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1. WSTĘP 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 
1219 ze zm.) Zarząd Powiatu co 2 lata powinien przedstawić Raport z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2016-2020 wraz 
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”. Ustawa 
„Prawo ochrony środowiska” nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania 
z realizacji powiatowego Programu ochrony środowiska. W samym Programie założono, iż analiza 
realizacji programu polegać będzie przede wszystkim na monitorowaniu czyli obserwacji zmian 
w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, 
społecznej, ekologicznej itp.). 
W obowiązującym Programie Ochrony Środowiska założono, że system monitoringu dla powiatu 
powinien zawierać n/w działania, które pozwolą na bieżące monitorowanie jego realizacji: 

1. systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 
poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań będzie materiał empiryczny 
stanowiący podstawę do analiz i ocen, 

2. uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany materiał będzie 
służył przygotowaniu raportów, 

3. przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie, 
4. analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie stopnia 

wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności, 
5. analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na 

modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów 
wsparcia, 

6. przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących. 
  

2. ZAKRES DANYCH PODSTAWOWYCH, DOKUMENTY 
WYJŚCIOWE DO RAPORTU O STANIE ŚRODOWISKA 
W POWIECIE GŁUBCZYCKIM ZA LATA 2018-2019 

 
Dane podstawowe do sporządzenia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Głubczyckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2018-
2019 stanowią głównie: 

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2016-2020 wraz 
z perspektywą na lata 2021-2024, 

- sprawozdania opisowe z realizacji budżetu Powiatu Głubczyckiego za rok 2018 i 2019, 
- raporty i oceny stanu środowiska w województwie opolskim wykonywane przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu za 2018 i 2019 r., 
- rejestr form ochrony przyrody publikowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

w Opolu, 
- informacje pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Głubczycach, 
- informacje statystyczne GUS, 
- opracowania własne.
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3. POLITYKA EKOLOGICZNA. 
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. 
Według Wytycznych Ministra Środowiska do przygotowania wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych programów ochrony środowiska, w celu zapewnienia adekwatności 
i komplementarności poszczególnych POŚ, należy zadbać o ich spójność z nadrzędnymi 
dokumentami strategicznymi, w szczególności z: 

- Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności,  
- średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2020 oraz z dziewięcioma zintegrowanymi 
strategiami o charakterze horyzontalnym, szczególnie ze Strategią „Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko”, Strategią innowacyjności i efektywności gospodarki 
„Dynamiczna Polska 2020”, Strategią rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 
2030 roku) i Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020, 
jak również z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku. 
- "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 
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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 
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. 
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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. 
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4. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 
Jakość poszczególnych obszarów interwencji powinna być nieustannie monitorowana, co ma 
na celu rejestrację oraz analizę krótko- i długoterminowych zmian zachodzących w systemach 
ekologicznych pod wpływem zmian klimatu, zanieczyszczeń i innych przejawów ingerencji 
człowieka. Analiza zebranych danych o jakości środowiska pozwala również na określenie 
zadań zmierzających do poprawy stanu ekologicznego wszystkich komponentów środowiska.  
Coroczny monitoring środowiska na terenie Powiatu Głubczyckiego prowadzony jest przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Wszelkie zmiany jakości środowiska 
jakie zaszły w okresie 2018-2019 zostały opisane i podsumowane w oparciu o publikacje 
Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska (RWMŚ-WIOŚ) w Opolu.  
 
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. 

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. Znamiennym 
elementem krajobrazowym płaskowyżu jest nieduży udział lasów, który w skali całego regionu 
osiąga około 4 %. 
 
4.1. Powietrze atmosferyczne. 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, do 30 kwietnia każdego roku, RWMŚ-WIOŚ 
dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie, a następnie dokonuje 
klasyfikacji stref. Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń 
występujących na jej obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami w zakresie działań na 
rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są dotrzymane dopuszczalne poziomy) 
lub utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy).  
Oceny i obserwacji zmian dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ww. ustawy 
stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne 
powiększone o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy 
docelowe oraz poziomy celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz 
ochronę roślin, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku 
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) oraz 
ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.). 
Oceny za lata 2018 i 2019 wykonano zgodnie z podziałem kraju, w którym strefę stanowią: 

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 
- miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 
- pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców 

większej niż  100 tysięcy oraz aglomeracji (strefa opolska). 
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Klasyfikacji stref za rok 2018 i 2019 wykonano w następujących klasach: 
 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; 

 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 poziomu celu długoterminowego do roku 2020. 

Poniżej opisano wartości emisji z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu Powiatu 
Głubczyckiego w latach 2018-2019: 
 
Tabela 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie 
Powiatu Głubczyckiego. 

Emisja zanieczyszczeń 

Ilość zanieczyszczenia  
w Mg/rok 

2018 2019 

pyłowych: 
ogółem 52 83 

ogółem na 1km2 powierzchni 0,08 0,12 
ze spalania paliw 48 73 

cementowo wapiennicze i materiałów ogniotrwałych 0 6 
węglowo-grafitowe, sadza 1 1 

gazowych: 
ogółem 7 876 10 948 

ogółem (bez dwutlenku węgla) 269 403 
niezorganizowana 73 117 

dwutlenek siarki 40 47 
tlenki azotu 47 65 

tlenek węgla 174 273 
dwutlenek węgla 7 607 10 545 

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

pyłowe 78,2 78,3 
gazowe 0 0 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 
Na przestrzeni lat objętych raportem (2018-2019) emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 
z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu Powiatu Głubczyckiego uległa zwiększeniu. 
 
Jakość powietrza atmosferycznego 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
prowadzi bezpośredni monitoring jakości powietrza. 
 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
w 2018 roku przeprowadzał pomiary stężenia benzenu Wyniki pomiarów przedstawia tabela 
poniżej: 
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Tabela 2. Wyniki pomiarów na stacjach pomiarowych w Powiecie Głubczyckim w 2018 roku. 

Punkt pomiarowy 
Benzen 
[μg/m3] 

2018 

Głubczyce,  
ul. Niepodległości 

1,9 

Źródło: Wyniki pomiarów uzyskanych w 2018 roku na stacjach  monitoringu jakości powietrza w województwie 
opolskim. RWMŚ-WIOŚ Opole 
 
Na stacji pomiarowej w Głubczycach przy ul. Ratuszowej przeprowadzano w 2018 i 2019 roku 
pomiary dla pyłu zawieszonego PM10. Wyniki przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 3. Wyniki pomiarów na stacji pomiarowej w Głubczycach przy ul. Ratuszowej w 2018 
i 2019 roku. 

Punkt 
pomiarowy 

PM10 

wartość średnioroczna 
 [μg/m3] 

liczba dni z 
przekroczeniami  

wartości stężeń 24h 

2018 2019 2018 2019 

Głubczyce,  
ul. Ratuszowa 

35 30 59 50 

Źródło: Wyniki pomiarów uzyskanych  na stacjach  monitoringu jakości powietrza w województwie opolskim. RWMŚ-
WIOŚ Opole 
 
Wartość średnioroczna pyłu zawieszonego PM10 oraz liczba dni z przekroczeniami wartości 
dopuszczalnej uległy zmniejszeniu. 
 
Roczna ocena jakości powietrza za rok 2018: 
 
Tabela 4. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2018. 

Strefa Ochrona zdrowia 

Strefa 
opolska 

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

A A A A A C A A A A C C 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim, raport wojewódzki za rok  2018 rok, RWMŚ-
WIOŚ Opole 
 

Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim, raport wojewódzki 
za rok 2018” obszar Powiatu Głubczyckiego w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

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

 
Według obecnej oceny - obszar gmin Powiatu Głubczyckiego należy do obszarów, w których 
obliczono przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń: 

- stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 – obszar gmin: Głubczyce, Baborów, 
Kietrz, 
- stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 poziom dopuszczalny (II faza) – 
obszar gmin: Głubczyce, Baborów, Kietrz, Branice, 
- stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu – obszar gmin: Głubczyce, Baborów, Kietrz, 
Branice, 
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- poziomu śr. 8-h ozonu O3 – obszar gmin: Głubczyce, Baborów, Kietrz, Branice, 
- poziomu celu długoterminowego O3 – obszar gmin: Głubczyce, Baborów, Kietrz, Branice, 

 
Roczna ocena jakości powietrza za rok 2019: 
 
Tabela 5. 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, RWMŚ-
WIOŚ Opole 

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.  

 
Podsumowanie monitoringu jakości powietrza za lata 2018-2019: 
W 2019 roku - w porównaniu do roku 2018 nastąpiła zmiana klasyfikacji z klasy C do klasy A 
dla pyłu zawieszonego PM2,5 (brak przekroczeń na terenie Powiatu Głubczyckiego). 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Głubczyckiego są: 
1. źródła komunalno – bytowe: indywidualne paleniska domowe, kotłownie lokalne, 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. 
 
4.2. 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:  
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- 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. 

Stan środowiska, ze względu na jego zanieczyszczenia hałasem, określa się za pomocą tzw. 
klimatu akustycznego. Klimat akustyczny to zespół zjawisk akustycznych kształtowanych 
przede wszystkim przez źródła hałasu takie jak: 

- transport drogowy, kolejowy, lotniczy, 
- przemysł, 
- przesył energii elektrycznej o wysokich napięciach. 

 
Rok 2018: 
RWMŚ-WIOŚ w Opolu w 2018 roku nie przeprowadzał pomiarów hałasu komunikacyjnego na 
terenie Powiatu Głubczyckiego. 
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 6. 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, 
- 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. 
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Tabela 7. 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 8. 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 9. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LDWN na obszarze Powiatu 
Głubczyckiego. 
Wskaźnik LDWN poziomy dźwięku w 
środowisku 

55-60 dB 60-65 dB 67-70 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 10. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LN na obszarze Powiatu 
Głubczyckiego. 

Wskaźnik LN poziomy dźwięku w 
środowisku 

55-60 dB 60-65 dB 67-70 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). 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. 
 
Rok 2019: 
RWMŚ-WIOŚ w Opolu w 2019 roku nie przeprowadzał pomiarów hałasu komunikacyjnego na 
terenie Powiatu Głubczyckiego. 
 
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. Zakres Programu obejmuje analizę, przede wszystkim tych obszarów, 
położonych w granicach administracyjnych analizowanych powiatów województwa opolskiego, 
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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 11. 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 12. 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. 
 
Uciążliwość hałasu drogowego wzrasta wraz z natężeniem ruchu. Według danych Starostwa 
Powiatowego w Głubczycach, w Powiecie Głubczyckim zarejestrowanych było: 

- w 2018 roku: 40 860 pojazdów, w tym 31 012 pojazdów osobowych, 4 096 pojazdów 
ciężarowych,  
- w 2019 roku: 41 938 pojazdów, w tym 31 883 pojazdów osobowych, 4 191 pojazdów 
ciężarowych. 

W porównaniu obserwuje się wzrost ogólnej liczby pojazdów o 1 078 sztuk (2,6 %), w tym 
osobowych o 871 sztuk (2,7 %) i ciężarowych o 95 sztuk (2,3 %).  Wskaźniki wzrostu ruchu w 
województwie opolskim wyznaczone zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad dla okresu pięcioletniego (2018-2023) wynoszą 1,13 dla pojazdów osobowych oraz 
1,15 dla ciężarowych. 
Wielkość przyrostu pojazdów na poziomie do 1,15 (do roku 2023) nie wpłynie znacząco na stan 
klimatu akustycznego. Obliczony wzrost poziomu hałasu dla wskaźników średniorocznych nie 
przekroczy 0,7 dB. 
 
4.3. 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, 
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- 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. 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).  
 
Rok 2018 
W 2018 roku RWMŚ-WIOŚ 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 13. 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. 
 
Rok 2019 
W 2019 roku RWMŚ-WIOŚ w Opolu przeprowadził pomiary natężenia promieniowania 
elektromagnetycznego w dwóch 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 14. Punkty pomiarowe PEM na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2019 roku. 

Lokalizacja 
Wartość 
średnia 

zmierzona 

Średnie natężenie pola 
elektrycznego dla 

poszczególnych rodzajów 
terenu [V/m] 

Głubczyce, ul. Dworcowa 0,4 
0,55 

Kietrz, ul. Głowackiego 0,3 
Źródło: Badania PEM w 2019 roku RWMŚ-WIOŚ Opole. 
 
Podsumowanie monitoringu PEM za lata 2019-2018: 
W badanych punktach pomiarowych w latach 2018-2019 nie stwierdzono przekroczenia 
wartości dopuszczalnej, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
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sprawdzania dotrzymania tych poziomów i wynoszącej 7 V/m. Wzrostowi uległa średnia wartość 
PEM dla obszarów miast poniżej 50 tys. mieszkańców: z 0,44 V/m do 0,55 V/m. 
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). 

 
 
4.4. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa. 
 
4.4.1. Wody powierzchniowe. 
Obecnie klasyfikację wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 11 października 2019 r. w sprawie 
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także  środowiskowych norm 
jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2019, poz. 2149). 
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 pomiary jakości wód powierzchniowych na terenie powiatu 
przeprowadzane były w 2017 roku w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych. 
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Tabela 15. 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., RWMŚ-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. 

 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opublikował ocenę ryzyka osiągnięcia celów 
środowiskowych dla JCWP ujętych w planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry. Ocenę 
dla JCWP obejmujących teren Powiatu Głubczyckiego przedstawiono w tabeli poniżej: 
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Tabela 16. 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 
gminy 

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 użytkown ków 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 



Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego 
na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2018-2019 

24 

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 



Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego 
na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2018-2019 

25 

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 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. 

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: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1967)  w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 
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4.4.2. Wody podziemne. 
Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określają następujące akty prawne:  

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 
października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 
podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148).  

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 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 
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 JCWPd wskazuje, że na terenie Powiatu 
Głubczyckiego znajdują się cztery JCWPd nr 127, 139, 140 i 141. 
 
Rok 2018: 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego zlokalizowano sześć punktów pomiarowych. Badane wody 
mieściły się: 

- w trzech punktach w III klasie jakości,  
- w jednym punkcie w III (wiosna) i IV (jesień) klasie jakości,  
- w jednym punkcie w IV (wiosna) i III (jesień) klasie jakości,  
- w jednym punkcie w V klasie jakości, 

 
Charakterystykę punktów pomiarowych przedstawiono poniżej w tabeli:  
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Tabela 17. 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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Rok 2019 
Do czasu realizacji opracowania nie zostały opublikowane wyniki pomiarów jakości wód 
podziemnych za 2019 rok. 

4.4.3. Gospodarka wodno-ściekowa. 
Emisja zanieczyszczeń do wód 
Czynnikiem stanowiącym największe zagrożenie dla stanu jakości wód jest działalność 
antropogeniczna. Do głównych presji wywieranych przez człowieka na środowisko wodne 
należy zaliczyć: 

- pobór wód na różne cele, 
- wprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód pochłodniczych 

i kopalnianych, 
- zanieczyszczenia obszarowe, spływające z wodami opadowymi głównie z terenów 

użytkowanych rolniczo, 
- zmiany morfologiczne (regulacja rzek, ochrona przeciwpowodziowa). 

Obserwowany od kilku lat znaczny spadek zużycia wody i przyczyniające się do tego zjawiska 
m.in. stosowanie obiegów zamkniętych w przemyśle, zmiany w technologii produkcji na mniej 
wodochłonne, upadek wielu gałęzi przemysłu, ale również bardziej racjonalne gospodarowanie 
wodą, zarówno wśród odbiorców zbiorowych jak i indywidualnych, wpływa na ilość 
odprowadzanych do wód powierzchniowych ścieków, zarówno komunalnych jak 
i przemysłowych. Podobnie jak zużycie wody – ilość ścieków systematycznie obniża się, przy 
czym spadek ten szczególnie dotyczy użytkowników komunalnych (ilość ścieków 
odprowadzanych bezpośrednio z zakładów przemysłowych utrzymuje się od lat na zbliżonym 
poziomie). Zmienia się również wielkość i charakter zanieczyszczeń odprowadzanych do wód 
powierzchniowych.  
Prowadzone są działania zmierzające do racjonalizacji zużycia wody, zarówno na cele 
produkcyjne jak i gospodarstw domowych, wymuszonej przez zastosowane instrumenty 
prawno-ekonomiczne (opłaty, kary i skuteczniejsze kontrole). Racjonalizacji zużycia wody 
sprzyja również upowszechnienie pomiaru jej zużycia oraz wprowadzenie zamkniętych obiegów 
wody. 
Obecnie Powiat Głubczycki charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem zwodociągowania 
(95,3 %), niższym do średniego wskaźnika zwodociągowania dla województwa opolskiego 
(96,9 %). Podstawowe parametry sieci wodociągowych w Powiecie Głubczyckim w 2018 i 2019 
roku przedstawiono w tabeli poniżej:  
 
Tabela 18.  Sieć wodociągowa w Powiecie Głubczyckim w 2018 i 2019 roku (wg GUS). 

Parametr jm. 2018 2019 

Długość czynnej sieci 
rozdzielczej (bez przyłączy) 

km 378,3 378,3 

Woda dostarczona 
gospodarstwom domowym 

dam3 1 409,6 1 442,6 

Przyłącza do budynków szt. 8 820 8 841 

Zużycie wody na 1 mieszkańca m3/rok 30,7 31,6 
Źródło: www.stat.gov.pl 

 
Długość czynnej sieci rozdzielczej na terenie powiatu wynosi 378,3 km (GUS 2019) i na  
przestrzeni lat 2018-2019 nie uległa zmianie, liczba przyłączy zwiększyła się o 21 szt. Średnie 
zużycie wody na 1 mieszkańca wynosi 31,6 m3/mieszkańca/rok (GUS 2019) i w porównaniu do 
roku 2018 wzrosło o 0,9 m3/mieszkańca/rok. 
Obecnie Powiat Głubczycki posiada wskaźnik skanalizowania 59,2 %, niższy od wskaźnika dla 
województwa opolskiego – 73,0 %. Podstawowe parametry sieci kanalizacyjnej w Powiecie 
Głubczyckim w latach 2018-2019 przedstawiono w tabeli poniżej: 
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Tabela 19. Sieć kanalizacyjna w Powiecie Głubczyckim w 2018 i 2019 roku (wg GUS). 

Parametr jm. 2018 2019 

Długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej ogółem 

km 200,6 209,1 

Ścieki oczyszczane 
odprowadzone razem 

dam3 1 128,0 1 140,0 

Połączenia do budynków szt. 4 047 4 264 
Źródło: www.stat.gov.pl  

 
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie powiatu wynosi 209,1 km. Na przestrzeni lat 
2018-2019 ogólna długość sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu zwiększyła się o 8,5 km, 
liczba przyłączy zwiększyła się o 217 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. Ścieki socjalno-bytowe 
wprowadzają głównie zanieczyszczenia wyrażone jako BZT5, ChZT, związki azotu i fosforany. 
 
Emisja zanieczyszczeń do wód dla ścieków komunalnych i przemysłowych na terenie Powiatu 
Głubczyckiego w latach 2018-2019 przedstawiona została w tabeli poniżej: 
 
Tabela 20.  Ładunki zanieczyszczeń w komunalnych oczyszczalniach ścieków w Powiecie 
Głubczyckim. 

Parametr jm. 2018 2019 

BZT5 kg/rok 6 948 8 068 

ChZT kg/rok 59 092 54 288 

zawiesina ogólna kg/rok 10 729 12 480 

azot ogólny kg/rok 4 135 7 543 

fosfor ogólny kg/rok 470 471 

osady wytworzone w ciągu roku Mg 604 629 
Źródło: www.stat.gov.pl   
Uwagi: 
*BZT5 – tzw. biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (5 dniowy okres analizy), określa ilość tlenu potrzebną 
do utlenienia związków organicznych zawartych w wodzie i ściekach na drodze przemian biochemicznych 
w warunkach tlenowych. Całkowita mineralizacja związków organicznych zawartych w wodzie i ściekach 
wymaga długiego czasu, ok. 20 dni. Jednak najintensywniejsze procesy biodegradacji przebiegają 
w ciągu pierwszych 5 dni. Dlatego jako wskaźnik obciążenia wody i ścieków substancjami organicznymi 
przyjęto BzT5. Określa on zawartość zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika wód 
powierzchniowych. 
**ChzT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu – poprzez to oznaczenie można określić ładunek związków 
organicznych w ściekach odprowadzanych do odbiorników wód powierzchniowych. 
 
 
4.5. Zasoby geologiczne. 
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.  
Złoża kopalin są naturalnym nagromadzeniem minerałów, skał oraz innych substancji, których 
wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Występujące na obszarze Powiatu 
Głubczyckiego, udokumentowane w bazie PIG złoża surowców naturalnych, 
przedstawia tabela poniżej:  
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Tabela 21. 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 
303 

- 
15 
11 

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 
42 

- 
16 
6 

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 
725 

797 
725 

76 
50 

18. Lubotyń II Kruszywa naturalne Złoże zagospodarowane 9,88 
3 099 
3 020 

3 099 
3 020 

4 
79 

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 31.12.2018 r. oraz na 31.12.2019 r.  
Uwagi: * tys. m3
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W 2019 roku w niektórych złożach oszacowano/obliczono nowe wartości zasobów 
geologicznych, zasobów przemysłowych i wydobycie (zaznaczone w tabeli kolorem niebieskim). 
 
4.6. Gleby 
Na jakość gleb negatywny wpływ mają zanieczyszczenia antropogeniczne ze źródeł 
punktowych i obszarowych, takich jak: produkcja rolnicza i nawożenie gleb, emisja gazów 
i pyłów z przemysłu i motoryzacji oraz sytuacje awaryjne, powodujące lokalną emisję 
zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych.  
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi 
zawarte są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.                       
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016, poz. 
1395). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia 
metalami ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. 
Występowanie w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem 
działalności ludzkiej poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację 
rolnictwa, powoduje degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz 
przechodzenie zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego. 
 
2018: 
W 2018 roku nie były przeprowadzane badania gleb na terenie Powiatu Głubczyckiego. 
2019: 
W 2019 roku nie były przeprowadzane badania gleb na terenie Powiatu Głubczyckiego. 
 
Rekultywacja gruntów w Powiecie Głubczyckim w 2018 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, 
w wyniku innej działalności: 45,52 ha. 
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, 
w wyniku innej działalności: 45,52 ha. 
 
W tabeli poniżej dokonano porównania struktury użytkowania gruntów na terenie Powiatu 
Głubczyckiego w latach 2018-2019. Zwiększeniu uległa ogólna powierzchnia użytków rolnych 
o 60 ha (z 58 843 ha do 58 903 ha). 
 
Tabela 22. Struktura użytkowania gruntów w Powiecie Głubczyckim w latach 2018-2019. 

L.p. Rodzaj Powierzchnia [ha] Powierzchnia [ha] 

1. Użytki rolne 58 843 58 903 

 Grunty orne 53 394 53 393 

 Sady 261 262 

 Łąki trwałe 1 722 1 723 

 Pastwiska trwałe 1 400 1 399 

 Grunty rolne zabudowane 1 022 1 026 

 Grunty pod stawami 77 77 

 Grunty pod rowami 224 225 

 Grunty zadrzewione i zakrzewione 
na użytkach rolnych 

486 540 

2. Grunty leśne 4 395 4 397 

 Lasy 4 395 4 397 
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 Grunty zadrzewione i zakrzewione 0 0 

3. Grunty zabudowane 3 894 3 832 

 Tereny mieszkalne 529 529 

 Tereny przemysłowe 133 137 

 Inne tereny zabudowane 176 174 

 Tereny niezabudowane 208 200 

 Tereny rekreacyjne 196 195 

 Tereny komunikacyjne:   

 drogowe 2 309 2 309 

 kolejowe 295 240 

 inne 0 0 

 Użytki kopalne 48 48 

4. Grunty pod wodami 115 115 

 wody płynące 111 111 

 wody stojące 4 4 

5. Inne   

 użytki ekologiczne 1 1 

 nieużytki 257 258 

 tereny różne 15 15 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Głubczycach. 
Uwagi: kolor żółty – zmniejszenie powierzchni, kolor zielony – zwiększenie powierzchni. 
 
 
4.7. 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. 
 
4.7.1. Odpady komunalne 
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 
poz. 2010) - 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. 
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Ilości odebranych/zebranych odpadów komunalnych 
Poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych, odebranych/zebranych z terenu Powiatu 
Głubczyckiego w latach 2018-2019. 
 
Tabela 23. Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Powiatu 
Głubczyckiego w latach 2018-2019. 

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 
2018 8 589,930 3 064,760 35,7 
2019 ** ** ** 

Baborów 
2018 1 776,660 946,970 53,3 
2019 ** ** ** 

Kietrz 
2018 5 087,580 1 503,670 29,6 
2019 ** ** ** 

Branice 
2018 2 369,390 1 176,710 49,7 
2019 ** ** ** 

Razem - Powiat 
Głubczycki 

2018 17 823,360 6 692,110 37,5 
2019 ** ** ** 

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

Źródło: Opracowane na podstawie danych GUS. 
Uwagi: ** chwili opracowania brak danych za 2019 rok 
 
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. 

 
4.7.2. 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 24. Występowanie wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Głubczyckiego. 

Gmina 
Ilość występujących wyrobów azbestowych [Mg] 

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

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

 
4.8. Zasoby przyrodnicze. 
 
Obszary prawnie chronione 
Powierzchnia obszarów chronionych na terenie Powiatu Głubczyckiego stanowi ok. 14,3 % 
powierzchni powiatu. Porównanie z wartościami dla pozostałych powiatów województwa 
opolskiego przedstawia tabela: 
 
Tabela 25. 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): 
 
Tabela 26. 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 

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  

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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- „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. Bogata jest 
także flora obszaru proponowanego SOO. 
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. 
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 
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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, 
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 
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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 
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 
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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. 1. 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 27. 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 
 
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 2014 r. 
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, 
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 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 28. Udział procentowy powierzchni lasów w powiatach województwa opolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 
 
Tabela 29. Wskaźnik lesistości poszczególnych gmin Powiatu Głubczyckiego. 

Gmina 

Grunty leśne 
Wskaźnik 

lesistości gminy 
[%] 

Głubczyce 11,6 
Baborów 3,1 

Kietrz 2,4 

Lp. Powiat 
Udział powierzchni 

lasów w [%] 
1. opolski   45,8 
2. strzelecki 40,6 
3. oleski 35,3 
4. kluczborski 29,9 
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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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. 

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. 
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- 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. 

 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.  

4.8.1. 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 
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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 
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; 
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 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 
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 
będącej organem nadzoru budowlanego, przewidzianej w art. 231 Kodeksu karnego (Dz.U. 
2018, poz.1600 tekst jedn. ze zm.). 
 
4.9. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska w zakresie 
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. 2020, poz. 1219 ze zm.). Na terenie województwa opolskiego służby 
ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony środowiska dokonały kwalifikacji zakładów 
produkcyjnych ze względu na stopień zagrożeń awariami przemysłowymi.  
Rok 2018: 
Na ogólną liczbę 19 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii (stan na 
31.12.2018 r.) wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (ZDR) i 8 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej.  
Na terenie Powiatu Głubczyckiego nie sklasyfikowano żadnego zakładu ZZR – ZDR. 
Rok 2019: 
Na ogólną liczbę 20 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii (stan na 
31.12.2019 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 sklasyfikowano żadnego zakładu ZZR – ZDR. 
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W tabeli poniżej przedstawiono liczbę miejscowych zagrożeń zanotowanych na terenie Powiatu 
Głubczyckiego w 2018 i 2019 roku, w zakresie poszczególnych wielkości zagrożeń liczby te są 
podobnego rzędu wielkości. 
 
Tabela 30. Liczba miejscowych zagrożeń w podziale na wielkość zagrożenia w 2018 i 2019 
roku.  

Wielkość 
zagrożenia 

2018 2019 

małe 22 33 
lokalne 313 336 
średnie 3 2 

duże 0 0 
  Źródło: dane statystyczne KG PSP (www.kgsp.gov.pl) 

 
Tabela 31. Liczba miejscowych zagrożeń w podziale na rodzaj miejscowego zagrożenia w 2018 
i 2019 roku. 

Rodzaj miejscowego 
zagrożenia 

2018 2019 

silne wiatry 66 153 
przybory wód 1 11 
opady śniegu 0 3 

opady deszczu 41 49 
chemiczne 18 7 

ekologiczne 5 2 
budowlane 5 30 

infrastruktury komunalnej 1 1 
w transporcie drogowym 49 49 
w transporcie kolejowym 0 0 

na obszarach wodnych 3 5 
  Źródło: Dane statystyczne KG PSP (www.kgsp.gov.pl) 
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5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA ZA LATA 2018-2019 WRAZ Z ANALIZĄ 
WYDATKÓW 

Poniżej przedstawiono realizację zadań związanych z ochroną środowiska jakie zostały 
wykonane na terenie Powiatu Głubczyckiego w latach 2018-2019. Ze względu na liczne zmiany 
w prawodawstwie krajowym oraz w strategiach i źródłach finansowania zadań inwestycyjnych 
(wydatków majątkowych), odniesiono się do konkretnych zadań które zostały zrealizowane 
w okresie sprawozdawczym. Część sprawozdawczą niniejszego opracowania podzielono na 
rozdziały tematyczne.  
 
5.1. Powietrze atmosferyczne. 
Powiat Głubczycki w celu poprawy powietrza atmosferycznego zrealizował następujące 
zadania: 
 
Tabela 32. Realizacja zadań w latach 2018-2019. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł.]  

2018 2019 

Remonty i modernizacje dróg powiatowych 
Remont cząstkowy dróg                              234 231 540 629 
Zakup materiałów do bieżącego remontu dróg                                                    19 139 29 520 
Oczyszczanie dróg                                                                                                15 183                 16 536 
Remont chodnika w m. Włodzienin       38 261 - 
Przebudowa drogi na odcinku Księże Pole – Kietrz                    3 734 539 - 
Budowa chodnika w m. Wysoka (dotacja dla Gminy Branice)                          100 000 - 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce – 
Bogdanowice (od km 0+000 do km 4+440) - poprawa jakości dróg 
– RPOWO 

49 993,00 5 442 385 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1276O na odcinku Księże Pole – 
Kierz – poprawa jakości dróg   

3 734 539 - 

Remont nawierzchni drogi relacji Głubczyce – Sławoszów                           - 752 839 
Remont chodnika w m. Lisięcice                                                                     - 10 000 
Remont nawierzchni drogi w m. Pomorzowice (Skarb Państwa)                         - 33 046 

Wymiany źródeł ciepła na ekologiczne 
Dotacje dla osób fizycznych jako dofinansowanie kosztów 
inwestycji polegających na  wymianie dotychczasowych źródeł 
ciepła na ekologiczne oraz dofinansowanie do montażu pomp 
ciepła 

84 998 196 200 

Opracowanie dokumentacji dot. klastra energetycznego                                       - 12 300 
Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach: zakup i montaż kotła 
gazowego c.o.                   

- 32 500 

Termomodernizacje obiektów powiatowych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
Termomodernizacja budynku, montaż pomp ciepła, budowa 
instalacji fotowoltaicznej wraz z zagospodarowaniem terenu DPS w 
Klisinie - filia w Kietrzu  

2 009 290 1 950 733 

Termomodernizacja budynku ZSO wraz z wymianą pieca – niższe 
zużycie energii cieplnej w związku z tym niższa emisja ciepła do 
środowiska - RPOWO 

1 943 580 - 

Termomodernizacja budynku, wymiana oświetlenia i montaż pomp 
ciepła  DPS w Klisinie- filia w Branicach – aktualizacja kosztorysu w 
zakresie wymiany oświetlenia i montażu pompy ciepła 

350 1 230 

Termomodernizacja obiektu w zakresie wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej w filii w Głubczycach, Boboluszkach i Bliszczycach 
(dotacja z budżetu państwa 101.369 oraz środki własne 25.342) 

- 126 711 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Głubczycach: 
wykonanie studium wykonalności inwestycji obejmującej                            

- 8 610 
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termomodernizację  budynków 
DPS - konserwacja instalacji solarnej i naprawa pomp ciepła  10 790 - 

Ścieżki rowerowe, transport zbiorowy 
Budowa centrum przesiadkowego wraz z zakupem 3 autobusów                     2 695 953 - 
 
5.2. Oddziaływanie pół elektromagnetycznych 
Realizacja zadania przebiega poprzez tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie 
z wymaganiami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. W analizowanych latach na 
terenie Powiatu Głubczyckiego nie tworzono obszarów ograniczonego użytkowania jedynie  
takie obszary mogły wyznaczyć gminy Powiatu Głubczyckiego na etapie przygotowywania 
i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi kontrole w zakresie 
przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. 
Wyniki monitoringu umieszczane są w rocznych biuletynach publikowanych przez RWMŚ-WIOŚ 
oraz na bieżąco dostępne na stronie internetowej wspomnianej instytucji. 
 
5.3. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa. 
Realizacja zadania polega głównie na wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych oraz kontroli ilości 
i jakości ścieków odprowadzanych do wód i do ziemi (do stycznia 2018 r.).  
Przy nowych inwestycjach gospodarka wodno-ściekowa traktowana jest kompleksowo tj. 
planowanie inwestycji obejmuje równocześnie wiele zagadnień związanych z modernizacją, 
rozbudową i projektowaniem systemów kanalizacyjnych oraz urządzeń oczyszczających ścieki. 
Działania kontrolne prowadzone są zgodnie z opracowanym planem kontroli jednostek przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska i gminy w przypadku osób fizycznych, w efekcie czego 
w uzasadnionych przypadkach następuje  zobowiązanie wytwórców do dostosowania 
warunków zrzutu ścieków do obowiązujących wymagań. Schemat postępowania 
administracyjnego opiera się na przepisach ustawy Prawo wodne i przepisach wykonawczych 
do tej ustawy. W związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne (obowiązująca od stycznia 2018 r.), 
obecnie pozwolenia wodnoprawne wydaje Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie.   
Działania interwencyjne prowadzi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu. Zadanie 
realizowane jest także przez podmioty gospodarcze działające na terenie Powiatu. 
Unowocześnianie produkcji, energooszczędne i wodooszczędne technologie pozwalają 
ograniczać tak zużycie surowców jak i wytwarzanych w procesie produkcji odpadów, czy 
nieuzasadnionego zwiększonego zużycia wody (a w efekcie powstawania nadmiernych ilości 
ścieków). Z uwagi na wprowadzanie nowych technologii oraz uwarunkowania ekonomiczne 
większość przedsiębiorstw, instytucji oraz spółdzielni realizuje zadania w celu osiągnięcia 
zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii m. in. poprzez: 

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

- stosowanie w miarę możliwości zamkniętych układów obiegu wody,  
- wprowadzanie nowych, małoodpadowych technologii, 

sukcesywną wymianę tradycyjnych sieci ciepłowniczych na preizolowane oraz modernizację 
węzłów cieplnych. 
 
Tabela 33. Realizacja zadań w latach 2018-2019. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł.]  

2018 2019 

Odwodnienie drogi w m. Gołuszowice                                                                  8 848                - 
Remont przepustu w m. Radynia                                                                            7 678 - 
Dotacja - budowa kanalizacji deszczowej i drenażu wokół kościoła 
w Debrzycy             

10 000 - 

Wykonanie dokumentacji technicznej dot. budowy oczyszczalni 
ścieków DPS w Klisinie – filia w Bliszczycach    

31 030 - 
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Remont przepustu w m. Posucice                                                                       - 8 947 
Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. zadania w zakresie 
zabudowy rowu przydrożnego oraz budowy chodnika w m. 
Gołuszowice 

- 10 000 

 
5.4. Zasoby geologiczne. 
 
Tabela 34. Realizacja zadań w latach 2018-2019. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł.]  

2018 2019 

Wykonanie dokumentacji pn.: ”Mapy terenów zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi…” 

- 28 000 

 
5.5. Gleby. 
Z powodu oddziaływania antropogenicznego środowisko glebowe podlega długotrwałym 
zmianom, jakkolwiek wpływ na poprawę jakości gleb jest zwykle trudny i rozłożony w czasie. 
Ochrona gleby zmierza nie tylko do zmniejszania uciążliwości działań człowieka na środowisko, 
ale także do renaturalizacji terenów już zniszczonych i przywracania ponownie ich funkcji 
przyrodzie. Zanieczyszczenia powierzchni ziemi są powiązane ze stanem całego środowiska, 
a wpływają na nie pośrednio zanieczyszczenia wód i powietrza. Do zatruwania ziemi przyczynia 
się rozwój przemysłu i urbanizacja, ale także komunikacja i rolnictwo. 
 
Tabela 35. Realizacja zadań w latach 2018-2019. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł.]  

2018 2019 

Wykonanie opracowania pn. ”Dokonanie identyfikacji potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi wraz z wykazem 
na terenie Powiatu Głubczyckiego” 

33 921 - 

Klasyfikacja gruntów własności Skarbu Państwa położone w m. 
Chomiąża, Równe i Mokre 

- 12 000 

Realizacja projektu pn.: ”E–usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych woj. opolskiego” (dotacja dla lidera 
tj. Powiatu Opolskiego) 

- 34 816 

 
 
5.6. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.  
Zadania realizowane w ramach gospodarki odpadami i zapobiegania powstawania odpadów 
na terenie Powiatu Głubczyckiego przedstawione zostały w tabeli poniżej: 
  
Tabela 36. Realizacja zadań w latach 2018-2019. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł] 

2018 2019 

Usuwanie pojazdów z dróg powiatowych wraz z ich 
przechowywaniem              

9 484 11 456 

 
 
5.7. Zasoby przyrodnicze. 
 
5.7.1. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2020 poz. 1463 – tekst jednolity) 
trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu lub 
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uproszczonego planu urządzenia lasu. Służyć temu ma realizacja poszczególnych celów 
przykładowo wskazanych przez ustawodawcę w art. 7 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o lasach. 
Ustawodawca w art. 8 ustawy o lasach wskazuje cztery zasady, według których powinna być 
prowadzona gospodarka leśna. Jest to zasada powszechnej ochrony lasów, zasada trwałości 
utrzymania lasów, zasada ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów 
oraz zasada powiększania zasobów leśnych. 
Ustawodawca zobowiązał w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach właścicieli lasów do kształtowania 
równowagi w ekosystemach leśnych oraz podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów. 
W szczególności właściciele lasów zobowiązani zostali do wykonywania zabiegów 
profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, 
zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się 
organizmów szkodliwych oraz ochrony gleby i wód leśnych. 
Z treści art. 9 wynika, że ustawodawca upatruje największych zagrożeń w trzech źródłach: 
pożarach, organizmach szkodliwych oraz zagrożeniach w stosunku do gleby i wód leśnych. 
Powiat Głubczycki na bieżąco realizuje zadania z zakresu leśnictwa, na które ponoszone są 
następujące koszty: 
 
Tabela 37. Realizacja zadań w latach 2018-2019. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł.]  

2018 2019 

Zadania z zakresu prawa wodnego i prawa łowieckiego                                                   1 338 - 
Wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych 44 827 45 543 
Zakup sadzonek do lasu komunalnego  602 - 
Wykonanie orki pod przyszłe nasadzenia 1 032 - 
Wycinka drzew                                                                                                     16 686 18 523 
Wycinka drzewa  (Powiat)                                                                                         2 919 5 500 
Nasadzania drzew                                                                                                          37 411 - 
Wykonanie prac pielęgnacyjnych i wycinki drzew (m. Bogdanowice, 
Al. Lipowa, m. Kietrz)                                           

41 716 - 

„Ochrona różnorodności  biologicznej pomnika przyrody – Aleja 
Lipowa w Głubczycach poprzez ochronę gatunku- pachnica lipowa”  

15 990,00 - 

Ścinanie poboczy  60 000 - 
Koszenie poboczy dróg powiatowych  na terenie Gminy Branice - 8 000 
Ścinanie poboczy                                                                                             - 52 000 
Koszenie terenów własności Skarbu  Państwa                      - 4 000 
Ochrona bioróżnorodności biologicznej – pielęgnacja pomnika 
przyrody Al. Lipowej w Głubczycach – RPOWO 

- 15 990 

 
5.7.2. Ochrona zieleni. 
Zieleń na terenach silnie zurbanizowanych, staje się coraz bardziej docenianym składnikiem 
układów urbanistycznych, zarówno planowanych, jak i istniejących, w których istnieje możliwość 
stworzenia czy też przywrócenia zieleni. Zieleń to przede wszystkim obiekty przyrodnicze 
o formach naturalnych, półnaturalnych i przetworzonych oraz rozmaite założenia ogrodowe 
istniejące samoistnie lub towarzyszące budowlom. Tereny zieleni pełnią funkcje rekreacyjne, 
ekologiczne i zdrowotne – wpływają na złagodzenie lub eliminację uciążliwości życia 
w miastach, kształtowanie układów urbanistycznych, wprowadzają ład przestrzenny oraz nadają 
specyficzny i indywidualny charakter miejscowości.  
Aby zieleń oprócz spełniania funkcji estetycznej pełniła również inne zadania, musi być 
różnorodna pod względem biologicznym, bo tylko wtedy zapewnia miejsce różnym gatunkom 
roślin i zwierząt oraz zapobiega erozji gleb.  
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Tabela 38. Realizacja zadań w latach 2018-2019. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł.]  

2018 2019 

Środki dla Gminy Branice (koszenie poboczy dróg powiatowych)                        8 000 - 
Koszenie terenów własności Skarbu  Państwa                                                         3 996 - 
DPS - porządkowanie parku i pielęgnacja drzew  22 978 - 
 
5.8. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
Zadanie realizowane jest poprzez: 

- doposażenie straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, 
- utrzymywanie w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia poważnej awarii,  
- zapobieganie wystąpieniu ryzyka awarii przemysłowych przez przedsiębiorstwa, 
- prowadzenie rejestru zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych 
awarii oraz potencjalnych sprawców awarii - rejestr zakładów prowadzony jest przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, 
- opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom lub opracowanie planu 
operacyjno-ratowniczego na wypadek zaistnienia poważnej awarii - Zadanie realizowane 
przez prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku. 

System przeciwdziałania poważnym awariom składa się z szeregu uregulowanych prawnie 
procedur. Pierwszym elementem całego systemu jest sprawdzenie, czy dany zakład w ogóle 
stwarza zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Do tego celu służy procedura 
zaliczenia zakładu do kategorii zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii. 
Wynik pozytywny oznacza, że dany zakład należy zgłosić do odpowiednich władz przy pomocy 
procedury zgłoszenia. Taki zakład zobowiązany jest do przygotowania programu zapobiegania 
awariom, który następnie należy wprowadzić w życie za pomocą systemu bezpieczeństwa 
(system zarządzania bezpieczeństwem). Ostatnim elementem systemu są plany operacyjno-
ratownicze wewnętrzne - przygotowywane przez zakład oraz zewnętrzne - opracowywane 
przez komendanta wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. 
Taki system ma za zadanie zapobiegania możliwości wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej oraz ograniczenia do minimum skutków poważnej awarii w odniesieniu do ludzi, 
mienia i środowiska. 
Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku przedkłada program 
zapobiegania poważnym awariom przemysłowym właściwemu organowi Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w następujących terminach: 

- co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu nowego lub jego części, 
- roku od dnia zaliczenia zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym 
ryzyku. 
 

Tabela 39. Realizacja zadań w latach 2018-2019. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł.]  

2018 2019 

Szkolenie z zakresu obrony cywilnej  4 230 - 
Zakup klimatyzatora, ubrań specjalnych oraz zakup urządzenia 
UPS dla KPPSP 

45 504 - 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 4 175 208 4 550 591 
Działalność powiatowego centrum zarządzania kryzysowego 4 097 4 140 
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (zakup odzieży 
specjalistycznej - skafander oraz na dofinansowanie zakupu 
samochodu bojowego.     

56 200 - 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych        12 100 - 
Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy 
Państwowej Straży Pożarnej oraz zakup sprzętu informatyki i 
łączności  

- 49 000 
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5.9. Zagadnienia horyzontalne. 
 
Tabela 40. Realizacja zadań w latach 2018-2019. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł.]  

2018 2019 

Organizacja dożynek powiatowo – gminnych  36 592 55 694 
Składki członkowskie na Związek Powiatów Polskich                                       7 393     7 818 
Składki na Stowarzyszenie Subregionu Południowego                                         6 931 6 898 
Druk biuletynu informacyjnego „Rzeczy Powiatowej”                                      7 319 6 212 
Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Głubczyckiego”     

3 400 - 

Zakup nagród w konkursie plastycznym pn.: ”Czyste powietrze 
wokół nas”                   

- 500 

 
5.10. Realizacja zadań umieszczonych w planie operacyjnym Programu Ochrony 
Środowiska. 
 
5.10.1. Realizacja zadań umieszczonych w planie operacyjnym Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą 
na lata 2021-2024. 
 
W tabeli umieszczono zadania z planu operacyjnego, które zaplanowane były do realizacji 
w 2018 i 2019 roku. 
 
Tabela 41. Realizacja zadań z planu operacyjnego które były przewidziane do realizacji 
w latach 2018-2019. 

Kierunek Działania Realizacja Szczegóły 

Ochrona 
powietrza,  
ochrona przed 
hałasem, ochrona 
wód pow. i 
podziemnych 

Remont drogi Czerwonków-Kietrz 
(wykonanie dokumentacji) 

zrealizowane  
opis w poprzednim 

raporcie (2016-2017) 

Remont drogi na odcinku Wiechowice-
Niekazanice (wykonanie dokumentacji) 

zrealizowane 
opis w poprzednim 

raporcie (2016-2017) 

Ochrona 
powietrza 

Montaż pomp ciepła w DPS w Klisinie 
filia: Kietrz, Radynia, Branice, 
Głubczyce, Boboluszki 

zrealizowano w DPS w 
Kietrzu, Branicach 

Koszty podane w 
tabeli nr 32 

Montaż instalacji fotowoltaicznej w 
DPS w Klisinie i podległych filiach: 
Kietrz, Radynia, Branice, Głubczyce, 
Boboluszki 

zrealizowano w DPS w 
Klisinie filia w Kietrzu 

Koszty podane w 
tabeli nr 32 

Montaż instalacji solarnej w DPS filia w 
Kietrzu  

zadanie nie realizowane (montaż instalacji 
fotowoltaicznej) 

Kompleksowa termomodernizacja 
budynku DPS w Klisinie filia w 
Branicach 

aktualizacja kosztorysu 
w zakresie wymiany 

oświetlenia i montażu 
pompy ciepła 

Koszty podane w 
tabeli nr 32 

Termomodernizacja budynku DPS w 
Klisinie filia w Boboluszkach (budynek 
męski i żeński) 

zrealizowano 
Koszty podane w 

tabeli nr 32 

Termomodernizacja budynku DPS w 
Klisinie filia w Bliszczycach 

zrealizowano 
Koszty podane w 

tabeli nr 32 

Termomodernizacja budynku DPS w 
Klisinie filia w Kietrzu 

zrealizowano 
Koszty podane w 

tabeli nr 32 
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Kierunek Działania Realizacja Szczegóły 

Termomodernizacja budynku DPS w 
Klisinie filia w Głubczycach 

zrealizowano 
Koszty podane w 

tabeli nr 32 

Ochrona wód 
powierzchniowych 
i podziemnych 

Budowa biologicznej oczyszczalni 
ścieków z zewnętrzną instalacją 
kanalizacyjną w DPS w Klisinie filia w 
Radyni 

zakup gruntu, 
wykonanie dokumentacji 

opis w poprzednim 
raporcie (2016-2017) 

 
 
 

6. MONITORING SKUTKÓW REALIZACJI PROGRAMU 
I JEGO AKTUALIZACJI 

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego zostały zaproponowane 
wskaźniki postępów i skutków realizacji programu. Poniżej w tabeli określono  zestaw 
wskaźników w latach raportowania, tj. 2018-2019, obejmujący wszystkie obszary interwencji 
środowiska, w oparciu o dane aktualnie dostępne, co pozwala na szerokie obrazowanie 
kategorii ilościowych i jakościowych, powszechnych w ocenianiu stanu środowiska. Pozyskanie 
danych wskaźnikowych opiera się głównie na standardowo dostępnych źródłach: danych 
regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Opolu. Na podstawie tak przygotowanego zestawu wskaźników możliwe 
jest określenie tendencji zmian w poszczególnych komponentach środowiska. 
Zastosowano następujące oznaczenia w tabeli ze wskaźnikami monitoringu: 
 

- poprawa wskaźnika, 
 

- pogorszenie wskaźnika, 
 

- brak wyraźnej tendencji/istotnych zmian lub brak danych. 
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Tabela 42. Wskaźniki monitoringu dla Powiatu Głubczyckiego w 2018 i 2019 roku. 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 2018 Wartość 2019 Zmiany/trendy 

Klimat i powietrze atmosferyczne 

1. Stężenie średnioroczne NO2  g/m3 brak pomiarów brak pomiarów 
Brak możliwości porównania ze 
względu na brak pomiarów w latach 
2018-2019 

2. Stężenie średnioroczne SO2  g/m3 brak pomiarów brak pomiarów 
Brak możliwości porównania ze 
względu na brak pomiarów w latach 
2018-2019 

3. 
Stężenie średnioroczne 
benzenu  g/m3 Głubczyce, ul. Niepodległości – 1,9 brak pomiarów 

Brak możliwości porównania ze 
względu na brak pomiarów w roku 
2019 

4. 
Stężenie średnioroczne pyłu 
zawieszonego PM10 i PM2,5 g/m3 

PM10: Głubczyce, ul. Ratuszowa – 35 
PM2,5: brak pomiarów 

PM10: Głubczyce, ul. Ratuszowa – 31 
PM2,5: brak pomiarów 

Wyniki pomiarów dla pyłu 
zawieszonego PM10 spadły z 35 do 
31 g/m3, mieszcząc się w zakresie 
wartości dopuszczalnej wynoszącej 
40 g/m3 

5. 
Wartość 24h pyłu 
zawieszonego PM10 
(średniodobowa) 

Liczba dni z 
przekroczeniami 59 50 

Liczba dni z przekroczeniami wartości 
24h zmalała w stosunku do roku 
2018 o 9 dni (przekraczając jednak 
dopuszczalna liczbę 35 dni w ciągu 
roku). 

6. 

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

 Klasa C: PM10, PM2,5, B(a)P Klasa C: PM10, B(a)P 

W 2018 roku 3 zanieczyszczenia 
przekraczały wartości dopuszczalne, 
w 2019 roku wartości dopuszczalne 
przekraczały 2 zanieczyszczenia. Dla 
pyłu zawieszonego PM2,5 zmiana 
klasy z C na A w 2019 roku. 

7. 
Emisja zanieczyszczeń 
pyłowych z zakładów 
szczególnie uciążliwych 

Mg/rok 52 83 
W roku 2019 nastąpił wzrost emisji 
zanieczyszczeń pyłowych o 31 
Mg/rok. 

8. 

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

Mg/rok 7 876 10 948 

W roku 2019 nastąpił wzrost emisji 
zanieczyszczeń gazowych o 3 072 
Mg/rok. 
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Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 2018 Wartość 2019 Zmiany/trendy 

Klimat akustyczny 

9. 

Miejsca gdzie poziom hałasu 
przekracza wartości 
dopuszczalne wg 
obowiązujących przepisów 

Lokalizacja 
wg RWMŚ-

WIOŚ 
brak wyznaczonych punktów pomiarowych na terenie powiatu* 

Brak możliwości porównania ze 
względu na brak pomiarów RWMŚ-

WIOŚ w latach 2018-2019 

10. 
Liczba ludności narażonej na 
ponadnormatywny poziom 
dźwięku  

liczba 
mieszkańców 

[tys.] 

- w odniesieniu do wskaźnika LDWN: 
<5 dB   – 0,000, 
5-10 dB   – 0,000, 
10-15 dB  – 0,000, 
15-20 dB  – 0,000, 
>20 dB   – 0,000. 

- w odniesieniu do wskaźnika LN: 
<5 dB   – 0,000, 
5-10 dB   – 0,000, 
10-15 dB  – 0,000, 
15-20 dB  – 0,000, 
>20 dB   – 0,000. 

Mapa akustyczna opracowywana jest 
w okresach 5 letnich, z tego powodu 
brak możliwości porównania wartości 
w latach 2018-2019. 

Pola elektromagnetyczne 

11. 

Miejsca gdzie poziom pól 
elektromagnetycznych 
przekracza wartości 
dopuszczalne wg 
obowiązujących przepisów 

V/m 

Głubczyce, ul. Krakowska: <0,2, 
Baborów, ul. Świerczewskiego: 0,4, 

Dobieszów: <0,2, 
Krzyżowice: <0,2, 

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

Głubczyce, ul. Dworcowa: 0,4, 
Kietrz, ul. Głowackiego: 0,3 

 

nie występują miejsca z 
przekroczeniami 

12. 

Średnie natężenie pola 
elektromagnetycznego dla 
obszarów miast poniżej 50 
tys. mieszkańców 
województwa opolskiego 

V/m 0,44 0,55 

Nastąpił wzrost średniego natężenia 
pola elektromagnetycznego dla 
obszarów miast poniżej 50 tys. 
mieszkańców województwa 
opolskiego o 0,11 V/m 

13. 

Średnie natężenie pola 
elektromagnetycznego dla 
obszarów wiejskich 
województwa opolskiego 

V/m <0,2 0,26 

Nastąpił wzrost średniego natężenia 
pola elektromagnetycznego dla 
obszarów wiejskich województwa 
opolskiego o 0,06 V/m 

Zasoby i jakość wód 
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Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 2018 Wartość 2019 Zmiany/trendy 

 Jakość wód podziemnych 
Wg 

obowiązującej 
klasyfikacji 

- Bogdanowice - V klasa (wiosna, 
jesień, 

- Boguchwałów - III klasa (wiosna, 
jesień), 

- Chróstno – III klasa (wiosna), IV 
klasa (jesień), 

- Gadzowice – III klasa (wiosna, 
jesień), 

- Tłustomosty – IV klasa (wiosna), III 
klasa (jesień), 

- Dziećmarów - III klasa (wiosna, 
jesień) 

Brak pomiarów RWMŚ-WIOŚ 

Brak możliwości porównania ze 
względu na brak wyników pomiarów 
w trakcie opracowania raportu. 

 
Jakość wód 
powierzchniowych 

Wg 
obowiązującej 

klasyfikacji 
Brak pomiarów RWMŚ-WIOŚ Brak pomiarów RWMŚ-WIOŚ 

Brak możliwości porównania ze 
względu na brak pomiarów RWMŚ-
WIOŚ w latach 2018-2019 

Gospodarka wodno-ściekowa 

14. Zwodociągowanie powiatu % 95,3 * 
W czasie przygotowywania raportu 
brak danych statystycznych za 2019 
rok 

15. Skanalizowanie powiatu % 59,2 * 
W czasie przygotowywania raportu 
brak danych statystycznych za 2019 
rok 

16. Długość kanalizacyjnej km 200,6 209,1 
Długość sieci kanalizacyjnej  wzrosła 
o 8,5 km. 

17. 
Odsetek ludności 
korzystającej z oczyszczalni 
ścieków 

% 60,2 63,1 
Odsetek ludności korzystającej z 
oczyszczalni ścieków powiększył się 
o 2,9 punktu procentowego 

18. 
Wielkość komunalnych 
oczyszczalni ścieków 

RLM 83 686 85 076 
Wartości RLM uległa zwiększeniu o 
1390 RLM. 

19. 

Ścieki przemysłowe i 
komunalne oczyszczane w % 
ścieków wymagających 
oczyszczenia 

hm3 100,00 100,00 

Udział % ścieków przemysłowych i 
komunalnych oczyszczanych w % 

ścieków wymagających oczyszczenia 
nie uległ zmianie 
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Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 2018 Wartość 2019 Zmiany/trendy 

20. 
Średnie zużycie wody na 1 
mieszkańca/rok 

m3/rok 30,7 31,6 
Średnie zużycie wody na 1 
mieszkańca/rok wzrosło o 0,9 m3/rok 

21. 
Zużycie wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i 
ludności ogółem 

dam3 2 654,9 2 337,7 

Zużycie wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i ludności 
zmniejszyło się o 317,2 dam3 (o ok. 
12 %) 

22. 
Udział przemysłu w zużyciu 
wody ogółem 

% 10,0 11,5 
Udział przemysłu w zużyciu wody 
ogółem zwiększył się o 1,5 punktu 
procentowego 

23. 
Długość sieci wodociągowej 
rozdzielczej 

km 378,3 378,3 
Długość sieci wodociągowej 
rozdzielczej nie uległa zmianie. 

Zasoby geologiczne 

24. 
Wydobycie kopalin na terenie 
powiatu 

tys. ton 
Kruszywa naturalne: 111 

Kamienie drogowe i budowlane: 304 
Kruszywa naturalne: 146 

Kamienie drogowe i budowlane: 304 
 

Gleby 

25. 
Powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych w ciągu 
roku ogółem 

ha 0,00 0,00 
Powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych w ciągu roku 
ogółem nie uległa zmianie 

26. 
Powierzchnia gruntów 
wymagających rekultywacji 
ogółem 

ha 61,09 61,09 
Powierzchnia gruntów wymagających 
rekultywacji ogółem nie uległa 
zmianie 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

33. 
 

Ilość zebranych odpadów 
komunalnych z terenu 
powiatu 

Mg 18 973,06 17 823,36 

Tendencja zmierza w dobrym 
kierunku – coraz mniej zbieranych 
jest odpadów komunalnych 
zmieszanych 

34. 
 

Ilość zebranych selektywnie 
odpadów z terenu powiatu 
(wartości dla lat 2017i 2018) 

Mg 6 736,60 6 692,11 
Oczekuje się aby coraz więcej było 
odpadów zbieranych selektywnie   
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Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 2018 Wartość 2019 Zmiany/trendy 

35. 
Ilość występujących odpadów 
zawierających azbest 

Mg 11 615,836 Mg – ilość na koniec 2019 r. 
Konieczność usunięcia wyrobów 
zawierających azbest do końca 2032 
r. 

Zasoby przyrodnicze 

30. 
Powierzchnia prawnie 
chroniona ogółem (bez 
obszarów Natura 2000)  

ha 9 632,14 9 632,14 
Powierzchnia prawnie chroniona 

ogółem (bez obszarów Natura 2000) 
nie uległa zmianie 

31. Obszary NATURA 2000 szt. 
- „Rozumicki Las” PLH160018, 
- „Góry Opawskie” PLH160007 

- „Rozumicki Las” PLH160018, 
- „Góry Opawskie” PLH160007 

Liczba obszarów Natura2000 nie 
uległa zmianie 

32. Parki Krajobrazowe ha 0,00 0,00 Nie występują parki krajobrazowe 

33. Rezerwaty przyrody ha 101,75 101,75 
Powierzchnia rezerwatów przyrody 

nie uległa zmianie 

34. 
Obszary chronionego 
krajobrazu 

ha 

9 530,39 
- „Wronin Maciowakrze”, 
- „Las Głubczycki”, 
- „Mokre Lewice” 

9 530,39 
- „Wronin Maciowakrze”, 
- „Las Głubczycki”, 
- „Mokre Lewice” 

Powierzchnia obszarów chronionego 
krajobrazu nie uległa zmianie. 

35. 
Zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe 

ha 
0,00 0,00 

Nie występują zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe 

36. Użytki ekologiczne ha 0,00 0,00 Nie występują użytki ekologiczne 

37. Pomniki przyrody szt. 9 9 
Liczba pomników przyrody nie uległa 

zmianie 
38. Lesistość powiatu  % 6,4 6,4 Lesistość powiatu nie uległa zmianie 

39. Powierzchnia lasów ha 4 307,64 4 307,64 
Powierzchnia lasów nie uległa 

zmianie 

40. Powierzchnia gruntów leśnych ha 4 388,99 4 388,99 
Powierzchnia gruntów leśnych nie 

uległa zmianie 

41. 
Powierzchnia parków, 
zieleńców i terenów zieleni 
osiedlowej ogółem 

ha 66,26 66,26 
Powierzchnia parków, zieleńców i 
terenów zieleni osiedlowej ogółem 

nie uległa zmianie 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

43. 

Liczba poważnych awarii  i 
miejscowych zagrożeń w 
ciągu roku: 

- duże: 
- średnie: 

szt. 

 
 
 

0 
3 

 
 
 

0 
2 

Liczba miejscowych zagrożeń 
według informacji podawanej przez 

Komendę Główną Państwowej 
Straży Pożarnej i charakteryzuje się 
coroczną zmiennością. Zmniejszeniu 
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Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 2018 Wartość 2019 Zmiany/trendy 

- lokalne: 
- małe: 

313 
22 

336 
33 

uległa liczba zdarzeń średnich,  
wzrosła liczba zdarzeń lokalnych i 

małych 

Monitoring i zarządzanie środowiskiem 

46. 
Nakłady na gospodarkę 
komunalną i ochronę 
środowiska ogółem  

zł 215 697,01 225 900,00 

Kwota nakładów na gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska 

ogółem uległa zwiększeniu o 
10 202,99 zł 

Źródła: www.stat.gov.pl, RWMŚ-WIOŚ Opole, Starostwo Powiatowe w Głubczycach 
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6.1 Analiza wskaźników monitoringu POŚ 
Analizując tendencję wskaźników w tabeli monitorowania: 

- stan środowiska dla 31 wskaźników określony został jako bez zmian (niewielka zmiana 
lub brak wartości za dany rok), 

- dla 9 wskaźników zanotowano poprawę w odniesieniu do 2018 r., 
- dla 6 wskaźników zanotowano pogorszenie stanu w odniesieniu do 2018 r. (w niektórych 

przypadkach o niewielką wartość). 
Obecnie Powiat Głubczycki przygotowuje nowy Program Ochrony Środowiska, którego 
realizacja jest przedmiotem systematycznego procesu monitorowania i oceny. Zgodnie 
z wymogiem ustawowym co dwa lata Zarząd Powiatu Głubczyckiego sporządza raport z jego 
realizacji. Dla efektywnego wdrażania Programu konieczne jest regularne zbieranie, analiza 
i ocena danych. System monitoringu skupia się przede wszystkim na efektywności wdrażanych 
działań i zadań oraz opiera na obiektywnych i dostępnych wskaźnikach monitorowania, których 
porównanie w kolejnych raportach daje obraz gradientu zachodzących zmian w środowisku 
powiatu. 
W celu zwiększenia reprezentatywności wskaźników Programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Głubczyckiego, jak również zgodnie z zasadą definiowania wskaźników i celów SMART 
(Specific, Measurable, Relevant, Time-bound) proponuje się wprowadzenie zmian w zestawie 
wskaźników monitorowania. Zmiany wskazane są do wykorzystania w kolejnym Raporcie 
z POŚ (pozyskanie wskaźników powinno nie sprawiać trudności osobie wypełniającej tabelę, 
w miarę możliwości wskaźniki powinny być łatwo dostępne i reprezentatywne dla danego 
obszaru interwencji): 

- uzupełnienie listy wskaźników o wskaźnik w obszarze „Pola elektromagnetyczne”:  
- średnia wartość PEM dla obszaru małych miast województwa opolskiego, 
-  średnia wartość PEM dla terenów wiejskich województwa opolskiego, 

- rezygnację ze wskaźnika „Liczba oczyszczalni ścieków” w obszarze „Gospodarka wodno-
ściekowa” na wskaźnik: „Średnie zużycie wody/mieszkańca/rok”. 

 
 

7. OCENA STOPNIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PRZYJĘTYMI CELAMI A ICH WYKONANIEM, 
WERYFIKACJA PRZYJĘTYCH ZADAŃ, OCENA 
WYKONANIA 

 
Przyjęte w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego priorytety, cele 
i działania zgodne były z kierunkami Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. 
Skonkretyzowanie zadań dotyczy Powiatu, jednak obejmuje także tematycznie funkcjonowanie 
innych jednostek terytorialnych, w tym przede wszystkim gmin. Akceptacja celów i zadań 
w przyjętym Programie Ochrony Środowiska nie oznacza powstania budżetu inwestycyjnego na 
potrzeby Programu Ochrony Środowiska. System budżetowy samorządów obejmuje 1 rok 
działania, a więc planowanie odbywa się w krótkim cyklu i dostosowywane jest do doraźnych 
ram i sytuacji. Realizacja Programu w miarę jego realizacji stwarza więc problemy, tak natury 
finansowej (trudność w pozyskaniu środków finansowych dysponując niewielkim udziałem 
własnym) jak i innej natury (np. nadrabianie niedoinwestowania z lat poprzednich, zmieniające 
się potrzeby bieżące mieszkańców, czynniki zewnętrzne, zmiana ustawodawstwa etc.)  
 
W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego dla każdego obszaru interwencji 
określono cel główny oraz miarę dla każdego celu. Stopień realizacji celów głównych i wielkości 
miary celu dla okresu raportowania (2018-2019) przedstawiono w tabeli poniżej: 
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Tabela 43. Wartości mierników celów głównych dla poszczególnych obszarów interwencji. 

L.p. Obszar interwencji Miara celu 
Wartość miary 

Uwagi 
2018 2019 

1. 
Klimat i powietrze 
atmosferyczne 

Liczba zanieczyszczeń, których 
wartość przekroczyła poziom 
dopuszczalny w rocznej ocenie 
jakości powietrza. 

3 
(PM10, PM2,5, B(a)P) 

2 
(PM10, B(a)P) 

W 2018 roku 3 zanieczyszczenia 
przekraczały poziomy dopuszczalne, 
w 2019 roku wartość dopuszczalną 
przekraczały 2 zanieczyszczenia. Dla 
pyłu zawieszonego PM2,5 zmiana 
klasy z C na A w 2019 roku. W 2019 
roku w porównaniu do 2018 roku nie 
zanotowano  przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego pyłu PM2,5 w strefie 
opolskiej. 

2. Klimat akustyczny 
Liczba ludności narażonej na 
ponadnormatywny poziom 
dźwięku. 

Wg POSPH (dane z mapy akustycznej 2018): 
dla pory dziennej: 0,000 
dla pory nocnej: 0,000 

Określone w ramach mapy 
akustycznej 2018 r. Mapy akustyczne 
opracowywane są co 5 lat 

3. 
Pola 
elektromagnetyczne 

Średnia wartość pola 
elektromagnetycznego dla 
terenów wiejskich województwa 
opolskiego 

< 0,2 V/m 0,26 

Brak przekroczeń wartości 
dopuszczalnych w 2016 i w 2017 
roku, średnia wartość PEM dla 
terenów wiejskich wzrosła o 0,06 V/m 

4. 
Zasoby i jakość wód 
powierzchniowych i 
podziemnych. 

Udział wód o dobrej i bardzo 
dobrej jakości wód. 

wody powierzchniowe:  
brak pomiarów RWMŚ-WIOŚ 

wody podziemne: 
- Bogdanowice - V klasa 

(wiosna, jesień, 
- Boguchwałów - III klasa 

(wiosna, jesień), 
- Chróstno – III klasa 

(wiosna), IV klasa (jesień), 
- Gadzowice – III klasa 

(wiosna, jesień), 
- Tłustomosty – IV klasa 

(wiosna), III klasa (jesień), 
Dziećmarów - III klasa 

(wiosna, jesień) 

wody powierzchniowe:  
brak pomiarów RWMŚ-WIOŚ 

 
wody podziemne: 

brak pomiarów RWMŚ-WIOŚ 
 

Dla wód podziemnych pomiary 
zostały przeprowadzone w 6 
punktach pomiarowych tylko w 2018 
roku, brak wyników pomiarów za 
2019 rok, co nie daje możliwości 
dokonania porównania 
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5. 
Gospodarka wodno-
ściekowa 

Liczba przyłączy kanalizacyjnych 4 047 4 264 
Liczba przyłączy kanalizacyjnych na 
terenie powiatu zwiększyła się o 217 
szt. 

6. Zasoby geologiczne 
Liczba przypadków wydobywania 
kopalin bez wymaganej koncesji. 

0 0 Bez zmian. 

7. Gleby 
Powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych w ciągu roku 

0 
(pow. gruntów wymagających 

rekultywacji: 55,64) 

0 
(pow. gruntów wymagających 

rekultywacji: 61,09) 

Powierzchnia gruntów zrekultywo-
wanych w ciągu roku nie uległa 
zmianie, zwiększeniu uległa 
powierzchnia gruntów wymagających 
rekultywacji – o 4,65 ha. 

8. 
Gospodarka odpadami 
i zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

Odsetek odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie (wartości 
dla lat 2017 i 2018) 

35,5 % 37,5 % 
Odsetek odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie wzrósł o 2 
punkty procentowe 

9. Zasoby przyrodnicze 
Powierzchnia obszarów prawnie 
chronionych. 

9 632,14 9 632,14 
Powierzchnia obszarów chronionych 
nie uległa zmianie 

10. 
Adaptacja do zmian 
klimatu i nadzwyczajne 
zagrożenia środowiska 

Liczba poważnych awarii i 
miejscowych zagrożeń w ciągu 
roku: 
duże: 
średnie: 
lokalne: 
małe: 

 
 
 
 

0 
3 

313 
22 

 
 
 
 

0 
2 

336 
33 

Liczba miejscowych zagrożeń 
według informacji podawanej przez 
Komendę Główną Państwowej 
Straży Pożarnej i charakteryzuje się 
coroczną zmiennością. Zmniejszeniu 
uległa liczba zdarzeń średnich,  
wzrosła liczba zdarzeń lokalnych i 
małych 
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Wartości mierników celów głównych, analizując tendencję mierników celów w latach 2016-2017: 
- dla 6 mierników określono stan jako bez zmian (niewielka zmiana, brak określonych 

pomiarów w latach raportowania lub brak wartości za dany rok), 
- dla 3 mierników zanotowano poprawę w odniesieniu do 2018 r., 
- dla 1 miernika zanotowano pogorszenie stanu w odniesieniu do 2018 r. 

 
Oceniając: 

- dla opracowanych Wytycznych MŚ do opracowania programów ochrony środowiska, 
określenie mierników i ich wartości jest podejściem nowym i nie było wykonywane dla 
wcześniejszych Programów ochrony środowiska i Raportów z Programu ochrony 
środowiska, 

- z powyższego powodu mierniki celów głównych nie były wcześniej określane, nie ma 
możliwości dokonania porównania, 

- okres dwuletni, za który jest opracowany niniejszy Raport, jest często okresem zbyt 
krótkim na dokonanie poprawnej oceny tendencji zmian w poszczególnych obszarach 
interwencji środowiska, co związane jest tak z samym charakterem zmian, jak i 
realizacją programów wieloletnich (np. Krajowy program Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych, czy Program ochrony Powietrza, również kompleksowej oceny jakości 
klimatu akustycznego dokonuje się co 5 lat w ramach sporządzania map akustycznych 
czy POŚPH). 

Duża część zadań zawartych w Programie wpisuje się w pożądane przez ogół mieszkańców 
Powiatu kierunki - np. poprawę stanu wód, powietrza atmosferycznego, zmniejszenie 
promieniowania elektromagnetycznego. Analizując przyjęte w  Programie Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Głubczyckiego zadania należy stwierdzić: 

- zrealizowane zostały najważniejsze zadania w zakresie ochrony powietrza, ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych, edukacji ekologicznej, ochrony przyrody oraz 
gospodarki odpadami, 

- dodatkowo w różnych komponentach środowiska zrealizowano szereg zadań 
(sklasyfikowanych jako „inne”) nie ujętych w Programie, jednakże wpisujących się 
w ramy ogólnie pojętej ochrony środowiska. 

Powodem braku realizacji niektórych zadań było: 
- braki środków finansowych na realizację niektórych zadań, 
- przesunięcie terminu realizacji zadania na kolejne lata, 
- zmiana priorytetów wykonawczych w realizacji zadań na terenie powiatu, 
- bieżąca ocena sytuacji i potrzeb na terenie powiatu. 

 

 
8. DIAGNOZA, PROPOZYCJE NOWYCH PRIORYTETÓW 

I KRYTERIÓW ICH WYŁONIENIA. 
 
Przeprowadzona analiza zakresu (lata 2018-2019) i stopnia realizacji zadań zawartych 
w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego odbywała się w czasie 
obowiązywania  Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. 
Nadrzędnym, strategicznym celem wspomnianej Strategii jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) 
i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.   
Obecny, obowiązujący Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego oparty jest na 
zapisach  następujących aktualnych 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 
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wskazówki, co do zawartości programów; do podstawowych zasad tworzenia 
programów ochrony środowiska należą: 
- 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 2006 r.; 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 r., 

 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, 
konkurencyjna Gospodarka, sprawne państwo; 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. 

 
16 lipca 2019 r. Rada Ministrów uchwałą nr 67 przyjęła strategię "Polityka ekologiczna 
państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej" (Dz.U. 2019 
poz. 794). 
"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. Stanowi on równocześnie najważniejszy 
dokument z punktu widzenia celów i priorytetów środowiskowych w przygotowywanych 
programach ochrony środowiska. W opracowywanej aktualizacji Programu Ochrony 
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Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego są brane pod uwagę nowe cele szczegółowe 
i kierunki interwencji wyznaczone przez „Politykę ekologiczną państwa 2030”. 
"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 
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 
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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.  

 
 

9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2016-2020 wraz 
z perspektywą na lata 2021-2024 stanowił podstawowe narzędzie prowadzenia polityki 
ekologicznej w powiecie. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony 
środowiska na wszystkich szczeblach - od krajowego do gminnego - jest, aby ich realizacja 
doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania 
środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, 
a także stworzyła warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 
Analizując realizację programu na poziomie powiatowym należy pamiętać, że praktycznie 
zadania o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska 
i związane z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorząd powiatu 
i gmin oraz podmiotów gospodarczych. Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska 
wykonywany przez samorząd powiatu wpływa na możliwości bezpośredniej i pośredniej 
ochrony środowiska na terenie powiatu. 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w latach 2018-2019 - 
do najważniejszych z nich można zaliczyć zadania w zakresie: 

 ochrony powietrza, 
 ochrony wód,  
 ochrony przed hałasem, 
 ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, 
 edukacji ekologicznej. 

Podsumowując należy zauważyć, iż większość zadań została zrealizowana lub jest w trakcie 
realizacji.  
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