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1. WSTĘP 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 
1973 tekst jednolity ze zm.) Zarząd Powiatu co 2 lata powinien przedstawić Raport z realizacji 
Programu Ochrony Środowiska. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 
2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” został przyjęty Uchwałą nr XXIII/168/2020 Rady 
Powiatu w Głubczycach z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz 
z Prognozą oddziaływania na środowisko. 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 2020-2021 

 
Dane podstawowe do sporządzenia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 za lata 2020-2021 
stanowią głównie: 

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 
z perspektywą na lata 2025-2028, 

- sprawozdania opisowe z realizacji budżetu Powiatu Głubczyckiego za rok 2020 i 2021, 
- raporty i oceny stanu środowiska w województwie opolskim wykonywane przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska (GIOŚ-
RWMŚ) w Opolu za 2020 i 2021 r., 

- rejestr form ochrony przyrody publikowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w Opolu, 

- informacje pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Głubczycach, 
- informacje z gmin Powiatu Głubczyckiego, 
- 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: 
 Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2021 poz. 1973 tekst jednolity ze 

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

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

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

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

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

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

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

- "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. 
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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 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. 
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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 Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska (GIOŚ-RWMŚ) 
w Opolu. Wszelkie zmiany jakości środowiska jakie zaszły w okresie 2020-2021 zostały opisane 
i podsumowane w oparciu o publikacje (GIOŚ-RWMŚ) 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, GIOŚ-RWMŚ 
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. 2021 poz. 1973 tekst jednolity ze zm.). 
Główny Urząd Statystyczny podaje dane o emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z zakładów 
szczególnie uciążliwych z terenu Powiatu Głubczyckiego. Na przestrzeni lat 2008-2021 ilość 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych przedstawiała się jak w tabeli i na wykresach poniżej: 
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Tabela 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie Powiatu Głubczyckiego. 

Emisja 
zanieczyszczeń 

Ilość zanieczyszczenia w Mg/rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

pyłowych: 

ogółem 220 188 167 193 153 110 104 96 98 59 52 83 60 70 

ogółem na 1km2 
powierzchni 

0,33 0,28 0,25 0,29 0,23 0,16 0,15 0,14 0,15 0,09 0,08 0,12 0,09 0,10 

ze spalania paliw 217 187 166 192 153 110 102 94 96 55 48 73 55 57 

węglowo 
grafitowe, sadza 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

gazowych: 

ogółem 13 732 9 263 11 403 12 028 10 704 7 794 6 607 6 652 9 085 9 043 7 876 10 948 8 393 9 533 

ogółem (bez 
dwutlenku węgla) 

646 493 543 573 501 366 322 322 309 306 269 403 297 325 

niezorganizowana 173 114 153 164 144 96 84 85 77 80 73 117 90 93 

dwutlenek siarki 68 51 57 60 52 36 30 30 49 42 40 47 35 36 

tlenki azotu 94 62 82 88 77 52 44 44 47 47 42 65 50 52 

tlenek węgla 449 354 373 395 344 256 228 228 198 203 174 273 196 219 

dwutlenek węgla  13 086 8 770 10 860 11 455 10 203 7 428 6 285 6 330 8 776 8 737 7 607 10 545 8 096 9 208 
Źródło: www.stat.gov.pl 
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Rysunek 1. Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu 
Powiatu Głubczyckiego w latach 2008-2021. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 
Rysunek 2. Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem z zakładów szczególnie uciążliwych z 
terenu Powiatu Głubczyckiego w latach 2008-2021. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 
Na przestrzeni lat 2008-2021 emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych 
z terenu Powiatu Głubczyckiego ulegała systematycznemu zmniejszeniu, emisja zanieczyszczeń 
gazowych natomiast charakteryzowała się okresową zmiennością (asymptotycznie ulegała 
zmniejszeniu). 
 
Oceny za lata 2020 i 2021 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). 
Klasyfikacji stref za rok 2020 i 2021 wykonano w następujących klasach: 

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

 
Jakość powietrza atmosferycznego 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi 
bezpośredni monitoring jakości powietrza. 
Wyniki pomiarów stężenia benzenu w Głubczycach przy ul. Ratuszowej przedstawia tabela 
poniżej: 
 
Tabela 2. Wyniki pomiarów benzenu na stacji pomiarowej w Głubczycach przy ul. Ratuszowej 
w 2020 i 2021 roku. 

Punkt pomiarowy 
Benzo(a)piren 

[ng/m3] 

2020 2021 
Głubczyce,  
ul. Ratuszowa 

5 - 

Źródło: Wyniki pomiarów uzyskanych  na stacjach  monitoringu jakości powietrza w województwie opolskim. GIOŚ-
RWMŚ Opole 
 
Wyniki pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz liczby dni z przekroczeniami wartości 
dopuszczalnej w Głubczycach przy ul. Ratuszowej przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 3. Wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Głubczycach przy ul. 
Ratuszowej w 2020 i 2021 roku. 

Punkt 
pomiarowy 

PM10 

wartość średnioroczna 
 [μg/m3] 

liczba dni z 
przekroczeniami  

wartości stężeń 24h 

2020 2021 2020 2021 

Głubczyce,  
ul. Ratuszowa 

26,1 25,2 28 24 

Źródło: Wyniki pomiarów uzyskanych  na stacjach  monitoringu jakości powietrza w województwie opolskim. GIOŚ-
RWMŚ Opole 
 
Wartość średnioroczna pyłu zawieszonego PM10 oraz liczba dni z przekroczeniami wartości 
dopuszczalnej uległy zmniejszeniu. 
 
Roczna ocena jakości powietrza za rok 2020: 
 
Tabela 4. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2020. 

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 C12 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok  2020 rok GIOS-DMŚ-
RWMŚ w Opolu 
1) Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefy uzyskały klasę D2  
2) Dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny I faza, strefa opolska uzyskała klasę A 
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Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2020” 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, natomiast do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji 
PM10, B(a)P i PM2,5. 
- wg kryterium ochrony roślin do klasy A ze względu na poziom, SO2, NOx i O3. 

 
Roczna ocena jakości powietrza za rok 2021: 
 
Tabela 5. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2021. 

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 C12 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok  2021 rok GIOS-DMŚ-
RWMŚ w Opolu 
1) Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefy uzyskały klasę D2  
2) Dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny I faza, strefa opolska uzyskała klasę A 
 
Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2021” 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, natomiast do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji 
PM10, B(a)P i PM2,5. 
- wg kryterium ochrony roślin do klasy A ze względu na poziom, SO2, NOx i O3. 

 
Podsumowanie monitoringu jakości powietrza za lata 2020-2021: 
W latach 2020-2021 nie zanotowano zmian w zakresie substancji dla których dochodziło do 
przekroczeń wartości dopuszczalnych w ramach strefy opolskiej, w skład której wchodzi Powiat 
Głubczycki. 
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. 
 
 
Porównanie jakościowe wyników rocznej oceny jakości powietrza za lata 2020-2021 w postaci 
graficznej przedstawiają rysunki w tabeli poniżej: 
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Tabela 6. Porównanie wyników rocznej oceny jakości powietrza za lata 2020-2021 w postaci graficznej. 

Rok 2020 Rok 2021 

Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego pyłu PM10 w województwie opolskim w 2020 roku, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania 
w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza wykonanego przez IOŚ-PIB [źródło: GIOŚ, IOŚ-PIB] 
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Zasięg obszarów przekroczeń dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego ze względu na ochronę zdrowia w województwie 
opolskim [źródło: GIOŚ 
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Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego pyłu PM2,5 w województwie opolskim, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o 
wyniki modelowania jakości powietrza wykonanego przez IOŚ-PIB [źródło: GIOŚ, IOŚ-PIB] 
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Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego benzo(a)pirenu w pyle PM10 w województwie opolskim, opracowany z wykorzystaniem metody 
szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza wykonanego przez IOŚ-PIB [źródło: GIOŚ, IOŚ-PIB] 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego 
na lata 2021-2024 wraz z perspektywą na lata 2025-2028 za lata 2020-2021 

17 
 

Zasięg obszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu określonego ze względu na ochronę zdrowia w województwie opolskim [źródło: GIOŚ] 
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Rozkład przestrzenny liczby dni z przekroczeniem poziomu docelowego O3 na obszarze województwa opolskiego – średnia z 3 lat, będący wynikiem modelowania 
jakości powietrza wykonanego przez IOŚ-PIB [źródło: IOŚ-PIB] 
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Rozkład przestrzenny liczby dni z przekroczeniem poziomu celu długoterminowego O3 na obszarze województwa opolskiego, opracowany z wykorzystaniem 
metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza wykonanego przez IOŚ-PIB [źródło: GIOŚ, IOŚ-PIB] 

 
 

Źródło: GIOŚ-RWMŚ 2020-2021, opracowanie własne. 
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4.2. Klimat akustyczny. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 tekst 
jednolity ze zm.) traktuje hałas jako zanieczyszczenie, wobec którego należy przyjmować takie 
same ogólne zasady postępowania, jak dla pozostałych zanieczyszczeń i związanych z nimi 
dziedzin ochrony środowiska.  
Wartości dopuszczalne poziomów hałasu określają:  

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

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

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

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 2020: 
GIOŚ-RWMŚ w Opolu w 2020 roku nie przeprowadzał pomiarów hałasu komunikacyjnego na 
terenie Powiatu Głubczyckiego. 
Opracowana została natomiast „Lokalna mapa hałasu dla miasta Głubczyce na terenie 
województwa opolskiego wykonana na podstawie pomiarów poziomu hałasu w roku 2019 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska” – w oparciu o metody uproszczone.  
Mapa akustyczna wykonana została dla centralnej części miasta, która stanowi otoczenie 
głównych szlaków komunikacyjnych. Szczegółowo przeanalizowano odcinki dróg (w otoczeniu 
punktów pomiarowych) przy ulicach: Dworcowej, Grunwaldzkiej, Kołłątaja, Powstańców Śląskich, 
Raciborskiej, Wrocławskiej, Oświęcimskiej, Sosnowieckiej i Żeromskiego1. Na wielkość emisji 
hałasu z dróg wpływ mają przede wszystkim ich stan i parametry eksploatacyjne, takie jak: 
natężenie ruchu, udział pojazdów ciężkich w ruchu, prędkość ruchu. Mniejsze znaczenie ma 
przekrój drogowy oraz rodzaj nawierzchni. Nie bez znaczenia jest także płynność ruchu. 
W przypadku ruchu miejskiego, mamy do czynienia głównie z ruchem pulsacyjnym, hamowaniem 
przed skrzyżowaniem oraz przyspieszaniem po przejechaniu skrzyżowania. Podczas postoju 
emisja hałasu odpowiednio maleje. 
Pomiary hałasu drogowego zostały przeprowadzone w 9 punktach pomiarowych. W 6 lokalizacjach 
prowadzono krótkookresowe pomiary poziomu dźwięku, a w pozostałych 3 punktach wykonano 
badania długookresowe. 
 
Tabela 3. Analizowane odcinki dróg na terenie miasta Głubczyce. 

Lp. Ulica Droga Długość odcinka 

1. ul. Dworcowa Droga powiatowa 12160 1110 m 

2. ul. Grunwaldzka Droga powiatowa 12150 1200 m 

3. ul. Kołłątaja Droga powiatowa 12010 1621 m 

4. ul. Powstańców Śląskich Droga gminna 858 m 

5. ul. Raciborska Droga gminna 1064 m 

6. ul. Wrocławska Droga gminna 760 m 

7. ul. Oświęcimska Droga krajowa DK 38 787 m 

8. ul. Sosnowiecka Droga krajowa DK 38 520 m 

                                                 
1 „Lokalna mapa hałasu dla miasta Głubczyce na terenie województwa opolskiego wykonana na podstawie 
pomiarów poziomu hałasu w roku 2019 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska” 
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9. ul. Żeromskiego Droga powiatowa 12850 940 in 
Źródło: Lokalna mapa hałasu dla miasta Głubczyce na terenie województwa opolskiego wykonana na 
podstawie pomiarów poziomu hałasu w roku 2019 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska” 
 
Wyniki pomiarów hałasu krótkookresowego przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 4. Wyniki pomiarów krótkookresowych LAeqD i LAeqN hałasu drogowego i natężenie ruchu 
pojazdów na terenie miasta Głubczyce w 2019 r.  

Lp. Ulica 

Współrzędne 
geograficzne 
punktu  

   pomiarowego 

Równoważny 
poziom dźwięku 

Natężenie ruchu 
pojazdów 

Procentowy 
udział pojazdów 

ciężkich 

LAeqD LAeqN 
Pora 
dnia 

Pora 
nocy 

Pora 
dnia 

Pora 
nocy 

[dB] poj/h % 

1. Dworcowa 
17°49'11,1" E 

50° 11 '48,4" N 
58,8 50,3 166 21 3 5 

2. Grunwaldzka 
17°49'41,5" E 
50°12'28,2" N 

58,1 48,0 75 10 5 10 

3. Kołłątaja 
17°50'0,05" E 

50° 11 '40,06" N 
62,9 53,9 216 91 8 4 

4. 
Powstańców 
Śląskich 

17°48'57,7" E 
50°12'0,8" N 

59,0 48,1 177 10 9 10 

5. Raciborska 
17°50'12,3" E 
50°11'42,3" N 62,9 54,6 284 139 10 7 

6. Wrocławska 
17°49'22,7" E 
50°12'25,4" N 

62,8 55,4 137 13 7 7 

Źródło: Lokalna mapa hałasu dla miasta Głubczyce na terenie województwa opolskiego wykonana na 
podstawie pomiarów poziomu hałasu w roku 2019 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska” 
 
Pomiary hałasu drogowego długookresowego zostały wykonane w 3 punktach pomiarowych przy 
ulicach: Oświęcimskiej, Sosnowieckiej oraz Żeromskiego. Punkty zostały zlokalizowane przy 
drogach krajowych oraz powiatowej, w odległości 10 m od krawędzi jezdni, na wysokości 4 m nad 
poziomem terenu. Pomiary były prowadzone przez 3 doby w porze wiosennej, 2 doby w porze 
letniej oraz 3 doby w porze jesienno-zimowej, z podziałem na porę dnia, wieczoru i nocy. W każdej 
sesji pomiarowej wykonano jeden całodobowy pomiar podczas weekendu. Wyniki pomiarów 
hałasu drogowego długookresowego zestawiono w tabeli poniżej: 
 
Tabela 5. Wyniki pomiarów długookresowych LD, LW i LN hałasu drogowego i natężenia ruchu 
pojazdów prowadzonych na terenie miasta Głubczyce w 2019 r. 

Lp. Ulica 

Współrzędne 
geograficzne 

punktu  
   
pomiarowego 

Równoważny 
poziom dźwięku 

Natężenie ruchu 
pojazdów 

Procentowy udział 
pojazdów ciężkich 

LD LW LN 

P
or

a 
dn

ia
 

P
or

a 
w

ie
cz

or
u 

P
or

a 
no

cy
 

P
or

a 
dn

ia
 

P
or

a 
w

ie
cz

or
u 

P
or

a 
no

cy
 

[dB] poj/h % 

1. 
Oświęcimska 17°49'23,6" E 

50°11'39,3" N 62,3 59,7 54,0 263 131 22 6 3 5 

2. 
Sosnowiecka 17°50'11,8" E 

50°12'0,9" N 60,7 58,9 52,9 191 132 28 7 4 7 

3. 
Żeromskiego 17°48'56,1" E 

50° 12'19,0" N 56,8 56,3 50,1 166 122 18 23 23 28 

Źródło: Lokalna mapa hałasu dla miasta Głubczyce na terenie województwa opolskiego wykonana na 
podstawie pomiarów poziomu hałasu w roku 2019 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska” 
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W poniższych tabelach zebrano dane dotyczące liczby ludności oraz liczbę lokali eksponowanych 
na hałas drogowy uzyskanych w ramach opracowania mapy akustycznej: 
 
Tabela 8. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości 
poziomu LDWN  

 
 
 

Źródło: Lokalna mapa hałasu dla miasta Głubczyce na terenie województwa opolskiego wykonana na 
podstawie pomiarów poziomu hałasu w roku 2019 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska” 
 
Tabela 9. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości 
poziomu LN  
 

Lp. 
Nazwa 
miasta 

Liczba 
mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w 
przedziałach wartości poziomu LDWN 

50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB >70 dB 

1 Głubczyce 12 552 761 242 95 0 0 

Źródło: Lokalna mapa hałasu dla miasta Głubczyce na terenie województwa opolskiego wykonana na 
podstawie pomiarów poziomu hałasu w roku 2019 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska” 

 
Tabela 10. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości 
poziomu LDWN  

Lp. 
Nazwa 
miasta 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w 
przedziałach wartości poziomu LDWN 

55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB >75 dB 

1 Głubczyce 537 474 133 34 0 

Źródło: Lokalna mapa hałasu dla miasta Głubczyce na terenie województwa opolskiego wykonana na 
podstawie pomiarów poziomu hałasu w roku 2019 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska” 

 
Tabela 11. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości 
poziomu LN 

Lp. 
Nazwa 
miasta 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w 
przedziałach wartości poziomu LDWN 

50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB >70 dB 

1 Głubczyce 268 108 43 0 0 
Źródło: Lokalna mapa hałasu dla miasta Głubczyce na terenie województwa opolskiego wykonana na 
podstawie pomiarów poziomu hałasu w roku 2019 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska” 
 
W kolejnej tabeli przedstawiono stan warunków akustycznych środowiska w wartości poziomu 

LDWN dla badanych odcinków, gdzie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy dla hałasu 
drogowego: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 
Nazwa 
miasta 

Liczba 
mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w 
przedziałach wartości poziomu LDWN 

55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB >75 dB 

1 Głubczyce 12 552 1 469 1 200 300 70 0 



Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego 
na lata 2021-2024 wraz z perspektywą na lata 2025-2028 za lata 2020-2021 

23 
 

Tabela 12. Stan warunków akustycznych środowiska w przedziałach wartości poziomu LDWN  
w Głubczycach dla badanych odcinków, gdzie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy dla 
hałasu drogowego. 

Źródło: Lokalna mapa hałasu dla miasta Głubczyce na terenie województwa opolskiego wykonana na 
podstawie pomiarów poziomu hałasu w roku 2019 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska” 
 
W kolejnej tabeli przedstawiono stan warunków akustycznych środowiska w wartości poziomu LN 
dla badanych odcinków, gdzie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy dla hałasu drogowego: 
 
Tabela 13. Stan warunków akustycznych środowiska w przedziałach wartości poziomu LN  
w Głubczycach dla badanych odcinków, gdzie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy dla 
hałasu drogowego 

Źródło: Lokalna mapa hałasu dla miasta Głubczyce na terenie województwa opolskiego wykonana na 
podstawie pomiarów poziomu hałasu w roku 2019 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska” 

 
Podsumowanie: 
W sąsiedztwie analizowanych odcinków dróg na terenie miasta Głubczyce, szacunkowa liczba 
mieszkańców eksponowanych na długookresowy hałas drogowy, oceniany wskaźnikiem LDWN 
o wartości wyższej niż 55 dB, wyniosła 3 039 mieszkańców, natomiast w porze nocy, na hałas 
określany wskaźnikiem LN, którego wartość przekracza 50 dB, eksponowanych jest 1 098 
mieszkańców. Z kolei liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas wyniosła w porze dnia 
1 178, a nocy 419. 

Informacje o stanie warunków akustycznych 
środowiska 

Wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego 
dla hałasu drogowego Wskaźnik hałasu LDWN [dB] 

0-5 >5-10 >10-15 >15-20 >20 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie 
[km2] 

0,036 0,009 0,000 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 0,080 0,001 0,000 0,000 0,000 

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie 
[tys.] 

0,232 0,005 0,000 0,000 0,000 

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym 
zakresie 2 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia , opieki społecznej i 
socjalnej w danym zakresie 2 2 0 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia 
ochrony przed hałasem (liczba obiektów) 0 0 0 0 0 

Informacje o stanie warunków akustycznych 
środowiska 

Wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla 
hałasu drogowego Wskaźnik hałasu LN [dB] 

0-5 >5-10 >10-15 >15-20 >20 
Stan warunków akustycznych środowiska 

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

0,021 0,002 0,000 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie 
[tys.] 

0,126 0,000 0,000 0,000 0,000 

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 istotne z punktu widzenia 
ochrony przed hałasem (liczba obiektów) 0 0 0 0 0 
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Liczba mieszkańców oraz lokali mieszkalnych eksponowanych na wielkość przekroczeń dla 
hałasu drogowego ocenianego wskaźnikiem LDWN Z przedziału 0-5 dB wynosiła 232 mieszkańców 
i 80 lokali mieszkalnych, a dla przekroczeń >5-10 dB wyniosła 5 mieszkańców oraz 1 lokal 
mieszkalny. Natomiast na hałas określany wskaźnikiem LN liczba mieszkańców narażonych na 
przekroczenia hałasu z przedziału 0-5 dB wyniosła 126, a liczba lokali mieszkalnych 62. 
Najwyższe przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku zarówno dla wskaźnika LDWN jak 
i LN wystąpiły na obszarach znajdujących się w sąsiedztwie drogi krajowej nr 38, przy badanych 
odcinkach ulicy Kołłątaja i Raciborskiej, oraz na badanym odcinku ulicy Żeromskiego. 
 
Hałas komunikacyjny a wzrost liczby pojazdów: 
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. 2021 poz. 1973 tekst jednolity 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, 
- 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 2020 
W 2020 roku GIOŚ-RWMŚ w Opolu przeprowadził pomiary natężenia promieniowania 
elektromagnetycznego w jednym punkcie pomiarowym na terenie Powiatu Głubczyckiego 
(Głubczyce, ul. Fabryczna). Przeprowadzone badania wykazały, że w badanym punkcie 
pomiarowym nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej, określonej w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku. Wyniki pomiarów przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 7. Punkty pomiarowe PEM na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2020 roku. 

Lokalizacja 
Wartość średnia 
zmierzona [V/m] 

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

Głubczyce, ul. Fabryczna 0,5 0,50 (obszary miast poniżej 50 tys. mieszkańców) 

obszary wiejskie - 0,22 (obszary wiejskie) 
Źródło: Badania PEM w 2020 roku GIOŚ-RWMŚ Opole. 
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Do czasu opracowania Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Głubczyckiego nie zostały opublikowane wyniki badań wykonywanych przez GIOŚ-RWMŚ 
w Opolu za 2021 rok. 
 
W latach 2020-2021 dokonywano następujących zgłoszeń instalacji wytwarzających pola 
elektromagnetyczne (objęte obowiązkiem zgłoszenia zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony 
środowiska): 
 
Tabela 8. Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne na terenie Powiatu 
Głubczyckiego w latach 2020-2021. 

Lp. 
Data 

dokonania 
zgłoszenia 

Prowadzący instalację 
Zgłoszenie 

/aktualizacja 
Adres instalacji 

1. 24.04.2020 Orange Polska S.A. Aktualizacja zgłoszenia Stacja bazowa Branice, ul. 
Żymierskiego 2 

2. 04.05.2020 Orange Polska S.A. Aktualizacja zgłoszenia Stacja bazowa Kietrz, ul. 
Zatorze 2 

3. 03.06.2020 Orange Polska S.A. Aktualizacja zgłoszenia Stacja bazowa Pietrowice dz. nr 
ewid. 50/2 

4. 15.06.2020 Orange Polska S.A. Aktualizacja zgłoszenia Stacja bazowa Głubczyce, ul. 
Fabryczna 3 

5. 09.10.2020 Play P4 Sp. z o.o. Aktualizacja zgłoszenia Stacja GLU Lisięcice ul. 
Kościelna dz. ewid. 577/2 

6. 15.03.2021 Orange Polska S.A. Aktualizacja zgłoszenia Instalacja radiokomunikacyjna 
Klisino dz. ewid. 432/9 

7. 09.04.2021 Orange Polska S.A. Aktualizacja zgłoszenia Instalacja radiokomunikacyjna 
Lisięcice, ul. Szkolna 9 

8. 16.04.2021 Polkomtel Infrastruktura 
Sp. z o.o. 

Aktualizacja zgłoszenia Instalacja radiokomunikacyjna 
Głubczyce, ul. Fabryczna 3 

9. 14.06.2021 Play P4 Sp. z o.o. Aktualizacja zgłoszenia Instalacja radiokomunikacyjna 
Kietrz, ul. Okrzei 8  

10. 22.07.2021 Towerlink Poland Sp. z 
o.o. 

Zgłoszenie instalacji Instalacja radiokomunikacyjna 
Baborów, ul. Powstańców 1 

11. 11.08.2021 Orange Polska S.A. Aktualizacja zgłoszenia Instalacja radiokomunikacyjna 
Głubczyce, ul. Fabryczna 3 

12. 03.11.2021 Towerlink Poland Sp. z 
o.o. 

Aktualizacja zgłoszenia Instalacja radiokomunikacyjna 
Klisino dz. ewid. 432/9 

13. 22.11.2021 Towerlink Poland Sp. z 
o.o. 

Aktualizacja zgłoszenia Instalacja radiokomunikacyjna 
Lisięcice, ul. Szkolna 9 

Źródło: https://bip.powiat.glubczycki.pl 
 
Wyniki pomiarów PEM zawarte w załącznikach do ww. zgłoszeń instalacji nie wykazywały 
przekroczeń wartości dopuszczalnych promieniowania elektromagnetycznego.  
 
Podsumowanie monitoringu PEM: 
W badanych punktach pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych, 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.  
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). 
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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 w 2020 roku przeprowadzał GIOŚ-RWMŚ w Opolu, wyniki 
pomiarów dla siedmiu JCWP obejmujących teren Powiatu Głubczyckiego przedstawiono w tabeli 
poniżej: 
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Tabela 9. Wyniki oceny wykonanej dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych zlokalizowanych na obszarze Powiatu Głubczyckiego 
w 2020 roku. 

Nazwa JCWP/ 
nazwa ppk 

Klasa elementów 
Ocena stanu JCWP 

biologicznych fizykochemicznych 

Opawa od Opawicy do Morawicy  
- ppk Opawa – Wiechowice 
PLRW60001911279 

II >II 

W roku 2020 nie została dokonana 
klasyfikacja i ocena stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych, a wyłącznie 
klasyfikacja wskaźników jakości wód, 
zgodnie z § 14 i § 15 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 
2021 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. poz. 1475). 

Ostra  
– ppk Ostra – Pilszcz 
PLRW600016112729 

III >II 

Opawica od Dopływu z Burkviz do ujścia  
– ppk Opawica – Chomiąża 
PLRW6000811229 

III >II 

Osobłoga od Prudnika do Odry 
- ppk Osobłoga - Krapkowice 
PLRW600019117699 

IV >II 

Psina do Suchej Psiny włącznie 
- ppk Psina - Raków 
PLRW60001611524 

V >II 

Troja do Morawy włącznie 
- ppk Troja - Kozłówki 
PLRW6000161152669 

III >II 

Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego 
– ppk Jakubowicki Potok – Kazimierz 
PLRW600018117449 

III >II 

Źródło: Ocena jakości wód powierzchniowych za  2020 rok, GIOŚ-RWMŚ 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 dla badanych JCWP wykazała: 
- dla jednej JCWP – I klasa elementów biologicznych, 
- dla czterech JCWP – III klasa elementów biologicznych, 
- dla jednej JCWP – IV klasa elementów biologicznych, 
- dla jednej JCWP – V klasa elementów biologicznych. 

Dla wszystkich siedmiu JCWP określono >II klasę elementów fizykochemicznych. Nie był 
natomiast określany Stan/potencjał ekologiczny ani stan ogólny JCWP. 
 
Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie 
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016, poz. 1967). 
Rozporządzenie zachowywało moc do dnia 22 grudnia 2021 r. 
Plan gospodarowania wodami stanowi jednolity instrument zarządzania gospodarką wodną na 
terenie państw Unii Europejskiej. Przedstawia on aktualny stan wód w obrębie obszaru dorzecza, 
podsumowuje działania niezbędne do osiągnięcia tzw. dobrego stanu wód oraz posłuży jako 
mechanizm sprawozdawczy do opracowywania raportów dla Komisji Europejskiej. 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry określa cele środowiskowe dla wód 
powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy 
Wodnej. W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele środowiskowe 
dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników 
fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód 
powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, 
odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii 
wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych. 
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod 
uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania 
ich stanu. 
Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, 
celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele 
uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi 
częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu 
ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału 
ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału 
konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.  
Stan ekologiczny fragmentu jednolitej części wód powierzchniowych klasyfikuje się na podstawie 
danych uzyskanych w wyniku realizacji badań monitoringowych w punkcie pomiarowo-kontrolnym 
monitoringu obszarów chronionych. 
Dla poszczególnych Jednolitych Części Wód określane są ryzyka osiągnięcia celów 
środowiskowych dla JCWP ujętych w „Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry”, które 
przedstawiono w tabeli poniżej: 
 
 



Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego 
na lata 2021-2024 wraz z perspektywą na lata 2025-2028 za lata 2020-2021 

29 
 

Tabela 10. Charakterystyka JCWP zlokalizowanych na terenie Powiatu Głubczyckiego. 

Kod JCWP Nazwa JCWP Typologia JCWP Status 
Stan 

(ogólny) 
Stan/ potencjał 

ekologiczny 
Stan 

chemiczny 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

RW60001611524 
Psina do Suchej Psiny 
włącznie 

potok nizinny lessowy lub 
gliniasty 

naturalny zły dobry dobry zagrożona 

RW60001911279 
Opawa od Opawicy do 
Morawicy 

rzeka nizinna piaszczysto – 
gliniasta 

silnie zmieniona 
część wód 

zły dobry dobry niezagrożona 

RW600018117449 
Stradunia od źródła do 
Potoku Jakubowickiego 

potok nizinny żwirowy naturalny zły dobry dobry zagrożona 

RW600019117699 
Osobłoga od Prudnika do 
Odry 

rzeka nizinna piaszczysto – 
gliniasta 

naturalny zły dobry dobry zagrożona 

RW60004117639 Osobłoga Prudnika 
potok wyżynny krzemianowy 
z substratem 
gruboziarnistym – zachodni 

naturalny zły dobry dobry zagrożona 

RW6000811229 
Opawica od Dopływu z 
Burkviz do ujścia 

mała rzeka wyżynna 
krzemianowa – zachodnia 

silnie zmieniona 
część wód 

zły dobry dobry zagrożona 

RW60005112289 Radynka 
potok wyżynny krzemianowy 
z substratem 
drobnoziarnistym – zachodni 

naturalny zły dobry dobry zagrożona 

RW600019115269 Troja od Morawy do ujścia 
rzeka nizinna piaszczysto – 
gliniasta 

naturalny zły dobry dobry zagrożona 

RW600019115299 
Psina od Suchej Psiny do 
ujścia 

rzeka nizinna piaszczysto – 
gliniasta 

naturalny zły dobry dobry niezagrożona 

RW600016115252 Dopływ z Krowiarek 
potok nizinny lessowy lub 
gliniasty 

naturalny zły dobry dobry zagrożona 

RW6000161152669 Troja do Morawy włącznie 
potok nizinny lessowy lub 
gliniasty 

silnie zmieniona 
część wód 

zły dobry dobry zagrożona 

RW6000161152689 Rozumicki Potok 
potok nizinny lessowy lub 
gliniasty 

naturalny zły dobry dobry zagrożona 

RW600016115289 Krzanówka 
potok nizinny lessowy lub 
gliniasty 

naturalny zły dobry dobry zagrożona 
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Kod JCWP Nazwa JCWP Typologia JCWP Status 
Stan 

(ogólny) 
Stan/ potencjał 

ekologiczny 
Stan 

chemiczny 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

RW60001911279 
Opawa od Opawicy do 
Morawicy 

rzeka nizinna piaszczysto – 
gliniasta 

silnie zmieniona 
część wód 

zły dobry dobry niezagrożona 

RW600016112729 Ostra 
potok nizinny lessowy lub 
gliniasty 

naturalny zły dobry dobry zagrożona 

Źródło: Opracowanie na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry (Dz.U. 2016, poz. 1967). Rozporządzenie zachowywał moc do dnia 22 grudnia 2021 r. 
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Tabela 11. Charakterystyka JCWPd zlokalizowanych na terenie Powiatu Głubczyckiego. 

Numer JCWPd 
Ocena stanu 
chemicznego 

Ocena stanu 
ilościowego 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia 
celów środowiskowych 

GW6000127 dobry dobry zagrożona 

GW2000139 dobry dobry niezagrożona 

GW2000140 dobry dobry niezagrożona 

GW2000141 dobry dobry niezagrożona 

Źródło: Opracowanie na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w 
sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016, poz. 1967). 
Rozporządzenie zachowywał moc do dnia 22 grudnia 2021 r. 
 
Program wodno-środowiskowy kraju to jeden z podstawowych dokumentów planistycznych 
w zakresie ochrony, zarządzania zasobami wodnymi i gospodarowania wodami w Polsce.  
Opisywany dokument jest pierwszą aktualizacją opracowanego w 2008 r. Programu wodno-
środowiskowego kraju. Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju uwzględnia podział 
na poszczególne kategorie jednolitych części wód powierzchniowych, podziemnych i obszarów 
chronionych.  
W tabeli poniżej wskazano działania rzeczne wyróżnione dla poszczególnych cieków 
zlokalizowanych na terenie powiatu: 
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Tabela 12. Działania dla cieków zlokalizowanych na terenie Powiatu Głubczyckiego. 

Kod JCWP Presja Nazwa zadania Zakres rzeczowy 

RW60001611524 
Psina do Suchej Psiny włącznie 

Nie zidentyfikowano presji mogącej być 
przyczyną występujących przekroczeń 

wskaźników jakości 

Osiągnięcie wskaźników zgodnych z 
wartościami dla dobrego stanu 

Wdrożenie działań naprawczych, 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 

Nie dotyczy 

RW600018117449 
Stradunia od źródła do Potoku 
Jakubowickiego 

Nie dotyczy 

RW600019117699 
Osobłoga od Prudnika do Odry 

Nie dotyczy 

RW60004117639 
Osobłoga Prudnika 

Z uwagi na niską wiarygodność oceny i 
związany z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn nieosiągnięcia 
dobrego stanu brak jest możliwości 
zaplanowania racjonalnych działań 

naprawczych 

Rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie 

monitoringu badawczego 

W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 
latach wprowadzone zostanie działanie 

mające na celu rozpoznanie jego 
przyczyn 

RW6000811229 
Opawica od Dopływu z Burkviz do 
ujścia 

Nie zidentyfikowano presji mogącej być 
przyczyną występujących przekroczeń 

wskaźników jakości 

Konieczne jest dokonanie 
szczegółowego rozpoznania 

przyczyn w celu prawidłowego 
zaplanowania działań naprawczych 

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 

RW60005112289 
Radynka 

Z uwagi na niską wiarygodność oceny i 
związany z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn nieosiągnięcia 
dobrego stanu brak jest możliwości 
zaplanowania racjonalnych działań 

naprawczych 

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 

Z uwagi na niską wiarygodność oceny i 
związany z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn nieosiągnięcia 

Rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie 

monitoringu badawczego. 

W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 
latach wprowadzone zostanie działanie 

mające na celu rozpoznanie jego przyczyn 



Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego 
na lata 2021-2024 wraz z perspektywą na lata 2025-2028 za lata 2020-2021 

33 
 

Kod JCWP Presja Nazwa zadania Zakres rzeczowy 

dobrego stanu brak jest możliwości 
zaplanowania racjonalnych działań 

naprawczych. 

 

RW600019115299 
Psina od Suchej Psiny do ujścia 

Nie dotyczy 

RW600016115252 
Dopływ z Krowiarek 

Z uwagi na niską wiarygodność oceny i 
związany z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn nieosiągnięcia 
dobrego stanu brak jest możliwości 
zaplanowania racjonalnych działań 

naprawczych 

Rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie 

monitoringu badawczego. 

W przypadku 
potwierdzenia złego stanu po 2 latach 

wprowadzone zostanie działanie mające na 
celu rozpoznanie jego przyczyn. 

 

RW6000161152669 
Troja do Morawy włącznie 

Komunalna 

Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej ,które są wystarczające, aby 

zredukować tą presję w zakresie 
wystarczającym dla osiągnięcia 

dobrego stanu 

Z uwagi na czas niezbędny dla wdrożenia 
działań, a także okres niezbędny aby 

wdrożone działania przyniosły wymierne 
efekty. 

RW6000161152689 
Rozumicki Potok 

Z uwagi na niską wiarygodność oceny i 
związany z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn nieosiągnięcia 
dobrego stanu brak jest możliwości 
zaplanowania racjonalnych działań 

naprawczych 

Rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie 

monitoringu badawczego 

W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 
latach wprowadzone zostanie działanie 

mające na celu rozpoznanie jego 
przyczyn 

RW600016115289 
Krzanówka 

Komunalna 

Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej, które nie są 

wystarczające, aby zredukować tą 
presję w zakresie wystarczającym dla 

osiągnięcia dobrego stanu 

Przeprowadzenie pogłębionej 
analizy presji w celu zaplanowania działań 

ukierunkowanych na redukcję fosforu. 

RW60001911279 
Opawa od Opawicy do Morawicy 

Nie dotyczy 

RW600016112729 
Ostra 

Nie zidentyfikowano presji mogącej być 
przyczyną 

występujących przekroczeń 
wskaźników jakości. 

Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia 
dobrego stanu zapewni realizacja 

działań na poziomie krajowym: 
utworzenie krajowej bazy danych o 
zmianach hydromorfologicznych, 

przeprowadzenie pogłębionej analizy 

Przeprowadzenie pogłębionej 
analizy presji w celu zaplanowania działań 

ukierunkowanych na redukcję fosforu. 
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Kod JCWP Presja Nazwa zadania Zakres rzeczowy 

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 

Źródło: Opracowanie na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry (Dz.U. 2016, poz. 1967). Rozporządzenie zachowywał moc do dnia 22 grudnia 2021r. 
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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 GIOŚ-RWMŚ 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. 
Według podziału obszaru Polski na 176 części JCWPd - na terenie Powiatu Głubczyckiego 
znajdują się cztery JCWPd nr 127, 139, 140 i 141. 
 
Rok 2020: 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego zlokalizowano sześć punktów pomiarowych. Badane wody 
mieściły się: 

- w czterech punktach w III klasie jakości,  
- w jednym punkcie w IV klasie jakości,  
- w jednym punkcie w V klasie jakości, 

 
Charakterystykę punktów pomiarowych przedstawiono w tabeli poniżej:  
 
Tabela 13. Charakterystyka punktów pomiarowych wód podziemnych w 2020 roku na terenie 
Powiatu Głubczyckiego. 

Gmina Miejscowość 
Użytkowanie 

terenu 
Typ ośrodka 

wodonośnego 
Rodzaj punktu 
pomiarowego 

Klasa jakości 
wód 2020 

Głubczyce Bogdanowice 
zabudowa 

wiejska 
porowy studnia wiercona III 

Baborów Boguchwałów 
zabudowa 

wiejska 
szczelinowo-

krasowy 
studnia kopana V 

Głubczyce Chróstno 
zabudowa 

wiejska 
porowo-

szczelinowy 
studnia wiercona IV 

Baborów Tłustomosty 
zabudowa 

wiejska 
porowy studnia wiercona III 

Baborów Dziećmarów grunty orne porowy studnia wiercona III 
Głubczyce Gadzowice grunty orne porowy studnia wiercona III 
Źródło: Materiały GIOŚ-RWMŚ Opole 2020 
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Rok 2021 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego zlokalizowano sześć punktów pomiarowych. Badane wody 
mieściły się: 

- w jednym punkcie w II klasie jakości, 
- w trzech punktach w III klasie jakości,  
- w jednym punkcie w IV klasie jakości,  
- w jednym punkcie w V klasie jakości, 

 
Charakterystykę punktów pomiarowych przedstawiono w tabeli poniżej:  
 
Tabela 14. Charakterystyka punktów pomiarowych wód podziemnych w 2021 roku na terenie 
Powiatu Głubczyckiego. 

Gmina Miejscowość 
Użytkowanie 

terenu 
Typ ośrodka 

wodonośnego 
Rodzaj punktu 
pomiarowego 

Klasa jakości 
wód 2020 

Głubczyce Bogdanowice 
zabudowa 

wiejska 
porowy studnia wiercona III 

Baborów Boguchwałów 
zabudowa 

wiejska 
szczelinowo-

krasowy 
studnia kopana V 

Głubczyce Chróstno 
zabudowa 

wiejska 
porowo-

szczelinowy 
studnia wiercona IV 

Baborów Tłustomosty 
zabudowa 

wiejska 
porowy studnia wiercona III 

Baborów Dziećmarów grunty orne porowy studnia wiercona III 
Głubczyce Gadzowice grunty orne porowy studnia wiercona II 
Źródło: Materiały GIOŚ-RWMŚ Opole 2021 

 

W porównaniu do roku 2020 w jednym punkcie pomiarowym (Gadzowice) jakość wód 
podziemnych uległa poprawie (z III klasy na II klasę jakości wód), w pozostałych punktach jakość 
wód podziemnych nie uległa zmianie. 

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 (97,0 %). 
Podstawowe parametry sieci wodociągowych w Powiecie Głubczyckim przedstawiono w tabeli 
poniżej:  
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Tabela 15.  Sieć wodociągowa w Powiecie Głubczyckim (wg GUS). 

Parametr jm. 
Wartość 

bazowa obecna 
Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) km 378,3 378,3 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 1 442,6 1 409,5 

Przyłącza do budynków szt. 8 841 8 840 

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

 
W odniesieniu do wartości bazowych długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie 
powiatu nie uległa zmianie, liczba przyłączy zmniejszyła się o 1 szt. Średnie zużycie wody na 
1 mieszkańca wynosi spadło o 0,5 m3/mieszkańca/rok. Zmniejszeniu uległa ilość wody 
dostarczanej gospodarstwom domowym o 33,1 dam3. 
 
Obecnie Powiat Głubczycki posiada wskaźnik skanalizowania 61,9 %, niższy od wskaźnika dla 
województwa opolskiego – 73,9 %. Podstawowe parametry sieci kanalizacyjnej w Powiecie 
Głubczyckim przedstawiono w tabeli poniżej: 
 
Tabela 16. Sieć kanalizacyjna w Powiecie Głubczyckim (wg GUS). 

Parametr jm. 
Wartość 

bazowa obecna 
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej ogółem km 209,1 211,9 

Ścieki oczyszczane odprowadzone razem dam3 1 140,0 1 154,0 

Połączenia do budynków szt. 4 264 4 407 
Źródło: www.stat.gov.pl  

 
W odniesieniu do wartości bazowych długość sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu wzrosła 
o 2,8 km, liczba przyłączy zwiększyła się o 143 szt., ilość ścieków oczyszczanych 
odprowadzanych wzrosła o 14 dam3. 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 przedstawiona została w tabeli poniżej: 
 
Tabela 17.  Ładunki zanieczyszczeń w komunalnych oczyszczalniach ścieków w Powiecie 
Głubczyckim. 

Parametr jm. 
Wartość 

bazowa obecna 

BZT5 kg/rok 8 068 5 570 

ChZT kg/rok 54 288 50 826 

zawiesina ogólna kg/rok 12 480 8 930 

azot ogólny kg/rok 7 543 6 471 

fosfor ogólny kg/rok 471 1 114 

osady wytworzone w ciągu roku Mg 629 516 
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 
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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. 
 
Jakość wody przeznaczonej do spożycia: 
Rok 2020: 
Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany jest przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59, ze zm.) jak również na podstawie:  
✓ ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437, ze zm.),  
✓ rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).  

Jakość wody przeznaczonej do spożycia powinna odpowiadać wymaganiom określonym 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
Badania jakości wody pitnej wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne 
laboratoria o udokumentowanym systemie jakości badań zatwierdzonym przez organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, stosownie do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. 
W 2020 r. na terenie Powiatu Głubczyckiego funkcjonowało 28 wodociągów, wykorzystywanych do 
zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.  
 
Tabela 18. Wodociągi wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Powiatu 
Głubczyckiego w 2020 r. 

Lp. Gmina Administrator wodociągu 
Liczba wodociągów 

sieciowych 

Szacunkowa liczba 
ludności 

zaopatrywanej w 
wodę [tys.] 

1. 
Głubczyce 

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja  
Sp. z o.o. ul. Powstańców nr 2  
48-100 Głubczyce  

9 21,1 

2. 
Kietrz 

Przedsiębiorstwo Komunalne  
„Hydrokan” Sp. z o.o.  
ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz  

7 10,5 

3. 
Branice 

Samorządowy Zakład Budżetowy  
Gospodarki Komunalnej w Branicach  
ul. Słowackiego nr 3, 48-140 Branice  

5 6,1 

4. 
Baborów 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
ul. Krakowska nr 1, 48-120 Baborów  

7 5,8 

Źródło: Stan sanitarny Powiatu Głubczyckiego za 2020 r. PSSE w Głubczycach. 
 
Nadzorem sanitarnym objęto również wodociąg lokalny Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Głubczycach, wodociąg zakładowy Langowo, wodociąg lokalny Browaru Głubczyce oraz 
wodociąg lokalny Szpitala Powiatowego w Głubczycach. 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego przeważają wodociągi o produkcji wody poniżej 100 m3/dobę. 
Największymi wodociągiem jest wodociąg publiczny Głubczyce produkujący ok. 2 550 m3 wody na 
dobę oraz wodociąg publiczny Kietrz ok. 1 200 m3 wody na dobę. Podwyżki cen wody oraz wzrost 
wiedzy społeczeństwa w obszarze codziennego oszczędzania wody są przyczyną stałego 
zmniejszania poboru wody do celów zbiorowego zaopatrzenia. 
Na koniec 2020 r. wodę spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczało 31 
wodociągów czyli 100 % systemów zaopatrzenia w wodę.  
W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody pitnej w 2020 r. pobrano 114 próbek do 
badań fizykochemicznych i 152 do badań mikrobiologicznych. Przeprowadzono 17 kontroli stanu 
sanitarno-technicznego urządzeń wodociągowych oraz 63 kontrole związane z poborem próbek 
wody do badań. W celu poprawy jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Głubczycach prowadził postępowanie administracyjne zakończone wydaniem 10 decyzji 
finansowych. W związku z obecnością w wodzie Escherichia coli i bakterii grupy coli wydano 5 
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decyzji stwierdzających brak przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz nakazujących 
poprawę jakości wody. 
 
Odsetek wodociągów uzdatniających wodę na terenie powiatu wynosi 42 %. W pozostałych 
wodociągach stosowana jest okresowa dezynfekcja wody. Stacje uzdatniania wody oraz 
hydrofornie usytuowane są głównie na terenach rolniczych. Procesy uzdatniania wody 
przeprowadzane w poszczególnych wodociągach przedstawia poniższa tabela: 
 
Tabela 19. Procesy uzdatniania wody wodociągach na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2020 r. 

Lp. Wodociąg Procesy uzdatniania 

1. Wodociąg publiczny Krasne Pole odmanganianie, napowietrzanie, korekta odczynu 

2. Wodociąg publiczny Klisino odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie 

3. Wodociąg publiczny Mokre Wieś napowietrzanie 

4. Wodociąg publiczny Tarnkowa usuwanie związków azotu 

5. Wodociąg publiczny Kietrz odmanganianie, napowietrzanie 

6. Wodociąg publiczny Rozumice mieszanie wody w celu obniżenia stężenia azotanów 

7. Wodociąg publiczny Chróscielów-Nasiedle odmanganianie, napowietrzanie 

8. Wodociąg publiczny Raków odżelazianie 

9. Wodociąg publiczny Sucha Psina odżelazianie 

10. Wodociąg publiczny Szczyty korekta odczynu 

11. Wodociąg publiczny Amandów-Tłustomosty mieszanie wody w celu obniżenia stężenia azotanów 

12. Wodociąg publiczny Bliszczyce odżelazianie 

13. Wodociąg lokalny OSM Głubczyce mieszanie wody w celu obniżenia stężenia azotanów 

Źródło: Stan sanitarny Powiatu Głubczyckiego za 2020 r. PSSE w Głubczycach. 
 
W 2020 r. wszystkim mieszkańcom Powiatu Głubczyckiego dostarczano wodę pitną zgodną 
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nie stwierdzono trwałych zanieczyszczeń wody. 
W przypadku krótkotrwałych przekroczeń wartości parametrów jakości wody dostarczanej 
w ramach zbiorowego zaopatrzenia natychmiastowo podejmowano działania naprawcze 
zmierzające do poprawy jakości wody.  
Blisko 67 % zanieczyszczeń wody mających miejsce w 2020 r. wystąpiło w grupie wodociągów 
o produkcji poniżej 100 m3/na dobę, Pozostały procent zanieczyszczeń miał miejsce w grupie 
wodociągów o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę. Natomiast w woda z wodociągów o produkcji 
powyżej 1000 m3/dobę spełniała wymaganie w zakresie mikrobiologicznym.  
 
Rok 2021: 
W 2021 r. na terenie Powiatu Głubczyckiego funkcjonowało 27 wodociągów, wykorzystywanych do 
zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Nadzorem 
sanitarnym objęto również: wodociąg lokalny Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głubczycach, 
wodociąg zakładowy Langowo, wodociąg lokalny Browaru Głubczyce oraz wodociąg lokalny 
Szpitala Powiatowego w Głubczycach. 
 
Tabela 20. Wodociągi wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Powiatu 
Głubczyckiego w 2021 r. 

Lp. Gmina Administrator wodociągu 
Liczba wodociągów 

sieciowych 

Szacunkowa liczba 
ludności 

zaopatrywanej w 
wodę [tys.] 

1. 
Głubczyce 

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja  
Sp. z o.o. ul. Powstańców nr 2  
48-100 Głubczyce  

9 20,7 

2. Kietrz Przedsiębiorstwo Komunalne  6 10,3 
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„Hydrokan” Sp. z o.o.  
ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz  

3. 
Branice 

Samorządowy Zakład Budżetowy  
Gospodarki Komunalnej w Branicach  
ul. Słowackiego nr 3, 48-140 Branice  

5 6,4 

4. 
Baborów 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
ul. Krakowska nr 1, 48-120 Baborów  

7 5,8 

Źródło: Stan sanitarny Powiatu Głubczyckiego za 2021 r. PSSE w Głubczycach. 
 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego przeważającą większość stanowią wodociągi o produkcji wody 
poniżej 100 m3/dobę. Największe wodociągi to wodociąg publiczny Głubczyce - produkcja ok. 
3 000 m3/dobę oraz wodociąg publiczny Kietrz - produkcja ok. 1 300 m3/dobę. 
Na koniec 2021 r. wodę spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczało 30 wodociągów 
czyli 100 % systemów zaopatrzenia w wodę.  
W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody pitnej w 2021r. pobrano 135 próbek do 
badań fizykochemicznych i 179 do badań mikrobiologicznych. Przeprowadzono 7 kontroli stanu 
sanitarno- technicznego urządzeń wodociągowych oraz 64 kontrole związane z poborem próbek 
wody do badań.  
W celu poprawy jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach 
prowadził postępowanie administracyjne. W związku z obecnością w wodzie bakterii grupy coli 
oraz ponadnormatywnymi parametrami fizykochemicznymi wydano 7 decyzji stwierdzających 
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz nakazujących poprawę jakości wody. 
Łącznie wydano 14 decyzji finansowych. 
Odsetek wodociągów uzdatniających wodę na terenie powiatu wynosi 43 %. W pozostałych 
wodociągach stosowana jest okresowa dezynfekcja wody. Stacje uzdatniania wody oraz 
hydrofornie usytuowane są głównie na terenach rolniczych. Procesy uzdatniania wody 
przeprowadzane w poszczególnych wodociągach przedstawia poniższa tabela: 
 
Tabela 21. Procesy uzdatniania wody wodociągach na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2021 r. 

Lp. Wodociąg Procesy uzdatniania 

1. Wodociąg publiczny Krasne Pole odmanganianie, napowietrzanie, korekta odczynu 

2. Wodociąg publiczny Klisino odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie 

3. Wodociąg publiczny Mokre Wieś napowietrzanie, usuwanie związków azotu 

4. Wodociąg publiczny Tarnkowa usuwanie związków azotu 

5. Wodociąg publiczny Kietrz odmanganianie, napowietrzanie 

6. Wodociąg publiczny Rozumice mieszanie wody w celu obniżenia stężenia azotanów 

7. Wodociąg publiczny Chróscielów-Nasiedle odmanganianie, napowietrzanie 

8. Wodociąg publiczny Raków odżelazianie 

9. Wodociąg publiczny Sucha Psina odżelazianie 

10. Wodociąg publiczny Szczyty korekta odczynu 

11. Wodociąg publiczny Amandów -Tłustomosty mieszanie wody w celu obniżenia stężenia azotanów 

12. Wodociąg publiczny Bliszczyce odżelazianie 

13. Wodociąg lokalny OSM Głubczyce mieszanie wody w celu obniżenia stężenia azotanów 

Źródło: Stan sanitarny Powiatu Głubczyckiego za 2021 r. PSSE w Głubczycach. 
 
W 2021 r. zaobserwowano poprawę jakości mikrobiologicznej wody wodociągowej. Nie 
odnotowano zanieczyszczeń spowodowanych obecnością bakterii chorobotwórczych tj. 
Escherichia coli i Enterokokami. Nie wydawano decyzji stwierdzających brak przydatności wody do 
spożycia przez ludzi. Stwierdzono krótkotrwałe zanieczyszczenia wody spowodowane obecnością 
bakterii grupy coli w 9 wodociągach. Oceniając ryzyko zdrowotne oraz uznając, że występujące 
przekroczenia nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia konsumentów, przy jednoczesnym podjęciu 
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działań naprawczych, stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia. W konsekwencji 
natychmiastowo podjętych działań naprawczych zanieczyszczenia zostały wyeliminowane.  
W wodociągu publicznym Chróścielów-Nasiedle pojawił się problem związany w wysoką 
zawartością żelaza i mętności wody. W celu poprawy jej jakości przeprowadzono działania 
naprawcze polegające m.in. na wymianie złóż w systemach filtrujących na SUW oraz wymianie 
fragmentów sieci wodociągowej. Przeprowadzone działania poskutkowały poprawą jakości wody.  
Reasumując: na koniec 2021 r. wszystkim mieszkańcom Powiatu Głubczyckiego dostarczano 
wodę pitną zgodną z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
 
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-PIB złoża surowców naturalnych, 
przedstawia tabela poniżej:  
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Tabela 22. 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 2,00 284 - 19 

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 21 308 21 308 211 

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 - - 

12. 
Racławice Śl.-

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

13. Zopowy Kruszywa naturalne Złoże zagospodarowane 1,91 37 - 5 

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

15. Zubrzyce 3 Kruszywa naturalne Złoże zagospodarowane 2,00 192 - 21 

16. 

Kietrz 

Kietrz 2 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
Eksploatacja złoża zaniechana 11,20 692 - - 

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

18. Lubotyń I Kruszywa naturalne Złoże zagospodarowane 6,31 643 643 82 

19. Lubotyń II Kruszywa naturalne Złoże zagospodarowane 9,88 2 859 2 859 161 

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

Źródło: www.pgi.gov.pl, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2020 r.  
Uwagi: * tys. m3
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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. 
 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego dokonano identyfikacji miejsc potencjalnie, historycznie 
zanieczyszczonych2, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. 
w sprawie rejestru historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1397). 
W celu ustalenia potencjalnych miejsc charakteryzujących się historycznym zanieczyszczeniem 
powierzchni ziemi przeprowadzono prace studialne, odbyto wizję w terenie oraz przeprowadzono 
rozmowy, konsultacje i pozyskano dostępne materiały i informacje w Wojewódzkim Inspektoracie 
Ochrony Środowiska w Opolu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.  
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska, określającymi sposób sporządzania wykazu 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi podczas identyfikacji terenów 
potencjalnie zanieczyszczonych powinno się rozpatrywać wyłącznie miejsca związane 
z działalnościami wymienionymi w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
(Dz. U. 2016, poz. 1395). 
Do analiz, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska, nie bierze się pod uwagę miejsc 
nielegalnego składowania odpadów, które nie były wyznaczone do tego celu na mocy 
odpowiednich przepisów.  
Badania polegały na wykonaniu odwiertów w zakresie głębokościowym poniżej 0,25 m p.p.t. 
i poborze próbek gleby z sekcji badawczych i zakresu głębokościowego 0-0,25 m p.p.t. oraz 
wykonaniu analiz laboratoryjnych. Badania wykonano na terenie: 

- dawnej Cukrowni w Baborowie,  
- dawnego Zakładu Utylizacyjnego w Grobnikach,  
- dawnej strzelnicy w Rakowie.  

Na terenie zakładu Lemet w Branicach nie było możliwości wykonania odwiertów, ze względu na 
uszczelnienie terenu kostką typu polbruk oraz istnieniem budynku gospodarczego w miejscu 
dawnego zbiornika magazynowego na paliwo. W związku z tym, odstąpiono od wykonywania 
badań żeby nie przerywać ciągłości warstw ekranujących, zabezpieczających grunt przed 
ewentualnymi współczesnymi zanieczyszczeniami.  
Na podstawie przeprowadzonych badań wykluczono wystąpienie  historycznego zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi na terenie dawnej cukrowni w Baborowie.  
Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi zidentyfikowano w obrębie działki 1211, 
stanowiącej teren po dawnym Zakładzie Utylizacyjnym w Grobnikach. Na podstawie badań 
określono zanieczyszczenie powierzchniowej warstwy gleby w zakresie głębokościowym 0-0,25 m 
p.p.t. wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. 
Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi zidentyfikowano również w obrębie działki 
1593/1, stanowiącej teren dawnej strzelnicy sportowej w Rakowie. Na podstawie badań określono 
zanieczyszczenie wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi powierzchniowej warstwy 
gleby, w zakresie głębokościowym 0-0,25 m p.p.t., a także punktowe zanieczyszczenie ołowiem 
podpowierzchniowej warstwy gleby w zakresie głębokościowym 1-2 m p.p.t. 
Na terenach, w obrębie których zidentyfikowano historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, 
władający powierzchnią ziemi, zgodnie z art. 101 h. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska. (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) jest obowiązany do przeprowadzenia remediacji, 
                                                 
2 Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Powiatu Głubczyckiego 
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czyli podjęcia wszelkich czynności rozumianych, jako poddanie zanieczyszczonej gleby działaniom 
mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko lub 
ograniczenie rozprzestrzeniania, tak aby tereny zanieczyszczone przestały stwarzać zagrożenie 
dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, jeżeli takie zostało stwierdzone. Podczas planowania prac 
remediacyjnych powinno się uwzględnić planowane zagospodarowanie terenu zanieczyszczonego 
oraz rachunek ekonomiczny prowadzonych działań. 
 
Rekultywacja gruntów w Powiecie Głubczyckim w 2020 r.: 
Według danych Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na terenie powiatu grunty wymagające 
rekultywacji zajmują powierzchnię 61,09 ha, w tym grunty zdegradowane 61,09 ha: 

- Gmina Baborów: grunty wymagające rekultywacji zajmują powierzchnię 18,35 ha, w tym 
grunty zdegradowane 18,35 ha,  
- Gmina Branice: grunty wymagające rekultywacji zajmują powierzchnię 12,50 ha, w tym grunty  
zdegradowane 12,50 ha,  
- Gmina Głubczyce: grunty wymagające rekultywacji zajmują powierzchnię 20,72 ha, w tym 
grunty zdegradowane 20,72 ha, 
- Gmina Kietrz: grunty wymagające rekultywacji zajmują powierzchnię 9,52 ha, w tym grunty 
zdegradowane 9,52 ha. 

Rekultywacja gruntów w Powiecie Głubczyckim w 2021 r.: 
Według danych Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na terenie powiatu grunty wymagające 
rekultywacji zajmują powierzchnię 61,09 ha, w tym grunty zdegradowane 61,09 ha: 

- Gmina Baborów: grunty wymagające rekultywacji zajmują powierzchnię 18,35 ha, w tym 
grunty zdegradowane 18,35 ha,  
- Gmina Branice: grunty wymagające rekultywacji zajmują powierzchnię 12,50 ha, w tym grunty  
zdegradowane 12,50 ha,  
- Gmina Głubczyce: grunty wymagające rekultywacji zajmują powierzchnię 20,72 ha, w tym 
grunty zdegradowane 20,72 ha, 
- Gmina Kietrz: grunty wymagające rekultywacji zajmują powierzchnię 9,52 ha, w tym grunty 
zdegradowane 9,52 ha. 

 
W tabeli poniżej dokonano porównania struktury użytkowania gruntów na terenie Powiatu 
Głubczyckiego w latach 2020-2021. Ogólna powierzchnia użytków rolnych nie uległa zmianie. 
 
Tabela 23. Struktura użytkowania gruntów w Powiecie Głubczyckim w latach 2020-2021. 

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

1. Użytki rolne 58 904 58 904 

 Grunty orne 53 389 53 382 

 Sady 259 259 

 Łąki trwałe 1 723 1 722 

 Pastwiska trwałe 1 400 1 396 

 Grunty rolne zabudowane 1 033 1 039 

 Grunty pod stawami 77 79 

 Grunty pod rowami 225 225 

 Grunty zadrzewione i zakrzewione 
na użytkach rolnych 

540 544 

 nieużytki 258 258 

2. Grunty leśne 4 395 4 397 

 Lasy 4 395 4 397 

 Grunty zadrzewione i zakrzewione 0 0 

3. Grunty zabudowane 3 833 3 833 

 Tereny mieszkalne 528 529 

 Tereny przemysłowe 136 137 

 Inne tereny zabudowane 178 176 

 Tereny niezabudowane 202 204 
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 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 195 194 

 Tereny komunikacyjne:   

 drogowe 2 308 2 308 

 kolejowe 239 239 

 inne 0 0 

 Użytki kopalne 47 46 

4. Grunty pod wodami 115 117 

 wody płynące 111 112 

 wody stojące 4 5 

5. Inne 15 15 

 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. 2021 poz. 
888 – tekst jednolity ze zm.) - od 1 lipca 2013 r. na terenie wszystkich gmin wprowadzono nowy 
system gospodarki odpadami komunalnymi. 
Obecnie mieszkańcy płacą gminom opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast 
Gminy gospodarują środkami z pobieranych od mieszkańców opłat za odpady, egzekwując 
jednocześnie od wybranych w drodze przetargu firm odpowiednią jakość usług. 
 
W celu realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tym samym 
wprowadzenia a następnie usprawnienia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 
rady gmin podjęły stosowne uchwały, m.in.: 

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

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

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

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

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 
 
Ilości odebranych/zebranych odpadów komunalnych 
Poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych, odebranych/zebranych z terenu Powiatu 
Głubczyckiego w latach 2020-2021. 
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Tabela 24. Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Powiatu Głubczyckiego 
w latach 2020-2021 

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 
2020 8 564,74 3 063,63 35,8 
2021 8 801,66 3 548,10 40,31 

Baborów 
2020 2 391,97 1 511,21 63,2 
2021 2 495,93 1 567,45 62,8 

Kietrz 
2020 5 559,61 2 162,03 38,9 
2021 4 133,41 2 153,59 52,1 

Branice 
2020 3 375,65 875,61 25,9 
2021 2 323,06 974,01 41,9 

Razem - Powiat 
Głubczycki 

2020 19 891,97 7 612,48 38,3 

2021 17 754,06 8 243,15 46,43 

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

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

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

 
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. 11 741,691 Mg - ilości tych wyrobów pozostałych do usunięcia 
w podziale na gminy przedstawiono w poniższej tabeli. 
 
Tabela 25. Informacja o występowaniu wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Głubczyckiego. 

Głubczyce 3 838,945 1 334,045 5 172,989 
Branice 1 802,179 392,871 2 195,050 
Baborów 1 132,110 246,750 1 378,860 
Kietrz 2 445,147 549,645 2 994,792 

Razem - Powiat Głubczycki 9 218,381 2 523,311 11 741,691 
Źródło: Baza Azbestowa (https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/), 2022 rok 
 

Gmina 
Ilość występujących wyrobów azbestowych [Mg] 

os. fizyczne os. prawne razem 
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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 26. 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 27. 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  
- „Rozumice” - Gmina Kietrz,  
- „Góra Gipsowa - Gmina Kietrz,  

 Pomniki przyrody (wykaz w tabeli nr 27). 
 
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 

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 7,1 
12. m. Opole 0,2 
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charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości 
przyrodniczych Europy.   
Na terenie Powiatu Głubczyckiego wprowadzono następujące obszary NATURA 2000: 

- Rozumicki Las PLH 160018, 
- Góry Opawskie PLH160007. 

 
Rozumicki Las PLH160018 - powierzchnia: 96,58 ha 
Las Rozumicki jest izolowanym kompleksem leśnym położonym w południowej części Śląska 
Opolskiego na granicy z Czechami. Las porasta fragment wysoczyzny polodowcowej ze stropowo 
zalegającymi glinami lessopodobnymi i zwałowymi. Obszar charakteryzuje się dużym 
zróżnicowaniem rzeźby terenu. Dominujące spadki wynoszą >10-15%, deniwelacje sięgają 15 m. 
Wysoczyzna rozcięta jest na terenie kompleksu leśnego głębokimi dolinkami. Jest to bardzo ważny 
pod względem fitosocjologicznym obszar, pokryty w dużym stopniu przez bardzo dobrze 
wykształcone zbiorowiska grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum z większością taksonów 
charakterystycznych. Także pozostałe typy roślinności, a w szczególności łęg podgórski jesionowy 
Carici remotae-Fraxinetum oraz dębniak trzęślicowy Molinio arundinaceae-Quercetum są 
osobliwościami roślinności Polski i ponadregionalnym znaczeniu. Występuje tu ok. 20 gatunków 
zagrożonych lub podlegających prawnej ochronie. Obszar Lasu Rozumickiego jest jednym 
z najważniejszych ekosystemów leśnych na Śląsku Opolskim. Stan zachowania zbiorowisk 
roślinnych jest tu bardzo dobry, flora jest wyjątkowo bogata i naturalna. O wysokiej wartości 
przyrodniczej decydują dobrze wykształcone zbiorowiska oraz jedno z najbogatszych w Polsce 
stanowisk cieszynianki wiosennej Hacquetia epipactis. 
 
Góry Opawskie PLH160007 - powierzchnia: 5 583,29 ha 
Najdalej na wschód wysunięta część Sudetów Wschodnich zapadająca się w obniżenie Bramy 
Morawskiej. Najwyżej wyniesiony obszar Biskupia Kopa - 889 m n.p.m., najniżej - dolina Białej 
Głuchołaskiej 270 m n.p.m. Strukturalna rzeźba ma charakter wyspowych masywów górskich 
o deniwelacjach kilkuset metrów wynurzonych z osadów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. 
Masywy zbudowane z silnie pofałdowanych, staropaleozoicznych łupków metamorficznych 
i szarogłazów, miejscami występują proterozoiczne paragnejsy. Skały różnych formacji lokalnie 
tworzą strome zespoły skałkowe z urwiskami. Masywy górskie rozdzielone są głębokimi dolinami 
rzecznymi i przełomami. Profile geologiczne odsłaniają się na naturalnych wychodniach oraz 
w kamieniołomach. Wśród obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych dominującymi 
formami pokrycia terenu są lasy, w większości kwaśne dąbrowy, buczyny i świerczyny, 
a w dolinach rzek i potoków łęgi. Na obszarach nieleśnych występują ekstensywnie użytkowane 
łąki. 
Spośród form intensywniejszego zagospodarowania przestrzeni występują niewielkie powierzchnie 
gruntów ornych oraz rozproszona zabudowa wiejska z ośrodkami wypoczynkowymi. Obszar 
obejmuje główną część masywu (między Głuchołazami a Prudnikiem), enklawę k. Prudnika 
(kwaśne dąbrowy podgórskie) oraz enklawę obejmującą pd-wsch. część masywu wychodzącą zza 
granicy czeskiej w rej. Pielgrzymowa i Opawicy. Względnie niewielki obszar może poszczycić się 
wieloma bardzo rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt. Wśród roślin na uwagę zasługują zaraza 
żółta i jaskier platanolistny. Rośliny te w Górach Opawskich posiadają jedyne stanowisko w woj. 
opolskim. Występuje tu 10 gatunków storczyków, a wśród nich podkolan zielonawy, storczyk 
męski, czy często spotykane, także przy szlakach, buławnik mieczolistny oraz kukułka Fuchsa. 
Nad potokami górskimi z krystalicznie czystą wodą spotkać można pióropusznika strusiego, tojeść 
gajową oraz paprotnika kolczystego. W dobrze zachowanych buczynach rośnie żywiec kremowy, 
gnieźnik leśny, a w prześwietlonych miejscach pokrzyk wilcza jagoda. W Górach Opawskich 
występuje także skrzyp olbrzymi oraz podrzeń żebrowiec. Wczesną wiosną rosną tu m.in. smardze 
stożkowate i wyniosłe zaś jesienią flagowce olbrzymie, mądziaki psie czy też szyszkowce 
łuskowate. Niewątpliwą osobliwością jest okratek australijski. Równie bogaty jest świat zwierząt. 
Występują tutaj kumaki górskie i traszki górskie. Miejscami spotkać można także salamandry 
plamiste. Z gadów na uwagę zasługuje gniewosz plamisty oraz żmija zygzakowata. Gnieździ się tu 
wiele rzadkich gatunków ptaków. Należą do nich bocian czarny, pluszcz, pliszka górska czy też 
zimorodek. Na polach usłyszeć można derkacze, zaś nocą spotkać można puchacza, popielice 
oraz kilka gatunków nietoperzy. W Górach Opawskich zimują m. in. podkowce małe, mopki, nocki 
duże oraz mroczki pozłociste. Taka różnorodność gatunkowa związana jest m.in. z dobrze 
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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 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 
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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), 
- Wronin-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 dolinne 
z licznymi mokradłami oraz oczkami wodnymi. W bardzo gęstej sieci dolinek denudacyjnych spływ 
wód jest okresowy w porach obfitych opadów i topnienia śniegów. 
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Rysunek. 3. Obszary chronione na terenie Powiatu Głubczyckiego 
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Pomniki przyrody 
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska, 
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, 
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r., 
Dz.U. 2022 poz. 916 tekst jedn.). 
Na terenie Powiatu Głubczyckiego znajduje się obecnie 9 pomników przyrody. 
 
Tabela 28. Wykaz pomników przyrody na terenie Powiatu Głubczyckiego. 

Lp Obiekt Gmina / Obręb Podstawa prawna 

1. 
Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; 
pierśnica: 112cm; obwód: 352cm; 
wysokość: 20m 

Kietrz / 
Pilszcz - na terenie boiska 

sportowego przy 
skrzyżowaniu ulic Pszennej, 

Wojska Polskiego i Alei 
Schumana 

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

Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu 

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

Głubczyce / 
Klisino - Pomorzowice 

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

3. 

Miłorząb dwuklapowy (Miłorząb 
chiński; Miłorząb dwudzielny) - 
Ginkgo biloba; pierśnica: 
102cm; obwód: 320cm; wysokość: 
18m 

Głubczyce / 
Pomorzowice 

4. 
Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; 
pierśnica: 175cm; obwód: 550cm; 
wysokość: 25m 

Kietrz / 
Lubotyń - W parku 
przylegającym do 

zabudowań gospodarstwa 

5. 

Miłorząb dwuklapowy (Miłorząb 
chiński; Miłorząb dwudzielny) - 
Ginkgo biloba; pierśnica: 
92cm; obwód: 289cm; wysokość: 18m 

Głubczyce / 
Pomorzowice 

6. 

Platan klonolistny - Platanus 
xacerifolia (Platanus xhispanica); 
pierśnica: 188cm; obwód: 
591cm; wysokość: 28m 

Baborów / 
Szczyty2  

7. 
Dąb błotny - Quercus palustris; 
pierśnica: 154cm; obwód: 484cm; 
wysokość: 25m 

Głubczyce / 
Pomorzowice 

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

Głubczyce / 
Pomorzowice 

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

Głubczyce / 
Tarnkowa - Głubczyce 

Źródło: GDOS.GOV.PL – 2022 rok 
 
Flora i fauna: 

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

 1 gatunek pająka: Tygrzyk paskowany, 
 1 gatunek mięczaka: Ślimak winniczek,  
 2 gatunki motyli dziennych: modraszek oraz mieniak strużnik, 
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 10 gatunków płazów: kumak górski, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, ropucha zielona, 
rzekotka drzewna, żaba wodna, żaba jeziorkowa, żaba trawna, traszka zwyczajna, traszka 
grzebieniasta, 

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

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

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

 
Lasy 

Powiat Głubczycki jest terenem o najmniejszej lesistości w województwie opolskim. Wskaźnik ten 
wynosi w Powiecie Głubczyckim 6,4 % i jest zdecydowanie niższy niż średnia wojewódzka 
(26,5 %). Związane jest to przede wszystkim z występowaniem żyznych gleb wykorzystywanych 
do produkcji rolnej. Porównanie udziału procentowego lasów w powierzchni Powiatu 
Głubczyckiego z wartościami dla pozostałych powiatów województwa opolskiego przedstawia 
tabela: 

Tabela 29. Udział procentowy powierzchni lasów w powiatach województwa opolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 
 
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 %). 
 
 
 
 
 

Lp. Powiat 
Udział powierzchni 

lasów w [%] 
1. opolski   45,8 
2. strzelecki 40,6 
3. oleski 35,3 
4. kluczborski 29,8 
5. namysłowski 27,9 
6. krapkowicki 23,8 
7. kędzierzyńsko – kozielski 23,3 
8. brzeski 18,9 
9. nyski 13,1 

10. prudnicki 11,3 
11. m. Opole 10,2 
12. głubczycki 6,4 
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Tabela 30. Wskaźnik lesistości poszczególnych gmin Powiatu Głubczyckiego. 

Gmina 

Grunty leśne 
Wskaźnik 

lesistości gminy 
[%] 

Głubczyce 11,6 
Baborów 3,1 

Kietrz 2,4 
Branice 1,5 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

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

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

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

Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-POLSKA 
Sieć Econet-Polska obejmuje obszary o zachowanych walorach przyrodniczych, posiadające 
zdolność utrzymania równowagi ekologicznej oraz tereny pomocne w zachowaniu tych cech na 
obszarach sąsiednich. Sieć Econet składa się z trzech podstawowych struktur: obszarów 
węzłowych, korytarzy ekologicznych i obszarów wymagających unaturalnienia. We wszystkich 
połączeniach międzygminnych, a zwłaszcza regionalnych najważniejszą rolę odgrywają doliny 
rzek. Pełnią one rolę korytarzy ekologicznych. W krajowym systemie ekologicznym ECONET-PL 
doliny rzek stanowią często korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Pomimo 
znacznego przekształcenia umożliwiają one w dalszym ciągu rozprzestrzenianie się gatunków 
i łączność pomiędzy zachowanymi w mało zmienionym stanie ostojami przyrody (tzw. obszarami 
węzłowymi).  
Dolina rzeki Troi stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym. Korytarz łączy 
ekologiczny system przestrzenny z pozostałą częścią systemu ekologicznego Płaskowyżu 
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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. 
 
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. 2021 poz. 1973 tekst jednolity 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 2020: 
Na ogólną liczbę 21 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii na terenie 
województwa opolskiego wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (ZDR) i 10 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej.  
Na terenie Powiatu Głubczyckiego nie sklasyfikowano żadnego zakładu ZZR – ZDR. 
Rok 2021: 
Na ogólną liczbę 22 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii na terenie 
województwa opolskiego wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (ZDR) i 11 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej.  
Na terenie Powiatu Głubczyckiego nie sklasyfikowano żadnego zakładu ZZR – ZDR. 
 
W tabeli poniżej przedstawiono liczbę miejscowych zagrożeń w podziale na wielkość i rodzaj 
zagrożenia zanotowanych na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2020 i 2021 roku: 
 
Tabela 31. Liczba miejscowych zagrożeń w podziale na wielkość zagrożenia w 2020 i 2021 roku.  

Wielkość 
zagrożenia 

2020 2021 

małe 33 36 
lokalne 602 398 
średnie 6 2 

duże 0 1 
  Źródło: dane statystyczne KG PSP (www.kgsp.gov.pl) 

 
Tabela 32. Liczba miejscowych zagrożeń w podziale na rodzaj miejscowego zagrożenia w 2020 i 
2021 roku. 

Rodzaj miejscowego 
zagrożenia 

2020 2021 

silne wiatry 93 99 
przybory wód 26 11 
opady śniegu 0 4 

opady deszczu 225 78 
chemiczne 4 7 

ekologiczne 0 2 
budowlane 5 3 

infrastruktury komunalnej 2 1 
w transporcie drogowym 37 56 
w transporcie kolejowym 0 0 

na obszarach wodnych 4 5 
  Źródło: Dane statystyczne KG PSP (www.kgsp.gov.pl) 
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5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA ZA LATA 2020-2021 WRAZ Z ANALIZĄ 
WYDATKÓW 

Poniżej przedstawiono realizację zadań związanych z ochroną środowiska jakie zostały wykonane 
na terenie Powiatu Głubczyckiego w latach 2020-2021. 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 33. Realizacja zadań w latach 2020-2021. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł.]  

2020 2021 

Lokalny transport zbiorowy 

Lokalny transport zbiorowy 45.282,00 114.984,00 

Remonty i modernizacje dróg powiatowych 

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych 1.052.246,00 2.453.156,00 
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi relacji 
Głubczyce-Opawica     

50.000,00 - 

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w m. 
Dzbańce     

50.000,00 - 

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi na odcinku 
Lewice-Michałkowice 

   50.000,00 - 

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi na odcinku 
Klisino-Pomorzowice  

49.815,00 - 

Wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania w zakresie 
zabudowy rowu przydrożnego oraz częściowego remontu 
nawierzchni w m. Biernatów  

24.000,00 - 

Zabudowa rowu przydrożnego oraz budowa chodnika na odcinku 
400 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1216 O  w miejscowości 
Gołuszowice 

222.091,00 - 

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi relacji 
Czerwonków-Kietrz na odcinku Czerwonków - Księże - Pole     

- 24.463,00 

Zabudowa otwarta rowu melioracyjnego wraz z częściowym  
remontem nawierzchni w m. Biernatów 

- 291.739,00 

Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi relacji Głubczyce - 
Opawica w m. Gołuszowice – III etap                                                           

- 43.050,00 

Przebudowa drogi nr 1220 O na odcinku Lewice -Michałkowice 
oraz drogi nr 1241 O w m. Lewice 

- 2.797.909,00 

Przebudowa drogi powiatowej na 1213 O relacji Klisino - 
Pomorzowiczki 

- 1.929.976,00 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1259 O relacji Baborów - 
Radoszowy 

- 1.047.506,00 

Wymiany źródeł ciepła na ekologiczne 

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

142.400,00 148.600,00 

Termomodernizacje obiektów powiatowych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Głubczycach - termomodernizacja obiektów  
użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – II 

1.507.100,00 2.342.075,00 
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etap – niższe zużycie energii cieplnej w związku z tym niższa 
emisja ciepła do środowiska - RPOWO 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu Starostwa 
Powiatowego w Głubczycach - niższe zużycie energii cieplnej w 
związku z tym niższa emisja ciepła do środowiska oraz poprawa 
warunków pracy 

97.785,00 - 

Termomodernizacja budynku, wymiana oświetlenia i montaż pomp 
ciepła w DPS w Klisinie w filii w Branicach - niższe zużycie energii 
cieplnej w związku z tym niższa emisja ciepła do środowiska 

479.700,00 2.297.316,00 

Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Głubczycach   

62.258,00 - 

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych w 
DPS w Klisinie w filii w Klisinie, w Bliszczycach i w Boboluszkach 

12.275,00 - 

Pokrycie części kosztów inwestycji polegającej na 
termomodernizacji budynków SOSzW  

- 143.222,00 

Ścieżki rowerowe, transport zbiorowy 

Dotacja dla samorządu województwa przeznaczona na zadanie 
pn.” Rewitalizacja linii kolejowych Nr 177. 294 Racibórz - Racławice 
Śląskie” (opracowanie dokumentacji przedprojektowej) 

- 19.986,00 

 
5.2. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa. 
Powiat Głubczycki w celu poprawy jakości wód zrealizował następujące zadania: 
 
Tabela 34. Realizacja zadań w latach 2020-2021. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł.]  

2020 2021 

Obsługa zadań z zakresu prawa wodnego i prawa łowieckiego                             11.856,00 14.784,00 
 
5.3. 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 35. Realizacja zadań w latach 2020-2021. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł] 

2020 2021 

Usuwanie pojazdów z dróg powiatowych wraz z ich 
przechowywaniem                 

21.525,00 - 

 
 
5.4. Zasoby przyrodnicze. 
 
5.4.1. 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,  
uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji Starosty wydanej na podstawie planu urządzania 
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, 
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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 36. Realizacja zadań w latach 2020-2021. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł.]  

2020 2021 

Wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych na gruntach 
wyłączonych z upraw rolnych  

46.590,00 48.174,00 

Zakup sadzonek drzew  w celu wysadzenia w lesie komunalnym - 1.225,00 
 
5.4.2. 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.  
 
Tabela 37. Realizacja zadań w latach 2020-2021. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł.]  

2020 2021 

Wycinka drzewa  (Skarb Powiat )                                                                             2.460,00 - 
Koszenie terenów własności Skarbu  Państwa                                                          4.000,00     4.500,00 
Inwentaryzacja przyrodnicza pomnika przyrody - Alei lipowej w 
Głubczycach (ochrona różnorodności biologicznej) 

25.277,00 - 

Ochrona bioróżnorodności biologicznej – pielęgnacja pomnika 
przyrody Al. Lipowej w Głubczycach – RPOWO –  

-  

wyłoniono 
wykonawcę 
zadania – 

realizacja w 
2022 r. 

 
5.5. 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 
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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 38. Realizacja zadań w latach 2020-2021. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł.]  

2020 2021 

Szkolenie z zakresu obrony cywilnej                                                             840,00 4.120,00 
Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy 
KPPSP                

34.000,00 - 

Zakupu sprzętu informatyki i łączności dla KPPSP                                                52.980,-, - 
Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej 

5.215.592,00 5.302.759,00 

Działalność powiatowego centrum zarządzania kryzysowego 29.947,00 7.251,00 
Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego 
dla KPPSP 

12.000,00 - 

Realizacja działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem 
skutków klęsk żywiołowych - zakupiono sprzęt do działań 
ratowniczych – ratownictwa wysokościowego (rękawice, szelki 
bezpieczeństwa itp.) 

- 10.700,00 

Montaż instalacji sygnalizacyjnej przeciwpożarowej   - 118.000,00 
 
5.9. Zagadnienia horyzontalne. 
 
Tabela 39. Realizacja zadań w latach 2020-2021. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł.]  

2020 2021 

Składka członkowska na Związek Powiatów Polskich                                            8.737,00 8.878,00 
Składka na Stowarzyszenie Subregionu Południowego                                             6.852,00 6.794,00 
Druk biuletynu informacyjnego „Rzecz Powiatowa”                                          2.485,00 6.162,00 
Wydatki na promocję powiatu 79.632,00 65.292,00 
Opracowania ,,Programu ochrony środowiska dla powiatu 
głubczyckiego”             

9.500,00 - 

Składka członkowska (Klaster Energii Powiatu Głubczyckiego)                             - 3.690,00 
Zakup nagród w związku z organizacją konkursu ekologicznego 
pn.: ”Siejąc kwiaty pomagamy pszczołom” 

- 1.000,00 

 
5.10. Realizacja zadań umieszczonych w planie operacyjnym Programu Ochrony 
Środowiska. 
 
5.10.1. Realizacja zadań własnych umieszczonych w planie operacyjnym Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028. 
 
W tabeli umieszczono zadania własne z planu operacyjnego, które zaplanowane były do realizacji 
w latach 2020-2021 roku. 
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Tabela 40. Realizacja zadań z planu operacyjnego które były przewidziane do realizacji w 2020 
roku. 

Kierunek Działania Realizacja Szczegóły 

Realizacja zadań wskazanych w 
programach ochrony powietrza (POP) 

Lokalny transport zbiorowy zrealizowane 
koszty podane 
w tabeli nr 33 

Działania służące minimalizacji od-
działywania niewydajnych lokalnych 
źródeł ciepła Realizacja zadań 
obowiązujących planów gospodarki 
niskoemisyjnej gmin 

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

zrealizowane 
koszty podane 
w tabeli nr 33 

Ograniczanie emisji komunikacyjnej 
Realizacja działań ochrony środowiska 
przed hałasem 

Przebudowy i remonty dróg 
powiatowych 

zrealizowane 
koszty podane 
w tabeli nr 33 

Ochrona i wzmocnienie ochrony form 
ochrony przyrody, w tym przywrócenie 
lub utrzymanie właściwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków w ramach sieci Natura 2000 
i innych form ochrony przyrody 

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

w trakcie realizacji - wyłoniono 
wykonawcę zadania – realizacja w 

2022 r. 

 
5.10.2. Realizacja zadań monitorowanych umieszczonych w planie operacyjnym Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 
2025-2028. 
 
W tabeli umieszczono zadania monitorowane z planu operacyjnego, które zaplanowane były do 
realizacji w latach 2020-2021 roku. 
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Tabela 41. Realizacja zadań z planu operacyjnego które były przewidziane do realizacji w 2020 roku. 

Gmina Działania 
Realizacja 

Szczegóły 
2020 2021 

Baborów 

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy 
Baborów 

130 039,90 zł 1 031 991,02 zł - 

Przebudowa ul. Kolejowej w Baborowie 30 399,75 zł 55 498,00 zł zadanie w trakcie realizacji 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Baborów 

1 437 720,48 zł 1 527 198,36 zł - 

Prowadzenie monitoringu eksploatacyjnego i 
poeksploatacyjnego składowiska odpadów, w 
tym monitoringu gruntowo – wodnego 

46 430,00 zł 46 430,00 zł - 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 13 908,98 zł 24 604,68 zł 
udział środków gminnych bez 
dofinansowania z WFOŚiGW i 

NFOŚiGW 

Branice 

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola 
w Branicach 

367 322,19 zł - - 

Sieć wodociągowo-kanalizacyjna przy ul. 
Szkolnej  w Branicach 

- - 
Sieć kanalizacyjna tylko na 
działce 191/12 w 2019 r.: 

71 729,28 zł 
Gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Branice 

1 244 992,26 zł 1 586 842,55 zł - 

Prowadzenie monitoringu eksploatacyjnego i 
poeksploatacyjnego składowiska odpadów, w 
tym monitoringu gruntowo – wodnego 

1 807,37 zł  4 945,10 zł - 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 38 345,02 zł 67 597,69 zł - 

Głubczyce 

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

30 088,00 zł 60 299,99zł 
realizacja trwa do grudnia 

2022 r. 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Głubczyce 

4 011 346,44 zł 4 478 775,24 - 

Prowadzenie monitoringu eksploatacyjnego i 
poeksploatacyjnego składowiska odpadów, w 
tym monitoringu gruntowo – wodnego 

12 238,50 12 447,60 zł 
koszty ponoszone przez Usługi 

Komunalne 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - - 
zadanie będzie realizowane w 

2022 r. 

Kietrz 
Kompleksowa termomodernizacja budynku 
krytej pływalni w Kietrzu 

nie zrealizowano nie zrealizowano - 
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Gmina Działania 
Realizacja 

Szczegóły 
2020 2021 

Wykonanie utwardzenia targowiska miejskiego 
w Kietrzu 

nie zrealizowano nie zrealizowano - 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Kietrz 

1 952 600,00 zł 1 887 400,00 zł - 

Prowadzenie monitoringu eksploatacyjnego i 
poeksploatacyjnego składowiska odpadów, w 
tym monitoringu gruntowo – wodnego 

nie zrealizowano nie zrealizowano - 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
budżet gminy: 5 568,00 zł 

dotacja w WFOŚiGW: 
28 838,27 zł 

budżet gminy: 0,00 zł 
dotacja w WFOŚiGW: 

80 298,00 zł 
- 

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

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

- - 

Zadanie nie było realizowane  z 
powodu braku dofinansowania 

ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Nie planuje się 
realizacji tego przedsięwzięcia. 

PKS w Głubczycach Sp. 
z o.o. 

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

zakup busa marki Iveco 
Daily (norma Euro5): 

60 000,00 zł 

zakup 4 busów marki Iveco 
Daily (norma Euro5): 

336 000,00 zł 
- 

Głubczyckie Wodociągi i 
Kanalizacja Sp. z o.o. 

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

- - 

w trakcie opracowania 
dokumentacji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Równe. Zakres: kanalizacja 
grawitacyjna,  nry kamionkowe - 3 223 mb, 
kanalizacja tłoczna - rury PE - 149 mb 

35,18 zł 8 669,50 

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

- - termin realizacji: 2022-2023 r. 

Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości 
Tarnkowa. Zakres: budowa studni wierconej 

5 700,00 - termin realizacji: 2023-2024 r. 

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

- - termin realizacji: 2023 r. 

Źródło: na podstawie informacji pisemnych z przedsiębiorstw i gmin Powiatu Głubczyckiego.
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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 odniesieniu do wartości bazowych (tzn. do wartości określonych w tabeli monitorowania 
w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z perspektywą na 
lata 2025-2028), 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 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Regionalnego Wydziału 
Monitoringu 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 2020 i 2021 roku. 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa  

z Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Głubczyckiego 

Wartość bieżąca Zmiany/trendy 

Klimat i powietrze atmosferyczne 

1. 

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

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

W odniesieniu do wartości bazowej – w 
ocenie jakości powietrza za rok 2021 
wskazano (poza przekroczeniami PM10 i 
B(a)P) na przekroczenia wartości 
średniorocznej pyłu PM2,5 (ze względu na 
obniżenie poziomu dopuszczalnego 
począwszy od 1 stycznia 2020r. poziom 
dopuszczalny wynosi 20 µg/m3, do 1 
stycznia poziom dopuszczalny wynosił 25 
µg/m3). Wartość bazowa (rok 2019) we 
wszystkich punktach pomiarowych w 
strefie opolskiej nie przekraczała wartości 
dopuszczalnej, natomiast w roku 2021 w 
jednym punkcie pomiarowym w strefie 
opolskiej wynosiła 21 µg/m3 

2. 
Emisja zanieczyszczeń 
pyłowych z zakładów 
szczególnie uciążliwych 

Mg/rok 83 70 
W odniesieniu do wartości bazowej  
nastąpił spadek emisji zanieczyszczeń 
pyłowych o 13 Mg/rok. 

3. 
Emisja zanieczyszczeń 
gazowych [Mg/rok] z zakładów 
szczególnie uciążliwych 

Mg/rok 10 948 9 533 
W odniesieniu do wartości bazowej  
nastąpił spadek emisji zanieczyszczeń 
gazowych o 1 415 Mg/rok. 

Klimat akustyczny 

4. 
Liczba ludności narażonej na 
ponadnormatywny poziom 
dźwięku* 

liczba 
mieszkańc
ów [tys.] 

- w odniesieniu do wskaźnika LDWN: 
<5 dB   – 0,232, 
5-10 dB   – 0,005, 
10-15 dB  – 0,000, 
15-20 dB  – 0,000, 
>20 dB   – 0,000. 

- w odniesieniu do wskaźnika LN: 
<5 dB   – 0,126, 
5-10 dB   – 0,000, 
10-15 dB  – 0,000, 
15-20 dB  – 0,000, 
>20 dB   – 0,000. 

Określone w ramach mapy akustycznej 
2018 r. Mapy akustyczne opracowywane 
są co 5 lat, z tego powodu brak możliwości 
porównania wartości w latach 2020-2021. 

5. Długość ścieżek rowerowych na km 3,1 7,6* W odniesieniu do wartości bazowej  
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa  

z Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Głubczyckiego 

Wartość bieżąca Zmiany/trendy 

terenie powiatu ogółem długość ścieżek rowerowych na terenie 
powiatu ogółem wzrosła o 4,5 km. 

6. 
Długość dróg powiatowych i 
gminnych o twardej nawierzchni 

km 329,6 329,6* 
W odniesieniu do wartości bazowej  
długość dróg powiatowych i gminnych o 
twardej nawierzchni nie uległa zmianie 

7. 
Długość dróg powiatowych i 
gminnych o nawierzchni twardej 
ulepszonej 

km 328,9 328,9* 

W odniesieniu do wartości bazowej  
długość dróg powiatowych i gminnych o 
nawierzchni twardej ulepszonej nie uległa 
zmianie 

8. 
Liczba zarejestrowanych 
pojazdów samochodowych na 
terenie powiatu 

szt. 41 938 42 720* 

W odniesieniu do wartości bazowej  liczba 
zarejestrowanych pojazdów 
samochodowych na terenie powiatu 
wzrosła o 782 szt. 

Pola elektromagnetyczne 

9. 
Wartość PEM dla ppk na terenie 
powiatu (wg pomiarów GIOŚ-
RWMŚ w Opolu) 

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. Fabryczna: 0,5* 

Brak możliwości porównania – pomiary 
wykonywane były w różnych punktach 

pomiarowych   

10. 

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

V/m 0,44 0,50* 

W odniesieniu do wartości bazowej  
nastąpił wzrost średniej wartości natężenia 
pola elektromagnetycznego dla obszarów 
miast poniżej 50 tys. mieszkańców 
województwa opolskiego o 0,06 V/m 

11. 
Wartość średnia PEM dla 
obszarów wiejskich woj. 
opolskiego 

V/m <0,2 0,22* 

W odniesieniu do wartości bazowej  
nastąpił wzrost średniej wartości natężenia 
pola elektromagnetycznego dla obszarów 
wiejskich województwa opolskiego o 
0,02 V/m 

Zasoby i jakość wód 

12. Jakość wód podziemnych 
Wg 

obowiązując
ej klasyfikacji 

- Bogdanowice: V klasa jakości, 
- Boguchwałów: III klasa jakości, 
- Chróstno: III/IV klasa jakości, 

- Tłustomosty: IV/III klasa jakości, 
- Dziećmarów: III klasa jakości 
- Gadzowice: III klasa jakości 

- Bogdanowice - III klasa, 
- Boguchwałów - V klasa, 
- Chróstno – IV klasa, 
- Tłustomosty – III klasa, 
- Dziećmarów - III klasa, 
-   Gadzowice – II klasa 

W odniesieniu do wartości bazowych 
nastąpiła poprawa jakości wód 
podziemnych: 
- dla ppk Bogdanowice – z V do III klasy, 
- dla ppk Gadzowice – z III do II klasy, 
pogorszenie jakości nastąpiło: 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa  

z Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Głubczyckiego 

Wartość bieżąca Zmiany/trendy 

- dla ppk Boguchwałów – z III klasy do V 
klasy 

13. Jakość wód powierzchniowych 
Wg 

obowiązując
ej klasyfikacji 

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

umiarkowany, 
- Psina do Suchej Psiny włącznie – 

zły 
-  Troja do Morawy włącznie – 
umiarkowany 
 
Klasa elementów biologicznych 
JCWP: 
- Osobłoga od Prudnika do Odry: I 
klasa, 
- Psina do Suchej Psiny włącznie: V 
klasa, 
- Troja do Morawy włącznie: II klasa 
 
Klasa elementów fizykochemicznych 
JCWP: 
- Osobłoga od Prudnika do Odry: >II 
klasa, 
- Psina do Suchej Psiny włącznie: >II 
klasa, 
- Troja do Morawy włącznie: >II 
klasa, 
 

Klasa elementów biologicznych 
JCWP*: 
- Opawa od Opawicy do Morawicy: 
II klasa, 
- Ostra: III klasa, 
- Opawica od Dopływu z Burkviz do 
ujścia: III klasa, 
- Osobłoga od Prudnika do Odry: IV 
klasa, 
- Psina do Suchej Psiny włącznie: V 
klasa, 
- Troja do Morawy włącznie: III 
klasa, 
- Stradunia od źródła do Potoku 
Jakubowickiego: III klasa. 
Klasa elementów 
fizykochemicznych JCWP*: 
- Opawa od Opawicy do Morawicy: 
>II klasa, 
- Ostra: >II klasa, 
- Opawica od Dopływu z Burkviz do 
ujścia: >II klasa, 
- Osobłoga od Prudnika do Odry: 
>II klasa, 
- Psina do Suchej Psiny włącznie: 
>II klasa, 
- Troja do Morawy włącznie: >II 
klasa, 

- Stradunia od źródła do Potoku 
Jakubowickiego: >II klasa 

Brak możliwości porównania 
stanu/potencjału ekologicznego ze 
względu na brak oceny jakości wód 
powierzchniowych w trakcie opracowania 
raportu. 
Dla elementów biologicznych pogorszenie 
jakości wód nastąpiło dla: 
- JCWP Osobłoga od Prudnika do Odry – 
z I do IV klasy, 
- Troja do Morawy włącznie – z II do III 
klasy. 
Nie zanotowano zmiany jakości wód dla  
elementów fizykochemicznych. 
 
 

Gospodarka wodno-ściekowa 

14. Skanalizowanie powiatu % 59,2 61,9* 
W odniesieniu do wartości bazowej  
wskaźnik skanalizowania powiatu wzrósł o 
2,7 punktu procentowego 

15. Długość kanalizacyjnej km 209,1 211,9* W odniesieniu do wartości bazowej  
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa  

z Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Głubczyckiego 

Wartość bieżąca Zmiany/trendy 

długość sieci kanalizacyjnej  wzrosła o 
2,8 km. 

16. Liczba przyłączy kanalizacyjnych szt. 4 264 4 407* 
W odniesieniu do wartości bazowej  liczba 
przyłączy kanalizacyjnych wzrosła o 143 
szt. 

17. Zwodociągowanie powiatu % 95,3 95,3* 
W odniesieniu do wartości bazowej  
wskaźnik zwodociągowania powiatu nie 
uległ zmianie 

18. 
Zużycie wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i ludności 
ogółem 

dam3 2 337,7 2 292,5* 

W odniesieniu do wartości bazowej  
zużycie wody na potrzeby gospodarki 
narodowej i ludności ogółem zmniejszyło 
się o 45,2 dam3 

19. 
Długość sieci wodociągowej 
rozdzielczej 

km  378,3 378,3* 
W odniesieniu do wartości bazowej  
długość sieci wodociągowej rozdzielczej 
nie uległa zmianie 

20. 
Średnie zużycie wody na 1 
mieszkańca/rok 

m3/rok 31,6 31,1* 
W odniesieniu do wartości bazowej  
średnie zużycie wody na 1 mieszkańca/rok 
spadło o 0,5 m3/rok 

Zasoby geologiczne 

21. 
Liczba złóż surowców 
mineralnych. 

szt. 19 20* 
W odniesieniu do wartości bazowej liczba 
złóż surowców mineralnych wzrosła o 1 
złoże ujęte w bazie PIG-PIB  

22. 
Wydobycie surowców 
mineralnych na terenie powiatu 
w ciągu roku 

tys. ton 
Kamienie drogowe i budowlane: 304 

Kruszywa naturalne: 111 

Kruszywa naturalne*: 267 
Kamienie drogowe i budowlane*: 

211 

W odniesieniu do wartości bazowej  
wydobycie surowców mineralnych na 
terenie powiatu w ciągu roku uległo 
zmniejszeniu o 37 tys. ton dla kamieni 
drogowych i budowlanych oraz zwiększyło 
się o 100 tys. ton dla kruszyw naturalnych 

Gleby 

23. 
Powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych w ciągu roku 
ogółem 

ha 0,00 0,00 
W odniesieniu do wartości bazowej  
powierzchnia gruntów zrekultywowanych 
w ciągu roku ogółem nie uległa zmianie 

24. 
Powierzchnia gruntów 
wymagających rekultywacji 
ogółem 

ha 61,09 61,09 
W odniesieniu do wartości bazowej  
powierzchnia gruntów wymagających 
rekultywacji ogółem nie uległa zmianie 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa  

z Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Głubczyckiego 

Wartość bieżąca Zmiany/trendy 

25. 
 

Ilość zebranych odpadów 
komunalnych 

Mg 

Gmina Głubczyce – 8 534,73 
Gmina Baborów – 1 191,01 
Gmina Kietrz – 4 684,44 
Gmina Branice – 2 440,10 
Pow. Głubczycki – 17 730,28 

Gmina Głubczyce – 8 801,66 
Gmina Baborów – 2 495,93 
Gmina Kietrz –  4 133,41 
Gmina Branice – 2 323,06 
Pow. Głubczycki – 17 754,06 

W odniesieniu do wartości bazowej ilość 
odpadów  komunalnych zebranych z 
terenu powiatu ulega zwiększeniu 

26. 
 

Ilość odpadów zebranych w 
sposób selektywny 

Mg 

Gmina Głubczyce – 2 954,69 
Gmina Baborów – 2 071,01 
Gmina Kietrz – 2 056,21 
Gmina Branice – 1 286,48 
Pow. Głubczycki – 7 488,39 

Gmina Głubczyce – 3 548,1 
Gmina Baborów – 2 495,93 
Gmina Kietrz – 2 153,59 
Gmina Branice – 974,01 
Pow. Głubczycki – 8 243,15 

W odniesieniu do wartości bazowej ilość 
odpadów  komunalnych zebranych w 
sposób selektywny z terenu powiatu uległ 
zwiększeniu 

27. 
Udział odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie w ogólnej 
masie zebranych odpadów 

% 

Gmina Głubczyce – 34,6 
Gmina Baborów – 57,5 
Gmina Kietrz – 43, 
Gmina Branice – 52,7 
Pow. Głubczycki – 42,2 

Gmina Głubczyce – 40,31 
Gmina Baborów – 62,8 
Gmina Kietrz – 52,1 
Gmina Branice – 41,9 
Pow. Głubczycki – 46,43 

W odniesieniu do wartości bazowej  
procentowy udział odpadów zebranych 
selektywnie w stosunku do ilości 
zebranych odpadów komunalnych uległ 
zmniejszeniu 

28. 
Ilość odpadów zawierających 
azbest 

Mg 

Gmina Głubczyce – 5 172,989 
Gmina Baborów – 1 378,86 
Gmina Kietrz – 2 994,792 

Gmina Branice – 2 195,050 
Pow. Głubczycki – 11 741,691 

Odpady zawierające azbest mszą być 
usunięte z teren powiatu do końca 2032 
roku 

Zasoby przyrodnicze 

29. 
Powierzchnia prawnie chroniona 
ogółem (bez obszarów Natura 
2000)  

ha 9 632,14 9 632,14* 

W odniesieniu do wartości bazowej  
powierzchnia prawnie chroniona ogółem 
(bez obszarów Natura 2000) nie uległa 
zmianie 

30. 
Udział obszarów chronionych w 
powierzchni ogółem 

% 14,3 14,3* 
W odniesieniu do wartości bazowej udział 
obszarów chronionych w powierzchni 
ogółem  nie uległ zmianie 

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

 

- Rozumicki Las PLH160018, 
- Góry Opawskie PLH160007 

W odniesieniu do wartości bazowej  liczba 
obszarów Natura2000 nie uległa zmianie 

32. Parki Krajobrazowe ha 0,00 
0,00* Na terenie powiatu nie występują parki 

krajobrazowe 

33. Rezerwaty przyrody ha 101,75 101,75* 
W odniesieniu do wartości bazowej  
powierzchnia rezerwatów przyrody nie 
uległa zmianie 

34. Obszary chronionego krajobrazu ha 9 530,39 9 530,39* W odniesieniu do wartości bazowej  
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa  

z Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Głubczyckiego 

Wartość bieżąca Zmiany/trendy 

powierzchnia obszarów chronionego 
krajobrazu nie uległa zmianie. 

35. Użytki ekologiczne 
ha 

0,0 0,00* 
Na terenie Powiatu nie występują użytki 
ekologiczne 

36. Pomniki przyrody szt. 9 9* 
W odniesieniu do wartości bazowej  liczba 
pomników przyrody nie uległa zmianie 

37. Lesistość powiatu  % 6,4 6,4* 
W odniesieniu do wartości bazowej  
lesistość powiatu nie uległa zmianie 

38. Powierzchnia lasów ha 4 307,64 4 305,24* 
W odniesieniu do wartości bazowej  
powierzchnia lasów uległa zmniejszeniu o 
2,4 ha 

39. Powierzchnia gruntów leśnych ha 4 388,99 4 386,87* 
W odniesieniu do wartości bazowej  
powierzchnia gruntów leśnych zmniejszyła 
się o 2,12 ha 

40. 
Powierzchnia parków, zieleńców 
i terenów zieleni osiedlowej 
ogółem 

ha 66,26 66,26* 

W odniesieniu do wartości bazowej  
powierzchnia parków, zieleńców i terenów 
zieleni osiedlowej ogółem nie uległa 
zmianie 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

41. 

Liczba poważnych awarii  i 
miejscowych zagrożeń w ciągu 
roku: 

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

szt. 

 
 
 

33 
602 

6 
0 

 
 
 

36 
398 

2 
1 

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 

Monitoring i zarządzanie środowiskiem 

42. 
Nakłady na gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska 
ogółem  

zł 225 900,00 180 195,10* 

Nakłady na gospodarkę komunalną i 
ochronę środowiska ponoszone były 
zgodnie z wysokością określoną w 

budżecie Powiatu Głubczyckiego oraz w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Źródła: www.stat.gov.pl, GIOŚ-RWMŚ Opole, Starostwo Powiatowe w Głubczycach 
 
Uwaga: * dane dla roku 2020 – w czasie wykonywania opracowania nie były dostępne dane GUS i GIOŚ-RWMŚ za 2021 rok. 
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6.1 Analiza wskaźników monitoringu POŚ 
Analizując tendencję wskaźników w tabeli monitorowania: 

- stan środowiska dla 21 wskaźników określony został jako bez zmian w odniesieniu do 
wartości bazowej, 

- dla 13 wskaźników zanotowano poprawę w odniesieniu do wartości bazowej, 
- dla 8 wskaźników zanotowano pogorszenie stanu w odniesieniu do wartości bazowej. 

Obecnie Powiat Głubczycki posiada aktualny 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. 
 
 

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 Polityki Ekologicznej 2030. 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), 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 w odniesieniu do wartości bazowej 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 
bazowa obecna 

1. 
Klimat i powietrze 
atmosferyczne 

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

2 
(PM10, B(a)P) 

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

W odniesieniu do wartości bazowej – 
w ocenie jakości powietrza za rok 
2021 wskazano (poza 
przekroczeniami PM10 i B(a)P) na 
przekroczenia wartości 
średniorocznej pyłu PM2,5 (ze 
względu na obniżenie poziomu 
dopuszczalnego począwszy od 1 
stycznia 2020r. poziom dopuszczalny 
wynosi 20 µg/m3, do 1 stycznia 
poziom dopuszczalny wynosił 25 
µg/m3). Wartość bazowa (rok 2019) 
we wszystkich punktach 
pomiarowych w strefie opolskiej nie 
przekraczała wartości dopuszczalnej, 
natomiast w roku 2021 w jednym 
punkcie pomiarowym w strefie 
opolskiej wynosiła 21 µg/m3 

2. Klimat akustyczny 
Maksymalna wartość wskaźnika 
M, wyrażonego wskaźnikiem LDWN 
i LN 

*dla LDWN: 

7,24, 
dla LN: 

0,55 

Określone w ramach mapy 
akustycznej 2018 r. Mapy akustyczne 
opracowywane są co 5 lat, z tego 
powodu brak możliwości porównania 
wartości w latach 2020-2021. 

3. 
Pola 
elektromagnetyczne 

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

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

0,50 V/m * 
0,22 V/m* 

W odniesieniu do wartości bazowej  
nastąpił wzrost średniej wartości 
natężenia pola elektromagne-
tycznego dla obszarów miast poniżej 
50 tys. mieszkańców województwa 
opolskiego o 0,06 V/m 
W odniesieniu do wartości bazowej  
nastąpił wzrost średniej wartości 
natężenia pola elektromagne-
tycznego dla obszarów miast poniżej 
50 tys. mieszkańców województwa 
opolskiego o 0,02 V/m 
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4. 
Zasoby i jakość wód 
powierzchniowych i 
podziemnych. 

Stan/potencjał ekologiczny w 
badanych JCWP na terenie 
powiatu 

Stan/potencjał ekologiczny:  
- Osobłoga od Prudnika do 
Odry: umiarkowany, 
- Psina do Suchej Psiny 
włącznie: zły, 
- Troja do Morawy włącznie: 
umiarkowany 

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

Odry - umiarkowany, 
- Psina do Suchej Psiny 

włącznie – zły 
-  Troja do Morawy włącznie – 
umiarkowany 

 

Stan/potencjał ekologiczny wód 
powierzchniowych dla badanych 
JCWP na terenie powiatu nie uległ 
zmianie. 
 
 

5. Zasoby geologiczne 
Roczne wydobycie surowców [tys. 
ton] 

Kamienie drogowe i 
budowlane: 304 

Kruszywa naturalne: 111 

Kruszywa naturalne*: 267 
Kamienie drogowe i 

budowlane*: 211 

W odniesieniu do wartości bazowej  
wydobycie surowców mineralnych na 
terenie powiatu w ciągu roku uległo 
zmniejszeniu o 37 tys. ton dla 
kamieni drogowych i budowlanych 
oraz zwiększyło się o 100 tys. ton dla 
kruszyw naturalnych 

6. Gleby 

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

0,00 
61,09 

0,00 
61,09 

W odniesieniu do wartości bazowej  
powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych oraz powierzchnia 
gruntów wymagających rekultywacji  
w ciągu roku ogółem nie uległy 
zmianie 

7. 
Gospodarka odpadami 
i zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

Masa zebranych odpadów 
komunalnych (ogółem) [Mg] 

17 730,28 17 754,06 
W odniesieniu do wartości bazowej  
ilość zebranych odpadów 
komunalnych wzrosła o 0,13% 

Masa zebranych selektywnie 
odpadów komunalnych (ogółem) 
[Mg] 

7 488,39 8 243,15 

W odniesieniu do wartości bazowej  
ilość odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie wzrosła o 
9,16% 

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

42,2 46,43 

W odniesieniu do wartości bazowej  
udział odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie w ogólnej 
masie zebranych odpadów zmalał o 
4,23 punktu procentowego 

8. Zasoby przyrodnicze 
Udział powierzchni obszarów 
prawnie chronionych w 
powierzchni ogółem w % 

14,3 14,3* 

W odniesieniu do wartości bazowej 
udział powierzchni obszarów prawnie 
chronionych w powierzchni ogółem 
nie uległ zmianie 

9. 
Adaptacja do zmian 
klimatu i nadzwyczajne 

Liczba poważnych awarii i 
miejscowych zagrożeń w ciągu 

 
 

 
 

Liczba miejscowych zagrożeń 
według informacji podawanej przez 
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zagrożenia środowiska roku: 
- małe: 
- lokalne: 
- średnie: 
- duże: 

 
 

33 
602 

6 
0 

 
 

36 
398 

2 
1 

Komendę Główną Państwowej 
Straży Pożarnej i charakteryzuje się 
coroczną zmiennością. Zmniejszeniu 
uległa liczba zdarzeń średnich,  
wzrosła liczba zdarzeń lokalnych i 
małych 

Uwaga: * dane dla roku 2020 – w czasie wykonywania opracowania nie były dostępne dane GUS i GIOŚ-RWMŚ za 2021 rok 
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Wartości mierników celów głównych, analizując tendencję mierników celów w latach 2020-2021: 
- dla 7 mierników określono stan jako bez zmian (lub niewielkie zmiany) w odniesieniu do 

wartości bazowej, 
- dla żadnego miernika nie zanotowano poprawy w odniesieniu do wartości bazowej, 
- dla 2 mierników zanotowano pogorszenie stanu w odniesieniu do wartości bazowej. 

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, 

- 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 2020-2021) i stopnia realizacji zadań zawartych 
w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego odbywała się w czasie 
obowiązywania  Polityki Ekologicznej Państwa 2030. 
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. 2021 poz. 1973 tekst jednolity 
ze zm.) definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska 
opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin, 

 Wytyczne Ministra Środowiska do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych  
programów ochrony środowiska, które podają sposób i zakres dokumentu oraz wskazówki, 
co do zawartości programów; do podstawowych zasad tworzenia programów ochrony 
środowiska 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, 
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- 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: 
11. ochrona klimatu i jakości powietrza, 
12. zagrożenia hałasem, 
13. pola elektromagnetyczne, 
14. gospodarowanie wodami, 
15. gospodarka wodno-ściekowa, 
16. zasoby geologiczne, 
17. gleby, 
18. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 
19. zasoby przyrodnicze, 
20. 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., 

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.  
"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, 
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- 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 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 2021-2024 z perspektywą na 
lata 2025-2028 stanowi 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. 
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W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w latach 2020-2021 - 
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 (zadania ciągłe). 
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