 
Budowa obwodnicy 
Głubczyc (zamierzenie 
inwestycyjne GDDKiA). 

niski b.d. po 2028 r. GDDKiA 

Źródło: Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego, 2019. 
 
. 
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W celu ograniczenia równoważnego poziomu dźwięku do wartości nieprzekraczających 
poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w otoczeniu 
analizowanych odcinków dróg i linii kolejowych zaproponowano w Programie odpowiednie 
działania naprawcze. Należy jednak zaznaczyć, że w świetle istniejącego poziomu obciążenia 
ruchem oraz lokalizacji tych odcinków w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 
uzyskanie efektów w postaci dotrzymania poziomów dopuszczalnych jest niezwykle trudne, 
a w niektórych przypadkach wręcz nierealne. Zadaniem służb ochrony środowiska oraz 
zarządców dróg i linii kolejowych jest jednak podejmowanie wszelkich działań mających na celu 
poprawę klimatu akustycznego w sąsiedztwie analizowanych odcinków, w takim stopniu, 
w jakim jest to tylko możliwe. Z drugiej strony konieczne jest właściwe planowanie przestrzenne 
uwzględniające zagrożenie hałasem, poprzez wprowadzenie zapisów o obowiązku 
konsultowania z zarządcami wszelkich zmian w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin/miast oraz gminnych/ miejskich planach 
zagospodarowania przestrzennego.  
Program określa też priorytet podejmowania decyzji, czyli w jakich miejscach w pierwszej 
kolejności zrealizowane powinny zostać działania redukujące hałas. Program wskazuje również 
kierunki działań na terenach mniej zagrożonych hałasem, jako działania planowane do realizacji 
w dłuższym horyzoncie czasowym. Tak skonstruowany program działań obejmujący wszystkie 
obszary zagrożone hałasem pozwoli na racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi 
przeznaczonymi na przedsięwzięcia ochronne i sukcesywne ich realizowanie w miarę 
możliwości ekonomicznych. 
 

 hałas kolejowy: 
Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii 
kolejowych. Pomiarów dokonują zarządcy linii kolejowych lub marszałek województwa dla linii 
kolejowych po których porusza się powyżej 30 000 pociągów rocznie (w ramach programu 
ochrony środowiska przed hałasem).  

5.2.1. Analiza SWOT. 

Tabela 22. Tabela SWOT dla obszaru interwencji klimat akustyczny. 
MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 
SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 
- modernizacja dróg, 
- budowa ścieżek rowerowych, 
- prowadzenie pomiarów hałasu 

komunikacyjnego, 
- przygotowana mapa akustyczna i Program 

Ochrony Środowiska przed hałasem, 
- wybudowana obwodnica Głubczyc 

- występująca uciążliwość związana z emisją 
hałasu pochodzącą z zakładów przemysłowych, 

- ponadnormatywne oddziaływanie hałasu 
komunikacyjnego 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- realizacja Programu ochrony środowiska przed 
hałasem dla województwa opolskiego, 

- zmniejszanie uciążliwości akustycznej, 
- wprowadzanie stref wolnych od ruchu 

samochodowego 

- pogorszenie warunków i komfortu życia 
mieszkańców na tych obszarach, w których 
występuje szkodliwe oddziaływanie 
dokuczliwego (ponadnormatywnego) hałasu, 

- zwiększająca się liczba pojazdów 
mechanicznych  

5.2.2. Tendencje zmian 

W opracowanym „Programie Ochrony Środowiska przed hałasem dla województwa 
opolskiego”, oprócz przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
zidentyfikowanych w ramach najnowszych map akustycznych - przewidziano szereg działań 
mających na celu dalszą oprawę stanu klimatu akustycznego na terenie województwa 
opolskiego. Działanie te mają różnoraki charakter, począwszy od zadań o charakterze 
organizacyjnym, do kosztownych działań inwestycyjnych.  



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO  
NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2025-2028 

 

45 
 

Działania organizacyjne są to działania najtańsze w realizacji, ale jednocześnie bardzo często 
bardziej skuteczne niż działania inwestycyjne. Obejmują one zarówno np. ograniczenia 
prędkości ruchu na wybranych odcinkach dróg, ale także działania planistyczne, które 
pozwalają unikać sytuacji w której zezwala się na realizację zabudowy mieszkaniowej 
w sąsiedztwie autostrady albo linii kolejowej. Z kolei działania inwestycyjne polegają między 
innymi na budowie ekranów akustycznych albo innych obiektów ekranujących, wymianie 
nawierzchni drogi na cichą czy też budowie obwodnic.  
W efekcie prowadzonych działań organizacyjnych i inwestycyjnych powinna nastąpić poprawa 
klimatu akustycznego terenów zamieszkanych. Natomiast negatywny wpływ wywiera 
systematyczny wzrost liczby pojazdów mechanicznych i związany z tym wzrost zasięgu hałasu 
(określany w ramach kolejnych map akustycznych). 
W wielu przypadkach na terenie województwa, w szczególności przy odcinkach dróg, nie ma 
technicznych możliwości zastosowania środków ochrony przed hałasem. Ponadto w programie 
przewidziano możliwość działań alternatywnych polegających na inwestycyjnej albo 
organizacyjnej ochronie przed hałasem. 
Przewidziane działania naprawcze zaproponowane w ww. programie, pozwalają prognozować 
potencjalną dużą skuteczność proponowanych działań.  
W większości przypadków dostępne i zaproponowane działania pozwalają na wyeliminowanie 
przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, natomiast tam gdzie nie jest to 
możliwe zaproponowane środki pozwalają na prawne uregulowanie występujących naruszeń 
standardów akustycznych (np. w postaci obszarów ograniczonego użytkowania).  
Kwestią kluczową pozostaje jedynie dostęp do środków finansowych, który zapewni możliwość 
realizacji zaproponowanych działań, oraz wywiązywanie się ze obowiązków określonych  
programem przez zarządzających drogami, liniami kolejowymi oraz urzędów miast i gmin 
województwa opolskiego. 
 
5.2.3. Zagadnienia horyzontalne 

a) adaptacja do zmian klimatu – obecnie nie planuje się podejmowania działań w stosunku 
do zmian klimatu, 
b) nadzwyczajne zagrożenia środowiska – w postaci zagrożeń drogowych i kolejowych 
zostały dokładniej opisane w rozdz. 5.9.2. 
c) działania edukacyjne – kontynuacja - prowadzone będą w ramach edukacji ekologicznej 
dla wszystkich obszarów interwencji, 
d) monitoring środowiska – prowadzony będzie przez Wydział Monitoringu Środowiska 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Opolu oraz zarządców dróg i linii 
kolejowych. 

 
5.3. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.) – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi. 
Ochrona przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:  

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

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

W odniesieniu do Powiatu Głubczyckiego źródłami emisji promieniowania 
elektromagnetycznego są: 

– stacje i linie energetyczne,  
– pojedyncze nadajniki radiowe, 
– stacje transformatorowe, 
– stacje bazowe telefonii komórkowej, 
– radiostacje amatorskie i stacje CB-radio, 
– stacje bazowe łączności radiotelefonicznej, 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO  
NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2025-2028 

 

46 
 

– urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne pracujące w przemyśle, placówkach 
naukowo-badawczych, ośrodkach medycznych, 

– urządzenia powszechnego użytku emitujące pola elektromagnetyczne, w tym pojedyncze 
aparaty telefonii komórkowej, sterowniki radiowe itp. 

 
W 2018 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary 
natężenia promieniowania elektromagnetycznego w sześciu punktach pomiarowych na terenie 
Powiatu Głubczyckiego. Przeprowadzone badania wykazały, że w żadnym z badanych punktów 
pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej, określonej 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 
i wynoszącej 7 V/m. Wyniki pomiarów przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 23. Punkty pomiarowe PEM na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2018 roku. 

Lokalizacja 
Wartość 
średnia 

zmierzona 

Średnie natężenie pola 
elektrycznego dla 

poszczególnych rodzajów 
terenu [V/m] 

Głubczyce, ul. Krakowska <0,2 
0,44 

Baborów, ul. Świerczewskiego 0,4 

Dobieszów <0,2 

<0,2 
Krzyżowice <0,2 

Nowa Wieś Głubczycka <0,2 

Branice <0,2 
Źródło: Badania PEM w 2018 roku RWMŚ-WIOŚ Opole. 
 
Obecnie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  (Dz.U. 2019, poz. 2448). Natomiast sposób 
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  
określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 (Dz.U. 2020, poz. 258).  
W stosunku do poprzedniego rozporządzenia, zmiany dopuszczalnych parametrów dla pól 
o częstotliwościach od 2 GHz do 300 GHz wynoszą odpowiednio: 

a) dla składowej elektrycznej z 7 V/m na 61 V/m (wzrost niemal 9 razy),  
b) dla gęstości mocy z 0,1 W/m2 na 10 W/m2 (100- krotny wzrost). 

 
Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na 
których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 
Obecnie RWMŚ-WIOŚ w Opolu nie posiada wykazu terenów, na których stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z 
wyszczególnieniem terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz miejsc dostępnych dla 
ludności ponieważ przeprowadzone badania nie wykazały takich przekroczeń. 
Dla ochrony mieszkańców powiatu przed niejonizującym promieniowaniem 
elektromagnetycznym ogranicza się inwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii 
elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego wykonywania 
stosownych pomiarów - wg przepisów prawa powszechnego - dla wyznaczania rzeczywistych 
zasięgów stref oddziaływania linii i urządzeń oraz ew. ustalenia stref ograniczonego 
użytkowania. Przy zbliżeniach linii do budynków mieszkalnych po stwierdzeniu przekroczenia 
dopuszczalnego rzeczywistego natężenia pola elektromagnetycznego wymaga się ekranowania 
linii. 
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5.3.1. Analiza SWOT. 

Tabela 24. Tabela SWOT dla obszaru interwencji pola elektromagnetyczne. 
MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 
SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 
- przeprowadzanie systematycznych pomiarów 

PEM przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska, 

- prowadzenie przez Starostę wykazu zgłoszeń 
instalacji PEM 

- niewielki wpływ na ograniczanie emisji PEM, 
stan techniczny i modernizacje instalacji 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- uwzględnianie uwarunkowań PEM w 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, 

- wzrost świadomości społecznej 

- niepokoje społeczne związane z lokalizacją 
stacji bazowych telefonii komórkowych, 

- szybki rozwój technologii, stale rozbudowywana 
infrastruktura, większa liczba urządzeń 

 

5.3.2. Tendencje zmian 

Na terenie Powiatu Głubczyckiego nie ma stwierdzonego zagrożenia negatywnymi skutkami 
promieniowania elektromagnetycznego. Dotychczasowe wyniki przeprowadzanych pomiarów 
wskazują, że nie zbliżają się one do wartości dopuszczalnych, stanowiąc kilka – kilkanaście 
procent wartości dopuszczalnych. Rozwijająca się jednak dynamicznie struktura 
telekomunikacyjna, budowa nowych instalacji antenowych, uruchamianie nowych nadajników 
powodują potencjalny wzrost wartości promieniowania. Jednocześnie planowanie, rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej odbywać powinna się z zapewnieniem jej 
bezpieczeństwa oraz mechanizmów jakości, co wpłynie pozytywnie na środowisko i przyczyni 
się do jego ochrony przed szkodliwym wpływem wytwarzanego przez nie promieniowania. 
Przypuszcza się, iż w okresie obowiązywania Programu stan ten nie ulegnie zmianie. 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu w opublikowanym „Programie 
państwowego monitoringu środowiska województwa opolskiego na lata 2016-2020” określił 
punkty pomiarowe w których będzie dokonywał pomiarów promieniowania 
elektromagnetycznego na terenie Powiatu Głubczyckiego: 
w 2020 r.: 

- Głubczyce, ul. Fabryczna, 
 
Zagadnienia horyzontalne: 

a) adaptacja do zmian klimatu – w polskim systemie elektroenergetycznym dominują sieci 
napowietrzne, które w przeciwieństwie do sieci kablowych są silnie narażone na awarie 
spowodowane silnymi wiatrami i nadmiernym oblodzeniem. Występowanie ekstremalnych 
zjawisk pogodowych typu huragany, intensywne burze itp. może doprowadzić do 
zwiększenia ryzyka uszkodzenia linii przesyłowych i dystrybucyjnych, a zatem ograniczenia 
w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców. Najważniejsze zjawiska wpływające na 
ryzyko zniszczeń sieci przesyłowych i dystrybucyjnych to występowanie burz, w tym burz 
śnieżnych, szadź katastrofalna i silny wiatr. Dla produkcji energii kluczowe znaczenie ma 
dostępność wody dla potrzeb chłodzenia. Pobór wody dla tych celów stanowi 70 % 
całkowitych poborów wody w Polsce. W warunkach dużej zmienności opadów skrajne 
sytuacje (powodzie i susze) i wzrost niestacjonarności przepływów mogą zakłócić 
dostępność niezbędnych ilości wody, która wykorzystywana jest na cele chłodzenia. Może to 
spowodować obniżenie sprawności tradycyjnych elektrowni z chłodzeniem w obiegu 
otwartym oraz obniżenie ilości energii produkowanych przez te instalacje. 
obecnie nie planuje się podejmowania działań w stosunku do zmian klimatu, 
b) nadzwyczajne zagrożenia środowiska – w postaci zagrożeń radiacyjnych zostały 
dokładniej opisane w rozdz. 5.9.2. 
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c) działania edukacyjne – kontynuacja - prowadzone będą w ramach edukacji ekologicznej 
dla wszystkich obszarów interwencji, 
d) monitoring środowiska – prowadzony będzie przez Wydział Monitoringu Środowiska 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Opolu. 

 
5.4. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa. 
 
5.4.1. Wody powierzchniowe 
Obszar Powiatu Głubczyckiego znajduje się w zlewni czterech rzek. Północna i zachodnia 
część powiatu to zlewnia Osobłogi i Straduni, środkowa to zlewnia rzeki Psiny, południowa 
należy do zlewni Opawy, które są lewobrzeżnymi dopływami Odry. Południowe obrzeże 
Powiatu Głubczyckiego znajduje się w zlewni Opawy, część środkową obejmuje zlewnia Psiny, 
a zachodnie i północe fragmenty gminy Głubczyce to tereny zlewni Osobłogi i Straduni. Na 
rzece Troi są dwa obiekty piętrzące: jaz w Wojnowicach, jaz w Nowej Cerekwi, funkcjonuje 
także jaz na Osobłodze w Klisinie. 
Hydrografię terenu uzupełniają liczne drobne stałe bądź okresowe dopływy powyższych 
rzek, rowy melioracyjne, oraz naturalne i sztuczne zbiorniki wodne - stawy występujące 
pojedynczo. Rzeki mają charakter głównie nizinny. Zasilanie rzek ma charakter śnieżno – 
deszczowy (niwalno – pluwialny). 
 
Tabela 25. Cieki Powiatu Głubczyckiego w układzie gmin. 

Lp. Gmina Nazwa cieku 

Długość 
odcinka w 

gminie 
[m] 

Kilometr w 
gminie 
od-do 
[km] 

Długość 
odcinka 

uregulowana 
[m] 

Kilometr 
odcinka 

uregulowanego 
w gminie od-do 

1. 

Baborów 
Psina 17 000 24+100-41+100 16 300 

24+100-38+100 
38+800-41+100 

2. Złotnik 4 000 0+000-4+000 900 2+500-3+400 
3. Młynówka Sułków 1 950 0+000-1+950 - - 

RAZEM 22 950 - 17 200 - 
1. 

Branice 

Troja 4 700 22+500-27+200 1 400 22+500-23+900 
2. Morawa 2 000 13+900-15+900 - - 
3. Ostra 2 100 13+150-15+250 2 100 13+150-15+250 
4. Młynówka Wiechowice 1950 0+000-1+950 1 200 0+000-1+200 

RAZEM 10 750 - 4 700 - 

1. 

Głubczyce 

Psina 11 570 41+100-52+670 8 900 
41+100-41+900 
43+400-44+600 
45+300-52+200 

2. Złotnik 10 600 4+000-14+600 7 300 
6+000-7+800 
8+00-9+800 

3. Troja 10 300 27+200-37+500 3 600 
29+100-31+100 
33+100-34+000 
36+800-37+500 

4. Stradunia 10 200 26+970-37+170 6 300 
26+970-30+270 
33+770-36+770 

7. Młynówka Głogówek 2 780 7+500-10+280 - - 
RAZEM 45 450 - 26 100 - 
1. 

Kietrz 

Troja 16 000 6+500-22+500 16 000 6+500-22+500 

2. Morawa 13 900 0+000-13+900 10 700 

0+400-9+800 
10+000-10+800 
11+100-11+400 
11+800-12+000 

3. Potok Rozumicki 4 745 8+255-13+000 4 045 7+000-12+300 
4. Ostra 10 000 3+150-13+150 10 000 3+150-13+150 
5. Krzanówka 2 360 9+200-11+560 - - 

RAZEM 47 005 - 40 745 - 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Głubczycach 
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Stan wód powierzchniowych 
Obecnie klasyfikację wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 
2016 poz. 1187). 
Rozporządzenie to definiuje 5 klas stanu ekologicznego: 

- klasa I – stan bardzo dobry – dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych lub 
zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu, 

- klasa II – stan dobry – gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do 
warunków niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie, 

- klasa III – stan umiarkowany – obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu, 
- klasa IV – stan słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych 

(biologicznych, fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt 
znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzyszą danemu typowi jednolitej części 
wód, 

- klasa V – stan zły – wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, w których 
nie występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki. 

 
Ocena wód powierzchniowych poprzez określenie ich stanu ekologicznego jest nowym 
podejściem zgodnym z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramową Dyrektywą 
Wodną. Stan ekologiczny wód określany jest na podstawie elementów biologicznych 
(fitoplankton, fitobentos, makrolity, makrobezkręgowce bentosowe i ryby) oraz parametrów 
wspomagających (elementy fizykochemiczne).  
Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania 
ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów 
biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. 
Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie 
jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo 
dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta 
odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. 
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Głubczyckiego przeprowadza 
RWMŚ-WIOŚ w Opolu. Ostatnie badania jakości wód przeprowadzone zostały w 2017 roku 
w tzw. Jednolitych Części Wód Powierzchniowych na terenie województwa opolskiego, w tym 
w trzech punktach pomiarowo – kontrolnych na terenie Powiatu Głubczyckiego.  
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Tabela 26. Wyniki oceny wykonanej dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych zlokalizowanych na obszarze Powiatu Głubczyckiego 
w 2017 roku. 

Nazwa JCWP/ 
nazwa ppk 

Klasa elementów 
Stan/potencjał 

ekologiczny 
Ocena stanu 

JCWP 
biologicznych hydromorfologicznych fizykochemicznych 

Osobłoga od Prudnika do Odry 
Osobłoga - Krapkowice 
PLRW600019117699 

I - >II umiarkowany zły 

Psina do Suchej Psiny włącznie 
Psina - Raków 
PLRW60001611524 

V II >II zły zły 

Troja do Morawy włącznie 
Troja - Kozłówki 
PLRW6000161152669 

II II >II umiarkowany zły 

Źródło: Ocena wód powierzchniowych za  2017 rok w województwie opolskim., WIOS Opole 
Objaśnienia: JCWP - Jednolite części wód powierzchniowych zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, która definiuje je jako: oddzielny i znaczący element 
wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. 
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Analiza parametrów wód w badanych przez RWMŚ-WIOŚ punktach pomiarowych wykazała: 
- dla dwóch JCWP (Osobłoga od Prudnika do Odry, Troja do Morawy włącznie) 
stan/potencjał ekologiczny umiarkowany, stan ogólny określono jako zły, 
- dla jednej JCWP (Psina do Suchej Psiny włącznie) stan/potencjał ekologiczny zły, stan 
ogólny wód został określony jako zły. 

Do degradacji wód powierzchniowych na obszarze powiatu przyczyniają się zrzuty ścieków 
komunalnych i przemysłowych, jak również zanieczyszczenia tranzytowe dostarczane wodami 
powierzchniowymi. Na obszarach pozbawionych infrastruktury komunalnej należy się 
spodziewać degradacji wód powierzchniowych przez niekontrolowane zrzuty ścieków z terenów 
zabudowanych, trafiające do gruntu, rowów melioracyjnych, bądź bezpośrednio do cieków. 
Powodują one z reguły lokalne zanieczyszczenie wód objawiające się wzrostem wartości BZT5, 
oraz zawartości sodu, potasu, azotanów i fosforanów, a także skażenie bakteriologiczne wody. 
Do zanieczyszczenia wód substancjami biogennymi (azotany, fosforany) przyczyniają się także 
spływy z pól uprawnych oraz nawożonych łąk i pastwisk. 

5.4.2. Wody podziemne 
Północno-zachodni skraj Powiatu Głubczyckiego położony jest w zasięgu GZWP 332 (zbiornik 
Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka tzw. Basen Sarmacki. Jest to zbiornik wód podziemnych 
o powierzchni ok. 135 km2, o ośrodku porowym, obejmujący swym zasięgiem połączone 
hydraulicznie struktury wodonośne trzeciorzędowe sarmatu i tzw. głębokiego czwartorzędu 
o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 130 000 m3/24h i średniej głębokości ujęć 80 m – 
120m. Zbiornik ten rozciąga się na rozległym obszarze od Białej na zachodzie, przez 
Kędzierzyn-Koźle, do terenów leżących przed Gliwicami na wschodzie. Stanowi podstawowe 
źródło zasilania w wodę terenów zurbanizowanych rejonu Kędzierzyna - Koźla, a przede 
wszystkim zakładów przemysłowych Kędzierzyna - Koźla, Blachowni i Zdzieszowic. Zbiornik 
GZWP 332 to rozległa niecka, której dno stanowią łupki i szarogłazy karbonu, zalegające na 
głębokości około 550 m p.p.t. Lokalnie przykryte są one cienką warstwą wapieni i dolomitów 
triasu (zalegająca na głębokościach 508–550 m p.p.t.), warstwa wapieni i margli kredy 
(zalegająca do około 390 m p.p.t.) oraz cienka warstwa iłów marglistych i piasków drobnych 
tortonu. Cała nieckę wypełniają utwory trzeciorzędowe miocenu górnego - sarmatu, 
o miąższości 150–200 m w środkowej części basenu. Zbiornik ten jest zasilany na drodze 
bezpośredniej infiltracji opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych na jego 
wychodniach. 
 
Ważnym zagadnieniem jest ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami, zwłaszcza 
pochodzącymi z produkcji rolniczej oraz ściekami bytowo-gospodarczymi. Większa część 
terenu powiatu charakteryzuje się dobrą izolacją powierzchniową (lessy) użytkowego poziomu 
wodonośnego, jednak zwłaszcza w okolicach doliny Troi konieczne jest podjęcie działań 
zapobiegawczych przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód. 
Na podstawie przepisów odrębnych Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach, na podstawie pracy „Uzupełnienie i weryfikacja opracowania dotyczącego 
wyznaczania na terenie RZGW Gliwice wód wrażliwych na zanieczyszczenie  związkami azotu 
za źródeł rolniczych oraz wyznaczania ....” wyznaczył trzy gminy w województwie opolskich: gm. 
Baborów, Polska Cerekiew i gmina Kietrz jako obszar szczególnie narażony. 
 
Jakość wód podziemnych 
Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określają następujące akty prawne:  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów                           
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 85), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294). 

Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza RWMŚ-WIOŚ w Opolu. Monitoring wód 
podziemnych obejmuje punkty pomiarowe, monitorujące wszystkie główne zbiorniki wód 
podziemnych (GZWP), użytkowe poziomy wodonośne, obszary zwiększonego drenażu oraz 
obszary szczególnie zagrożone przez przemysł. Uwzględnia warunki hydrogeologiczne w ujęciu 
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regionalnym i lokalnym oraz występowanie potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i zagrożeń 
wód podziemnych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska oceny jakości elementów fizykochemicznych 
stanu wód podziemnych oraz oceny stanu chemicznego i stanu ilościowego wód podziemnych 
dokonuje się dla każdego okresu, do którego stosuje się plan gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza. Zarówno badania jak i oceny stanu wód podziemnych w zakresie 
elementów fizykochemicznych i ilościowych wykonuje państwowa służba hydrogeologiczna (art. 
155a ust. 5 ustawy – Prawo wodne, t.j. (Dz.U. 2020 poz. 310 ze zm.). Przy określaniu klasy 
jakości wód podziemnych (I – V) w punkcie pomiarowym dopuszcza się przekroczenie 
elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne procesy, 
z zastrzeżeniem, że to przekroczenie nie dotyczy elementów fizykochemicznych oznaczonych 
w załączniku symbolem „H” (substancje niebezpieczne) i mieści się w granicach przyjętych dla 
kolejnej niższej klasy jakości wody. W przypadku większej liczby badań monitoringowych 
w ciągu roku do porównań przyjmuje się wartość średniej arytmetycznej stężeń badanych 
elementów fizykochemicznych uzyskanych z rocznych wyników badań monitoringowych 
w punkcie pomiarowym. 
Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód 
podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. 
Nowy podział obszaru Polski na 176 części Jednolitych Części Wód Podziemnych wskazuje, że 
na terenie Powiatu Głubczyckiego znajdują się cztery JCWPd: nr 127, 139, 140 i 141. 
 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2018 roku zlokalizowano sześć punktów pomiarowych 
wód podziemnych Badane wody mieściły się w III, IV i V klasie jakości. Charakterystykę 
punktów przedstawiono poniżej w tabeli:  
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Tabela 27. Charakterystyka punktów pomiarowych wód podziemnych w 2018 roku na terenie Powiatu Głubczyckiego. 

Miejscowość 
Użytkowanie 

terenu 
JCWPd 

172 
Rodzaj 

monitoringu 
Wskaźniki w 

II klasie 
Wskaźniki w III 

klasie 
Wskaźniki w 

IV klasie 
Wskaźniki w 

V klasie 
Klasa jakości 

wód 2018 

Bogdanowice 
zabudowa 

wiejska 

141 

operacyjny - 
wiosna 

temp, PEW, SO4, 
HCO3, V, Ca, Mo 

NO3 - K V 

operacyjny - 
jesień 

PEW, SO4, HCO3, 
V, Ca, Mo 

temp, NO3 - HPO4 V 

Boguchwałów 
zabudowa 

wiejska 

operacyjny - 
wiosna 

temp, SO4, HCO3  NO3, Ca - - III 

operacyjny - 
jesień 

temp, SO4, HCO3 NO3, Ca - - III 

Chróstno 
zabudowa 

wiejska 

operacyjny - 
wiosna 

NH4, temp, Mn K, O2 - - III 

operacyjny - 
jesień 

temp, Mn K, Fe, O2 - NH4 IV 

Gadzowice grunty orne 

operacyjny - 
wiosna 

temp, SO4, Mn, 
Ca 

Fe, NO3 - - III 

operacyjny - 
jesień 

temp, SO4, Mn, 
Ca 

Fe, NO3 - - III 

Tłustomosty 
zabudowa 

wiejska 

operacyjny - 
wiosna 

temp, SO4, PEW, 
HCO3 

Ca NO3 - IV 

operacyjny - 
jesień 

temp, SO4, HCO3 NO3, Ca - - III 

Dziećmarów grunty orne 

operacyjny - 
wiosna 

HCO3, Ca, Ni temp, NO3 - - III 

operacyjny - 
jesień 

temp, HCO3, Ca, 
Ni 

NO3 - - III 

Źródło: Materiały RWMŚ-WIOŚ Opole,  2018
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Analiza parametrów wód podziemnych w badanych przez RWMŚ-WIOŚ punktach pomiarowych 
wykazała: 

- w jednym punkcie: Bogdanowice – V klasa jakości wód (wiosna, jesień), 
- w trzech punktach: Boguchwałów, Gadzowice, Dziećmarów – III klasa jakości wód 
(wiosna, jesień), 
- w jednym punkcie: Chróstno – III klasa jakości wód (wiosna), IV klasa jakości wód 
(jesień), 
- w jednym punkcie: Tłustomosty – IV klasa jakości wód (wiosna), III klasa jakości wód 
(jesień). 

 
Ocena stanu sanitarnego PSSE wód w wodociągach: 
Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu 
Głubczyckiego sprawowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na 
podstawie ustawy z dnia 26 sierpnia 2015 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 
poz. 59 ze zm.). Jakość wody przeznaczonej do spożycia powinna odpowiadać wymaganiom 
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). W celu sprawowania 
właściwego nadzoru nad jakością wody próbkobranie wody przeznaczonej do spożycia odbywa 
się w oparciu o opracowywany roczny harmonogram próbkobrania, który zatwierdzany jest 
przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie: 

- sprawozdań z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, 
przekazywanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe i właścicieli indywidualnych ujęć 
wody, 
- analizy podejmowanych działań naprawczych, 
- prowadzonego monitoringu 

wydaje okresowe oceny jakości wody. Oceny te zawierają informacje dotyczące spełnienia na 
danym terenie wymagań określonych w rozporządzeniu i służą do przekazania właściwemu 
wójtowi (prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu 
zaopatrzenia konsumentów w wodę o właściwej jakości. 
W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w III kwartale 2019 r. skontrolowano 15 
wodociągów. Pobrano 43 próbki do badań mikrobiologicznych i 32 próbki do badań 
fizykochemicznych. Z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w wodociągu 
publicznym Rozumice stwierdzono brak przydatności wody do spożycia oraz wydano komunikat 
o zakazie wykorzystywania wody do picia, mycia naczyń, warzyw i owoców oraz kąpieli. 
Zarządca wodociągu zapewnił mieszkańcom zastępcze źródło wody (wodę dowożono 
w beczkowozach). Krótkotrwałe zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody wystąpiły 
w wodociągu Bliszczyce oraz Branice. 
W wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych oraz podjętych działań naprawczych, 
ww. zanieczyszczenia zostały w krótkim czasie wyeliminowane. 
W III kwartale wszystkim konsumentom na terenie Powiatu Głubczyckiego dostarczano wodę 
w ramach zbiorowego zaopatrzenia zgodną z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. Mieszkańcy powiatu głubczyckiego są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia 
ludzkiego, wolną od mikroorganizmów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego. 

5.4.3.Gospodarka wodno-ściekowa 

Zaopatrzenie w wodę  
Obecnie Powiat Głubczycki charakteryzuje się wskaźnikiem zwodociągowania (95,2 %), 
niższym do średniego wskaźnika zwodociągowania dla województwa opolskiego (96,9 %).  
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Tabela 28. Wskaźnik zwodociągowania powiatów województwa opolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: www.stat.gov.pl 
 
Zwodociągowanie poszczególnych gmin powiatu przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 29. Zwodociągowanie gmin w Powiecie Głubczyckim w [%]: 

Parametr 
Powiat 

Głubczycki 
Baborów Branice Głubczyce Kietrz 

zwodociągowanie 95,3 98,1 88,0 96,5 95,6 

Źródło: www.stat.gov.pl 
 
Długość czynnej sieci rozdzielczej na terenie powiatu wynosi 378,3 km (GUS 2019). Średnie 
zużycie wody na 1 mieszkańca wynosi 31,6 m3/mieszkańca/rok (GUS 2019). Podstawowe 
parametry sieci wodociągowych w Powiecie Głubczyckim przedstawiono w tabeli poniżej:  
 
Tabela 30.  Sieć wodociągowa w Powiecie Głubczyckim w 2019 roku (wg GUS). 

Parametr jm. 
Powiat 

Głubczycki 
Baborów Branice Głubczyce Kietrz 

Długość czynnej sieci 
rozdzielczej (bez przyłączy) 

km 378,3 46,3 69,8 163,3 98,9 

Przyłącza do budynków szt. 8 841 1 411 1 335 4 066 2 029 

Woda dostarczona 
gospodarstwom domowym 

tys. m3 1 442,6 179,2 187,0 740,9 335,5 

Zużycie wody na 1 
mieszkańca 

m3/rok 31,6 30,0 28,8 33,2 30,8 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 
Odprowadzenie ścieków 
Zanieczyszczenie wód odbywa się na wszystkich etapach jej obiegu w środowisku, a główne 
źródła zanieczyszczenia wód stanowią:  

- ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzane z miast i wsi;  
- spływy powierzchniowe z terenów rolniczych;  
- spływy z terenów przemysłowych oraz składowisk odpadów;  
- zrzuty niezorganizowane ze źródeł lokalnych (z terenów nie posiadających kanalizacji);  
- zanieczyszczenia atmosferyczne.  

 
Źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych są związki biogenne (fosforu 
i azotu), stosowane jako nawozy, spływające z użytków rolnych, opady atmosferyczne, które 

Lp. Powiat 
Wskaźnik 

zwodociągowania  [%] 
1. kędzierzyńsko-kozielski 99,4 
2. krapkowicki 98,8 
3. strzelecki   98,8 
4. opolski 97,9 
5. brzeski 97,8 
6. m. Opole 97,2 
7. namysłowski 96,4 
8. prudnicki 95,8 
9. głubczycki 95,3 

10. oleski 94,8 
11. nyski 94,7 
12. kluczborski 94,4 
Województwo opolskie 96,9 
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spłukują zanieczyszczenia zalegające na drogach, dachach i placach, jak również zużyta woda 
na cele bytowo – gospodarcze, z substancjami chemicznymi (m.in. pochodzącymi ze zużytych 
środków do mycia i prania). 
Obecnie Powiat Głubczycki spośród wszystkich powiatów województwa opolskiego odznacza 
się  niskim wskaźnikiem skanalizowania 59,2 %, niższym od średniego wskaźnika dla 
województwa opolskiego – 72,9 %: 
 
Tabela 31. Wskaźnik skanalizowania powiatów województwa opolskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 
Skanalizowanie poszczególnych gmin powiatu nie jest równomierne, przedstawia je tabela 
poniżej: 
 
Tabela 32. Skanalizowanie gmin w Powiecie Głubczyckim w [%]: 

Parametr 
Powiat 

Głubczycki 
Baborów Branice Głubczyce Kietrz 

skanalizowanie 59,2 55,5 42,7 77,5 37,5 

Źródło: www.stat.gov.pl 
 
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie powiatu wynosi (GUS 2018) 200,6 km, liczba 
połączeń do budynków wynosi 4 047 szt. Na uwagę zasługuje fakt, że ilość ścieków (głównie 
socjalno – bytowych) kierowanych do kanalizacji i oczyszczonych systematycznie wzrasta, co 
w następstwie powoduje mniejszą ilość ścieków kierowaną do środowiska bez oczyszczenia. 
Wzrasta również ilość osób obsługiwanych przez oczyszczalnie. Funkcjonujące jeszcze na 
nieskanalizowanych terenach szamba oraz w pełni nie oczyszczone ścieki stanowią znaczne 
zagrożenie dla stanu czystości wód podziemnych i powierzchniowych. Ścieki socjalno-bytowe 
wprowadzają głównie zanieczyszczenia wyrażone jako BZT5, ChZT, związki azotu i fosforany. 
Podstawowe parametry sieci kanalizacyjnej w Powiecie Głubczyckim przedstawiono w tabeli 
poniżej: 
 
Tabela 33. Sieć kanalizacyjna w gminach Powiatu Głubczyckiego w 2019 roku. 

Lp. Parametr jm. 
Powiat 

Głubczycki 
Baborów Branice Głubczyce Kietrz 

1. 
Długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej ogółem 

km 209,1 31,4 46,0 116,1 15,6 

2. 
Połączenia do 
budynków 

szt. 4 264 639 483 2 867 275 

3. 
Ścieki oczyszczane 
odprowadzone razem 

tys. m3 1 140,0 114,0 160,0 731,0 135,0 

Źródło: www.stat.gov.pl  

Lp. Powiat 
Wskaźnik 

skanalizowania  [%] 
1. m. Opole 94,8 
2. brzeski 82,7 
3. kędzierzyńsko-kozielski 78,7 
4. strzelecki 76,5 
5. opolski 76,3 
6. nyski 71,3 
7. krapkowicki 70,9 
8. kluczborski 63,5 
9. namysłowski   61,0 

10. głubczycki 59,2 
11. prudnicki 53,9 
12. oleski 46,9 
Województwo opolskie 73,0 
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Emisja zanieczyszczeń do wód dla oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych 
z terenu powiatu przedstawione zostały w tabelach poniżej: 
 
Tabela 34.  Ładunki zanieczyszczeń w komunalnych oczyszczalniach ścieków w Powiecie 
Głubczyckim. 
 jm. 2016 2017 2018 2019 

BZT5 kg/rok 8 228 10 063 6 948 8 068 

ChZT kg/rok 69 579 56 842 59 092 54 288 

Zawiesina ogólna kg/rok 13 617 13 598 10 729 12 480 

Azot ogólny kg/rok 3 972 7 901 4 135 7 543 

Fosfor ogólny kg/rok 308 459 470 471 

Osady wytworzone w ciągu roku Mg 592 496 604 629 
Źródło: www.stat.gov.pl   

 
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych: 
Uwzględniając wymagania zawarte w dyrektywie 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych  ustawa  Prawo wodne  nałożyła  na  aglomeracje  o  równoważnej  liczbie 
mieszkańców powyżej 2 000 (RLM) obowiązek wyposażenia ich w sieci kanalizacyjne dla 
ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków. Ramy czasowe dla realizacji tego 
obowiązku określone zostały w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
W celu realizacji ww. Programu na terenie Powiatu Głubczyckiego utworzono następujące 
aglomeracje:  
Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego  
PLOP015 – Kietrz, 
PLOP039 – Branice, 
PLOP041 - Baborów. 
Według opracowanego „Sprawozdania z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych za rok 2017 dla województwa opolskiego w zakresie realizacji zadań 
inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki wodno – ściekowej ujętych w AKPOŚK” stan realizacji 
zadań (w zakresie tylko parametru „% mieszkańców korzystających z systemu 
kanalizacyjnego”) przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 35. Wykonanie KPOSK w aglomeracjach na terenie Powiatu Głubczyckiego. 

Numer aglomeracji Nazwa aglomeracji Gmina wiodąca 
Gminy w 

aglomeracji 

Udział (%) mieszkańców 
korzystających z systemu 

kanalizacyjnego 
Realizacja na dzień 

31.12.2018 r. 
PLOP015 Kietrz Kietrz Kietrz 56,1 

PLOP039 Branice Branice Branice 65,3 

PLOP041 Baborów Baborów Baborów 99,6 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla 
województwa opolskiego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki wodno–
ściekowej ujętych w AKPOŚK. 
 
Wykonanie zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” w przypadku 
większości aglomeracji wiąże się z intensyfikacją zadań inwestycyjnych, wydatkowaniem 
dużych środków, zarówno własnych, pożyczek jak i środków pomocowych i RPO WO. 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wprowadziła do polskiego porządku prawnego 
nową instytucję zgody wodnoprawnej, która jest jednym z instrumentów w systemie 
zarządzania gospodarką wodną. Zgody wodnoprawne to m.in. decyzje administracyjne, bez 
których zainteresowane podmioty nie mogą realizować wielu działań związanych 
z korzystaniem z wód. Intencją ustawodawcy było zapewnienie jednorodności orzekania 
administracyjnego w tej dziedzinie. z tego względu, w wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych 
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marszałków województw i starostów powiatowych zastąpiły właściwe organy Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej lub dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, w zależności od sprawy, 
której dotyczy złożony wniosek. Organem właściwym w sprawie zgłoszeń wodnoprawnych jest 
natomiast kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na 
podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, 
dokumentów i informacji (Starosta i Marszałek wydawali pozwolenia wodnoprawne do końca 
2017 roku, na podstawie ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; od stycznia 2018 zadania te 
przejęło PGW Wody Polskie, które realizują wszystkie zadania dotyczące  wód). 

5.4.4. Zagrożenie powodziowe. 
Rzeki Powiatu Głubczyckiego należą w części do rzek podgórskich o niwalno-fluwialnym 
reżimie zasilania. Pod względem charakterystyk hydrologicznych przepływów, typowa jest 
bardzo wysoka amplituda między wezbraniami i niżówkami. Zagrożenie powodziowe na terenie 
powiatu jest tym większe, że większość miejscowości, w sposób typowy dla całego Płaskowyżu 
Głubczyckiego, ulokowana jest w dolinach rzecznych, a zlewnie wszystkich rzek zostały bardzo 
silnie wylesione i przez to charakteryzują się bardzo małymi właściwościami buforowymi 
w stosunku do opadów atmosferycznych. 
Największy stan wód notuje się w okresach wczesno wiosennych (w trakcie roztopów) oraz 
intensywnych opadów atmosferycznych (najczęściej jesienią). Na terenie powiatu nie notuje się 
licznych sytuacji związanych z wylewami powodziowymi cieków powierzchniowych. Jeśli 
wylewy mają miejsce, to ich zasięg najczęściej ogranicza się do terasy zalewowej. 
W obrębie Powiatu Głubczyckiego w zakresie gospodarowania wodami dorzecza funkcje 
administracyjne pełni Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które w ramach swoich 
działań i kompetencji sprawuje nadzór nad gospodarką wodną i wykonuje zadania inwestycyjne 
o zasięgu ponadlokalnym. 
Zagrożenie powodziowe występuje na Opawicy, Psinie, Troji, Młynówce, Ostrej i Opawie. Obfite 
opady deszczu w Republice Czeskiej mogą być przyczyną podnoszenia się stanu wody, 
a w konsekwencji wysokości fali powodziowej począwszy od miejscowości granicznych. 
Podstawową dokumentacją, na podstawie której realizowane są zadania podczas zagrożenia 
powodziowego jest „Plan operacyjny ochrony przed powodzią Powiatu Głubczyckiego”. Na 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w powiecie główny wpływ ma  
utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.  
Ochronie przed powodzią służy również identyfikacja i ujęcie w Planach zagospodarowania 
przestrzennego miast i gmin terenów zagrożonych występowaniem powodzi, na tych terenach 
powinna być ograniczona możliwość budowy nowych i rozbudowy istniejących obiektów. 
Konieczne jest zaprzestanie marginalizowania udziału  metod  nietechnicznych i prewencyjnych  
w ochronie  przeciwpowodziowej  i  suszy,  w  szczególności  przez zatrzymanie i spowolnienie 
odpływu wód poprzez mikro i naturalną retencję oraz zwiększanie  retencji w  zlewniach  
cząstkowych. Ochrona  przed powodzią  nie powinna  skupiać się wyłącznie na  metodach 
technicznych,  ale  również stosować  metody  nietechniczne  tj. zalesianie  wododziałów,  
odtwarzanie  naturalnej  retencji  na  terenach  dolin  rzecznych i w lasach, przywracanie 
retencji glebowo-gruntowej,  spowolnianie  odpływu  wód  przez  renaturyzację  cieków, 
zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych i sterowanie systemem melioracji 
szczegółowej itp.  
Należy  jednocześnie  dokonać  analizy  możliwości  przywrócenia  środowisku  przyrodniczemu 
„zabranej naturalnej retencji dolinowej” do czego zobowiązuje inwestorów i właściwe organy 
ustawa Prawo wodne.  (Art.128  ust.2 pkt  5 cyt: „odtworzenia  retencji  przez budowę  
służących  do  tego celu urządzeń  wodnych  lub  realizację  innych  przedsięwzięć,  jeżeli  
w wyniku  realizacji  pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie naturalnej lub sztucznej 
retencji wód śródlądowych”). 
Obecny stan gospodarowania wodami  z  dominacją  technicznych  metod  rozwiązywania 
problemów  nie  przystaje  do  zasad  określonych  w  Ramowej  Dyrektywie  Wodnej  oraz  
Dyrektywie Powodziowej.  Dyrektywa  Powodziowa  ściśle  wiąże  system  zarządzania  



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO  
NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2025-2028 

 

59 
 

ryzykiem  powodziowym z koniecznością zapewnienia dobrego stanu ekosystemów wodnych 
i od wody zależnych jako skutecznej metody ochrony przed powodzią,  nie kwestionując przy  
tym wagi  technicznych środków ochrony. 
 
W dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu opublikowane zostały zweryfikowane i ostateczne 
wersje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w formacie pdf. 
Jednocześnie mapy zostały przekazane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3) i jako oficjalne 
dokumenty planistyczne stanowią podstawę do podejmowania działań związanych 
z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym. 
Ww. mapy obejmują swoim zasięgiem północne granice Powiatu Głubczyckiego, w zasięgu 
następujących arkuszy: 

- M-33-72-B-c-3 
- M-33-72-B-c-4 
- M-33-72-B-d-3 
- M 33-72-D-a-1 
- M 33-72-D-a-2 
- M 33-72-D-b-1 
- M 33-72-D-b-2 
- M 34-61-C-a-1 
- M 33-72-C-b-4 
- M 33-72-D-a-3 
- M 33-72-D-a-4 
- M 33-72-D-b-3 
- M 33-72-D-b-4 
- M 34-61-C-a-3 
- M 34-61-C-a-4 
- M 33-72-C-d-2 
- M 33-72-D-c-1 
- M 33-72-D-d-2 
- M 34-61-C-c-1 
- M 33-72-D-c-3 
- M 33-84-B-a-2 

i związane są w zakresie zagrożenia z dolinami rzek: Opawa, Troja i Psina. 
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Rysunek 2. Wstępna ocena ryzyka powodziowego - mapa orientacyjna obszarów na których 
wystąpienie powodzi jest prawdopodobne. 

 
Źródło: www.polska-e.mapa.net 
 
Zbiorniki retencyjne 
Obszar Powiatu Głubczyckiego nie posiada naturalnych zbiorników retencyjnych, posiada 
natomiast jeden zbiornik sztuczny – we Włodzieninie. Pełni on funkcje zasilające dorzecza oraz 
ochrony przeciwpowodziowej. 
W najbliższym czasie Republika Czeska planuje przystąpienie do inwestycji budowy zbiornika 
retencyjnego Nove Herminovy. Z tą inwestycja planowane są realizacje działań powiązanych 
związanych z regulacją rzeki Opawa i budową po stronie polskiej nowych obwałowań. 
Według „Programu budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim” przyjętym 
Uchwałą Nr 122/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. planuje się 
budowę siedmiu zbiorników małej retencji: 

- zbiornik Babice na rzece Psina gm. Baborów, 
- zbiornik Biernatów na rzece Stradunia gm. Głubczyce, 
- zbiornik Nasiedle na rzece Ostra gm. Kietrz, 
- zbiornik Sułków, na cieku Młynówka, gm. Baborów, 
- zbiornik Boguchwałów-Wierzbno na rzece Złotnik gm. Baborów, 
- zbiornik Dzierżysław na rzece Morawa gm. Kietrz, 
- zbiornik Nowa Cerekwia na rzece Troja w gm. Kietrz oraz Rów R, 
- zbiornik Lewice gm. Branice. 
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Według „Programu planowanych inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie – 
aktualizacja 2020 rok” zaopiniowanego pozytywnie przez Wojewodę Opolskiego - do inwestycji 
priorytetowych planowanych do realizacji można zaliczyć przebudowę Zbiornika Wodnego 
Włodzienin na suchy zbiornik przeciwpowodziowy na rzece Troi, w gminie Branice 
(opracowanie dokumentacji, uzyskanie decyzji administracyjnych na realizację robót 
obejmujących: wzmocnienie podłoża sztolni, uszczelnienie dylatacji elementów sztolni, 
doszczelnienie podłoża skalnego, zabezpieczenie rurociągów upustów dennych, wykonanie 
zabiegów poprawiających szczelność elementów betonowych obiektu, naprawa zasuw upustu 
dennego). 
 
Zagrożenie suszą 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 
zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości 
klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3 064 gmin) oraz w oparciu 
o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla 
następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, 
tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych. Aktualna 
informacja w odniesieniu do poszczególnych gmin dostępna jest na stronie internetowej 
www.susza.iung.pulawy.pl. 
Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawę do opracowania 
planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Jego głównym zadaniem jest 
wskazanie propozycji działań, zarówno technicznych, jak i nietechnicznych, mających na celu 
przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy. 
Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument 
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagając proces zarządzania zasobami 
wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania. Przedmiotowy plan, zgodnie z Ustawą 
Prawo wodne  zawiera: 

- analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;  
- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;  
- propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 
naturalnej i sztucznej retencji, 
- katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. 

Jednym z instrumentów przeciwdziałania skutkom suszy jest tworzenie zielonej i niebieskiej 
infrastruktury. Zielona infrastruktura jest instrumentem, który wykorzystuje przyrodę w celu 
uzyskania korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych. W połączeniu z rozwiązaniami 
z zakresu niebieskiej infrastruktury (system gospodarowania wodą), infrastruktura zielona 
zwiększa retencję wody deszczowej i stanowi także element zapobiegania poburzowym 
podtopieniom. Rola zielonej infrastruktury we współczesnych miastach została podkreślona 
poprzez przyjęcie przez Komisję Europejską w maju 2013 r. specjalnej strategii, której celem 
jest zachęcenie do stosowania zielonej infrastruktury i szerszego jej uwzględniania 
w planowaniu przestrzennym. 
Istotą zielono-niebieskiej infrastruktury jest połączenie celów i zadań związanych 
z gospodarowaniem wodami oraz różnymi formami zieleni. W dotychczasowej świadomości  
utrwalił się pogląd, że nawierzchnia utwardzona jest lepszym i bardziej prestiżowym 
rozwiązaniem od rozwiązań naturalnych – nawierzchni ziemnych lub porośniętych roślinnością. 
Na korzyść nawierzchni utwardzonej przemawiają aspekty funkcjonalne i łatwość utrzymania, 
ale gdy do tego bilansu włączymy koszty związane z jej założeniem oraz problemy 
z gospodarowaniem wodą opadową i nagrzewanie przestrzeni, bilans ten już nie jest tak 
oczywisty. Przywracanie powierzchni biologicznie czynnych jest bardzo drogim procesem 
z uwagi na potrzebę rekultywacji gleby oraz przywrócenia stabilności ekologicznej danego 
siedliska. Warto tu wspomnieć, że równie ważnym problemem jest obniżanie poziomu wód 
gruntowych na terenach zurbanizowanych, co jest pośrednim efektem zabetonowania terenu.  
Istotne są korzyści widoczne w przestrzeniach, w których są zatrzymywane wody opadowe. 
W tych miejscach można dostarczyć deszczówkę na tereny zieleni, co znacząco poprawi jakość 
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i kondycję szaty roślinnej, kolejne korzyści to: obniżenie temperatury, efekt cienia czy możliwość 
lokalnej produkcji warzyw i owoców. 
Do katalogu działań i projektów zielono-niebieskiej infrastruktury zaliczyć można: 

- zielone i niebieskie dachy, 
- powierzchnie przepuszczalne, 
- pasaże roślinne, 
- korytka spływowe, 
- powierzchniowe zbiorniki retencyjne szczelne, 
- stawy hydrofitowe, 
- odzysk deszczówki, 
- ogrody deszczowe, 
- podziemne zbiorniki szczelne, 
- place wodne, 
- skrzynki rozsączające, 
- rowy chłonne, 
- muldy chłonne, 
- lokalne obniżenia z bioretencją, 
- powierzchniowe zbiorniki infiltracyjno-retencyjne, 
- skrzynki korzeniowe, 
- fontanny z retencją. 
- niecki filtracyjne, 
- powierzchniowe zbiorniki infiltracyjno-retencyjne, 
- rewitalizację cieków miejskich. 

5.4.5. Analiza SWOT. 
 
Tabela 36. Tabela SWOT dla obszaru interwencji zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-
ściekowa. 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

- realizowane inwestycje w zakresie gospodarki 
wodno - ściekowej,  

- prowadzone systematyczne pomiary jakości 
wód 
 

 
  

- nieuporządkowana gospodarka wodno – 
ściekowa (zrzuty ścieków do wód i do ziemi) 

- stan/potencjał ekologiczny rzek określany jako 
słaby, stan ogólny jako zły, 

- duży wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych, 
- niski procent skanalizowania powiatu, 
- rozproszona zabudowa na terenach wiejskich 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

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

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

- zanieczyszczenie wód wodami opadowymi i 
ściekami pochodzącymi ze spływów (brak 
separatorów ropopochodnych na placach 
i parkingach), 

- brak wystarczających środków na realizację 
zaplanowanych przedsięwzięć 

5.4.6. Tendencje zmian 

Zgodnie z wynikami prowadzonego monitoringu, wody powierzchniowe w Powiecie 
Głubczyckim są w złym stanie ogólnym. Jest to związane głównie z obciążeniem wód 
ładunkiem substancji zawartych w ściekach komunalnych i przemysłowych. Dane statystyczne 
wskazują, że sukcesywnie zwiększa się odsetek ludności korzystającej ze zbiorczych sieci 
kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków. O stanie wód powierzchniowych decydują nie tylko 
wskaźniki fizykochemiczne, ale i biologiczne czy hydromorfologiczne, co oznacza to, że 
przywrócenie czystości wodom powierzchniowym nie spowoduje automatycznie dobrego stanu 
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wód. Przywracanie właściwych dla danej części wód elementów biologicznych jest procesem 
długotrwałym.  
Można przypuszczać, że stan wód powierzchniowych będzie ulegał stopniowej poprawie, 
przynajmniej w zakresie wskaźników fizykochemicznych, w dłuższej perspektywie poprawie 
będą również ulegały elementy biologiczne w wodach.   
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opublikował „Ocenę ryzyka osiągnięcia celów 
środowiskowych dla JCWP ujętych w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry”: 
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Tabela 37. Ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP ujętych w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry. 

Nazwa JCWP 
Aktualny stan – 

ocena ryzyka 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Uzasadnienie odstępstwa 
Nazwa obszaru chronionego 

występującego na terenie 
powiatu 

RW60001611524 
Psina do Suchej Psiny 
włącznie 

Zły - zagrożona 2027 

brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP 
występuje presja komunalna. W programie działań 
zaplanowano działanie obejmujące przegląd 
pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków 
do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni 
JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów 
środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy – 
Prawo wodne, mające na celu szczegółowe 
rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, 
aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych 
z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na 
czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, 
następnie konkretnych działań naprawczych, a także 
okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły 
wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być 
osiągnięty do roku 2027. 

Obszar Chronionego  Krajobrazu 
– Wronin-Maciowakrze 
Obszar Chronionego Krajobrazu – 
Las Głubczycki 

RW60001911279 
Opawa od Opawicy do 
Morawicy 

Zły - 
niezagrożona 

- - 
Obszar Chronionego  Krajobrazu 
– Mokre Lewice 

RW600018117449 
Stradunia od źródła do 
Potoku Jakubowickiego 

Zły - zagrożona 2027 

brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie 
zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną 
występujących przekroczeń wskaźników jakości. 
Konieczne jest dokonanie szczegółowego 
rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego 
zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie 
przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni 
realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie 
krajowej bazy danych o zmianach 
hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej 
analizy presji pod kątem zmian 
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk 
w zakresie robót hydrotechnicznych i prac 
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich 
wdrażania oraz opracowanie krajowego programu 
renaturalizacji wód powierzchniowych. 

Obszar Chronionego Krajobrazu – 
Las Głubczycki 
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RW600019117699 
Osobłoga od Prudnika do 
Odry 

Zły - 
niezagrożona - -  

RW60004117639 
Osobłoga Prudnika 

Zły - zagrożona 2021 

brak możliwości technicznych oraz 
dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską 
wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia 
dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania 
racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i 
wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP 
zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – 
przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach 
wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe 
postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej 
skuteczności. 

Obszar Chronionego  Krajobrazu 
– Mokre Lewice 
Obszar Chronionego Krajobrazu – 
Las Głubczycki 
Obszar Natura 2000 PLH160007 
– Góry Opawskie 

RW6000811229 
Opawica od Dopływu z 
Burkviz do ujścia 

Zły - zagrożona 2021 

brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie 
zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną 
występujących przekroczeń wskaźników jakości. 
Konieczne jest dokonanie szczegółowego 
rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego 
zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie 
przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni 
realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie 
krajowej bazy danych o zmianach 
hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej 
analizy presji pod kątem zmian 
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk 
w zakresie robót hydrotechnicznych i prac 
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich 
wdrażania oraz opracowanie krajowego programu 
renaturalizacji wód powierzchniowych 

Obszar Chronionego  Krajobrazu 
– Mokre Lewice 
Obszar Natura 2000 PLH160007 
– Góry Opawskie 

RW60005112289 
Radynka 

Zły - zagrożona 2021 

brak możliwości technicznych oraz 
dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską 
wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia 

Obszar Chronionego  Krajobrazu 
– Mokre Lewice 
Obszar Natura 2000 PLH160007 
– Góry Opawskie 
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dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania 
racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i 
wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP 
zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – 
przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach 
wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe 
postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej 
skuteczności. 

RW600019115269 
Troja od Morawy do ujścia 

Zły - zagrożona 2021 

brak możliwości technicznych oraz 
dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską 
wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia 
dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania 
racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i 
wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP 
zaplanowano działanie mające na celu 
rozpoznanie rzeczywistego stanu kologicznego – 
przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach 
wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe 
postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej 
skuteczności. 

 

RW600019115299  
Psina od Suchej Psiny do 
ujścia 

Zły - 
niezagrożona 

- -  

RW600016115252 
Dopływ z Krowiarek 

Zły - zagrożona 2021 

brak możliwości technicznych oraz 
dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską 
wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia 
dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania 
racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i 
wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 

Obszar Chronionego  Krajobrazu 
– Wronin-Maciowakrze 
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nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP 
zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – 
przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach 
wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe 
postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej 
skuteczności. 

RW6000161152669 
Troja do Morawy włącznie 

Zły - zagrożona 2021 

brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP 
występuje presja komunalna. W programie działań 
zaplanowano działania podstawowe, obejmujące 
uporządkowanie gospodarki ściekowej ,które są 
wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie 
wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z 
uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia 
działań, a także okres niezbędny aby wdrożone 
działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan 
będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. 

Obszar Chronionego  Krajobrazu 
– Mokre Lewice 
 

RW6000161152689 
Rozumicki Potok 

Zły - zagrożona 2021 

brak możliwości technicznych oraz 
dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską 
wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia 
dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania 
racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i 
wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP 
zaplanowano działanie mające na celu 
rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – 
przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach 
wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe 
postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej 
skuteczności. 

Rezerwat przyrody Rozumice 
Obszar Natura 2000 PLH160018 
Rozumicki Las 

RW600016115289 
Krzanówka Zły - zagrożona 2027 

brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP 
występuje presja komunalna. W programie działań 
zaplanowano działania podstawowe, obejmujące 

Rezerwat przyrody Rozumice 
Obszar Natura 2000 PLH160018 
Rozumicki Las 
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uporządkowanie gospodarki ściekowej, które nie są 
wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie 
wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. W 
związku z powyższym wskazano również działanie 
uzupełniające, obejmujące przeprowadzenie 
pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania 
działań ukierunkowanych na redukcję fosforu. Z 
uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia 
działań, a także okres niezbędny aby wdrożone 
działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan 
będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. 

RW60001911279 
Opawa od Opawicy do 
Morawicy 

Zły - 
niezagrożona 

- - 
Obszar Chronionego  Krajobrazu 
– Mokre Lewice 

RW600016112729 
Ostra 

Zły - zagrożona 2021 

brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP 
występuje presja komunalna. W programie działań 
zaplanowano działania podstawowe, obejmujące 
uporządkowanie gospodarki ściekowej ,które są 
wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie 
wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z 
uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia 
działań, a także okres niezbędny aby wdrożone 
działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan 
będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. 

 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, KZGW  
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Wody podziemne w powiecie są wg przeprowadzonych pomiarów w III, IV i V klasie jakości. 
Określenie tendencji zmian w tym przypadku jest jednak dość trudne — zmiany w wodach 
podziemnych zachodzą dość powoli i skutki działań chroniących wody w perspektywie kilku lat 
mogą być niewidoczne, podobnie jak skutki skażeń powierzchni ziemi mogą się przełożyć na 
zanieczyszczenie wód dopiero po wielu latach. W ten sposób podejmowanie decyzji 
o zaopatrywaniu ludności w wodę pitną pochodzącą z ujęć wód podziemnych jest często 
obarczone ryzykiem.  
Sukcesywnie realizowane są zadania z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury 
kanalizacyjnej. Wg danych GUS coraz większy odsetek ludności powiatu korzysta z sieci 
kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków. Wzrasta również liczba przyłączy do sieci 
wodociągowych.  
Z zestawienia informacji o stanie realizacji KPOŚK w aglomeracjach na terenie Powiatu 
Głubczyckiego wynika, że w przeważającej części realizowanie zadań przebiega zgodnie 
z założonymi harmonogramami.  
 
5.4.7. Zagadnienia horyzontalne 

a) adaptacja do zmian klimatu - na kształtowanie zasobów wodnych w dużej mierze wpływa 
pokrywa śnieżna. Prognozy przewidują, że długość jej zalegania będzie się stopniowo 
zmniejszać i w połowie XXI wieku może być średnio o 28 dni krótsza niż obecnie. 
Zmniejszenie się maksymalnej wartości zapasu wody w śniegu, może mieć zarówno wpływ 
pozytywny jak i negatywny. Pozytywnym skutkiem zmniejszenia się zawartości wody w 
pokrywie śnieżnej, będzie niższe prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi roztopowych, 
jednocześnie może się to przyczynić do pogorszenia struktury gleby oraz kondycji 
ekosystemów. Przewidywane zmiany klimatyczne i związany z nimi wzrost częstotliwości 
i intensywności susz w rolnictwie spowodują wzrost zapotrzebowania na wodę do 
nawodnień. Obok suszy także intensywne opady stanowią zagrożenie dla produkcji roślinnej. 
b) nadzwyczajne zagrożenia środowiska – w postaci zagrożeń powodziowych, podtopień etc.  
zostały dokładniej opisane w rozdz. 5.9.2. 
c) działania edukacyjne – kontynuacja - prowadzone będą w ramach edukacji ekologicznej 
dla wszystkich obszarów interwencji, 
d) monitoring środowiska – prowadzony będzie przez Wydział Monitoringu Środowiska 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. 

 

5.5. Zasoby geologiczne. 
Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia  
Według podziału na jednostki geomorfologiczne Klimaszewskiego (1972), teren powiatu leży 
w obrębie - Płaskowyżu Głubczyckiego, będącego częścią mezoregionu Kotlina Raciborska, 
wchodzącego w skład makroregionu Kotlina Raciborsko – Oświęcimska, należącej do 
Podprowincji Kotliny Podkarpackie – Zachodnie, prowincji Kotliny Podkarpackie – Strefy 
Alpejskiej.  
Zagrożenia geologiczne 
Ruchy masowe -  osuwiska3, są charakterystyczne jedynie dla pewnych obszarów Polski, 
w których panują sprzyjające warunki morfologiczne (duże różnice wysokości, stromo 
nachylone zbocza) i geologiczne (obecność skał o bardzo różnym stopniu przepuszczalności 
oraz skał mało odpornych na procesy erozyjne i denudacyjne). 
W 2006 r. rozpoczął się projekt pn. ”System Ochrony Przeciwosuwiskowej” prowadzony przez 
Państwowy Instytut Geologiczny, którego realizację przewidziano w trzech etapach. Jego 
podstawowym celem jest rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali 
1:10 000 wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi 

                                                 
3 Osuwisko jest nagłym przemieszczeniem się mas ziemi, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża, 
spowodowanym siłami przyrody lub działalnością człowieka (podkopanie stoku lub jego znaczne obciążenie). Jest to 
rodzaj ruchów masowych, polegający na przesuwaniu się materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż 
powierzchni poślizgu (na której nastąpiło ścięcie), połączone z obrotem. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły 
ciężkości. 
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w Polsce oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na 100 
wybranych osuwiskach. Cały Projekt ma za zadanie wspomaganie władz lokalnych 
w wypełnianiu obowiązków dotyczących problematyki ruchów masowych wynikających 
z odpowiednich ustaw i rozporządzeń. W 2016 i 2019 roku Powiat Głubczycki zlecił 
i sfinansował wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na 
których występują te ruchy wraz z kartami rejestracyjnymi terenów zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi i kartami rejestracyjnymi osuwisk na obszarze Powiatu Głubczyckiego 
obejmujące gm. Głubczyce (2016 r.) i gm. Kietrz (2019 r.). Zgodnie z umowami wyniki zostały 
wprowadzone do bazy SOPO. Sporządzenie map dla dwóch pozostałych gmin powiatu 
planowane jest w kolejnych latach. 
Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją na terenie Powiatu Głubczyckiego do tej pory 
zlokalizowano: 
- Głubczyce: 

29 osuwisk, 
40 terenów zagrożonych osuwiskami, 

- Kietrz: 
61 osuwisk, 
11 terenów zagrożonych osuwiskami. 
 

Rekultywacja gruntów w Powiecie Głubczyckim w 2019 r.: 
Według danych Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na terenie powiatu grunty wymagające 
rekultywacji i zagospodarowania zajmowały powierzchnię 61,09 ha (w tym 61,09 ha grunty 
zdegradowane), z tego w wyniku działalności w zakresie kopalnictwa rud i metali: 15,57 ha, 
z czego w wyniku innej działalności: 45,52 ha. 
 
Tereny przewidziane do rekultywacji: 
1) Teren po wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Lubotyń III – obecnie działki o nr 
ewidencyjnych 174/15 oraz w części  174/16, obręb Lubotyń, gmina Kietrz, 
2) Wyrobisko po eksploatacji piasku w miejscowości Zopowy, gm. Głubczyce  (działka nr 189/1) 
- rekultywacja w kierunku rolnym, 
3) Kopalnia odkrywkowa piasku w miejscowości Zopowy działki ewid. nr: 183, 186/2, 187 i 184, 
4) Teren po wydobyciu kruszywa naturalnego (piasku) – Włodzienin, gm. Branice – działki o nr      
ewid.: 755, 757, 758/2, 758/3, 759. 
 
Złoża kopalin. 
Powiat Głubczycki posiada znaczące zasoby złóż surowców mineralnych, w tym kruszyw 
naturalnych, surowców ilastych ceramiki budowlanej, kamieni drogowych i budowlanych oraz 
łupków fyllitowych. Ogółem na terenie powiatu znajduje się 19 udokumentowanych złóż 
surowców, w tym 5 jest eksploatowanych. Baza surowcowa powiatu to głównie kruszywa 
naturalne czyli piaski i żwiry. Występujące w powiecie surowce zalicza się do grupy surowców 
skalnych należących do kopalin pospolitych. 
Występujące na obszarze Powiatu Głubczyckiego, udokumentowane w bazie PIG PIB złoża 
surowców naturalnych, przedstawia tabela poniżej: 
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Tabela 38. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie Powiatu Głubczyckiego znajdujące się w bazie zasobów geologicznych PIG. 

Lp. Gmina Nazwa złoża Kopalina Zagospodarowanie 
Pow. złoża 

[ha] 

Zasoby 
geologiczne 

 [tys. ton] 

Zasoby 
przemysłowe  

[tys. ton] 

Wydobycie 
[tys. ton] 

1. 

Baborów 

Baborów 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
Eksploatacja złoża zaniechana 13,42 1 039 - - 

2. Baborów 1 Kruszywa naturalne Złoże rozpoznane szczegółowo 1,31 249 - - 

3. Baborów 2 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
Eksploatacja złoża zaniechana 4,88 171 - - 

4. Baborów 2 Kruszywa naturalne Złoże zagospodarowane 2,00 315 - 15 

5. 

Branice 

Branice 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
Eksploatacja złoża zaniechana 11,67 749 150 - 

6. Lewice Kruszywa naturalne Eksploatacja złoża zaniechana 4,12 744 - - 

7. Włodzienin Kruszywa naturalne Eksploatacja złoża zaniechana 3,78 727 - - 

8. 

Głubczyce 

Braciszów 
Kamienie drogowe i 

budowlane 
Złoże zagospodarowane 11,79 21 820 1 904 304 

9. Chomiąża Łupki fyllitowe Eksploatacja złoża zaniechana 0,65 309 - - 

10. Głubczyce 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
Eksploatacja złoża zaniechana 54,76 1 220 - - 

11. Głubczyce I 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
Eksploatacja złoża zaniechana 8,90 241 - - 

 
Racławice Śl.-

Głogówek 
Kruszywa naturalne Złoże rozpoznane wstępnie 607,46 57 220 - - 

12. Zopowy Kruszywa naturalne Złoże zagospodarowane 1,91 48 - 16 

13. Zubrzyce Kruszywa naturalne Eksploatacja złoża zaniechana 5,70 949 - - 

14. Zubrzyce 3 Kruszywa naturalne Złoże rozpoznane szczegółowo 2,00 214 - - 

15. 

Kietrz 

Kietrz 2 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
Eksploatacja złoża zaniechana 11,20 692 - - 

16. Lubotyń Kruszywa naturalne Eksploatacja złoża zaniechana 0,18 94 - - 

17. Lubotyń I Kruszywa naturalne Złoże zagospodarowane 6,31 797 797 76 

18. Lubotyń II Kruszywa naturalne Złoże zagospodarowane 9,88 3 099 3 099 4 

19. Lubotyń III Kruszywa naturalne Eksploatacja złoża zaniechana 2,00 860 - - 

Źródło: www.pgi.gov.pl, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2018r.
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5.5.1. Analiza SWOT. 
 
Tabela 39. Tabela SWOT dla obszaru interwencji zasoby geologiczne. 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

-  prowadzona działalność informacyjna w 
zakresie zagrożeń wynikających z nielegalnej 
eksploatacji złóż, 

- posiadane zasoby geologiczne, 
- szerszy dostęp do danych geologicznych 

- występowanie terenów wymagających 
rekultywacji 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- prowadzenie rekultywacji terenów 
zdegradowanych 

- nielegalne wysypiska odpadów, 
- nielegalne gromadzenie w miejscach 

przewidzianych do rekultywacji odpadów 
różnego pochodzenia 

 

5.5.2. Tendencje zmian 

Określenie wpływu eksploatacji i przeróbki surowców naturalnych na środowisko jest jednym 
z bardziej istotnych zagadnień ochrony środowiska. Głównym zadaniem w zakresie geologii 
surowcowej jest racjonalne gospodarowanie obecną bazą zasobów. Planowane działania w tym 
zakresie powinny uwzględniać zarówno zasoby złóż udokumentowanych, jak i obszary 
wytypowane jako perspektywiczne i prognostyczne. 
Właściwe gospodarowanie zasobami geologicznymi powinno prowadzić do ochrony zasobów 
kopalin i wykorzystania środowiska geologicznego dla celów produkcyjnych. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na fakt, że wykorzystanie gospodarcze zasobów kopalin stoi często 
w konflikcie z pozostałymi zasobami przyrody. Kształtowanie polityki w zakresie ich 
zagospodarowania wymaga wspólnych działań podmiotów gospodarczych, samorządów 
lokalnych oraz organów administracji publicznej. Na obszarze powiatu wszystkie surowce 
eksploatowane są systemem odkrywkowym, co determinuje przekształcenie powierzchni 
terenu, oddziaływując na krajobraz zarówno w trakcie użytkowania złoża, jak i po zakończeniu 
wydobycia. 
 
5.5.3. Zagadnienia horyzontalne 

a) adaptacja do zmian klimatu – obecnie nie planuje się podejmowania działań w stosunku 
do zmian klimatu, 
b) nadzwyczajne zagrożenia środowiska – występują w postaci zagrożeń na terenach  
osuwisk i terenach zagrożonymi osuwiskami, zostały dokładniej opisane w rozdz. 5.5. 
c) działania edukacyjne – kontynuacja - prowadzone będą w ramach edukacji ekologicznej 
dla wszystkich obszarów interwencji, 
d) monitoring środowiska – prowadzony będzie przez Państwowy Instytut Geologiczny, 
Państwowy Instytut Badawczy. 

 

5.6. Gleby. 

Rolnictwo 
Znaczącą rolę w strukturze gospodarczej Powiatu Głubczyckiego zajmuje rolnictwo, które jest 
dobrze rozwinięte. Teren powiatu odznacza się bardzo dobrymi warunkami agrorolniczymi: 
wysoka klasyfikacja bonitacyjna gleb, korzystne warunki klimatyczne i stosunki wodno - 
glebowe. Wartość produkcyjna gleb wynika z faktu, iż obszar powiatu położony w zasięgu 
Płaskowyżu Głubczyckiego, gdzie licznie występują lessy i utwory lessowate ilaste, na których 
powstały gleby w typie czarnoziemy i gleby brunatne.  
Powiat Głubczycki odznacza się najwyższym w całym województwie wskaźnikiem bonitacji 
i przydatności rolniczej. Na terenie powiatu występują gleby klasy od I do IV. Typowo rolnicza 
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gmina Branice posiada ponad 90 % gleb w klasie I-IIIb. Uprawiane są na nich głównie zboża 
i buraki. 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.  
Tereny Powiatu Głubczyckiego narażone są na erozję wietrzną o nasileniu silnym. 
Występowanie erozji na obszarze powiatu związane jest głównie z dużą powierzchnią gruntów 
ornych i małą lesistością. Erozja powoduje uszkodzenia mechaniczne roślin oraz odsłanianie 
ich systemu korzeniowego, a także zanieczyszczenia powietrza i wód przez pylaste części 
gleby. Zabiegi mające na celu zapobieganiu erozji polegają na: wykonywaniu zadrzewień 
śródpolnych, ochronie szaty roślinnej, niestosowaniu głębokiej orki. 
Ogółem na terenie powiatu funkcjonuje 3 768 gospodarstw rolnych (Narodowy Spis Rolny, 
2010 r.). 
 
Tabela 40. Struktura gospodarstw rolnych na terenie Powiatu Głubczyckiego. 

Lp. Gospodarstwa rolne Liczba 

1. Ogółem: 3 768 
2. do 1 ha włącznie 1 796 
3. powyżej 1 ha do mniej niż 5 ha 842 
4. od 5 ha do mniej niż 10 ha 444 
5. od 10 ha do mniej niż 15 ha 234 
6. 15 ha i więcej 452 

  Źródło danych: www.stat.gov.pl 2010 (Większość danych z zakresu rolnictwa datowana jest na 2010 r. i pochodzi 
z Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Informacje zbierane na bieżąco przez urzędy statystyczne nie obejmują wielu 
zagadnień związanych z sytuacją obszarów wiejskich i nie analizują tak dogłębnie sytuacji rolnictwa, zatem statystyki 
z 2010 r. są w wielu kwestiach najbardziej aktualnymi danymi dostępnymi w momencie sporządzania niniejszego 
dokumentu) 
 
Pod względem areału najwięcej gospodarstw znajduje się w grupie do 5 ha – 2 638, co stanowi 
ok. 70 % ogółu gospodarstw. Taka struktura wskazuje na duże rozdrobnienie gospodarstw 
rolnych, choć na terenie powiatu występują 452 gospodarstwa o powierzchni ponad 15 ha. 
W strukturze zasiewów dominują: zboża, pszenica ozima, uprawy przemysłowe oraz rzepak 
i rzepik. 
 
Tabela 41. Struktura głównych zasiewów w Powiecie Głubczyckim. 

Lp. Rodzaj Powierzchnia [ha] 

1. Zboża razem 34 614,42 
2. Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 28 350,63 
3. Pszenica ozima 23 001,28 
4. Uprawy przemysłowe 13 427,67 
5. Rzepak i rzepik razem 9 368,12 
6. Kukurydza na ziarno 6 210,30 
7. Buraki cukrowe 4 059,55 
8. Jęczmień jary 3 382,00 
9. Ziemniaki 1 558,02 

10. Jęczmień ozimy 908,07 
11. Pszenica jara 630,99 
12. Warzywa gruntowe 298,04 
13. Owies 229,09 
14. Pszenżyto ozime 103,50 
15. Żyto 43,98 
16. Mieszanki zbożowe jare 31,01 
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17. Mieszanki zbożowe ozime 15,85 
18. Pszenżyto jare 4,86 
19. Strączkowe jadalne na ziarno razem 3,72 

  Źródło danych: www.stat.gov.pl 2010 (Większość danych z zakresu rolnictwa datowana jest na 2010 r. i pochodzi 
z Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Informacje zbierane na bieżąco przez urzędy statystyczne nie obejmują wielu 
zagadnień związanych z sytuacją obszarów wiejskich i nie analizują tak dogłębnie sytuacji rolnictwa, zatem statystyki 
z 2010 r. są w wielu kwestiach najbardziej aktualnymi danymi dostępnymi w momencie sporządzania niniejszego 
dokumentu) 

 
Gleby: 
Gleby pozostają w ścisłym związku z budową geologiczną danego terenu, a szczególnie z jego 
geologią powierzchniową. Na obszarze powiatu występują następujące rodzaje gleb:  

- czarnoziemy zdegradowane i gleby szare – wytworzone z lessów, występują na 
eksponowanych fragmentach Płaskowyżu Głubczyckiego, w zasięgu występowania lessów,  
- czarnoziemy deluwialne (namyte) – występują na terenie suchych dolinek nieckowatych, na 
obrzeżach dolin rzecznych, wytworzone z lessów i utworów lessowatych ilastych, pyłów lub 
glin,  
- gleby brunatne właściwe – występują w obrębie zboczy wysoczyzny, wytworzone z lessów 
i utworów lessowatych ilastych,  
- mady rzeczne – występują na zalewowych tarasach rzecznych (dna doliny Psiny, Suchej 
Psiny i Złotnika, a także niektóre z ich mniejszych odnóg), wytworzone z iłów pylastych, 
pyłów ilastych.  

W celu oceny jakości gleb pod względem ich wartości użytkowej, uwzględniającej cechy 
morfologiczne i fizyczne, żyzność gleby, stosunki wodne w glebie, stopień kultury gleby 
i trudność uprawy w powiązaniu z agroklimatem, rzeźbą terenu i stosunkami gospodarczymi 
przeprowadza się tzw. bonitację gleby, czyli podział gleb na klasy wg ich jakości. Klasa 
bonitacyjna jest wskaźnikiem jakości gleby, ale nie zawsze informuje o jej rolniczej 
przydatności, która może zależeć od składu mechanicznego gleby, budowy profilu, stopnia 
uwilgocenia, położenia w rzeźbie terenu, stopnia agrokultury. Wg opracowania RWMŚ-WIOŚ 
w Powiecie Głubczyckim określono następującą klasyfikację bonitacyjną gruntów ornych: 

- I klasa:     3,1 %, 
- II klasa:   33,4 %, 
- IIIa klasa:  39,4 %, 
- IIIb klasa:    8,5 %, 
- IVa klasa:    9,3 %, 
- IVb klasa:    2,4 %, 
- V klasa:     3,3 %, 
- VI klasa:     0,6 %. 

 
Zanieczyszczenie gleb 
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych 
substancji chemicznych, np. ropopochodnych, 

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

Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi występują również wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po 
których przemieszczają się największe ilości pojazdów.  
Występowanie w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem 
działalności ludzkiej poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację 
rolnictwa, powoduje degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz 
przechodzenie zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego. 
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Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje 
zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają 
one w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin. 
Ogólnie w Powiecie Głubczyckim część gleb użytków rolnych posiada odczyn lekko kwaśny lub 
kwaśny. Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony 
siarczanowe, azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane 
z atmosfery. Degradujące działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego 
zakwaszenia gleby polega na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu 
z glinokrzemianów glinu, który w formie jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu 
składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności 
mikroorganizmów.  
Opracowanie pt. „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach 2015-2017” opublikowane 
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie – opracowane w Instytucie 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, stanowi syntezę wyników badań nad 
kształtowaniem się stanu właściwości fizycznych, fizyko – chemicznych i chemicznych gleb 
gruntów ornych oraz zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi (Cd, Cu, Pb, Zn, Ni), 
wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) i siarką siarczanową (S-SO4). 
Monitoring gleb przeprowadzono w latach 1995, 2000, 2005, 2010 i 2015 w 216 punktach 
pomiarowo kontrolnych na terenie całego kraju. Na terenie województwa opolskiego 
zlokalizowano 6 ppk, w tym na terenie Powiatu Głubczyckiego został zlokalizowany jeden punkt 
pomiarowy (nr 319, w Gadzowicach,  kompleks przydatności rolniczej: 2, klasa bonitacyjna IIIa).  
W badanym punkcie kontrolno pomiarowym oznaczono: 

- właściwości podstawowe, 
- skład jonowy kompleksu sorpcyjnego gleb, 
- tzw. całkowitą zawartość składników chemicznych. 

 
Tabela 42. Oznaczone parametry w punkcie pomiarowym w Gadzowicach. 

Lp. Parametr Jednostka 
Rok pomiaru 

1995 2000 2005 2010 2015 

1. Próchnica – subst. org. % 2,14 2,21 2,1 2,21 2,20 
2. Węgiel organiczny % 1,24 1,28 1,22 1,28 1,28 
3. Azot ogólny % 0,098 0,0108 0,088 0,133 0,15 
4. pH w H2O  7,20 7,40 7,30 7,80 6,80 
5. pH w KCl  6,30 6,50 6,30 6,95 6,40 
6. Zasolenie mg KCl/100g gleby 34,80 45,40 35,00 29,06 56,44 
7. Fosfor przyswajalny mg/100g gleby 53,00 50,00 46,70 51,70 46,15 
8. Potas przyswajalny mg/100g gleby 33,70 40,70 66,30 66,80 65,23 
9. Magnez przyswajalny mg/100g gleby 14,20 11,00 15,10 14,00 9,90 

10. Siarka przyswajalna S-SO4 mg/100g gleby 1,25 1,25 0,95 1,24 1,41 
11. Radioaktywność Bq/kg gleby 837 852 786 965 989 
12. Ca2+ cmol/kg gleby 12,72 13,08 12,23 12,41 8,24 
13. Mg2+ cmol/kg gleby 1,45 1,17 1,27 1,79 1,15 
14. K+ cmol/kg gleby 1,14 0,98 1,52 1,65 0,96 
15. Na+ cmol/kg gleby 0,12 0,10 0,08 0,16 0,07 
16. S ogółem % 0,032 0,027 0,031 0,026 0,024 
17. P ogółem % 0,093 0,109 0,100 0,083 0,09 
18. Ca  % 0,41 0,39 0,47 0,35 0,32 
19. Mg  % 0,23 0,22 0,20 0,22 0,18 
20. K  % 0,25 0,21 0,22 0,21 0,17 
21. Na  % 0,009 0,010 0,008 0,003 0,004 
22. Al % 1,40 1,23 1,27 0,87 0,68 
23. Fe  % 1,50 1,45 1,48 1,47 1,35 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO  
NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2025-2028 

 

76 
 

24. Mn mg/kg gleby 532 523 493 537 519,97 
25. Cr  mg/kg gleby 15,3 15,0 15,5 15,2 15,72 
26. Co mg/kg gleby 7,39 7,23 7,82 6,75 7,32 
27. V  mg/kg gleby 28,3 33,3 24,9 21,0 21,57 
28. Li  mg/kg gleby 14,3 12,6 11,3 6,9 6,55 
29. Be mg/kg gleby 0,60 0,57 0,64 0,48 0,46 
30. Ba mg/kg gleby 81,7 72,3 69,2 74,7 56,82 
31. Sr  mg/kg gleby 23,2 26,4 21,6 11,8 10,82 
32. La  mg/kg gleby 23,1 19,9 14,4 16,0 14,43 
33. Hg mg/kg gleby - - - - 0,061 
34. As mg/kg gleby - - - - 7,64 

Zanieczyszczenie metalami ciężkimi: 
35. Cd mg/kg gleby 0,60 0,53 0,58 0,30 0,31 
36. Cu mg/kg gleby 12,8 14,0 11,8 12,2 11,09 
37. Ni mg/kg gleby 13,5 13,8 12,6 13,3 15,39 
38. Pb mg/kg gleby 19,6 22,3 20,0 24,8 22,32 
39. Zn mg/kg gleby 61,7 60,0 67,6 65,8 65,16 

Zanieczyszczenie węglowodorami aromatycznymi 
40. 13WWA µg/kg gleby 1 821,0 1 017,0 1 836,0 726,6 1 047,6 
Źródło: Raport z III etapu realizacji zamówienia „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach 2015-2017” GIOŚ 
Warszawa 
 
W ramach oznaczonych wyżej parametrów w badanym punkcie pomiarowym w latach 1995-
2015  nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych dla poszczególnych substancji. 

5.6.1. Analiza SWOT. 
 
Tabela 43. Tabela SWOT dla obszaru interwencji gleby. 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

- gleby wysokiej jakości, 
- duże areały gleb wykorzystywanych rolniczo, 
- wysoka kultura rolna 

- zanieczyszczenie gleb pochodzące z emisji  
antropogenicznej, 

- zanieczyszczenie gleb pochodzące z emisji ze 
środków transportu 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- zalesianie i zakrzewianie terenów zielonych 
gatunkami rodzimymi, 

- przeciwdziałanie erozji gleb 

- wpływ erozji wodnej i wietrznej gleb 

 
5.6.2. Tendencje zmian 
Spośród wszystkich elementów środowiska, szybkiemu samooczyszczeniu ulega w pierwszym 
rzędzie powietrze, następnie woda, natomiast zanieczyszczenie gleb utrzymuje się niekiedy 
nawet do kilkuset lat. Wiele zanieczyszczeń (np. takich, jak metale ciężkie) posiada charakter 
trwały, a przedostając się do środowiska, oddziałuje na nie w sposób niekorzystny przez bardzo 
długi czas.  
Z punktu widzenia zmian jakie zachodzą na terenie Powiatu Głubczyckiego, istotny jest wpływ 
erozji wodnej i wietrznej, gdzie skala procesów erozyjnych uzależniona jest głównie od  
pokrycia roślinnością, rodzaju i gatunku gleb. Ta tendencja, spowodowana z zasady warunkami 
i położeniem, będzie się na terenie powiatu w dalszym ciągu utrzymywać. 
Ponadto zwrócić uwagę należy na poprawę stanu czystości gleb w wyniku zmniejszania ilości 
składowanych odpadów, wzrostu gospodarczego wykorzystania odpadów oraz likwidacji 
nielegalnych wysypisk śmieci. 
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5.6.3. Zagadnienia horyzontalne 
a) adaptacja do zmian klimatu – rolnictwo jest sektorem bardzo wrażliwym na niedobory 
wody, gdzie potrzeby wodne według prognoz wzrosną o 25-30 % w perspektywie do 2050 
roku. Przeprowadzone prognozy pokazują, że na skutek zwiększania się temperatury 
wydłuża się okres wegetacyjny, w związku z tym nastąpi przesunięcie zabiegów 
agrotechnicznych oraz zmiana produktywności upraw. Poprawią się warunki dla roślin 
ciepłolubnych, takich jak kukurydza, słonecznik, soja, winorośle czy pszenica, dzięki czemu 
jakość plonów będzie lepsza od obecnie otrzymywanych. Rozpoczynający się wcześniej 
okres wegetacji zwiększy jednak zagrożenie upraw ze względu na występowanie późnych 
wiosennych przymrozków.  Jednocześnie wraz ze wzrostem temperatury zwiększy się 
zagrożenie ze strony szkodników roślin uprawnych, które podobnie jak rośliny zareagują 
przyspieszeniem rozwoju i będą stanowić większe zagrożenie dla upraw, 
b) nadzwyczajne zagrożenia środowiska – występują w postaci zagrożeń epidemicznych 
i epizootycznych, 
c) działania edukacyjne – kontynuacja - prowadzone będą w ramach edukacji ekologicznej 
dla wszystkich obszarów interwencji, 
d) monitoring środowiska – prowadzony będzie przez Wydział Monitoringu Środowiska 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Opolu oraz Okręgową Stację 
Chemiczno-Rolniczą. 

 
 
5.7. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 
Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, a jego funkcje mają 
charakter uzupełniający w stosunku do gminy. 
Gminy natomiast zobowiązane są do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach i rozporządzeń wykonawczych. 
 
5.7.1. Odpady komunalne 
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 
poz. 1439 – tekst jednolity) - od 1 lipca 2013 r. na terenie wszystkich gmin wprowadzono nowy 
system gospodarki odpadami komunalnymi. 
Obecnie mieszkańcy płacą gminom opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
tzw. podatek śmieciowy, natomiast Gminy gospodarują środkami z pobieranych od 
mieszkańców opłat za odpady, egzekwując jednocześnie od wybranych w drodze przetargu firm 
odpowiednią jakość usług. 
 
W celu realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tym samym 
wprowadzenia a następnie usprawnienia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 
rady gmin podjęły stosowne uchwały, m.in.: 

- w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, 

- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, 

- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 
 
Ilości odebranych/zebranych odpadów komunalnych 
Poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych, odebranych/zebranych z terenu Powiatu 
Głubczyckiego w latach 2017-2018. 
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Tabela 44. Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Powiatu 
Głubczyckiego w latach 2017-2018 

Gmina Rok 

Masa zebranych 
odpadów 

komunalnych * 
(ogółem) [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych 
selektywnie * 

[Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych 

zebranych 
selektywnie 

w ogólnej masie 
zebranych odpadów 

[%] 

Głubczyce 
2017 8 283,960 1 520,260 18,4 
2018 8 589,930 3 064,760 35,7 

Baborów 
2017 1 214,660 767,600 63,2 
2018 1 776,660 946,970 53,3 

Kietrz 
2017 6 953,110 3 456,950 49,7 
2018 5 087,580 1 503,670 29,6 

Branice 
2017 2 521,330 991,790 39,3 
2018 2 369,390 1 176,710 49,7 

Razem - Powiat 
Głubczycki 

2017 18 973,060 6 736,600 35,5 
2018 17 823,360 6 692,110 37,5 

* - pod uwagę wzięto odpady z grup 20 i 15, nie uwzględniano odpadów z grup 16 i 17 

Źródło: Opracowane na podstawie danych z gus 
 
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego znajdują się cztery Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
tzw. PSZOK w następujących miejscowościach: 

- Głubczyce, ul. Pocztowa 8 – Gmina Głubczyce, 
- Baborów, ul. Głubczycka (przy składowisku odpadów) – Gmina Baborów, 
- Wysoka – Gmina Branice, 
- Dzierżysław (przy składowisku odpadów) – Gmina Kietrz. 

 
5.7.2. Odpady zawierające azbest 
Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych. Ze względu na budowę 
i strukturę tych wyrobów, stanowią one poważny problem dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. 
Włókna respirabilne azbestu są wystarczająco drobne by przeniknąć głęboko do płuc, gdzie 
stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Włókna te powstają na skutek 
działania mechanicznego (np. gdy płyty azbestowe są łamane lub poddane jakiejkolwiek 
obróbce mechanicznej lub ścieraniu). 
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, w którym jako główny 
cel wskazano konieczność usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu kraju do 
2032 r. 
Zgodnie z danymi pozyskanymi z ogólnopolskiej Bazy Azbestowej, na terenie Powiatu 
Głubczyckiego występuje ok. 11 615,836 Mg - ilości tych wyrobów pozostałych do usunięcia 
w podziale na gminy przedstawiono w poniższej tabeli. 
 
Tabela 45. Informacja o występowaniu wyrobów azbestowych na terenie Powiatu 
Głubczyckiego. 

Głubczyce 3 962,590 983,960 4 946,549 
Branice 1 865,404 272,826 2 138,230 
Baborów 1 226,640 241,245 1 467,885 
Kietrz 2 487,697 575,475 3 063,172 
Razem - Powiat Głubczycki 9 542,330 2 037,506 11 615,836 
Źródło: Baza Azbestowa (https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/) 
 

Gmina 
Ilość występujących wyrobów azbestowych [Mg] 

os. fizyczne os. prawne razem 
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Gminy Powiatu Głubczyckiego dofinansowują mieszkańcom usuwanie wyrobów zawierających 
azbest: 

- Gmina Głubczyce, 
- Gmina Branice, 
- Gmina Baborów,  
- Gmina Kietrz.  

 
5.7.3. Analiza SWOT 
 
Tabela 46. Tabela SWOT dla obszaru interwencji gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

- wdrożony nowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi, 

- utworzone w gminach Punkty Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
do zbiórki odpadów niebezpiecznych 
i problemowych, 

- systematyczne usuwanie wyrobów azbestowych 

- spalanie odpadów w paleniskach domowych, 
- powstawanie „dzikich” składowisk odpadów, 
- niski poziom selektywnej zbiórki odpadów 

ulegających biodegradacji oraz odpadów 
niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia 
odpadów komunalnych, 

- problem z osiąganiem wymaganego stopnia 
redukcji odpadów ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania, 

- słaba znajomość przepisów prawnych 
w odniesieniu do gospodarki odpadami 
zarówno przez wytwórców indywidualnych jak i 
podmioty gospodarcze (w szczególności z 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw) 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- mniejsza ilość odpadów wprowadzanych 
do środowiska w sposób niekontrolowany 
(redukcja ilości „dzikich” składowisk odpadów) 

- emisja zanieczyszczeń do powietrza (spalanie 
odpadów), 

- zanieczyszczenie gleb, wód oraz przyrody 
(„dzikie” składowiska odpadów) 

 
5.7.4. Tendencje zmian 
Wzrastające zapotrzebowanie na zakup różnorodnych produktów od lat przyczynia się 
do stopniowego wzrostu jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów w przeliczeniu 
na mieszkańca - przewiduje się, że w kolejnych latach tendencja ta nie ulegnie zmianie.  
Z kolei usprawnianie wdrożonego nowego systemu gospodarowania odpadami powinno 
przełożyć się na wzrost ilości odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, 
a jednocześnie przyczynić się do wzrostu poziomu odzysku i recyklingu odpadów (szczególnie 
opakowaniowych) oraz do redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania. Ponadto rozwój technologiczny instalacji do zagospodarowania odpadów umożliwi 
zwiększenie stopnia odzysku i unieszkodliwiania innego niż składowanie odpadów. 
 
5.7.5. Zagadnienia horyzontalne 
a. Adaptacja do zmian klimatu. 
Przy organizowaniu obiektów gospodarki odpadami, takich jak PSZOK, czy place 
magazynowania odpadów należy zwrócić uwagę na to, aby nie lokalizować ich na terenach 
zagrożonych powodziami, podtopieniami i osuwiskami, będącymi efektem zmian klimatycznych. 
Zmiany klimatyczne mogą spowodować konieczność reorganizacji gminnych systemów odbioru 
odpadów komunalnych, zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych czy 
biodegradowalnych. 
b. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
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Głównym zagrożeniem jest możliwość pożaru odpadów zgromadzonych na „dzikich” 
wysypiskach. W wyniku pożaru będą się uwalniały do atmosfery toksyczne substancje. 
Zagrożeniem dla gleb i wód podziemnych mogą być odcieki z tych wysypisk. 
c. Działania edukacyjne. 
Działania w zakresie edukacji ekologicznej powinny skupić się na promocji gminnego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, organizowaniu różnych cyklicznych akcji (np. 
„Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”), segregacji odpadów w placówkach oświatowych. 
W dalszym ciągu powinno prowadzić się działalność edukacyjną w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów i ograniczenia ich powstawania. Jednym z najważniejszych aspektów 
edukacji ekologicznej, w połączeniu z poprawą jakości powietrza, powinno być wzmocnienie 
działań edukacyjnych w zakresie szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych. 
d. Monitoring środowiska. 
Monitoring środowiska w odniesieniu do gospodarki odpadami powinien skupiać, się przede 
wszystkim na ilościach wytwarzanych i odzyskiwanych odpadów, w tym niebezpiecznych. 
W kontekście odpadów komunalnych konieczne jest monitorowanie osiąganych poziomów 
recyklingu i odzysku odpadów celem bieżącego i ciągłego udoskonalania lokalnych, gminnych 
systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. 

5.8. Zasoby przyrodnicze. 

Obszary prawnie chronione 
Powierzchnia obszarów chronionych na terenie Powiatu Głubczyckiego stanowi 14,3 % 
powierzchni powiatu, jest to wartość niższa od średniej wartości dla województwa opolskiego 
wynoszącej 27,6 %. Porównanie z wartościami dla pozostałych powiatów województwa 
opolskiego przedstawia tabela: 
 
Tabela 47. Udział procentowy powierzchni obszarów chronionych w powiatach województwa 
opolskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 
 
Udział powierzchni obszarów chronionych w poszczególnych gminach Powiatu Głubczyckiego 
przedstawia tabela poniżej (wg GUS, 2018 r.): 
 
Tabela 48. Udział powierzchni obszarów chronionych w gminach Powiatu Głubczyckiego 

Lp. Gmina 
Powierzchnia obszarów 
chronionych w [%] 

1. Głubczyce 31,2 
2. Baborów 1,07 
3. Branice 1,7 
4. Kietrz 0,7 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 

Lp. Powiat 
Powierzchnia obszarów 

chronionych w [%] 
1. opolski 58,8 
2. namysłowski 46,2 
3. strzelecki   45,1 
4. kluczborski 33,6 
5. nyski   19,2 
6. krapkowicki 16,0 
7. brzeski 15,1 
8. głubczycki 14,3 
9. oleski 10,3 

10. prudnicki 8,3 
11. kędzierzyńsko – kozielski 7,0 
12. m. Opole 0,2 
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Na terenie Powiatu Głubczyckiego ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 
 Obszary Natura 2000:  

-    Rozumicki Las PLH160018 – obszar siedliskowy – Gmina Kietrz; 
-    Góry Opawskie PLH160007 – obszar siedliskowy – Gmina Głubczyce;  

 Obszar Chronionego Krajobrazu  
- Wronin Maciowakrze – Gmina Baborów, 
- Las Głubczycki – Gmina Głubczyce, 
- Mokre Lewice – Gmina Głubczyce, Gmina Branice; 

 Rezerwaty przyrody  
- „Rozumice” - Gmina Kietrz,  
- „Góra Gipsowa - Gmina Kietrz,  

 Pomniki przyrody (wykaz w tabeli nr 49). 
 
Obszary NATURA 2000 
Obszar Natura 2000 to forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, czy innych) wprowadzana w naszym kraju od 
czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny 
najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy 
charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości 
przyrodniczych Europy.   
Na terenie Powiatu Głubczyckiego wprowadzono następujące obszary NATURA 2000: 

- Rozumicki Las PLH 160018, 
- Góry Opawskie PLH160007. 

 
Rozumicki Las PLH160018 - powierzchnia: 96,58 ha 
Las Rozumicki jest izolowanym kompleksem leśnym położonym w południowej części Śląska 
Opolskiego na granicy z Czechami. Las porasta fragment wysoczyzny polodowcowej ze 
stropowo zalegającymi glinami lessopodobnymi i zwałowymi. Obszar charakteryzuje się dużym 
zróżnicowaniem rzeźby terenu. Dominujące spadki wynoszą >10-15%, deniwelacje sięgają 
15 m. Wysoczyzna rozcięta jest na terenie kompleksu leśnego głębokimi dolinkami. Jest to 
bardzo ważny pod względem fitosocjologicznym obszar, pokryty w dużym stopniu przez bardzo 
dobrze wykształcone zbiorowiska grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum z większością 
taksonów charakterystycznych. Także pozostałe typy roślinności, a w szczególności łęg 
podgórski jesionowy Carici remotae-Fraxinetum oraz dębniak trzęślicowy Molinio arundinaceae-
Quercetum są osobliwościami roślinności Polski i ponadregionalnym znaczeniu. Występuje tu 
ok. 20 gatunków zagrożonych lub podlegających prawnej ochronie. Obszar Lasu Rozumickiego 
jest jednym z najważniejszych ekosystemów leśnych na Śląsku Opolskim. Stan zachowania 
zbiorowisk roślinnych jest tu bardzo dobry, flora jest wyjątkowo bogata i naturalna. O wysokiej 
wartości przyrodniczej decydują dobrze wykształcone zbiorowiska oraz jedno z najbogatszych 
w Polsce stanowisk cieszynianki wiosennej Hacquetia epipactis. 
 
Góry Opawskie PLH160007 - powierzchnia: 5 583,29 ha 
Najdalej na wschód wysunięta część Sudetów Wschodnich zapadająca się w obniżenie Bramy 
Morawskiej. Najwyżej wyniesiony obszar Biskupia Kopa - 889 m n.p.m., najniżej - dolina Białej 
Głuchołaskiej 270 m n.p.m. Strukturalna rzeźba ma charakter wyspowych masywów górskich 
o deniwelacjach kilkuset metrów wynurzonych z osadów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. 
Masywy zbudowane z silnie pofałdowanych, staropaleozoicznych łupków metamorficznych 
i szarogłazów, miejscami występują proterozoiczne paragnejsy. Skały różnych formacji lokalnie 
tworzą strome zespoły skałkowe z urwiskami. Masywy górskie rozdzielone są głębokimi 
dolinami rzecznymi i przełomami. Profile geologiczne odsłaniają się na naturalnych 
wychodniach oraz w kamieniołomach. Wśród obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych 
dominującymi formami pokrycia terenu są lasy, w większości kwaśne dąbrowy, buczyny 
i świerczyny, a w dolinach rzek i potoków łęgi. Na obszarach nieleśnych występują 
ekstensywnie użytkowane łąki. 
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Spośród form intensywniejszego zagospodarowania przestrzeni występują niewielkie 
powierzchnie gruntów ornych oraz rozproszona zabudowa wiejska z ośrodkami 
wypoczynkowymi. Obszar obejmuje główną część masywu (między Głuchołazami 
a Prudnikiem), enklawę k. Prudnika (kwaśne dąbrowy podgórskie) oraz enklawę obejmującą 
pd-wsch. część masywu wychodzącą zza granicy czeskiej w rej. Pielgrzymowa i Opawicy. 
Względnie niewielki obszar może poszczycić się wieloma bardzo rzadkimi gatunkami roślin 
i zwierząt. Wśród roślin na uwagę zasługują zaraza żółta i jaskier platanolistny. Rośliny te 
w Górach Opawskich posiadają jedyne stanowisko w woj. opolskim. Występuje tu 10 gatunków 
storczyków, a wśród nich podkolan zielonawy, storczyk męski, czy często spotykane, także przy 
szlakach, buławnik mieczolistny oraz kukułka Fuchsa. Nad potokami górskimi z krystalicznie 
czystą wodą spotkać można pióropusznika strusiego, tojeść gajową oraz paprotnika 
kolczystego. W dobrze zachowanych buczynach rośnie żywiec kremowy, gnieźnik leśny, 
a w prześwietlonych miejscach pokrzyk wilcza jagoda. W Górach Opawskich występuje także 
skrzyp olbrzymi oraz podrzeń żebrowiec. Wczesną wiosną rosną tu m. in. smardze stożkowate 
i wyniosłe zaś jesienią flagowce olbrzymie, mądziaki psie czy też szyszkowce łuskowate. 
Niewątpliwą osobliwością jest okratek australijski. Równie bogaty jest świat zwierząt. 
Występują tutaj kumaki górskie i traszki górskie. Miejscami spotkać można także salamandry 
plamiste. Z gadów na uwagę zasługuje gniewosz plamisty oraz żmija zygzakowata. Gnieździ 
się tu wiele rzadkich gatunków ptaków. Należą do nich bocian czarny, pluszcz, pliszka górska 
czy też zimorodek. Na polach usłyszeć można derkacze, zaś nocą spotkać można puchacza, 
popielice oraz kilka gatunków nietoperzy. W Górach Opawskich zimują m. in. podkowce małe, 
mopki, nocki duże oraz mroczki pozłociste. Taka różnorodność gatunkowa związana jest m. in. 
z dobrze zachowanymi fragmentami cennych zbiorowisk roślinnych takich jak podgórski łęg 
jesionowy, grąd środkowoeuropejski, żyzna buczyna sudecka czy podgórska dąbrowa 
acydofilna. 
Dobrze zachowały się tutaj również płaty kwaśnej buczyny górskiej. Oprócz tego dużą atrakcją 
turystyczną są pozostałości po kopalnictwie złota z XIII w., nieużytkowane kamieniołomy łupków 
fyllitowych, a także piękne odsłonięcia skalne, z których miejscami roztaczają się przepiękne 
widoki. Choć Góry Opawskie są niezbyt wysokie z daleka prezentują się bardzo malowniczo, 
a przy dobrej widoczność z najwyższego szczytu - Biskupiej Kopy 889 m n.p.m. rozciąga się 
niepowtarzalny widok na okoliczne miejscowości. Obszar ważny w skali regionalnej dla 
zachowania bioróżnorodności, a zwłaszcza dla kwaśnych dąbrów, buczyn i grądów. 
Występuje 13 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z czego największą 
powierzchniowo reprezentację osiągają kwaśne dąbrowy, oraz żyzne buczyny. Dobrze 
reprezentowane są również grądy, ekstensywnie użytkowane niżowe i górskie łąki oraz 
ziołorośla. Stwierdzono występowanie również 2 gatunki ssaków z Załącznika II Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG. są to nocek duży i podkowiec mały. Ostoja jest istotnym miejscem 
występowania kumak górskiego, modraszka teleusa, modraszka nausitous. Stwierdzono 
również występowanie widłozęba zielonego. 
 
Rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało 
zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a także określone gatunki roślin 
i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, 
przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych.  
Obecnie na terenie Powiatu Głubczyckiego zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody na terenie 
Gminy Kietrz: „Góra Gipsowa” oraz „Rozumice”. 
Rezerwat przyrody „Góra Gipsowa” – jest jednym z najcenniejszych obiektów przyrodniczych 
woj. opolskiego. Występujące w tym miejscu zbiorowiska muraw kserotermicznych są 
unikalnym na skalę krajową obiektem przyrodniczym. Rezerwat położony jest w pobliżu Bramy 
Morawskiej stanowiącej szlak migracji roślinności z południa na północ Europy. Specyficzna 
budowa geologiczna (wychodnie wapieni) oraz dawne użytkowanie w formie pastwiska 
umożliwiły wytworzenie na terenie Góry Gipsowej zbiorowisk roślinności ciepłolubnej. Na 
terenie rezerwatu znajdują się stanowiska roślin stepowych i zaroślowej, m.in. dzwonek 
boloński, kostrzewa walezyjska, oman szorstki, perz siny, owsica łąkowa, śniadek cieńkolistny, 
ostrożeń pannoński, leniec pospolity, dziewanna fioletowa, złocień baldachogroniasty, 
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pajęcznica gałęzista, storczyk bzowy, krwawnik szczecinkolistny, głowienka wielkokwiatowa, 
przewiercień sierpowaty, pięciornik biały. Na terenie rezerwatu prowadzone są działania mające 
na celu eliminację gatunków inwazyjnych występujących w ww. rezerwacie oraz jego 
sąsiedztwie, tj. zwalczanie robinii akacjowej oraz barszczu Sosnowskiego. 
Rezerwat przyrody „Rozumice” – został powołany w celu ochrony lasu liściastego o cechach 
naturalnych  z udziałem chronionych i rzadkich gatunków roślin w runie. Jego powierzchnia 
wynosi 92,62 ha i obejmuje kompleks leśny położony na południowy wschód od miejscowości 
Rozumice. Występują tu gatunki chronione i rzadkie w skali województwa i regionu. 
Najciekawsze z nich to m.in. kruszczyk połabski, kruszczyk siny, lilia złotogłów, listera jajowata, 
śnieżyczka przebiśnieg, kopytnik pospolity, pierwiosnek wyniosły, przylaszczka pospolita, 
przytulia wonna oraz cieszynianka wiosenna, czosnek niedźwiedzi, dziurawiec kosmaty, jaskier 
kaszubski, kokorycz pełna, kokorycz pusta, łuskiewnik różowy, turzyca orzęsiona, zdrojówka 
rutęwkowata.  
Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie 5 zespołów leśnych. Są to:  

a. łęg jesionowy – występuje u wlotu wąwozu,  
b. łęg jesionowo – wiązowy – występuje na większej powierzchni niż jesionowy,  
c. grąd subkontynentalny – występuje na stokach o zróżnicowanych warunkach glebowych,  
d. las mieszany – występuje na zboczu zachodnim,  
e. las dębowo – brzozowy występuje na glebach bielicowych.  

Las Rozumicki jest również cenną ostoją dla fauny leśnej. Spośród rzadko spotykanych 
zwierząt stwierdzono: turkawkę, muchołówkę białoszyjną, padalca, gacka brunatnego, borowca 
wielkiego i wiewiórkę.  
 
Obszary Chronionego Krajobrazu tworzone są w celu zachowania wyróżniających się 
krajobrazowo terenów o różnych typach ekosystemów. Zwyczajowo przyjęło się, że obejmują 
tereny większe od parku krajobrazowego o walorach przyrodniczo-krajobrazowych 
charakterystycznych dla danego regionu. Działalność gospodarcza na takim obszarze nie ulega 
poważniejszym ograniczeniom, lecz powinna być prowadzona w sposób nie naruszający stanu 
względnej równowagi ekologicznej. Szczególnymi celami ochrony obszarów jest zachowanie 
terenów o walorach przyrodniczych i kulturowych oraz stabilizacja środowiska przyrodniczego 
przez tworzenie tzw. korytarzy ekologicznych. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu 
obecnie następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, które określa jego nazwę, 
położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów.  
Na terenie Powiatu Głubczyckiego znajdują się obszary chronionego krajobrazu:  

- Las Głubczycki (Gmina Głubczyce),  
- Mokre Lewice (Gmina Głubczyce i Branice), 
- Woronin-Maciowakrze (Gmina Baborów). 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Las Głubczycki” – obejmuje powierzchnie 1597,5 ha, z czego 
w zarządzie Nadleśnictwa Prudnik pozostaje powierzchnia 649,17 ha. Jest to jeden 
z nielicznych kompleksów leśnych występujących na prawie całkowicie wylesionym Płaskowyżu 
Głubczyckim. Naturalnym zbiorowiskiem leśnym rozwijającym się na żyznym podłożu lessowym 
są grądy, które miejscami łagodnie przechodzą w łęgi. Większość istniejących drzewostanów 
objętych jest procesem przebudowy. W miejsce wprowadzonych przez ludzi sosen i świerków 
powracają dęby i buki. Obszar przecina sieć licznie występujących, drobnych strumieni, które 
miejscami tworzą malownicze wąwozy i parowy.  
Obszar Chronionego Krajobrazu „Mokre Lewice” – obejmuje powierzchnię 6527,7 ha, 
w zarządzie Nadleśnictwa 1925,36 ha. Zróżnicowana rzeźba terenu, strome stoki, pozostałości 
przedwojennych wsi oraz ciekawe walory przyrodnicze sprawiają, że obszar ten w doskonałym 
stopniu spełnia funkcje przyrodniczo – rekreacyjne. Lasy, choć zajmują blisko 1/3 obszaru, nie 
tworzą bogatych zbiorowisk. Są to zwykle drzewostany będące pierwszym pokoleniem lasu 
posadzonego na zerodowanych gruntach rolnych. Często tworzą je gatunki niedostosowane do 
lokalnych warunków ekologicznych. Nadleśnictwo, mimo szczególnie niesprzyjających 
warunków (zerodowane obszary górskie) od lat prowadzi przebudowę drzewostanów w celu ich 
renaturalizacji. Ciekawym elementem są porastające stoki drzewostany jodłowe. Obszar 
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odwadniają trzy rzeki: Osobłoga, Opawica i Troja, w dolinach których znajdują się niewielki 
sadzawki i szczątkowe formy starorzeczy. 
Obszar Chronionego Krajobrazu „Wronin Maciowakrze” - obszar ten o powierzchni 5650 ha 
charakteryzuje się typowym dla południowej Opolszczyzny pagórkowatym ukształtowaniem 
terenu. Liczne wąwozy, jary wraz z płatami grądów tworzą urokliwy zakątek województwa 
opolskiego. Teren ten leży w górnej części zlewni Wrońskie Wody – lewobrzeżnego dopływu 
Odry. Charakterystyczne są rozległe, suche wierzchowiny lessowe oraz silnie wilgotne dna 
dolinne z licznymi mokradłami oraz oczkami wodnymi. W bardzo gęstej sieci dolinek 
denudacyjnych spływ wód jest okresowy w porach obfitych opadów i topnienia śniegów. 
 
Rysunek. 3. Obszary chronione na terenie Powiatu Głubczyckiego 
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Pomniki przyrody 
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska, 
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, 
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 
2004 r., Dz.U. 2020 poz. 55 tekst jedn. ze zm.). 

Na terenie Powiatu Głubczyckiego znajduje się obecnie 9 pomników przyrody. 
 
Tabela 49. Wykaz pomników przyrody na terenie Powiatu Głubczyckiego. 

Lp 
Nr rejestru 

wojewódzkiego 
Obiekt 

Gmina / 
Obręb 

Podstawa prawna 

Pomniki utworzone Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego 

1. 880 
pojedynczy okaz z gatunku lipa drobnolistna 
(Tillia cordata) 

Kietrz / 
Pilszcz 

Dz. Urz Woj. Opolskiego z 
dnia 10 stycznia 2007r. Nr 1, 

poz. 1, Uchwała Rady 
Miejskiej w Kietrzu 

2. 6 
aleja lip drobnolistnych (Tilia cordata) - 334 
szt. 

Głubczyce / 
Klisino - 

Pomorzowice 

Dz. Urz.Woj.Opolskiego z 
dnia 7 listopada 2005r. Nr 72, 
poz. 2231 

3. 269 
pojedynczy okaz z gatunku miłorząb 
dwuklapowy (Ginko biloba) 

Głubczyce / 
Pomorzowice 

4. 329 
pojedynczy okaz z gatunku lipa drobnolistna 
(Tilia cordata  

Kietrz / 
Lubotyń 

5. 330 
pojedynczy okaz z gatunku miłorząb 
dwuklapowy (Ginko biloba)  

Głubczyce / 
Pomorzowice 

6. 375 
pojedynczy okaz z gatunku platan klonolistny 
(Platanus acerifolia) 

Baborów / 
Szczyty  

7. 379 
pojedynczy okaz z gatunku dąb błotny 
(Quercus palustris) 

Głubczyce / 
Pomorzowice 

8. 381 
grupa drzew z gatunku dąb bezszypułkowy 
(Quercus petraea) - 2 szt 

Głubczyce / 
Pomorzowice 

9. 408 
aleja lip drobnolistnych (Tilia cordata) - 1385 
szt.(wg inwentaryzacji przyrodniczej 1258 
szt.) 

Głubczyce / 
Tarnkowa - 
Głubczyce 

Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Opole 2018 
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Flora i fauna: 
Pod względem faunistycznym obszar powiatu nie jest nadmiernie bogaty. Zdecydowana 
większość terenów intensywnej produkcji rolnej i mały udział lasów powoduje, że nie obserwuje 
się tutaj znaczącej ilości zwierzyny kopytnej i płowej.  
Pomimo dużej ilości upraw wielkopowierzchniowych na terenie powiatu występuje 125 
gatunków zwierząt objętych ochroną prawną na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 7 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Szczególnie 
istotnymi, wyróżniającymi się nagromadzeniem dużej ilości fauny chronionej obszarami są 
obszary muraw, łąk i lasów, kompleksy stawów oraz rzeka Osobłoga.  
Wśród chronionych gatunków wyróżnia się: 

 1 gatunek pająka: Tygrzyk paskowany, 
 1 gatunek mięczaka: Ślimak winniczek,  
 2 gatunki motyli dziennych: modraszek oraz mieniak strużnik, 
 10 gatunków płazów: kumak górski, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, ropucha 

zielona, rzekotka drzewna, żaba wodna, żaba jeziorkowa, żaba trawna, traszka 
zwyczajna, traszka grzebieniasta, 

 5 gatunków gadów: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, zaskroniec, 
żmija zygzakowata, 

 96 gatunków ptaków, w tym 2 podlegające ochronie częściowej (m.in. trzmielojad, 
błotniak stawowy, krogulec, myszołów, pustułka, płomykówka, pójdźka, puchacz, 
puszczyk, sowa uszata, sóweczka), 

 10 gatunków chronionych ssaków: jeż zachodni, kret, ryjówka aksamitna, ryjówka 
malutka, rzęsorek rzeczek, zębiełek, mroczek późny, gacek brunatny, badylarka, 
wiewiórka, borsuk. 

 
Lasy 
Powiat Głubczycki jest terenem o najmniejszej lesistości w województwie opolskim. Wskaźnik 
ten wynosi w Powiecie Głubczyckim 6,4 % i jest zdecydowanie niższy niż średnia wojewódzka 
(26,5 %). Związane jest to przede wszystkim z występowaniem żyznych gleb wykorzystywanych 
do produkcji rolnej. Powierzchnia gruntów leśnych liczy 4 297,4 ha z czego 4 211,8 ha stanowią 
lasy. Powierzchnia gruntów nieleśnych przeznaczonych do zalesienia na terenie Powiatu 
Głubczyckiego wynosi 64,3 ha. Lasy Powiatu Głubczyckiego wchodzą w skład dwóch 
nadleśnictw: Prudnik oraz Rudy Raciborskie. 
Powierzchnia leśna Nadleśnictwa Prudnik wynosi 2 986,29 ha, a średni wiek drzewostanu to 64 
lata. Główne typy siedliskowe lasu to: las świeży (30,83 %), las wyżynny świeży (20,69 %) oraz 
las mieszany świeży (14,01 %). Gatunkiem, który ma największy udział rzeczywisty pod 
względem powierzchni w lasach Nadleśnictwa Prudnik jest dąb (28,04 %). Kolejne miejsca 
zajmują świerk pospolity (14,90 %) oraz sosna zwyczajna (13,16 %). 
Powierzchnia leśna Nadleśnictwa Rudy Raciborskie wynosi 595,71 ha, a przeciętny wiek 
drzewostanu to 51 lat. Dominującym typem siedliskowym lasu jest bór mieszany świeży 
(41,54 %). Dużą powierzchnię zajmuje także bór mieszany wilgotny (21,00 %) oraz las 
mieszany świeży (15,33 %). Gatunkiem o największym udziale rzeczywistym pod względem 
udziału powierzchniowego jest sosna (60,9 %). Inne gatunki o dużym udziale to brzoza (13,6 %) 
oraz dąb (8,4 %). 
Porównanie udziału procentowego lasów w powierzchni Powiatu Głubczyckiego z wartościami 
dla pozostałych powiatów województwa opolskiego przedstawia tabela: 

Tabela 50. Udział procentowy powierzchni lasów w powiatach województwa opolskiego. 

Lp. Powiat 
Udział powierzchni 

lasów w [%] 
1. opolski   45,8 
2. strzelecki 40,6 
3. oleski 35,3 
4. kluczborski 29,9 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 
 
Tabela 51. Wskaźnik lesistości poszczególnych gmin Powiatu Głubczyckiego. 

Gmina 

Grunty leśne 
Wskaźnik 

lesistości gminy 
[%] 

Głubczyce 11,6 
Baborów 3,1 

Kietrz 2,4 
Branice 1,5 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 
 
Powierzchnia Lasu Komunalnego miasta Głubczyce wg rejestru gruntów wynosi 401,97 ha, 
w tym grunty zalesione stanowią 401,94 ha, grunty nie zalesione – 0,55 ha a grunty związane 
z gospodarką leśną 10,14 ha. Powierzchnia gruntów objęta pracami urządzeniowymi wynosi 
401,94 ha. Las Komunalny miasta Głubczyce posiada operat siedliskowy. Dominującym typem 
gleb są gleby płowe. Ujęta w „Uproszczonym planie urządzania lasu dla lasów komunalnych” na 
okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024 r. struktura drzewostanów wg gatunków 
panujących: 

- sosna: 48,52 % powierzchni, 
- buk: 18,68 % powierzchni, 
- dąb: 16,96 % powierzchni. 

 
Zagrożenia 
Głównymi zagrożeniami dla lasów są: umyślne podkładanie ognia, pożary powstające w wyniku 
nieostrożności lub wskutek przerzutów ognia z gruntów nieleśnych (wynik wypalania ściernisk, 
traw na łąkach, w przydrożnych rowach czy nieużytkach), niekontrolowany ruch turystyczny. Na 
kondycję lasów niekorzystnie oddziałują stałe czynniki (abiotyczne) kształtujące bilans wodny, 
takie jak deficyt opadów czy powtarzające się długotrwale susze podczas sezonu 
wegetacyjnego, prowadzące do obniżania się poziomu wód gruntowych. 
Zagrożenia biotyczne wywołują masowe pojawianie się szkodników owadzich (szczególnie 
owadów liściożernych w drzewostanach iglastych oraz szkodników wtórnych sosny i świerka), 
a także chorób infekcyjnych. 
Uszkodzenia wskutek oddziaływania emisji przemysłowych - zagrożenia antropogeniczne - 
powodują, że drzewostany ulegają prześwietleniu, powstają łatwo zachwaszczające się luki, 
w których następuje intensywny rozwój traw i wrzosów, oraz zwiększa się masa posuszu 
(materiałów palnych), co potęguje zagrożenie pożarowe. Rosnąca penetracja i dostępność 
lasów w celach rekreacyjnych również wpływa na wzrost zagrożenia, zwłaszcza pożarowego 
lasu.  
Lasy na terenie Opolszczyzny są stale zagrożone przez czynniki biotyczne, abiotyczne 
i antropogeniczne. Do głównych czynników abiotycznych zakłócających funkcjonowanie 
ekosystemów leśnych należą emisje przemysłowe, przede wszystkim pyły, SO2 i NOx. 
Województwo opolskie ma największy w kraju odsetek lasów uszkodzonych przez imisje 
zanieczyszczeń przemysłowych. Według stref uszkodzeń dominują uszkodzenia słabe - I strefa, 

5. namysłowski 27,8 
6. krapkowicki 23,8 
7. kędzierzyńsko – kozielski 23,3 
8. brzeski 18,9 
9. nyski 13,1 

10. prudnicki 11,4 
11. m. Opole 10,2 
12. głubczycki 6,4 
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oraz średnie - II strefa. Znacznym zagrożeniem obszarów leśnych jest również występowanie 
chorób powodowanych przez grzyby. 

 Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-POLSKA 

Sieć Econet-Polska obejmuje obszary o zachowanych walorach przyrodniczych, posiadające 
zdolność utrzymania równowagi ekologicznej oraz tereny pomocne w zachowaniu tych cech na 
obszarach sąsiednich. Sieć Econet składa się z trzech podstawowych struktur: obszarów 
węzłowych, korytarzy ekologicznych i obszarów wymagających unaturalnienia. We wszystkich 
połączeniach międzygminnych, a zwłaszcza regionalnych najważniejszą rolę odgrywają doliny 
rzek. Pełnią one rolę korytarzy ekologicznych. W krajowym systemie ekologicznym ECONET-
PL doliny rzek stanowią często korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Pomimo 
znacznego przekształcenia umożliwiają one w dalszym ciągu rozprzestrzenianie się gatunków 
i łączność pomiędzy zachowanymi w mało zmienionym stanie ostojami przyrody (tzw. 
obszarami węzłowymi).  
Dolina rzeki Troi stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym. Korytarz łączy 
ekologiczny system przestrzenny z pozostałą częścią systemu ekologicznego Płaskowyżu 
Głubczyckiego i Gór Opawskich od strony zachodniej i systemu ekologicznego doliny Psiny 
i Odry na wschodzie (Odra jest korytarzem o randze międzynarodowej – wpisana do sieci 
ECONET). 
Dolina Potoku Rozumickiego stanowi korytarz ekologiczny o charakterze lokalnym. Łączy 
system ekologiczny gminy Kietrz z terenami Republiki Czeskiej, a dalej z systemem 
przestrzennym gminy Pietrowice Wielkie. 

Proponowane obszary do ochrony prawnej. 

Na terenie Powiatu Głubczyckiego znajdują się obszary występowania siedlisk chronionych 
i zagrożonych wyginięciem w skali europejskiej. Obszary, które należy objąć ochroną prawną 
oraz typ siedlisk na nich spotykany przedstawiono poniżej. 
Ostoje flory na terenie Powiatu Głubczyckiego wskazane do ochrony prawnej wg. POŚ 
Województwa Opolskiego na lata 2016-2020: 

1. Użytek ekologiczny Kozłówki – murawy kserotermiczne, 
2. Użytek ekologiczny Lubotyń – murawy kserotermiczne. 

Proponowane parki krajobrazowe – poszerzenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” 
o Obszar Chronionego Krajobrazu „Mokre-Lewice”. 
Proponowane obszary chronionego krajobrazu: 

- Dolina Psiny,  
- Dolina Troi, 
- Dolina Opawicy. 

Proponowane rezerwaty przyrody: 
- Nowy Dwór – przysiółek miejscowości Nasiedle (Gm. Kietrz) odznaczający się 
wybitnymi walorami krajobrazowymi, kulturowymi i historycznymi. 
- Pielgrzymów – rejon położony w południowo-wschodniej części Gór Opawskich, nad 
granicznym potokiem Troja, dopływem Osobłogi. 
- Wilczy Staw - to nazwa projektowanego rezerwatu leśnego, położonego między 
Głubczycami i Tarnkową w gminie Głubczyce, w jednej z najpiękniejszych okolic 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki. 

 
Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej: 

 Gipsy koło Dzierżysławia – obszar obejmuje teren starej kopalni gipsów o pow. ok. 
25 ha. Niektóre zapadliska na terenie kopalni wypełnione są wodą. Utwory geologiczne 
oprócz gipsów reprezentowane są przez margle i iły. Teren jest silnie zarośnięty przez 
krzewy i drzewa. Na terenie znajduje się wzniesienie ostańca gipsowego  wyniesionego 
o ok. 30 m ponad dno doliny Morawki. Jest to jedyny w wojewodztwie ostaniec 
denudacyjny zbudowany z tych skał. 
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 Bazalty w Nowej Cerekwi – proponuje się objąć ochroną ścianę nieczynnego wyrobiska 
bazaltu położonego na południe od Nowej Cerekwi. Najceniejszą częścią jest ściana 
bazaltu wystająca ponad taflę wody po nieczynnym wyrobisku. 

 Żyła Bazaltowa obszar proponowanej ochrony to przykryta lessem żyła bazaltowa 
położona na północ od Nowej Cerekwi.  

5.8.1. Ochrona siedlisk ptaków i nietoperzy 

Budynki  mieszkalne, a w szczególności stropodachy, stanowią ważne siedliska chronionych 
w Polsce gatunków ptaków – m.in. jerzyka, wróbla, kawki, pustułki, gołębia miejskiego. 
W związku z rozwojem nowych technologii  ocieplania budynków gatunkom tym, związanym 
z tradycyjnym budownictwem, zaczyna brakować miejsc do gniazdowania. Remonty budynków, 
które odbywają się w okresie od marca (kiedy pierwsze lęgi zaczynają wróble) do drugiej 
połowy sierpnia (kiedy lęgi kończą jerzyki), zagrażają nie tylko siedliskom lęgowym ale nawet 
bezpośrednio osobnikom ptaków chronionych, występujących w obrębie domów mieszkalnych. 
Przed remontem np. termomodernizacją budynków należy wykonać monitoring ornitologiczny, 
określając ewentualne siedliska chronionych gatunków ptaków. Bardzo ważne jest, aby został 
on przeprowadzony w okresie, kiedy poszczególne gatunki faktycznie będą obecne na danym 
obiekcie (jeśli jest on przez nie zasiedlony). Przykładowo, jerzyki przylatują do Polski zwykle 
dopiero na początku maja, od razu przystępują do lęgów, a opuszczają nasz kraj już w II 
połowie sierpnia. Inwentaryzując budynek np. w kwietniu, kiedy w pełni trwają lęgi wróbli, 
możemy stwierdzić „brak innych gatunków”, w czasie gdy stropodach od maja jest zasiedlony 
przez kilka, a w przypadku dużych budynków nawet kilkadziesiąt, par jerzyków! W przypadku 
gdy budynek planowany do remontu jest siedliskiem ptaków, wymagane będzie (w zależności 
od rodzaju czynności i reżimu ochronnego gatunku) uzyskanie od Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska lub właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. 
Podczas remontu budynku wykorzystywanego przez ptaki  do zakładania lęgów, konieczne  jest 
dostosowanie czasu i sposobu prowadzenia prac do wymagań ochronnych ptaków, 
wynikających z ich biologii zgodnie z § 10 pkt 4 lit. h Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną 
(Dz. U. z 2016 r., poz.2183). W takich sytuacjach trzeba przerwać prace aż do zakończenia ich 
okresu lęgowego. Dlatego przy braku pewności, że w miejscu zaplanowanych prac nie 
ma  miejsc lęgowych ptaków, prace te powinny być wykonywane od dnia 16 października do 
końca lutego. Należy jednak zwrócić uwagę, że gołąb miejski  może mieć lęgi praktycznie przez 
cały rok, w tym zimą (szczególnie jeśli jest ona łagodna, co zdarza się ostatnio coraz częściej). 
W trakcie prac termomodernizacyjnych polegających na ociepleniu budynków poprzez 
obłożenie ich warstwą styropianu, zatykane są wszelkie szczeliny w ścianach, a otwory 
prowadzące do stropodachów zamykane są kratkami. Pozbawia to ptaki miejsc lęgowych, które 
są corocznie zajmowane przez te same pary. Rusztowania pokryte siatką czy folią 
uniemożliwiają ptakom swobodny dolot do gniazd. Zatykając otwory prowadzące do 
stropodachów i wszelkie inne szczeliny robotnicy na ogół nie zdają sobie sprawy, że w środku 
mogą znajdować się ptaki. W takich przypadkach giną one z wycieńczenia i głodu. Również 
niewłaściwe zabezpieczenie otworów prowadzących do stropodachu poprzez włożenie w nie 
śliskich plastikowych rur, utrudniających, a nawet mogących całkowicie uniemożliwiać ptakom 
dostanie się do siedlisk lęgowych, można uznać za niszczenie siedlisk lub umyślne 
uniemożliwianie dostępu do nich. 
Wszelkie działania związane z modernizacją budynków mieszkalnych muszą odbywać się 
w sposób umożliwiający ptakom korzystanie ze swojego siedliska jako obszaru występowania 
zwierząt w ciągu całego jego życia, w dowolnym stadium jego rozwoju, zarówno w okresie 
lęgowym, jak i po nim. Na wykonywanie prac budowlanych w okresie lęgowym, nawet w pobliżu 
gniazd i miejsc lęgowych ptaków (bez ich niszczenia) wymagane jest zezwolenie regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska. Obecność ludzi przy gniazdach przyczynia się bowiem do 
płoszenia i niepokojenia ptaków. Zakaz usuwania gniazd z obiektów budowlanych lub terenów 
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zieleni nie dotyczy terminu od dnia 16 października do końca lutego, jeżeli wymagają tego 
względy bezpieczeństwa lub sanitarne. 
W niepodważalnie uzasadnionych przypadkach, przy wykazanym braku rozwiązań 
alternatywnych, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 tekst jedn. ze zm.), jest możliwe uzyskanie stosownych zezwoleń: 

 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa dotyczące zakazów 
umyślnego zabijania ptaków lub niszczenia jaj, 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu na odstępstwa dotyczące 
zakazów niszczenia siedlisk i ostoi, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, 
umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień, a także płoszenia i niepokojenia 
ptaków. 

Chcąc zapobiec niszczeniu siedlisk lęgowych i pomóc ptakom, należy spełnić kilka kluczowych 
warunków: 

 Nie wolno prowadzić prac budowlanych, także tynkarskich, w otoczeniu zajętych przez 
ptaki gniazd i miejsc lęgowych znajdujących się w budynkach (zazwyczaj od marca do 
sierpnia). Dotyczy to zwłaszcza jerzyka, wróbla, kawki, pustułki, oknówki i gołębia 
miejskiego; 

 Przed przystąpieniem do remontu elewacji należy sprawdzić czy nie gnieżdżą się tam 
ptaki, najlepiej zrobić to już w roku przed planowanymi pracami, koniecznie w okresie 
lęgowym (pamiętając o różnicach między gatunkami); 

 W przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia prac poza sezon lęgowy, 
a okres  lęgowy jeszcze się nie zaczął – po uzyskaniu od regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska zezwolenia na umyślne uniemożliwienie dostępu do schronień 
(wydanego na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o ochronie przyrody) – można 
uniemożliwić ptakom przystąpienie do lęgów w budynku, poprzez zasłonięcie przed 
początkiem okresu lęgowego otworów wykorzystywanych przez nie w poprzednim roku. 
Otwory te powinny zostać odsłonięte po zakończeniu remontu. Przeprowadzenie takich 
działań uniemożliwia wprawdzie ptakom zajmowanie otworów w stropodachach 
w danym sezonie lęgowym, ale nie naraża dorosłych ptaków na utratę gniazd oraz 
zagładę  jaj i piskląt podczas prowadzonych prac remontowych; 

 Jeżeli otwory będące siedliskiem gatunku chronionego mają pozostać na stałe 
niedostępne, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk lub ostoi, 
będących jego obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku;       

 W elementach, które zasłaniają dotychczasowe miejsca gnieżdżenia się ptaków można 
wyciąć otwór o wymiarach 6,5×3,5 cm (nie zmieni to ogólnego wyglądu elewacji, za to 
pozwoli ptakom swobodnie przystępować do lęgów); 

 W ramach rekompensaty za utracone miejsca gniazdowania można rozwiesić skrzynki 
lęgowe (dla jerzyków - specjalnie skonstruowane) tam, gdzie wcześniej gnieździły się 
ptaki; 

 W sytuacji trwałego uniemożliwienia ptakom dostępu do wykorzystywanych dotąd 
siedlisk lęgowych, konieczne jest zapewnienie im – w ramach rekompensaty za 
utracone miejsca gniazdowania – miejsc alternatywnych, poprzez wywieszenie 
odpowiedniej liczby budek lęgowych, o parametrach wymaganych przez dany gatunek, 
w okolicy miejsc dotychczasowego gniazdowania ptaków; 

 Budkę lęgową należy umieścić jak najwyżej, najlepiej na ścianie powyżej drugiego 
piętra, ale w miejscu, gdzie ptaki mają swobodny dolot. Należy unikać południowej 
wystawy, aby budka się nie nagrzewała. Mając na uwadze, że jerzyki często gniazdują 
w koloniach, budki dla tego gatunku mogą być wieszane grupami. Budki powinny być 
wykonane z trwałego materiału, np. ze sklejki wodoodpornej lub desek dobrze 
zaimpregnowanych i zabezpieczonych. Warto stosować budki podtynkowe, które nie 
zmieniają wyglądu elewacji i są trwalsze od zewnętrznych; 

 W przypadku zdejmowania i ponownego wieszania budek dla jerzyków trzeba zadbać 
o to, aby otwór wlotowy znajdował się w tym samym miejscu. Zmiany mogą 
spowodować trudności z trafieniem ptaków do budki, gdyż trudno uczą się one nowych 
lokalizacji. Nawet niewielkie przesunięcie budki może zakłócić lęgi lub uniemożliwić je 
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w kolejnych latach. Jerzyki doskonale pamiętają, gdzie miały gniazda w danym roku i na 
pamięć próbują się dostać nawet do zamurowanych i zakratowanych otworów. Mija 
zawsze jakiś czas zanim znajdą nowe miejsca do gniazdowania, co może spowodować 
opóźnienie lęgów lub nieprzystąpienie do nich w ogóle; 

 Jerzyki są bardzo konserwatywne jeśli chodzi o miejsce lęgowe. Gnieżdżą się przez 
wiele lat w tych samych miejscach i trudno przyzwyczajają się do nowych lokalizacji 
w przypadku np. zamurowania dawnych gniazd. Dlatego budki dla nich warto wieszać 
już w czerwcu i lipcu, aby ptaki je znalazły i przyzwyczaiły się do nich jeszcze przed 
odlotem; 

 Większość jerzyków przylatuje do Polski w pierwszej połowie maja, dlatego też budki dla 
tych ptaków można montować dopiero na początku tego miesiąca lub w końcu kwietnia. 
Jeśli budka dla jerzyka zostanie zamontowana wcześniej, może być zajęta przez szpaki, 
wróble lub mazurki. Aby się przed tym ustrzec, można zatykać otwory wlotowe budek po 
sezonie lęgowym i odetkać 1 maja. Drugim sposobem jest zdjęcie budki po lęgach 
i powieszenie z powrotem tuż przed przylotem ptaków z zimowiska. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U  2020 
poz. 1219 ze zm.) w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest 
obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac. Jeżeli prace 
remontowe, w wyniku których dochodzi do zniszczenia siedlisk, gniazd lub jaj, a także płoszenia 
i niepokojenia ptaków objętych ochroną są prowadzone bez zezwoleń i zagrażają ptakom 
bytującym na terenie inwestycji lub ich siedliskom, organ nadzoru budowlanego zobowiązany 
jest do wstrzymania prac budowlanych, pod groźbą odpowiedzialności karnej osoby fizycznej, 
przewidzianej w art. 231 Kodeksu karnego (Dz.U. 2018, poz.1600 tekst jedn. ze zm.). 
 
5.8.2. Analiza SWOT. 
 
Tabela 52. Tabela SWOT dla obszaru interwencji zasoby przyrodnicze. 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

- różnorodność środowiska roślinnego - istotny wa-
lor turystycznej strony powiatu,  

- różnorodność świata zwierzęcego, 
- duża powierzchnia obszarów chronionych 

- przewaga wtórnych zbiorowisk roślinnych ze 
względu na zniszczenie tych naturalnych  

- ograniczone fundusze na działania związane 
z ochroną przyrody, 

- niska lesistość powiatu w porównaniu 
z województwem i krajem  

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- możliwość rozwoju turystki ze względu na zasoby 
roślinne i zwierzęce,  

- możliwość promocji regionu, 
- liczne możliwości rozwoju działań edukacyjnych 

- zanieczyszczenie powietrza mające wpływ na 
stan zasobów przyrodniczych, 

- zagrożenia pożarami lasów 
 

 

5.8.3. Tendencje zmian 

Kierunki zmian środowiska przyrodniczego w kolejnych latach to utrzymanie trwałości i ciągłości 
funkcji przyrodniczych, zachowanie powiązań przyrodniczych z otaczającymi obszarami oraz 
wzrost możliwości wykorzystania zasobów przyrody dla turystyki i rekreacji, w tym rozwój funkcji 
popularyzatorskiej i edukacyjnej. Te ostatnie powodują także niestety zwiększenie presji 
turystyki na tereny najcenniejsze przyrodniczo. W efekcie prowadzonych przez Nadleśnictwo 
działań następować będzie dalsza przebudowa drzewostanów i zwiększenie zdolności 
produkcyjnych lasu. Jednocześnie związane jest to ze wzrostem zagrożeń zdrowotnych lasów 
przez czynniki abiotyczne i biotyczne. 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO  
NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2025-2028 

 

92 
 

5.8.4. Zagadnienia horyzontalne 
a) adaptacja do zmian klimatu - zmiany klimatyczne wpływają na zasięg występowania 
gatunków, cykle rozrodcze, okresy wegetacji i interakcje ze środowiskiem. Jednakże różne 
gatunki i siedliska inaczej reagują na zmiany klimatyczne – na niektóre oddziaływanie to 
wpłynie korzystnie, na inne nie. Większość prognozowanych zmian opiera się o zmiany 
wartości przeciętnych parametrów klimatycznych: opadów, temperatury, kierunków wiatrów, 
różnorodność biologiczna pod wpływem tych zmian ulega stopniowym przekształceniom. 
Spodziewane ocieplenie się klimatu spowoduje migrację gatunków, w tym obcych 
inwazyjnych, głównie z Europy Południowej, Afryki Północnej, Azji, wraz z równoczesnym 
wycofywaniem się tych gatunków, które nie są przystosowane do wysokich temperatur 
i suszy latem, a dobrze znoszą ostre mrozy. Przewidywane zmiany dotyczą również siedlisk 
wód słodkich, płynących lub stojących. Grupa ta jest narażona na zmiany wskutek wzrostu 
opadów nawalnych, okresów suchych i procesów eutrofizacji. Co więcej, w wyniku 
prognozowanych zmian klimatycznych będzie postępował zanik małych powierzchniowych 
zbiorników wodnych (bagien, stawów, oczek wodnych, małych płytkich jezior a także 
potoków i małych rzek). Stanowi to zagrożenie dla licznych gatunków, które bądź to 
pośrednio bytują na tych terenach, bądź korzystają z nich jako rezerwuarów wody pitnej 
i może skutkować wyginięciem lub migracją gatunków. 
Jednym z czynników silnie różnicujących występowanie lasów w Polsce, obok warunków 
geologicznych są warunki klimatyczne, z którymi wiąże się optimum ekologiczne 
poszczególnych gatunków. W wyniku zmian klimatycznych istotnym zmianom ulec mogą 
składy gatunkowe i typy lasów. Optima ekologiczne gatunków drzewiastych mogą zostać 
przesunięte na północny-wschód. Proces ocieplania i zwiększanie ryzyka suszy sprzyja 
rozwojowi chorób i szkodników, w tym także gatunków inwazyjnych. Cieplejsze zimy będą 
wpływać korzystnie na zimowanie szkodników, a zmniejszona pokrywa śnieżna będzie 
ułatwiać zimowanie zwierząt roślinożernych. Obok zmniejszenia stabilności lasów (większej 
podatności na szkody od czynników biotycznych i abiotycznych), ograniczenia dostępności 
zasobów środowiska (w tym drewna) oraz usług ekosystemowych (turystyka, łagodzenie 
zmian klimatu przez lasy, sekwestracja dwutlenku węgla, ograniczenie naturalnej retencji 
wodnej lasów), zostaną ograniczone również funkcje produkcyjne   i ochronne lasów, 
b) nadzwyczajne zagrożenia środowiska – w postaci zagrożeń pożarowych, głównie na 
obszarach leśnych, chemicznych i ekologicznych zostały dokładniej opisane w rozdz. 5.9.2. 
c) działania edukacyjne – kontynuacja - prowadzone będą w ramach edukacji ekologicznej 
dla wszystkich obszarów interwencji, 
d) monitoring środowiska – prowadzony będzie przez Nadleśnictwa, Zespół Opolskich 
Parków Krajobrazowych, organizacje pozarządowe. 

 
5.9. Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

5.9.1. Adaptacja do zmian klimatu. 

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk 
ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się 
przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań 
naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią 
zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla 
Polski. 
W Polsce przygotowano „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) z myślą o zapewnieniu 
warunków stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą 
zmiany klimatu. Działania adaptacyjne mogą mieć również pozytywny wpływ na stan polskiego 
środowiska i wzrost gospodarczy. 
Wyniki prognoz pokazują, że do roku 2030 zmiany klimatu będą miały dwojaki, pozytywny 
i negatywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. 
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Wzrost średniej temperatury powietrza będzie miał pozytywne skutki m.in. w postaci wydłużenia 
okresu wegetacyjnego, skrócenia okresu grzewczego oraz wydłużeniu sezonu letniego. 
Dominujące są jednak przewidywane negatywne konsekwencje zmian klimatu. Ze zmianami 
klimatycznymi wiążą się niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych. Wprawdzie roczne 
sumy opadów nie ulegają zasadniczym zmianom, jednak ich charakter staje się bardziej losowy 
i nierównomierny, czego skutkiem są dłuższe okresy bezopadowe, przerywane gwałtownymi 
i nawalnymi opadami. Poziom wód gruntowych będzie się obniżał, co negatywnie wpłynie na 
różnorodność biologiczną i formy ochrony przyrody, w szczególności na zbiorniki wodne i tereny 
podmokłe. Zmiany będą do zaobserwowania również w porze zimowej, gdzie skróci się okres 
zalegania pokrywy śnieżnej i jej grubość. Jednocześnie efektem zmian klimatu będzie 
zwiększanie częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof, które 
będą miały istotny wpływ na obszary wrażliwe i gospodarkę kraju. Podstawowe znaczenie będą 
miały ulewne deszcze niosące ryzyko powodzi i podtopień, a także osuwisk – głównie na 
obszarach górskich i wyżynnych, ale również na zboczach dolin rzecznych. Coraz częściej 
będzie można zaobserwować silne wiatry, a nawet towarzyszące im incydentalnie trąby 
powietrzne i wyładowania atmosferyczne, które mogą znacząco wpłynąć m.in. na budownictwo 
oraz infrastrukturę energetyczną i transportową.  
Bezpośrednie negatywne skutki zmian klimatu to również nasilenie się zjawiska eutrofizacji wód 
śródlądowych, zwiększenie zagrożenia dla życia i zdrowia w wyniku stresu termicznego 
i wzrostu zanieczyszczeń powietrza, większe zapotrzebowanie na energię elektryczną w porze 
letniej, zmniejszenie potencjału chłodniczego elektrowni czego skutkiem będzie spadek mocy 
produkcyjnej i wiele innych. 
Wpływ klimatu na najbardziej wrażliwe sektory i obszary (gospodarka wodna, rolnictwo, 
leśnictwo, różnorodność biologiczna i obszary prawnie chronione, zdrowie, transport, 
energetyka) został opisany wcześniej, w rozdziałach dot. tendencji zmian. 

5.9.2. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

Definicje poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej określa odpowiednio  
art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2020 poz. 
1219 ze zm.): 

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

- poważna awaria przemysłowa przez pojęcie to rozumie się poważną awarię w zakładzie.  
Na terenie województwa opolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony 
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych ze względu na stopień zagrożeń 
awariami przemysłowymi. Na ogólną liczbę 20 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia 
poważnej awarii (stan 2019 r.) wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (ZDR) i 9 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej.  
Na terenie Powiatu Głubczyckiego nie występują zakłady ZZR i ZDR. Na obszarze Powiatu 
Głubczyckiego występują natomiast inne zagrożenia:  

 zagrożenia  pożarowe - powstają głównie na obszarach leśnych, szczególnie 
w okresach długotrwałej suszy, występują sezonowo wiosną, latem i jesienią podczas 
wypalania traw, wynikają z infrastruktury miejskiej i wiejskiej obiektów użytkowych 
(instalacje, sprzęty gospodarstwa domowego itp.),  

 zagrożenia drogowe - przecinające teren powiatu szlaki komunikacji drogowej  są 
potencjalnymi miejscami zagrożenia pożarowego, chemicznego oraz ekologicznego. 
Wynika to z faktu, że szlakami tymi transportowane są toksyczne środki przemysłowe 
(TSP) – materiały niebezpieczne dla ludzi i środowiska. W transporcie drogowym nie 
wdrożono dotychczas sprawnie działającego systemu monitorowania przewozów 
ładunków niebezpiecznych, wobec czego nie sposób dokładnie ustalić ilości 
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przewożonych przez teren Powiatu Głubczyckiego materiałów niebezpiecznych. 
Należy przyjąć, że występuje statystyczne prawdopodobieństwo potencjalnego 
wystąpienia awarii komunikacyjnych, mogących zagrozić środowisku - obszarami 
szczególnego zagrożenia są tereny zlokalizowane w pobliżu głównych, tranzytowych 
arterii komunikacji drogowej, charakteryzujących się największym natężeniem ruchu 
tego rodzaju przewozów. Rejonami szczególnie zagrożonymi są tereny położone 
wzdłuż drogi krajowej nr 38 i dróg wojewódzkich. 

 zagrożenia chemiczne i ekologiczne - wynikają głównie z magazynowania 
i stosowania przez przedsiębiorstwa materiałów niebezpiecznych takich jak amoniak, 
kwas, chlor, wodór i inne.  

 zagrożenia  budowlane - związane głównie z utratą statyki budowli lub jej elementu, 
mogące wystąpić w wysokich budynkach, 

 inne zagrożenia  urbanistyczne - magistrale gazu pod wysokim ciśnieniem 
przecinające teren powiatu oraz stacje redukcyjne gazu z wysokiego na średnie 
ciśnienie i średniego na niskie oraz napowietrzne  linie energetyczne wysokiego 
i średniego napięcia oraz duże transformatory (20-30 ton oleju 
transformatorowego), 

 klęski żywiołowe, powodzie, zatopienia, 
 nadzwyczajne zagrożenia radiacyjne - zagrożenie radiacyjne województwa 

w związku z brakiem na terytorium Polski elektrowni jądrowych stwarzają elektrownie 
rozmieszczone poza jej granicami. Najbliżej granicy województwa zlokalizowane są 
elektrownie w Czechach i Słowacji: Mohowce - ok. 220 km, Dukowany - ok. 235 km, 
Jaślowskie Bohowice - ok. 242 km, Temelin - 310 km; nie można wykluczyć także 
awarii elektrowni położonych w dalszej odległości od granic województwa: 22 
elektrownie na terenie Niemiec, 4 elektrownie w  Holandii, 4 elektrownie w Belgii, 
1 elektrownia w Danii, a szczególne zagrożenie stanowią elektrownie na terenie 
Ukrainy, w których technologie budowy i wytwarzania energii są przestarzałe.  

 skażenia, zakażenia epidemiczne i epizootyczne, 
 inne klęski żywiołowe (huragany, śnieżyce, duże i długotrwałe mrozy) 

 
Zadania koordynacji m.in. prac związanych z poważnymi awariami i ewentualnie powstałymi 
zagrożeniami regulują stosowne procedury na szczeblu powiatowym, w powiązaniu 
z działaniem służb ratowniczych (strażą pożarną, policją, pogotowiem ratunkowym, pogotowiem 
energetycznym, pogotowiem gazowym, pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym). Są one 
zawarte w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Powiatowy Plan Zarządzania 
Kryzysowego został opracowany zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
z dnia 26 kwietnia 2007 (Dz.U. 2019 poz. 1398 ze zm.), ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2017 poz. 1897 – tekst jednolity), Zaleceń Wojewody 
Opolskiego z dnia 26 listopada 2010 roku do powiatowych planów zarządzania kryzysowego. 
W planie ujęto najistotniejsze zagrożenia mogące wystąpić na terenie Powiatu Głubczyckiego, 
procedury postępowania na wypadek pojawienia się tych zagrożeń oraz zestawienie możliwych 
do zadysponowania sił i środków do przeciwdziałania nadzwyczajnym zdarzeniom 
o znamionach kryzysu.   
Działania ratownicze prowadzone na terenie Powiatu Głubczyckiego realizują jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Część z nich włączona jest 
do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 

5.9.3. Analiza SWOT. 

Tabela 53. Tabela SWOT dla obszaru interwencji adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne 
zagrożenia środowiska. 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

- funkcjonuje powiatowy plan zarządzania 
kryzysowego z wyszczególnieniem 

- występujące główne szlaki komunikacyjne na 
których przewożone są substancje 
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poszczególnych zagrożeń na terenie powiatu 
oraz  sposobów i procedur postępowania, 

- doposażanie straży pożarnej w sprzęt do 
ratownictwa  chemiczno-ekologicznego, 

- opracowane dokumenty strategiczne związane 
z ryzykiem powodziowym (m.in. mapy 
zagrożenia powodziowego), 

- zbiornik Włodzienin 

niebezpieczne, 
- brak realizacji zaplanowanych zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- poprawa bezpieczeństwa na drogach  (budowa, 
modernizacja), 

- zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych 
awarii przemysłowych - modernizacja zakładów, 

- podejmowanie działań na etapie zarządzania 
planami zagospodarowania przestrzennego 

- zagrożenia  pożarowe - głównie na obszarach 
leśnych, 

- zagrożenia pożarowe, chemiczne oraz 
ekologiczne na drogach i liniach kolejowych, 

- zagrożenia  chemiczne  i ekologiczne - 
wynikające głównie z magazynowania 
i stosowania przez zakłady przemysłowe 
materiałów i surowców niebezpiecznych, 

- nieprzewidywalność zdarzeń pogodowych i 
hydrologicznych, 

- duże ryzyko negatywnych skutków powodzi 
 
5.9.4. Tendencje zmian. 
Największe zagrożenie związane jest z transportem drogowym. Awarie mogą mieć miejsce 
również na terenie przedsiębiorstw na terenie powiatu, których ilość co roku wzrasta. W ocenie 
zagrożeń poważnymi awariami należy zwrócić uwagę na zakłady, które nie zostały zaliczone do 
kategorii ZDR i ZZR, ze względu na relatywnie mniejsze ilości substancji, niż ustalone 
w kryteriach kwalifikacyjnych. Ponadto, część substancji, klasyfikowanych jako żrące, szkodliwe 
lub drażniące nie została ujęta w kryteriach kwalifikacyjnych dla obiektów zagrożonych 
poważną awarią przemysłową. Takie substancje są często stosowane w przedsiębiorstwach, 
a ich uwolnienie do otoczenia w wyniku awarii może również stanowić zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi oraz dla środowiska. 
Wzrastająca ilość zakładów zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Ryzyko to jest 
zwiększone również ze względu na rosnący ruch pojazdów na terenie powiatu w ramach 
istniejącej, i stosunkowo obciążonej sieci komunikacyjnej. 
 
5.9.5. Zagadnienia horyzontalne 

a) adaptacja do zmian klimatu - opisana w rozdz. 5.9., 
b) nadzwyczajne zagrożenia środowiska – opisane w rozdz. 5.9.2. 
c) działania edukacyjne – kontynuacja - prowadzone będą w ramach edukacji ekologicznej 
dla wszystkich obszarów interwencji, 
d) monitoring środowiska – prowadzony będzie przez Państwową Straż Pożarną, jednostki 
Policji, Nadleśnictwa, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, organizacje pozarządowe. 

5.10. Działania edukacyjne. 

Rola edukacji ekologicznej w procesie realizacji polityki środowiskowej, a więc i obowiązków 
ekologicznych, jest szczególnie istotna. Nie chodzi również tylko o edukację w ścisłym tego 
słowa znaczeniu, czyli proces nauczania, świadczony w ramach systemu oświaty, ale 
o kształtowanie świadomości ekologicznej w każdej dziedzinie życia, mającej jakikolwiek 
związek z ochroną środowiska.  
Na terenie Powiatu Głubczyckiego prowadzone będą działania (realizowane tak przez powiat 
jak i przez gminy oraz inne organizacje), stanowiące kontynuację realizacji działalności 
edukacyjnej obejmującej mieszkańców gmin w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów i ograniczenia ich powstawania, propagowania postaw i zachowań motywujących 
ludność do oszczędzania wody, uświadomienia problemu ochrony powietrza (propagowanie 
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informacji o możliwościach stosowania proekologicznych źródeł ciepła, termomodernizacji 
i działalności funduszy proekologicznych).  

5.10.1. Analiza SWOT. 

Tabela 54. Tabela SWOT dla działań edukacyjnych. 
MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 
SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

- duże zaangażowanie władz powiatu i gmin w 
działania edukacyjne, 

- popularność prowadzonych akcji edukacyjnych w 
placówkach oświatowych 

- niska świadomość społeczna w zakresie stopnia 
zanieczyszczenia środowiska i zagrożeń 
wynikających ze złego stanu środowiska dla 
ludzi i przyrody, 

- mała świadomość społeczeństwa co do praw w 
zakresie udziału w postępowaniach jakie 
powinny odbywać się z udziałem społeczeństwa, 

- brak mpzp dla części terenów w gminach, 
SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 
ZAGROŻENIA 

(czynniki zewnętrzne) 

- dostęp do funduszy europejskich z 
przeznaczeniem na działania podnoszące 
świadomość społeczną w zakresie ochrony 
środowiska, 

- edukacja różnych grup dzieci, młodzieży i 
dorosłych w zakresie OZE, 

- systematyczność działań prowadzonych w 
placówkach edukacyjnych, 

- upowszechnienie i rozwój technologii 
multimedialnych, internetowych, aplikacji 
mobilnych umożliwiających publikację danych o 
środowisku 

- ograniczone środki na prowadzenie działań w 
placówkach oświatowych, 

- brak krajowych autorytetów moralnych 
kształtujących właściwe postawy 
prośrodowiskowe, 

- promowanie głównie konsumpcyjnego stylu 
życia 

 

5.10.2. Tendencje zmian 

Edukacja ekologiczna prowadzona jest przez różne jednostki na terenie powiatu, 
wielopłaszczyznowo, w ramach prowadzenia działań w różnych komponentach środowiska. 
Działania prowadzone są od wielu już lat i będą prowadzone w latach kolejnych. Coraz częściej 
oprócz tradycyjnych form (np. konkursy, akcje, zakup wydawnictw) do arsenału środków 
przekazu angażowane są tzw. nowe media, przekazy internetowe i aplikacje mobilne.  
Oczekiwane zmiany i tendencje w zakresie edukacji ekologicznej powinny być związane z: 

- uruchamianiem nowych mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, 
- zwiększaniem poziomu jakości działań edukacyjnych, 
- zapewnieniem szerszego udziału społecznego, 
- poprawą funkcjonowania i obsługi współczesnych kanałów dostępu do informacji. 
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6. OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ Z PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA DLA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ 
NA LATA 2021-2024. 
Obecny dokument – Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-
2024 z perspektywą na lata 2025-2028 jest kontynuacją Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Głubczyckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. Program Ochrony 
Środowiska Powiatu Głubczyckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 został 
przyjęty Uchwałą Nr XXIV/156/2016 Rady Powiatu Głubczyckiego z dnia 24 października 
2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 
2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024”. Przyjęty dokument nie jest aktem prawa 
miejscowego, ma jedynie charakter kierunkowy, wyznaczone i opisane w nim zadania są 
wytyczną dla realizowania polityki środowiskowej na terenie powiatu, stawiając jednocześnie 
szereg zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych do wykonania w ciągu 4 kolejnych lat. 
Wytyczone zadania mają w sposób optymalny pomagać kształtować ład przestrzenny, zgodny 
z bieżącymi wymogami ochrony środowiska. Realizacja części zadań wymaga dużych 
nakładów finansowych i współdziałania – tak urzędów administracji publicznej, jak 
i przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Efekty realizacji wytyczonych zadań 
obserwowane są zwykle w długim horyzoncie czasowym, przy założonej ciągłości realizacji 
zadań poprawy i utrzymania stanu środowiska.  
Powiat Głubczycki systematycznie realizuje zadania poprawiające stan środowiska naturalnego  
(w zakresie m.in. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej,  
ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody i krajobrazu, edukacji 
ekologicznej,). Przygotowane zostały (w formie osobnych dokumentów) raporty z realizacji 
programu ochrony środowiska Powiatu Głubczyckiego: 

- za lata 2016-2017, 
- za lata 2018-2019, 

których zapisy wskazują na systematyczną  realizację zadań poprawiających stan środowiska 
naturalnego we wszystkich obszarach interwencji. 
Ocena stopnia realizacji zadań wytyczonych w przyjętym Programie Ochrony 
Środowiska: 
Przyjęty Program Ochrony Środowiska formułował zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne tak 
dla Powiatu Głubczyckiego, jak również dla szeregu instytucji i przedsiębiorstw uczestniczących 
w wywieraniu wpływu na stan środowiska na terenie powiatu. Określenie stanu ich realizacji nie 
jest sprawą oczywistą i prostą ze względu na szereg elementów wpływających na realizację 
zadań, w tym m.in.: 

- zmiany sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju, województwa, powiatu, 
- zmiany priorytetów realizacyjnych w okresie obowiązywania programu, 

DZIAŁANIA SYSTEMOWE: 
Edukacja ekologiczna: 
Zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej traktowane są priorytetowo, ze względu na 
świadomość pokładania w tym elemencie ochrony środowiska znacznych nadziei 
i spodziewanych korzyści w długoterminowym horyzoncie czasu. Realizowane były głównie 
przez placówki oświatowe z terenu powiatu, nadleśnictwa oraz przez organizacje pozarządowe. 
Do najważniejszych akcji i projektów realizowanych na terenie powiatu zalicza się: 

- zbiórki zużytych baterii, 
- konkursy przyrodniczo – edukacyjne, 
- olimpiady wiedzy edukacyjnej. 

Starostwo Powiatowe w Głubczycach jest współorganizatorem prowadzonego corocznie. 
konkursu ekologicznego pn. „Czyste powietrze wokół nas”.  Celem konkursu jest: 

- poszerzanie wiedzy o szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, 
- skutkach i przyczynach złej jakości powietrza atmosferycznego, 
- propagowanie postaw proekologicznych, 
- integracja środowiskowa.  

Prowadzono działania zmierzające do szerszego udostępnienia informacji o środowisku 
i działaniach proekologicznych w Powiecie. Informacje o środowisku umieszczane są, zgodnie 
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z ustawą 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. 2018 poz. 2081 - tekst jednolity), na stronie internetowej Starostwa Powiatu 
Głubczyckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Zarządzanie środowiskowe: 
Zgodnie z terminami określonymi w dokumentach nadrzędnych przygotowywane są 
odpowiednie dokumenty właściwe dla szczebla powiatowego przez Starostwo Powiatowe oraz 
dla szczebla gminnego przez urzędy gmin/miast. 
Realizowane zadania przebiegały zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. W zarządzaniu 
środowiskiem wykorzystywane są: 

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminach, 
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
- Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,  
- Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, 
- strategie rozwoju gmin Powiatu Głubczyckiego, 
- gminne programy ochrony środowiska, 
- gminne ewidencje zabytków, 
- inwentaryzacje przyrodnicze gmin, 
- programy edukacji ekologicznej, 
- programy rewitalizacji, 
- waloryzacje przyrodnicze, 
- plany gospodarki niskoemisyjnej. 

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH. 
Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej, ochrona przyrody: 
Zadania związane z ochroną przyrody realizowane są na bieżąco przez Powiat Głubczycki 
i poszczególne gminy z terenu powiatu. Zadania w zakresie zachowania i ochrony zasobów 
przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych prowadzone były głównie przez 
Nadleśnictwa Prudnik i Rudy Raciborskie. Prowadzono zalesienia i zadrzewienia w ramach 
ochrony i zwiększania różnorodności biologicznej, realizowano plan gospodarczy utrzymania 
lasów. Prowadzono nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych. 
Realizowane zadania własne związane były m.in. z rewitalizacją terenów zielonych i parków 
przypałacowych, inwentaryzacją drzewostanów oraz zadań pozostałych, dotyczących realizacji 
zieleni urządzonej, jej bieżącego utrzymania na terenach rekreacyjno wypoczynkowych, 
wypoczynkowego zagospodarowania terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo. 
Utrzymywano obecne na terenie powiatu formy ochrony przyrody i obszary prawnie chronione, 
tworzono nowe ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne. Prowadzono pielęgnację i wycinkę drzew 
oraz nasadzenia. 
Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018 w zakresie zasobów przyrody 
przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 55. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018. 

Wskaźnik 2015 2018 Uwagi 

Powierzchnia obszarów prawnie 
chronionych w ha 

8 416,92 9 632,14 
W roku 2016 i 2017 nastąpił wzrost 
powierzchni obszarów prawnie 
chronionych łącznie o 1215,22 ha 

Powierzchnia rezerwatów w ha 94,82 101,75 
W 2017 roku nastąpił wzrost 
powierzchni rezerwatów o 6,93 ha 

Powierzchnia Obszarów Chronionego 
Krajobrazu w ha 

8 322,10 9 530,39 
W 2016 roku powierzchnia 
Obszarów Chronionego Krajobrazu 
wzrosła o 1 208,29 ha. 

Powierzchnia parków krajobrazowych 
w ha 

0,00 0,00 
Powierzchnia parków 
krajobrazowych pozostała bez 
zmian. 

Liczba pomników przyrody szt. 9 9 
Liczba pomników przyrody 
pozostała bez zmian. 
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Wskaźnik lesistości % 6,4 6,4 
Wskaźnik lesistości pozostał bez 
zmian. 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 
 
Ochrona powierzchni ziemi: 
Kontynuowano szkolenia dla rolników z zakresu Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, 
promowano rolnictwo ekologiczne i agroturystykę. Zadania w zakresie ochrony powierzchni 
ziemi realizowane były także w ramach wprowadzania odpowiednich zapisów w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, wprowadzając działania prewencyjne, m.in. 
dotyczące strefowania poszczególnych zamierzeń, stref ochronnych, granic obszarów. 
Wykonano m.in. zadania związane z rekultywacją terenów zdegradowanych oraz likwidacją 
dzikich wysypisk (realizowane głównie przez gminy).  
POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO. 
Ochrona powietrza atmosferycznego: 
Zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego oraz z poprawą jego jakości 
realizowane były w zakresie: 

- przeprowadzania szeregu działań termomodernizacyjnych obiektów prywatnych, 
- przeprowadzania szeregu działań termomodernizacyjnych obiektów użyteczności 

publicznej, 
- modernizacji systemów grzewczych, 
- modernizacji układów komunikacyjnych w celu upłynnienia ruchu samochodowego oraz 

poprawy stanu technicznego dróg,  
- opracowania i realizacji gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej, 
- przebudowy, modernizacji oraz poprawy stanu zaplanowanych odcinków dróg, 
- prowadzonych działań związanych z edukacją ekologiczną, 
- promocji czystych ekologicznie systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii, 

promocji oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii, 
- realizacji programu ochrony powietrza przez wyznaczone podmioty, 
- dofinansowania dla mieszkańców do kosztów wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, 
- przeprowadzania kontroli na stacjach diagnostycznych na terenie powiatu, kontrola 

prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów. 
Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach, w rozdziale Centrum 
Zarzadzania Kryzysowego znajduje się zakładka Monitoring powietrza, gdzie udostępnione są 
dane pomiarowe z systemu monitoringu jakości powietrza w województwie opolskim. 
Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018 w zakresie ochrony powietrza 
atmosferycznego przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 56. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018. 

Wskaźnik 2015 2018 Uwagi 

Emisja zanieczyszczeń 
pyłowych z zakładów 
szczególnie uciążliwych w Mg 

96 52 
Nastąpił spadek emisji zanieczyszczeń 
pyłowych o 44 Mg/rok 

Emisja zanieczyszczeń 
gazowych z zakładów 
szczególnie uciążliwych w Mg 

6 652 7 876 
Nastąpił wzrost emisji zanieczyszczeń 
gazowych o 1 224 Mg 

Zgazyfikowanie powiatu 44,8 45,2 
Nastąpił wzrost wskaźnika gazyfikacji 
powiatu o 0,4 punktu procentowego 

Odbiorcy gazu ogrzewający 
mieszkania gazem 

2 475 2 623 
Nastąpił wzrost liczby odbiorców 
ogrzewających mieszkania gazem o 
148 odbiorców 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 
 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno-ściekowa: 
Realizowano zadania związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej i kolejnymi podłączeniami do 
sieci oraz wykonaniem zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
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(gminy). Zadania związane z pomiarami i bieżącym monitoringiem wód realizowane były przez 
RWMŚ-WIOŚ Opole. Prowadzono działania kontrolne, mające na celu przeciwdziałanie 
odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie 
nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków przemysłowych.  
Prowadzono działania propagujące oszczędzanie wody, zmniejszania wodochłonności 
w przemyśle. Duża część zadań w tym obszarze, ze względu na posiadane kompetencje 
realizowana była przez gminy z terenu powiatu, spółki wodne oraz przedsiębiorstwa komunalne 
- związane były głównie z porządkowaniem gospodarki ściekowej w gminach (budowa 
kanalizacji sanitarnej), modernizacjami oczyszczalni ścieków, przygotowaniem technicznym 
inwestycji gospodarki ściekowej. 
Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018 w zakresie ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz zasobów wód przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 57. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018. 

Wskaźnik 2015 2018 Uwagi 

Zwodociągowanie powiatu 95,3 95,3 
Wskaźnik zwodociągowania powiatu nie 
uległ zmianie 

Skanalizowanie powiatu 59,2 60,1 
Nastąpił wzrost wskaźnika 
skanalizowania powiatu o 0,9 punktu 
procentowego. 

Wielkość komunalnych 
oczyszczalni ścieków w RLM 

82 889 83 686 
Nastąpił wzrost wskaźnika RLM o 797 

Zużycie wody na 1 mieszkańca 33,3 30,7 
Nastąpił spadek średniego zużycia wody 
na mieszkańca powiatu o 2,6 m3 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych.  
 
Gospodarka odpadami: 
Zadania z zakresu gospodarki odpadami realizowane były przede wszystkim przez Gminy, 
które wdrożyły, a następnie usprawniały nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Ponadto wspierano działania z edukacji ekologicznej związane z właściwym gospodarowaniem 
odpadami oraz udzielano dofinansowań na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest. 
Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2017-2018 w zakresie gospodarki odpadami 
przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 58. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2017-2018. 

Wskaźnik 2017 2018 Uwagi 

Masa zebranych odpadów 
komunalnych (ogółem) [Mg] 

18 973,060 17 823,360 
Ogólna ilość odpadów komunalnych 
zebrana z terenu powiatu w latach 
2017-2018 zmalała o ok. 6 % 

Masa odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie [Mg] 

6 736,600 6 692,110 
Ilość odpadów komunalnych zebrana 
z terenu powiatu w sposób selektywny, 
w latach 2017-2018  zmalała o ok. 1 %  

Udział odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie w ogólnej 
masie zebranych odpadów [%] 

35,5 37,5 

Udział odpadów komunalnych 
zebranych w sposób selektywny 
w stosunku do ogólnej ilości zebranych 
z terenu powiatu odpadów, w latach 
2017-2018 wzrósł o 2 punkty 
procentowe 

Źródło: Opracowane na podstawie danych z: Analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
poszczególnych Gmin Powiatu Głubczyckiego za 2017 i 2018 r., GUS 

 
Ochrona przed hałasem: 
Realizowane zadania związane były głównie z: 

- modernizacją dróg powiatowych i gminnych, 
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- budową obwodnic, 
-  uwzględnianiem ochrony przed hałasem na etapie wprowadzania zmian do studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego (np. określenia wpływu lokalizacji przedsięwzięć 
uciążliwych dla środowiska w zakresie hałasu), 
- prowadzeniem monitoringu hałasu przez RWMŚ-WIOŚ w Opolu. Realizowane były również 
przewidziane działania zawarte w Programie Ochrony środowiska przed hałasem (na 
wyznaczonych odcinkach dróg).  

Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018 w zakresie ochrony przed hałasem 
przedstawia tabela poniżej: 

 
Tabela 59. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018. 

Wskaźnik 2015 2018 Uwagi 

Liczba pojazdów ogółem 
zarejestrowanych na terenie powiatu 

38 324 40 860 
Nastąpił wzrost liczby pojazdów ogółem 
o 2 536 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 
 

Promieniowanie elektromagnetyczne: 
W kompetencjach Starosty leży przyjmowanie zgłoszeń dot. promieniowania niejonizującego 
(m.in. stacje bazowe telefonii komórkowych BTS). 
Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018 w zakresie ochrony przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 60. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018. 

Wskaźnik 2015 2018 Uwagi 

Średnie natężenie PEM dla małych 
miast województwa opolskiego V/m 

0,27 0,44 

Nastąpił wzrost średniego natężenia 
PEM dla małych miast województwa 
opolskiego o 0,17 V/m (średnie 
natężenie poniżej wartości 
dopuszczalnej wynoszącej 7 V/m) 

Średnie natężenie PEM dla terenów 
wiejskich województwa opolskiego 
V/m 

0,19 <0,2 

Wartość średniego natężenia PEM dla 
terenów wiejskich województwa 
opolskiego praktycznie pozostała bez 
zmian. 

Źródło: RWMŚ-WIOŚ w Opolu
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7. CELE I KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2028 ROKU.  

Tabela 61. Cele i kierunki ochrony środowiska. 

Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość 
docelowa 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

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

A.1. Kierunek interwencji: Zarządzanie regionalne ochroną powietrza. Monitoring realizacji programów ochrony powietrza 

 

Substancje, których 
stężenia przekroczyły 
wartości dopuszczalne 
lub wartości 
dopuszczalne 
powiększone 
o margines tolerancji – 
klasyfikacja strefy 
w której leży powiat 

Klasa C: PM10, 
B(a)P 

Wszystkie 
substancje w klasie A 

Opracowanie i monitoring realizacji obecnych programów 
ochrony powietrza dla strefy opolskiej 

Zarząd Województwa, 
Sejmik Województwa 

Określone 
w tabeli nr 
64 

A.2. Kierunek interwencji: Realizacja zadań wskazanych w programach ochrony powietrza (POP) 

    Realizacja zadań zgodnie z treścią POP dla strefy opolskiej 

Powiat Głubczycki, Gminy 
Powiatu Głubczyckiego, 
przedsiębiorstwa 
energetyczne, admi-
nistratorzy i właściciele 
budynków oraz inne 
podmioty wskazane w 
POP 

Określone 
w tabeli nr 
64 

A.3. Kierunek interwencji: Działalność kontrolno-pomiarowa w zakresie czystości powietrza atmosferycznego 

    Monitoring zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 
Kontrole realizacji wymagań decyzji o pozwoleniu na 
korzystanie ze środowiska i inna działalność kontrolna 

Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska, 
Departament Monitoringu 

Określone 
w tabeli nr 
64 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość 
docelowa 

Środowiska, Regionalny 
Wydział Monitoringu 
Środowiska w Opolu 

A.4. Kierunek interwencji: Działania służące minimalizacji oddziaływania niewydajnych lokalnych źródeł ciepła 

    

Podłączanie odbiorców ciepła do instalacji ciepłowniczych 
właściciele/zarządcy 
nieruchomości 

Określone 
w tabeli nr 
64 

Podłączanie odbiorców ciepła do instalacji gazowej 
właściciele/zarządcy 
nieruchomości 

Wymiana/modernizacja systemów ogrzewania 
właściciele/zarządcy 
nieruchomości 

Rozwój sieci przesyłowych gazu, energii elektrycznej i sieci 
ciepłowniczych 

Przedsiębiorstwa 
energetyczne, zakłady 
gazownicze, ciepłownie 

Termomodernizacja budynków 
właściciele/zarządcy 
nieruchomości 

A.5. Kierunek interwencji: Realizacja zadań obowiązujących planów gospodarki niskoemisyjnej gmin 

    Zgodnie z treścią PGN dla gmin  
Gminy Powiatu 
Głubczyckiego 

Określone 
w tabeli nr 
64 

A.6. Kierunek interwencji: Poprawa jakości powietrza w Powiecie Głubczyckim 

    

Przeprowadzenie badań emisji zanieczyszczeń w 
wyznaczonych punktach 

Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska, 
Departament Monitoringu 
Środowiska, Regionalny 
Wydział Monitoringu 
Środowiska w Opolu 

Określone 
w tabeli nr 
64 

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

RWMŚ-WIOŚ w Opolu, 
Starosta Głubczycki – w 
ramach wydanych 
pozwoleń na 
wprowadzanie gazów i 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość 
docelowa 

pyłów do powietrza,  
Burmistrzowie, Wójtowie 
Gmin Powiatu 
Głubczyckiego, Straże 
miejskie 

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

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego, Powiat 
Głubczycki, organizacje 
pozarządowe 

A.7. Kierunek interwencji: Rozwój sieci drogowej i kolejowej, rozwój infrastruktury rowerowej 

    Realizacja zadań przewidzianych planami Generalne Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Opolu 

GDDKiA Oddział w Opolu, 
ZDW w Opolu 

Określone 
w tabeli nr 
64 

A.8. Kierunek interwencji: Ograniczanie emisji komunikacyjnej 

    

Poprawa stanu technicznego dróg, zmiany w organizacji ruchu 
komunikacyjnego na terenach miejskich. Sprzątanie dróg 
przez ich zarządców. 

GDDKiA, Zarządy dróg, 
Powiat Głubczycki, Gminy 
Powiatu Głubczyckiego 

Określone 
w tabeli nr 
64 

Poprawa stanu taboru komunikacyjnego na terenie powiatu 
Przedsiębiorstwa 
komunikacyjne 

 

A.9. Kierunek interwencji: Rozwój energetyki odnawialnej 

    

Wspieranie  projektów  w  zakresie  budowy  urządzeń  i  
instalacji  energii odnawialnej 

Powiat Głubczycki, Gminy 
Powiatu Głubczyckiego, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, 
Fundusze Unijne 

Określone 
w tabeli nr 
64 Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii 

oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie 
energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki 

Powiat Głubczycki, Gminy 
Powiatu Głubczyckiego, 
organizacje pozarządowe 

Realizacja instalacji OZE w obiektach na terenie powiatu 
Powiat Głubczycki, Gminy 
Powiatu Głubczyckiego, 
właściciele obiektów 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość 
docelowa 

A.10 Kierunek interwencji: Działania inwestycyjne w obszarze redukcji emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych 

    
Zadania realizowane lokalnie przez zarządzających 
instalacjami przemysłowymi w celu redukcji emisji 
zanieczyszczeń atmosferycznych. 

Zarządzający instalacjami 
przemysłowymi 

Określone 
w tabeli nr 
64 

Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 

Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego na terenie powiatu 

B.1. Kierunek interwencji: Realizacja działań ochrony środowiska przed hałasem 

 Maksymalna wartość 
wskaźnika M, 
wyrażonego 
wskaźnikiem LDWN i LN 

*dla LDWN: 

7,24, 
dla LN: 

0,55 

brak 
przekroczeń 

Działania inwestycyjne i organizacyjne zakładów prze-
mysłowych oraz zarządzających infrastrukturą komunikacyjną 

Firmy prowadzące 
działalność gospodarczą, 
zarządzający instalacjami 

Określone 
w tabeli nr 
64 

Modernizacja nawierzchni dróg. 
 Usprawnianie organizacji ruchu drogowego 

Zarządcy dróg, Powiat 
Głubczycki, Gminy 
Powiatu Głubczyckiego 

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

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego 

Budowa ścieżek rowerowych 
Powiat Głubczycki, Gminy 
Powiatu Głubczyckiego 

Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego 
Gminy Powiatu 
Głubczyckiego 

Propagowanie publicznego transportu drogowego 

Powiat Głubczycki, Gminy 
Powiatu Głubczyckiego, 
przedsiębiorstwa 
transportowe 

B.2. Kierunek interwencji: Monitorowanie stanu środowiska w zakresie zagrożenia hałasem 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość 
docelowa 

    
Prowadzenie okresowych pomiarów hałasu przez za-
rządzających drogami i liniami kolejowymi, oraz opracowanie 
map akustycznych 

Zarządzający infra-
strukturą komunikacyjna 
(GDDKiA Oddział Opole, 
ZDW w Opolu, PKP-PLK 
S.A.) 

Określone 
w tabeli nr 
64 

B.3. Kierunek interwencji: Realizacja działań zapobiegających powstania sytuacji konfliktowych w zakresie oddziaływania akustycznego 

 

   
Uwzględnianie w opracowaniach ekofizjograficznych informacji 
o stanie zagrożenia hałasem w środowisku. 

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego 

Określone 
w tabeli nr 
64    

Wprowadzanie do zapisów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego informacji zgodnie z art. 
115 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego 

Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z 
wymogami obowiązujących przepisów prawnych w zakresie 
ochrony środowiska (na wniosek) 

Sejmik województwa, 
Rada Powiatu 
Głubczyckiego 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Cel: Utrzymanie poziomu PEM na obecnym poziomie 

C.1. Kierunek interwencji: Monitoring stanu środowiska w zakresie PEM 

 

Średnia wartość PEM* 
dla terenów: 
- małych miast, 
- terenów wiejskich 

 
 

0,44 V/m 
<0,2 V/m 

Wartość 
docelowa mieści 
się w zakresie 

wartości 
dopuszczalnych 

Monitoring stanu środowiska w zakresie PEM RWMŚ-WIOŚ w Opolu 
Określone 
w tabeli nr 
64 

C.2. Kierunek interwencji: Działania w zakresie kontroli i planowania przestrzennego 

    

Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem zapisów dotyczących 
ochrony przed promieniowaniem. 

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego Określone 

w tabeli nr 
64 Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony 

środowiska w zakresie przestrzegania obowiązujących 
przepisów  w zakresie promieniowania elektromagnetycznego 

RWMŚ-WIOŚ w Opolu 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość 
docelowa 

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

Sejmik województwa, 
Rada Powiatu 
Głubczyckiego 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

Cel: Niepogarszanie stanu wód 

D.1. Kierunek interwencji: Monitoring stanu środowiska w zakresie jakości wód powierzchniowych 

 

Stan/potencjał 
ekologiczny w 
badanych JCWP na 
terenie powiatu* 

Stan/potencjał 
ekologiczny: 
Osobłoga od 

Prudnika do Odry: 
umiarkowany, 

Psina do Suchej 
Psiny włącznie: 

zły, 
Troja do Morawy 

włącznie: 
umiarkowany 

dobry i 
powyżej 
dobrego 

Monitoring wód powierzchniowych 
RWMŚ-WIOŚ w Opolu, 
PGW WP 

Określone 
w tabeli nr 
64 

D.2. Kierunek interwencji: Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

    

Realizacja  przedsięwzięć  modernizacyjnych  w  systemach  
zaopatrzenia  w  wodę, ukierunkowanych na zmniejszenie 
własnych  strat wody, realizacja przedsięwzięć 
modernizacyjnych w systemach kanalizacyjnych 

Przedsiębiorstwa  
wodnokanalizacyjne, 
podmioty gospodarcze 

Określone 
w tabeli nr 
64 

D.3. Kierunek interwencji: Poprawa jakości wód 

    

Kontynuacja  działań  związanych  z  realizacją  inwestycji 
wskazanych  w  Krajowym  Programie  Oczyszczania  Ścieków  
Komunalnych,  w  ramach wyznaczonych aglomeracji 

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego, Sejmik 
Wojewódzki 

Określone 
w tabeli nr 
64 Obniżenie  ładunków  zanieczyszczeń  (w  szczególności  w  

zakresie  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
Zakłady przemysłowe 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość 
docelowa 

wodnego)  ze ścieków przemysłowych 
Odbudowa rowów przydrożnych w pasach dróg powiatowych Powiat Głubczycki 

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

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego, RWMŚ-
WIOŚ w Opolu, 
organizacje pozarządowe, 
ARiMR 

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

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego 
 

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego 

D.4. Kierunek interwencji: Ograniczenie zasięgu i skutków powodzi 

 

   
Aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego 

Prezes PGGW WP we 
współpracy z RZGW Określone 

w tabeli nr 
64 Aktualizacja map zagrożenia i map ryzyka powodziowego 

Prezes PGGW WP we 
współpracy z RZGW  

Wspieranie i rozwój małej retencji wodnej 
Prezes PGGW WP, 
Nadleśnictwa Prudnik i 
Rudy Raciborskie 

 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

Cel: Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin 

E.1. Kierunek interwencji: Pobudzanie aktywności potencjalnych przedsiębiorców w zakresie możliwości poszukiwania i eksploatacji kopalin 

 
Roczne wydobycie 
surowców [tys. ton]* 

Kamienie 
drogowe i 

budowlane: 304 
Kruszywa 

naturalne: 106 

 

Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych 
geologicznych 

Marszałek Województwa 
Opolskiego, Starosta 
Głubczycki 

Określone 
w tabeli nr 
64 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość 
docelowa 

E.2. Kierunek interwencji: Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w eksploatowanych złożach 

    
Kontrola stanu faktycznego wydobywania kopalin pod 
względem wymaganej koncesji i naruszania warunków 
koncesji 

Marszałek Województwa 
Opolskiego, Starosta 
Głubczycki, Okręgowy 
Urząd Górniczy w 
Gliwicach 

Określone 
w tabeli nr 
64 

E.3. 
Kierunek interwencji: Poprawa dostosowania działań w zakresie planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji do potrzeb ochrony kopalin, 
również w obrębie złóż nieeksploatowanych 

    

Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego i 
w innych dokumentach planistycznych wszystkich 
udokumentowanych złóż wraz z zapisami uniemożliwiającymi 
ich trwałe zainwestowanie 

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego, Marszałek 
Województwa Opolskiego Określone 

w tabeli nr 
64 Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i 

zagospodarowania gruntów na cele rolnicze i inne, 
określających stopień ograniczenia lub utraty wartości 
użytkowej gruntów, zdewastowanych lub zdegradowanych 

Starosta Głubczycki 

Obszar interwencji: Gleby 

Cel: Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania oraz kierunków i intensywności produkcji do ich naturalnego 
potencjału przyrodniczego 

F.1. 
Kierunek interwencji: Promowanie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie programów działań proekologicznych oraz zwiększanie świadomości 
rolników w zakresie ochrony i racjonalnego użytkowania gleb 

 

Powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych w 
ciągu roku ogółem ha*, 
Powierzchnia gruntów 
wymagających 
rekultywacji ogółem w 
ha 

0 
61,09 

 

Wdrażanie programów, metod gospodarowania i technologii 
produkcji korzystnych dla środowiska zgodnie z zasadami 
Dobrej Praktyki Rolniczej 

OODR, właściciele 
gospodarstw rolnych 

Określone 
w tabeli nr 
64 Realizacja  intensywnych  szkoleń  dla  rolników,  w  

szczególności  w ramach programów rolno-środowiskowych 
OODR, ARiMR, 
organizacje pozarządowe 

F.2. Kierunek interwencji: Ochrona gleb o najlepszych walorach użytkowych i wartościowych z punktu widzenia przyrody 

    Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi, w tym RWMŚ-WIOŚ w Opolu, Określone 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość 
docelowa 

identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
ziemi lub gleby 

Powiat Głubczycki, Izby 
Rolnicze, Stacje 
chemiczno – rolnicze, 
właściciele gruntów 

w tabeli nr 
64 

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

Właściciele gruntów, 
ARiMR, OODR 

F.3. Kierunek interwencji: Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną 

    

Tworzenie przeciwwietrznych pasów zieleni, w tym wzdłuż 
dróg, oraz zalesianie terenów o dużym nachyleniu, 
zagrożonych erozją wodną, nieprzydatnych dla gospodarki 
rolnej 

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego, Zarządcy 
dróg, właściciele gruntów Określone 

w tabeli nr 
64 Ograniczanie erozji wodnej i wietrznej gleby poprzez możliwie 

jak najdłuższe utrzymywanie pokrywy roślinnej w postaci 
wprowadzenia upraw wieloletnich oraz wsiewek i poplonów 

Właściciele gruntów, 
ARiMR 

Cel: Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na powierzchnię ziemi (zwłaszcza zmniejszanie udziału terenów 
o przekształconej i zanieczyszczonej powierzchni ziemi) 

F.4. Kierunek interwencji: Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i remediacja zanieczyszczonych terenów poprzemysłowych 

    

Rekultywacja terenów, na których występuje zanieczyszczenie 
gleb, ziemi lub niekorzystne przekształcenie terenu, w tym 
poprzemysłowych i starych składowisk 

Właściciele i zarządcy 
terenów, Gminy Powiatu 
Głubczyckiego 

Określone 
w tabeli nr 
64 

Zalesianie, zakrzewianie terenów zdegradowanych 
Właściciele i zarządcy 
terenów 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Cel: Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz 
rozbudowa niezbędnej infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich efektywny recykling 

G.1. Kierunek interwencji: Minimalizacja składowanych odpadów poprzez: 
- rozbudowę infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
- budowę nowych oraz rozbudowę instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu), termicznego przekształcania z odzyskiem energii 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość 
docelowa 

oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów, udoskonalanie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

 

Masa zebranych 
odpadów komunalnych 
(ogółem) [Mg]* 

Gm. Głubczyce 
- 8 589,93 Mg 

Gm. Baborów – 
1 776,66 Mg 
Gm. Kietrz 

- 5 087,58 Mg 
Gm. Branice 

- 2 369,39 Mg 

Oczekiwana 
tendencja 

zmniejszenia 

Udział gmin w realizacji regionalnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi obejmującego działania m .in. w 
zakresie: 
- selektywnego zbierania odpadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem: odpadów ulegających biodegradacji oraz 
surowców wtórnych, 

- przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub 
unieszkodliwiania, 

- prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych, z zakresu 
gospodarki odpadami 

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego  
 

Określone 
w tabeli nr 
64 

Masa zebranych 
selektywnie odpadów 
komunalnych (ogółem) 
[Mg]* 

Gm. Głubczyce 
- 3 064,76 Mg 

Gm. Baborów – 
946,97 Mg 
Gm. Kietrz 

- 1 503,67 Mg 
Gm. Branice 

- 1 176,71 Mg 

Oczekiwana 
tendencja 
wzrostu 

Udział odpadów 
komunalnych 
zebranych selektywnie 
w ogólnej masie 
zebranych odpadów 
[%]* 

Gm. Głubczyce 
- 35,7 

Gm. Baborów – 
53,3 

Gm. Kietrz 
- 29,6 

Gm. Branice 
- 49,7 

Określony w 
KPGO 

Zbiórka i zagospodarowanie odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych pochodzących z sektora komunalnego 

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego, podmioty 
zajmujące się gospodarką 
odpadami na terenie gmin 

G.2. Kierunek interwencji: Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 

 

Ilość wyrobów 
azbestowych 
pozostała do usunięcia 
[Mg]* 

11 615,836 
0 

do 
2032 r. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu, 
w tym m. in.: 
- dofinansowanie usuwania ww. wyrobów 

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego, 
WFOŚiGW 

Określone 
w tabeli nr 
64 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość 
docelowa 

Cel: Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej 

H.1. 
Kierunek interwencji: Ochrona i wzmocnienie ochrony form ochrony przyrody, w tym przywrócenie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w ramach sieci Natura 2000 i innych form ochrony przyrody 

 

Udział powierzchni 
obszarów prawnie 
chronionych w 
powierzchni ogółem w 
%* 

14,3  

Ochrona  dolin  rzecznych  oraz  innych  korytarzy  
ekologicznych,  a  także obszarów wodno-błotnych 

Marszałek Województwa 
Opolskiego, RDOŚ w 
Opolu, Gminy Powiatu 
Głubczyckiego, 
organizacje pozarządowe 

Określone 
w tabeli nr 
64 Prowadzenie  ochrony  czynnej  siedlisk  chronionych,  w  

szczególności  muraw kserotermicznych i łąk wilgotnych, a 
także restytucja, translokacja, ochrona exsitu, eksterminacja 
gatunków obcego pochodzenia 

Zarząd Województwa 
Opolskiego, Gminy 
Powiatu Głubczyckiego 

H.2. Kierunek interwencji: Obejmowanie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo 

    
Objęcie ochroną prawną nowych obiektów i obszarów cennych 
przyrodniczo o znaczeniu regionalnym i lokalnym 

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego, Sejmik 
Województwa Opolskiego 

Określone 
w tabeli nr 
64 

Cel: Tereny zieleni 

H.3. Kierunek interwencji: Utrzymanie terenów zieleni 

    
Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleni osiedlowej i 
przydrożnej 

Powiat  Głubczycki,  
Gminy Powiatu 
Głubczyckiego, zarządcy 
dróg 

Określone 
w tabeli nr 
64 

Cel: Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia jego ochrony 

H.4. Kierunek interwencji: Gromadzenie informacji o środowisku i poprawa procesu udostępniania informacji o środowisku 

    
Opracowanie dokumentacji przyrodniczych istniejących 
i proponowanych form ochrony prawnej 

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego 

Określone 
w tabeli nr 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość 
docelowa 

64 

Cel: Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna 

H.5. Kierunek interwencji: Zwiększanie lesistości powiatu 

    Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększania Lesistości 

Powiat  Głubczycki,  
Gminy Powiatu 
Głubczyckiego, 
Nadleśnictwa Prudnik i 
Rudy Raciborskie, 
właściciele gruntów 

Określone 
w tabeli nr 
64 

H.6. Kierunek interwencji: Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów, ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych 

    

Przebudowa drzewostanów uszkodzonych przez emisje 
przemysłowe oraz dostosowanie do warunków siedliskowych 

Nadleśnictwa Prudnik i 
Rudy Raciborskie, 
Gmina Głubczyce (Las 
Komunalny) Określone 

w tabeli nr 
64 

Aktualizacja programów ochrony przyrody 

Nadleśnictwa Prudnik i 
Rudy Raciborskie, Gmina 
Głubczyce (Las 
Komunalny) 

Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami 

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

I.1. Kierunek interwencji: Nadzór nad zakładami dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

 

Liczba poważnych 
awarii  i miejscowych 
zagrożeń w ciągu 
roku: 

- duże: 

 
 
 
 

0 

 
Kontrola zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej 
awarii 

RWMŚ-WIOŚ w Opolu, 
PSP 

Określone 
w tabeli nr 
64 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość 
docelowa 

- średnie: 
- lokalne: 

       - małe: 

2 
336 
33 

Opracowywanie i aktualizacja raportów bezpieczeństwa przez 
zarządzających zakładami stwarzającymi duże ryzyko 
poważnej awarii 

Zakłady przemysłowe 

I.2. Kierunek interwencji: Monitoring zagrożeń związanych z transportem substancji niebezpiecznych 

    Działania kontrolne na drogach publicznych 
Policja, Inspekcja 
Transportu Drogowego 

Określone 
w tabeli nr 
64 

I.3. Kierunek interwencji: Wzmocnienie skuteczności działań służb reagujących w przypadku wystąpienia awarii 

    
Wyposażenie służb w odpowiedni sprzęt służący do walki ze 
skutkami poważnych awarii. Informowanie społeczeństwa o 
sposobach postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń. 

PSP, Gminy Powiatu 
Głubczyckiego 

Określone 
w tabeli nr 
64 

Działalność edukacyjna 

Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społeczeństwa, w tym dzieci , młodzieży, firm. 

J.1. 
Kierunek interwencji: Kształtowanie postaw społeczeństwa z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i internetu, aktywizacja społeczeństwa dla 
zrównoważonego rozwoju 

    

Publikacje z zakresu ochrony środowiska Organy administracji 
publicznej, organizacje 
pozarządowe, podmioty 
gospodarcze 

Określone 
w tabeli nr 
64 Wydarzenia o charakterze targów / pikników edukacyjnych / 

szkoleń / wyjazdów tematycznych, itp. 

J.2. Kierunek interwencji: Zapewnienie szerokiego udziału społecznego przy podejmowaniu decyzji mogących mieć wpływ na środowisko 

    
Informowanie o prowadzonych postępowaniach 
wymagających udziału społeczeństwa 

Organy administracji 
publicznej 

Określone 
w tabeli nr 
64 

J.3. 
Kierunek interwencji: Budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, wyposażenie i doposażenie obiektów infrastruktury służącej edukacji 
ekologicznej 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość 
docelowa 

    
Np. budowa ścieżek edukacyjnych, muzeów przyrodniczych, 
itp. 

Zarządzający terenami, 
Gminy Powiatu 
Głubczyckiego, 
organizacje pozarządowe 

Określone 
w tabeli nr 
64 

J.4. 
Kierunek interwencji: Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju 

    

Wsparcie rozwoju środowisk mających wpływ na kształtowanie 
środowiska poprzez organizację konferencji, szkoleń, 
seminariów, e-learningu, studiów podyplomowych, itp.; 
Profesjonalizacja animatorów edukacji ekologicznej, produkcja 
interaktywnych pomocy dydaktycznych dla wszystkich 
poziomów nauczania. 

Placówki oświatowe, 
organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy 

Określone 
w tabeli nr 
64 

Uwagi: 
* - wobec braku danych za rok 2019 w czasie opracowania Programu, podano dane za rok 2018
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8. PLAN OPERACYJNY NA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2020–2024.  

Tabela 62. Przedsięwzięcia na terenie Powiatu Głubczyckiego w latach 2020-2024 

Cel 
Instytucja 

koordynująca 
Źródła 

finansowania 
Kierunek działań 

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] 

2020 2021 2022 2023 2024 

Przedsięwzięcia własne 

A.2. 
Starostwo Powiatowe 
w Głubczycach 

Budżet powiatu Lokalny transport zbiorowy 70 000 * * * * 

A.4., A.5. 
Starostwo Powiatowe 
w Głubczycach 

Budżet powiatu 
RPOWO 

Termomodernizacja budynków 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Głubczycach – etap II 

1 220 000 488 600 - - - 

A.8., B.1. 
Starostwo Powiatowe 
w Głubczycach 

Budżet powiatu Przebudowy i remonty dróg powiatowych 1 000 000 * * * * 

H.1. 
Starostwo Powiatowe 
w Głubczycach 

Budżet powiatu, 
RPOWO 

Ochrona różnorodności biologicznej 
pomnika przyrody – Aleja Lipowa w 
Głubczycach poprzez ochronę gatunku – 
pachnica dębowa 

26 000 420 000 - - - 

Przedsięwzięcia monitorowane 

A.4., A.5. 
Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy 
Kietrz 

Kompleksowa termomodernizacja 
budynku krytej pływalni w Kietrzu 

500 000 2 000 000 2 000 000 - - 

A.4., A.5. Urząd Gminy Branice 
Budżet gminy 
Branice 

Termomodernizacja Publicznego 
Przedszkola w Branicach 

355 000 - - - - 

A.4., A.5. Urząd Gminy Branice 
Budżet gminy 
Branice 

Sieć wodociągowo-kanalizacyjna przy ul. 
Szkolnej  w Branicach 

2 146 2 146 2 146 - - 

A.8., B.1. 
Urząd Gminy w 
Baborowie 

Budżet gminy 
Baborów 

Modernizacja dróg gminnych na terenie 
Gminy Baborów 

- 583 000 1 143 950 1 103 950 - 

A.8., B.1. 
Urząd Gminy w 
Baborowie 

Budżet gminy 
Baborów 

Przebudowa ul. Kolejowej w Baborowie 50 000 - - - - 

B.1. 
Urząd Miejski w 
Kietrzu 

Budżet gminy 
Kietrz 

Wykonanie utwardzenia targowiska 
miejskiego w Kietrzu 

- 50 000 100 000 80 000 50 000 

G.1. 
Urząd Miejski w 
Głubczycach 

Budżet gminy 
Głubczyce 

Kampania informacyjno-edukacyjna 
związana z gospodarką odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce 

144 000 152 340 - - - 

G.1. 
Miejski  Ośrodek 
Kultury w Głubczycach 

Budżet gminy 
Głubczyce 

Kampania informacyjno-edukacyjna 
związana z gospodarką odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce 

200 1 000 - - - 
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A.4., A.9. 

Kopalnie Odkrywkowe 
Surowców Drogowych 
w Niemodlinie S.A., 
Kopalnia Piaskowca 
w Braciszowie 

Budżet własny, 
fundusze 
pomocowe UE 

Termomodernizacja budynku 
warsztatowego na terenie Kopalni 
Piaskowca Braciszów, zastosowanie 
ogniw fotowoltaicznych do ogrzewania i 
zasilania elektrycznego obiektu 

ok. 500 000 - - - 

A.8., A.6., 
A.2. 

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji 
Samochodowej w 
Głubczycach Sp. z o.o. 

Budżet własny, 
fundusze 
pomocowe UE 

Zastąpienie wyeksploatowanych 
pojazdów poprzez zakup 4 busów 
spełniających normy emisji spalin EURO6 

- 300 000 

D.2., D.3. 

Głubczyckie 
Wodociągi i 
Kanalizacja Sp. z o.o. 

Budżet własny, 
fundusze 
pomocowe UE 

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków 
komunalnych w miejscowości Równe. 
Zakres: '' oczyszczalnia mechaniczno- 
biologiczna o przepustowości 50 m3/dobę 

- - 1 300 000 - 

D.2., D.3. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Równe. Zakres: kanalizacja 
grawitacyjna,  nry kamionkowe - 
3 223 mb, kanalizacja tłoczna - rury PE - 
149 mb 

- - 2 134 000 - 

D.2., D.3. 
Budowa sieci wodociągowej tranzytowej 
Grobniki –Debrzyca. Zakres: tranzyt sieci 
wodociągowej z rury PE - 2 197 mb 

- 450 000 - - 

D.2., D.3. 
Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości 
Tarnkowa. Zakres: budowa studni 
wierconej 

- - 80 000 - 

D.2., D.3. 

Modernizacja ujęcia wody przy uI. 
Kołłątaja w Głubczycach. Zakres: 
wykonanie instalacji do usuwania 
azotanów 

- - - - 
190 000  
(w latach 

2024-2025) 

 
Szacunkowe koszty realizacji zadań na lata 2020-2024 przedstawiono w oparciu o obowiązującą Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu 
Głubczyckiego oraz gmin z terenu Powiatu Głubczyckiego. 
*wydatki na poszczególne zadania w kolejnych latach będą szczegółowo opracowywane w uchwałach budżetowych. 
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9. ZARZĄDZANIE I MONITORING ŚRODOWISKA. 

9.1. INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA. 

Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz 
z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program Ochrony Środowiska Powiatu  
Głubczyckiego  jest dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument 
wspomagający realizację prawa miejscowego, pozostając w ścisłym związku z planami 
zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
oraz decyzjami związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – 
ściekowej, gospodarki odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych.  
Współpraca z interesariuszami. 
Interesariuszami są wszystkie strony, które są zainteresowane wdrażaniem Programu, mają 
wpływ na jego realizację, a także odnoszą korzyści z jego wdrażania. Skuteczność realizacji 
tych działań w dużej mierze zależy od uczestnictwa w procesie realizacji różnych podmiotów, 
tzw. interesariuszy. Główne grupy interesariuszy to:  

- jednostki powiatowe i gminne (interesariusze wewnętrzni): referaty Starostwa Powiatowego 
w Głubczycach, urzędy gmin z terenu Powiatu Głubczyckiego, jednostki budżetowe, zakłady 
budżetowe, zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, spółki gminne,  
- interesariusze zewnętrzni: mieszkańcy powiatu, instytucje publiczne, organizacje 
pozarządowe i in. nie będące jednostkami gminnymi,  
- przedsiębiorstwa dostarczające media, 
- lokalne instytucje finansowe, 
- instytucje oświatowe, kulturalne i zdrowotne, 
- lokalni przedsiębiorcy, 
- organizacje pozarządowe. 

Na etapie opracowywania Planu interesariusze zostali zaangażowani w następujący sposób: 
- zostały do nich skierowane zapytania związane z działaniami w ramach ochrony 
środowiska i gospodarki odpadami, 
- na stronie internetowej BIP Starostwa zostały umieszczone informacje o przystąpieniu do 
realizacji opracowania Programu oraz o możliwości składania uwag i wniosków, a następnie 
o zamieszczeniu projektu Programu celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

 

9.2. MONITORING, PRZEGLĄD STOPNIA REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
SRODOWISKA ORAZ JEGO AKTUALIZACJI. 

Monitoring prowadzonej polityki ochrony środowiska oznacza, że realizacja Programu będzie 
podlegała ocenie w zakresie: 

1. stopnia wykonania przyjętych zadań, 
2. stopnia realizacji założonych celów 
3. analizy przyczyn powstałych rozbieżności. 

Bieżący monitoring realizacji działań określonych w Programie oraz ich wpływu na wskaźniki 
monitorowania realizowany będzie przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa. Wyniki oceny stanowić będą podstawę kolejnej aktualizacji programu. System 
oceny realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach, 
pozwalających kompleksowo ocenić i opisać zagadnienia skuteczności i realizacji programu 
ochrony środowiska. 
Do określenia powyższych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim informacje 
Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz 
dane własne Starostwa Powiatowego w Głubczycach. Listę proponowanych wskaźników dla 
Powiatu Głubczyckiego przedstawiono w tabeli poniżej:  
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Tabela 63. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu Ochrony Środowiska Powiatu Głubczyckiego. 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

Klimat i powietrze atmosferyczne 

1. 

Substancje, których stężenia 
przekroczyły wartości 
dopuszczalne lub wartości 
dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji – klasyfikacja 
strefy w której leży powiat 

 Klasa C: PM10, B(a)P A 
Wszystkie zanieczyszczenia 
powinny mieścić się w klasie 

A  

2. 
Emisja zanieczyszczeń pyłowych z 
zakładów szczególnie uciążliwych 

Mg/rok 83 
Wartości określone w pozwoleniach na emisję 

zanieczyszczeń i w pozwoleniach zintegrowanych. 
3. 

Emisja zanieczyszczeń gazowych 
[Mg/rok] z zakładów szczególnie 
uciążliwych 

Mg/rok 10 948 

Klimat akustyczny 

4. 

Liczba ludności narażonej na 
ponadnormatywny poziom dźwięku 
dla LDWN i LN na podstawie mapy 
akustycznej** 

liczba 
mieszkańców 

 

 LDWN LN 
55-60 dB 0 0 
60-65 dB 0 0 
65-70 dB 0 0 
70-75 dB 0 0 
>75 dB 0 0 

 

0 0 

5. 
Długość ścieżek rowerowych na 
terenie powiatu ogółem 

km 3,1* 
wg zamierzeń strategii oraz zapisów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego  

6. 
Długość dróg powiatowych i 
gminnych o twardej nawierzchni 

km 329,6* 
wg zamierzeń programu  rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej oraz planów zarządców dróg 

7. 
Długość dróg powiatowych i 
gminnych o nawierzchni twardej 
ulepszonej 

km 251,4* 
wg zamierzeń programu  rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej oraz planów zarządców dróg 

8. 
Liczba zarejestrowanych pojazdów 
samochodowych na terenie 
powiatu 

szt. 41 938 wg potrzeb 

Pola elektromagnetyczne 

9. Wartość PEM dla ppk na terenie V/m Głubczyce, ul. Krakowska: <0,2* brak miejsc z przekroczeniami 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

powiatu (wg pomiarów RWMŚ-
WIOŚ w Opolu) 

Baborów, ul. Świerczewskiego: 0,4* 
Dobieszów: <0,2* 
Krzyżowice:<0,2* 

Nowa Wieś Głubczycka: <0,2* 
Branice: <0,2* 

10. 

Wartość średnia PEM dla 
obszarów małych miast woj. 
opolskiego (poniżej 50 tys. 
mieszkańców) 

V/m 0,55 

poniżej wartości dopuszczalnej 

11. 
Wartość średnia PEM dla 
obszarów małych miast woj. 
opolskiego 

V/m 0,26 

Zasoby i jakość wód 

12. Jakość wód podziemnych 
Wg 

obowiązującej 
klasyfikacji 

Bogdanowice: V klasa jakości*, 
Boguchwałów: III klasa jakości*, 
Chróstno: III/IV klasa jakości*, 
Gadzowice: III klasa jakości*, 

Tłustomosty: IV/III klasa jakości*, 
Dziećmarów: III klasa jakości* 

minimum dobry stan wód 

Osiągnięcie dobrego stanu 
wód i dobrego potencjału – 

cele środowiskowe wg 
planów zagospodarowania 

wodami dla obszarów 
dorzeczy w zakresie 

Ramowej Dyrektywy Wodnej 13. Jakość wód powierzchniowych 
Wg 

obowiązującej 
klasyfikacji 

Stan/potencjał ekologiczny*: 
- Osobłoga od Prudnika do Odry - 

umiarkowany, 
- Psina do Suchej Psiny włącznie – zły 
- Troja do Morawy włącznie - 

umiarkowany 

Gospodarka wodno-ściekowa 

14. Skanalizowanie powiatu % 59,2* 
Wg celów określonych w KPOŚK 15. Długość sieci kanalizacyjnej km 209,1 

16. Liczba przyłączy kanalizacyjnych szt. 4 264 
17. Zwodociągowanie powiatu % 95,3*  

18. 
Zużycie wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i ludności 
ogółem 

dam3 2 337,7  
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

19. 
Długość sieci wodociągowej 
rozdzielczej 

km  378,3  
 

20. Zużycie wody na 1 mieszkańca m3 31,6 wg potrzeb 

Zasoby geologiczne 

21. Liczba złóż surowców mineralnych. szt. 19 0 

22. 
Wydobycie surowców mineralnych 
na terenie powiatu w ciągu roku 

tys. ton, 
(*tys m3) 

Kamienie drogowe i budowlane: 304* 
Kruszywa naturalne: 111* 

 

Gleby 

23. 
Powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych w ciągu roku 
ogółem 

ha 0 61,09 

24. 
Powierzchnia gruntów 
wymagających rekultywacji ogółem 

ha 61,09 0 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

25. 

Poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła 

% 

Gmina Głubczyce – 35,7* 
Gmina Baborów – 53,3* 

Gmina Kietrz – 29,6* 
Gmina Branice – 49,7* 

50 w 2020 r. 

26. 
Ilość odpadów zawierających 
azbest 

Mg 

Gmina Głubczyce – 4 946,549* 
Gmina Baborów – 2 138,230* 

Gmina Kietrz – 1 467,885* 
Gmina Branice – 3 063,172* 

0 w 2032 r. 

Zasoby przyrodnicze 

27. 
Powierzchnia prawnie chroniona 
ogółem (bez obszarów Natura 
2000)  

ha 9 632,14 
Utrzymanie i zachowanie stanu istniejącego –  

obejmowanie ochroną ważnych obiektów w postaci np. 
pomników przyrody, użytków ekologicznych) 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

28. 
Udział obszarów chronionych w 
powierzchni ogółem 

% 14,3 

29. Obszary NATURA 2000 szt. 
Góry Opawskie PLH160007 
Rozumicki Las PLH160018 

30. Parki Krajobrazowe ha 0,00 
31. Rezerwaty przyrody ha 101,75 
32. Obszary chronionego krajobrazu ha 9 530,39 
33. Użytki ekologiczne ha 0,0 
34. Pomniki przyrody szt. 9 
35. Lesistość powiatu  % 6,4 
36. Powierzchnia lasów ha 4 307,64 

Wg Krajowego Programu Zwiększania lesistości oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

37. Powierzchnia gruntów leśnych ha 4 338,99 

38. 
Powierzchnia parków, zieleńców i 
terenów zieleni osiedlowej ogółem 

ha 66,26 

Adaptacje do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

39. 

Liczba poważnych awarii  i 
miejscowych zagrożeń w ciągu 
roku: 

- duże: 
- średnie: 
- lokalne: 
- małe: 

szt. 

 
 
 

0 
2 

336 
33 

 
 
 

0 
0 
0 
0 

Brak poważnych awarii 
i miejscowych zagrożeń 

Monitoring i zarządzanie środowiskiem 

40. 
Nakłady na gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska 
ogółem  

zł 225 900,00 
Poziom nakładów określany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej dla powiatu i poszczególnych gmin z terenu 
Powiatu Głubczyckiego. 

 
Uwagi: 
* - wobec braku danych za rok 2019 w czasie opracowania Programu, podano dane za rok 2018 
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9.3. ANALIZA RYZYK REALIZACJI CELÓW PROGRAMU.  

Wybór działań i środków powinien opierać się na ocenie ryzyka związanego z ich 
zastosowaniem (zwłaszcza wówczas, gdy planowane są znaczące inwestycje), w jakim stopniu 
jest prawdopodobne, że dane działanie się nie powiedzie lub też nie przyniesie oczekiwanych 
rezultatów? Jaki będzie wpływ takiej sytuacji na realizację założonych celów? Jak można temu 
zaradzić?  
Przeprowadzenie analizy ryzyka dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego 
na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wiąże się z identyfikacją ryzyk: 

- wskazaniem ryzyk które wpływają na realizację Programu, 
- określeniem źródeł ryzyk: wewnętrznych i zewnętrznych, 
- określeniem przyczyn i skutków wystąpienia ryzyk. 

Wykonywana analiza ryzyk dla Programu wymaga oszacowania ryzyka, przy którym należy 
uwzględnić: 

- prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, 
- skutki wystąpienia ryzyka, 
- rangę ryzyka. 

Przy ocenie ryzyka uwzględniane są następujące czynniki: 
- wcześniejsze wystąpienia (czy ryzyko ujawniło się wcześniej), 
- prawdopodobieństwo, 
- skutek, 
- zasoby i umiejętności, 
- czas, koszt, jakość. 

Dla każdego zidentyfikowanego ryzyka należy ocenić potencjalne skutki jego wystąpienia. 
Najczęściej dotyczą one głównych parametrów Programu: zakresu, kosztów i czasu realizacji. 
Do ilościowej oceny najwygodniej jest stosować miary względne, wyrażające udział 
przewidywanych skutków w całkowitym czasie lub całkowitym koszcie Programu. 
Przedstawiona poniżej tabela określająca ryzyka, ich prawdopodobieństwa i skutki – oraz 
finalnie rangi poszczególnych ryzyk dla Programu. Opis używanych w tabeli symboli: 
PR – prawdopodobieństwo ryzyka: 

- prawie niemożliwe:       <0,01  
- mało prawdopodobne:   0,01-0,1 
- umiarkowanie możliwe:  0,1-0,2 
- prawdopodobne:   0,2-0,5 
- prawie pewne:        >0,5 

SR – skutki ryzyka (dla każdego zidentyfikowanego ryzyka należy w drodze odrębnej analizy 
ocenić potencjalne skutki jego wystąpienia: 

- nieznaczne:         <0,1 % 
- mało znaczące:    0,1 %-1 % 
- umiarkowane:    1 % - 10 % 
- poważne:  10 % - 50 % 
- bardzo poważne:          >50 % 

 
RR – ranga ryzyka: iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka (PR) i skutków ryzyka (SR) 

RR = PR x SR 
 
Rangi ryzyk umożliwiają uporządkowanie zidentyfikowanych oraz oszacowanych ryzyk ze 
względu na ich znaczenie dla Programu. Kolorem zaznaczono w tabeli wyznaczone ryzyka 
w obrębie Programu, obarczone największą rangą ryzyka, do których po przeprowadzonej 
analizie zalicza się: 

- brak wystarczających środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych. 
- trudności lub opóźnienia w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.  
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Tabela 64. Tabela ryzyk dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2025-2028. 

Lp 
Zidentyfikowane 

ryzyko 
Opis ryzyka 

Opis 
prawdopodobieństwa PR Skutki ryzyka Opis skutku SR RR Możliwości minimalizacji 

1. 
Zapewnienie każdemu 

mieszkańcowi dostępu do 
informacji środowiskowych 

Brak szerokiego dostępu do 
informacji dot.  m.in. aktualnego 

stanu środowiska, konsultacji 
społecznych  

mało prawdopodobne 0,1 umiarkowane 

Mieszkańcy nie posiadając 
dostępu do aktualnych 

informacji środowiskowych nie 
mogą uczestniczyć czynnie w 

konsultacjach społecznych przy 
wykorzystaniu współczesnych 

mediów 

10% 0,01 

Publikacje stanu środowiska przy 
wykorzystaniu współczesnych 

mediów, zapewnienie dostępu do 
opracowywanych dokumentów w 
procesie konsultacji społecznych 

2. 

Brak wystarczających 
środków finansowych na 

realizację zadań 
inwestycyjnych 

Realizacja zadań 
inwestycyjnych pociąga za 
sobą zwykle duże środki 
finansowe, często nie jest 

możliwe zrealizowanie zadania 
bez pozyskania środków 

zewnętrznych 

prawdopodobne 0,5 bardzo poważne 

Niezrealizowane najważniejsze 
przedsięwzięcia z 

harmonogramu działań, brak 
efektów poprawy jakości 

środowiska. 

90 % 0,45 

Podjęcie w odpowiednim czasie 
starań o wyszukanie i pozyskanie 

środków na realizację zadań, 
prawidłowe ułożenie 

harmonogramu realizacji zadań, 
wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych za realizację 
całego Programu. 

3. 

Trudności lub opóźnienia 
w pozyskiwaniu funduszy 

zewnętrznych na 
dofinansowania 

Realizacja  uzależniona od 
dostępności środków 
zewnętrznych oraz 

poprawności składanych 
wniosków. 

umiarkowane 0,2 poważne 

Brak środków zewnętrznych na 
realizację najważniejszych 
zadań skutkować będzie 

przesunięciem ich w czasie lub 
brakiem realizacji. 

50 % 0,1 

Uwzględnienie w Programie 
możliwości uzyskania 

niskooprocentowanych pożyczek 
dla mieszkańców 

4. 

Niewystarczające poparcie 
społeczne dla 

podejmowanych działań w 
ramach realizacji 

Programu Ochrony 
Środowiska oraz inicjatyw 

prośrodowiskowych 

Realizacja założeń Programu w 
niektórych aspektach może nie 
zyskać poparcia społecznego 
(np. w zakresie odnawialnych 

źródeł energii) 

umiarkowane 0,2 poważne 

Niska świadomość ekologiczna 
mieszkańców, brak inwestycji w 

odnawialne źródła energii na 
terenie powiatu 

30 % 0,06 

Kontynuacja działań związanych z 
edukacją ekologiczną oraz 

promocja Programu na terenie 
powiatu. 

5. 
Współpraca pomiędzy 
gminami w zakresie 

transportu zbiorowego 

Gminy mogą nie wykazywać 
chęci współpracy np. w 

zakresie wspólnego 
finansowania transportu 

publicznego 

mało prawdopodobne 0,1 umiarkowane 

Niewykorzystane możliwości 
połączenia działań i efektów 

związanych ze wspólnym 
zorganizowaniem np. 

transportu publicznego. 

10 % 0,01 
Podjęcie starań o wyznaczenie 

wspólnych celów do zrealizowania 

6. 

Realizacja Programu 
Ochrony Powietrza i 
Planów Gospodarki 

Niskoemisyjnej - realizacja 
- zadań związanych ze 
zmniejszaniem emisji 
gazów cieplarnianych 

Dotyczy m. in. zmiany nawyków 
związanych np.. ze spalaniem 

odpadów w paleniskach 
domowych, realizacji inwestycji 

związanych z odnawialnymi 
źródłami energii. 

mało prawdopodobne 0,1 bardzo poważne 

Pogarszanie się stanu 
powietrza, spalanie paliw złej 
jakości, spalanie odpadów w 
paleniskach domowych, brak 

inwestycji w odnawialne źródła 
energii na terenie powiatu 

90% 0,09 

Monitorowanie realizacji 
Programów i Planów. Pozyskiwanie 
środków na realizację Programów, 
kontynuacja działań związanych z 
edukacją ekologiczną, szkodliwym 

wpływem niskiej emisji, 
dofinansowania dla mieszkańców 
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Lp 
Zidentyfikowane 

ryzyko 
Opis ryzyka 

Opis 
prawdopodobieństwa PR Skutki ryzyka Opis skutku SR RR Możliwości minimalizacji 

7. 

Realizacja Programów 
Ochrony Środowiska przed 

hałasem i działań 
redukujących hałas 

komunikacyjny 

Wzrastający ruch pojazdów 
mechanicznych na drogach, 

związany z tym wzrost zasięgu 
hałasu określany w mapach 
akustycznych, utrzymywanie 

się podwyższonych poziomów 
hałasu w punktach 

pomiarowych 

mało prawdopodobne 0,1 bardzo poważne 

Pogarszanie się stanu 
środowiska akustycznego na 

terenie powiatu, wzrost 
uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców 

90% 0,09 

Monitorowanie realizacji 
Programów i Planów. Pozyskiwanie 
środków na realizację Programów, 
kontynuacja działań związanych z 
edukacją ekologiczną, szkodliwym 

wpływem hałasu, budowa obwodnic 
i ekranów akustycznych 

8. 

Realizacji zadań 
określonych w Krajowym 
Programie Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych 

Brak poprawy jakości wód 
powierzchniowych i 

podziemnych związany z 
brakiem realizacji celów 

KPOŚK 

prawdopodobne 0,2 poważne 

Brak osiągnięcia celów 
określonych w KPOŚK dla 

aglomeracji, niezadowalający 
stan wód powierzchniowych i 

podziemnych 

40% 0,08 
Monitorowanie realizacji Programu. 
Pozyskiwanie środków na realizację 

Programu. 

9. 

Minimalizacja 
negatywnych skutków 
powodzi i suszy oraz 

minimalizowanie ryzyka 
wystąpienia sytuacji 

nadzwyczajnych 

Występowanie sytuacji 
nadzwyczajnych związanych z 

powodziami, suszami, 
poważnymi awariami 

przemysłowymi 

prawdopodobne 0,2 poważne 

Trudne do oszacowania skutki 
zjawisk przyrodniczych i ew. 
awarii, przy jednoczesnym 

dużym wpływie na 
bezpieczeństwo i infrastrukturę 

40% 0,08 

Realizacja zaplanowanych działań 
w ramach ograniczania ryzyka 
powodziowego i minimalizacji 

skutków suszy oraz poważnych 
awarii. 

10. 
Nieosiągnięcie 

wymaganych wskaźników 
segregacji odpadów 

Wyznaczone wskaźniki w 
kolejnych latach aż do 2020 

roku są stosunkowo trudne do 
osiągnięcia i wymagają 

podjęcia przez gminy szeregu 
działań.  

prawdopodobne 0,2 poważne 
Gminy ponosić będą kary 

finansowe za brak osiągnięcia 
wymaganych wskaźników 

40% 0,08 
Prowadzenie prawidłowej 

gospodarki odpadami.  

11. 

Podejmowanie działań 
związanych z ochroną gleb 
oraz rekultywacją terenów 

zdegradowanych 

Konieczność rekultywacji  
terenów zdegradowanych 

umiarkowanie możliwe 0,1 umiarkowane 
Pozostające tereny 
zdegradowane oraz 

pogarszanie się stanu gleb 
10% 0,01 

Realizacja działań rekultywacyjnych 
przez właścicieli terenów, 
wykorzystanie wszystkich 

możliwości administracyjnych. 

12. 

Zmiany priorytetów 
realizacyjnych w powiecie, 

wynikające z sytuacji 
gospodarczej kraju 

Decyzje podejmuje Rada 
powiatu w zależności od 
bieżących priorytetów. 

mało prawdopodobne 0,1 poważne 

Niezrealizowane najważniejsze 
przedsięwzięcia z 

harmonogramu działań, brak 
efektów ograniczenia niskiej 

emisji. 

20 % 0,02 

Uwzględnienie Planów Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gmin w priorytetach 

realizacyjnych na kolejne lata, 
wpisanie zadań inwestycyjnych do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

13. 
Możliwość niekorzystnych 

zmian w przepisach i 
ustawach 

Wprowadzane nowe regulacje 
prawne mogące spowodować 

opóźnienie lub utrudnienie 
w realizacji zadań. 

umiarkowane 0,2 poważne 

Niezrealizowane 
przedsięwzięcia z 

harmonogramu działań, brak 
efektów ograniczenia niskiej 

emisji. 

20 % 0,04 
Prowadzenie monitoringu aktów 

prawnych. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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10. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU 
Realizacja programu wdrażania wymagań ochrony środowiska Unii Europejskiej jest zadaniem 
trudnym i kosztownym. Trudności wynikać będą nie tylko z problemów technicznych 
i organizacyjnych, ale także ograniczonej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw, co 
utrudniać będzie pozyskiwanie środków finansowych na niezbędne inwestycje. Znaczna część 
kosztów dostosowania obciąży samorządy, reszta będzie musiała być poniesiona przez 
podmioty gospodarcze. W rozdziale tym wskazano możliwości finansowania wskazanych 
w Programie działań. Źródła finansowania Programu będą zróżnicowane, w zależności od 
rodzaju i okresu przewidywanego działania, a przede wszystkim możliwości stosowania 
instrumentów finansowo – ekonomicznych, zapewnionych na poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym. Realizacja programu finansowana będzie ze środków: 

 publicznych, w tym: 
- krajowych, pochodzących z budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego, 
pozabudżetowych instytucji publicznych, 
- zagranicznych, pochodzących, między innymi, z Funduszu Spójności, funduszy 
strukturalnych, Inicjatywy Wspólnoty, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, instrumentu finansowego na rzecz 
środowiska LIFE+, fundacji itp. 

 niepublicznych, pochodzących z dochodów przedsiębiorstw i inwestorów, banków 
komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych itp., w ramach 
których najczęstszymi formami finansowania będą: 

- dotacje (tzw. granty) i subwencje właściwe, 
- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje, programy pomocowe, 
- fundusze własne inwestorów. 
Ważne zadanie w finansowaniu zadań przewidzianych do realizacji w Programie odgrywać 
będą pożyczki i dotacje z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, fundusze inwestorów, środki z funduszy 
strukturalnych (krajowych i zagranicznych). 
 
W zakresie środków krajowych w obszarze ochrony środowiska wykorzystać można m.in. środki 
pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
finansuje zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodne ze Strategią 
Rozwoju Województwa Opolskiego oraz z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski 
i obowiązującymi przepisami prawa. Do planowanych przedsięwzięć priorytetowych 
dofinansowywanych ze środków WFOŚ  w Opolu należą:  

- Program Czyste powietrze,  
- Program Moja Woda, 
- Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych 

w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
- Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 
- Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 
- Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych 
- PONE - pożyczki dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP 

oraz program priorytetowy „Mój Prąd” który stanowi unikatowy na dotychczasową skalę 
w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie 
wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych.  
Szczegółowa lista przedsięwzięć planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu znajduje się na stronie 
internetowej WFOŚiGW.  
 
W zakresie pomocy zagranicznej w okresie programowania 2021-2027 Polska może korzystać 
ze wsparcia w ramach następujących funduszy unijnych w zakresie ochrony środowiska: 
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to krajowy program wspierający gospodarkę 
niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport 
i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również 
w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.  



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO  
NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2025-2028 

 

127 
 

Na mocy porozumień WFOŚiGW będą pełnić rolę Instytucji Wdrażających dla projektów 
realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa oraz Osi 
Priorytetowej II Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi. 
- Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO). 
Obecny okres programowania funduszy strukturalnych jest kolejną szansą rozwoju i dlatego 
bardzo ważne jest, aby dokładnie zapoznać się zarówno z szerokimi możliwościami 
wykorzystania środków, jak i z wszelkimi procedurami, które to umożliwią. Ze środków RPO WO 
2014-2020 w niektórych osiach priorytetowych będzie możliwość korzystanie do 2023 roku. 
Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 jest: stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej regionu. 
Oś priorytetowa IV – Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna - realizuje cel związany z gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 
i jest osią współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem 
nadrzędnym tej osi jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii. 
Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów - jest osią 
obejmującą promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem oraz zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego 
gospodarowania zasobami. W osi tej przewidywana jest interwencja związana z ochroną 
środowiska (w tym środowiska kulturowego) oraz działania związane z adaptacją  
do zmian klimatu. Działania te przyczynią się do realizacji celu osi, którym jest ochrona 
środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności regionu. 
Oś priorytetowa VI – Transport - obejmuje swoim zakresem cel związany z promowaniem 
zrównoważonego transportu. Oś koncentruje wsparcie projektów transportowych, wpływających 
na poprawę jakości oferty systemu transportowego regionu (drogi, koleje, czysty transport 
miejski, transport multimodalny).  
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska głównymi instrumentami finansowo-prawnymi 
ochrony środowiska są: 

 Opłaty za korzystanie ze środowiska (ponoszone za wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza, wprowadzanie ścieków lub wód do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów), 

 Administracyjne kary pieniężne, 
 Podatki i inne daniny publiczne. 

Innymi instrumentami finansowymi, pozwalającymi na właściwe zarządzanie środowiskiem są 
między innymi: 

 Środki z budżetu państwa, 
 Środki własne jednostek samorządowych, 
 Pożyczki i dotacje (Fundusz Ochrony środowiska, itp.). 

 
W 2020 roku będzie opracowany Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na 
lata 2021-2027 (RPO WO).  W projekcie RPO WO 2021-2027 jednym z głównych celów polityki 
ma być cel - Europa przyjazna dla środowiska - bardziej przyjazna dla środowiska 
niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 
zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do 
zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. W proponowanym celu  
wyznacza się kierunki: 
- efektywność energetyczna 
- odnawialne źródła energii 
- inteligentne systemy i sieci energetyczne, magazynowanie energii 
- dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku, klęskom żywiołowym 
- zrównoważona gospodarka wodna 
- gospodarka o obiegu zamkniętym 
- bioróżnorodność, rozwój zielonej infrastruktury w środowisku miejskim, zmniejszanie 
zanieczyszczenia.  
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