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Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 01/07/2003 z dnia 01.07.2003r. za-
wartej pomid dzy Urzd dem Miasta i Gminy Zdzieszowice a Przedsid biorstwem Ekologicznym 
„INTEREKO” Sp. z o.o., z  siedzibe  w Opolu, ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4. 

 
Podstawe  prawne  opracowania jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony f rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z póg . zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach [Dz.U. nr 62, poz. 628 z póg . zm.), które obliguje  Burmistrza 
Gminy Zdzieszowice do sporze dzenia programu ochrony f rodowiska, zawieraje cego równieh  
plan gospodarki odpadami. Plan gospodarki odpadami sporze dzono jako odrd bny dokument, 
stanowie cy załe cznik do Programu ochrony f rodowiska.  
 
 Program ochrony f rodowiska i plan gospodarki odpadami sporze dzane se  co 4 lata i 
uchwalane przez Radd  gminy. Z wykonania programu i planu zarze d gminy co 2 lata sporze -
dzai  bd dzie raporty, które nastd pnie bd de  przedstawiane radzie gminy.  
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Zakres niniejszego opracowania został okref lony przede wszystkim w oparciu o na-
std puje ce dokumenty i przepisy: 

 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony f rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z 

póg . zm.), art.14, ust. 1. Zgodnie z zapisami ustawy program ochrony f rodowiska, na 
podstawie aktualnego stanu f rodowiska, okref la w szczególnof ci: 

− cele ekologiczne, 
− priorytety ekologiczne, 
− rodzaj i harmonogram działap  proekologicznych, 
− f rodki niezbd dne do osie gnid cia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne 

i f rodki finansowe; 
 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 627 z póg . zm.), art.14, 
ust. 2 oraz art. 15 ust. 3. Zgodnie z zapisami ustawy plan gospodarki odpadami okref la: 

− aktualny stan gospodarki odpadami, 
− prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, 
− działania zmierzaje ce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, 
− instrumenty finansowe słuh e ce realizacji zamierzonych celów, 
− system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 
 

 Plan musi zawierai  nastd puje ce elementy: 
− Rodzaj, ilof i  i g ródło pochodzenia odpadów, które maja byi  poddane procesom 

odzysku lub unieszkodliwienia 
− Rozmieszczenie istnieje cych instalacji i urze dzep  do odzysku lub unieszkodliwienia 

odpadów, 
− Wykaz podmiotów prowadze cych działalnof i  w zakresie odzysku lub unieszkodli-

wienia odpadów 
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− Listr  działas  prowadzt cych do zapobiegania powstawaniu odpadów lub do ograni-
czania ilou ci wytwarzanych 

− Listr  działas  prowadzt cych do ograniczenia negatywnego wpływu odpadów na u rodowisko, 
− Listr  działas  okreu lajt cych włau ciwe postr powanie z odpadami wytwarzanymi na 

danym terenie, w tym – przede wszystkim redukcje ilou ci odpadów ulegajt cych bio-
degradacji w odpadach komunalnych 

− Planowany system gospodarki odpadami 
 

 Ponadto gminny plan gospodarki odpadami powinien zawierav : 
− Rodzaje i harmonogram realizacji przedsir wzir v  
− Harmonogram uruchamiania u rodków finansowych i ich w ródła 
 

3. Polityka ekologiczna pas stwa na lata 2003-2006 z uwzglr dnieniem perspektywy na lata 
2007-2010. Program gminny ochrony u rodowiska powinien swojt  zawartou cit  odpowia-
dav  zapisom tego dokumentu, a wir c powinien w szczególnou ci okreu lav : 

- cele u redniookresowe do roku 2010, 
- zadania na lata 2003-2006 
- ocenr  realizacji programu, 
- nakłady finansowe na realizacjr  programu. 

 
4. Wytyczne do sporzt dzania programów ochrony u rodowiska na szczeblu regionalnym i 

lokalnym, okreu lajt ce sposób i zakres uwzglr dniania polityki ekologicznej pas stwa w 
programach ochrony u rodowiska oraz ich czr u ci składowe. Według wytycznych powyx -
sze programy powinny zawierav  nastr pujt ce rozdziały: 

- racjonalne ux ytkowanie zasobów naturalnych, 
- poprawa jakou ci u rodowiska, 
- narzr dzia i instrumenty realizacji programu 
- współpraca przygraniczna 
- harmonogram realizacji i nakłady na realizacjr  programu 
- kontrola realizacji programu. 

 
Zgodnie z powyx szym dokumentem gminny program ochrony u rodowiska i plan gospodarki 
odpadami powinien sir  składav  z nastr pujt cych czr u ci: 
- zadania własne gminy - przedsir wzir cia, które br dt  finansowane w całou ci lub w czr u ci 

ze u rodków budx etowych i pozabudx etowych br dt cych w dyspozycji gminy), 
- zadania koordynowane - przedsir wzir cia zwit zane z ochront  u rodowiska i racjonalnym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych, które st  finansowane ze u rodków przedsir biorstw 
oraz ze u rodków przedsir biorstw oraz ze u rodków zewnr trznych, br dt cych w dyspozycji 
organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego, centralnego  
 
Zakres i zawartou v  „Programu ochrony u rodowiska gminy Zdzieszowice na lata 2004-

2007 z perspektywt  na lata 2008-2011” jest zgodna z powyx szymi ustawami i opracowania-
mi, poszerzajt c je dodatkowo o główne problemy i ocenr  dotychczasowej polityki ochrony u rodowiska na poziomie regionalnym i lokalnym.  
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Kierujz c si{  powy| szymi zapisami, niniejszy Program okre} la:  
 

- cele ekologiczne } redniookresowe do 2011 roku wraz z kierunkami działa~ , uj{ te w 
blokach tematycznych 

- zadania do realizacji w latach 2004 - 2007, tzw. plan operacyjny, z uwzgl{ dnieniem 
wskazówek zawartych w „Wytycznych ....” i w powiatowym programie ochrony } rodo-
wiska powiatu Krapkowice 

- monitoring  realizacji programu 
- aspekty finansowe wdra| ania programu 

 
Nale| y podkre} li� , | e niniejszy „Program...” ma otwartz  formuł{  co oznacza, | e w 

przypadku zmiany wymaga~  prawnych, pojawiania si{  nowych problemów, bz d�  nie wyko-
nania niektórych przedsi{ wzi{ �  w terminach przewidzianych w tym Programie, dokument 
Programu opracowany w 2004 roku, b{ dzie cyklicznie co 4 lata aktualizowany. 
 

Program ochrony } rodowiska gminy Zdzieszowice pozostaje w } cisłej relacji z "Pro-
gramem ochrony } rodowiska województwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspektywz  
na lata 2007 - 2010”, "Strategiz  rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 - 2015", "Mi{ -
dzygminnz  strategiz  rozwoju powiatu krapkowickiego”, „Programem ochrony } rodowiska po-
wiatu krapkowickiego na lata 2003 – 2015”, „Strategiz  rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice 
na lata 2001 – 2010”. Z dokumentów tych wynikajz  główne kierunki rozwoju społeczno-
gospodarczego omawianego obszaru i zwiz zane z nimi kierunki działa~  w zakresie ochrony } rodowiska. Relacj{  programu ochrony } rodowiska gminy Zdzieszowice do innych opraco-
wa~  strategicznych, programowych i planistycznych przedstawiono na rysunku nr 1. 
 
Rysunek 1. Relacje programu ochrony � rodowiska gminy Zdzieszowice do innych opracowa � . 
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Układ i zawarto� �  niniejszego Programu ujmuje nast� puj� ce działy: 
 

• wst� p – stanowi wprowadzenie do Programu, zawiera opisy podstawy prawnej opra-
cowania, zakres i zawarto� �  opracowania, metodyk�  i główne zało� enia oraz spój-
no� �  Programu z innymi dokumentami rangi krajowej i regionalnej. 

• uwarunkowania realizacji programu – zawiera ona ogóln�  charakterystyk�  gminy 
Zdzieszowice, główne zagro� enia i problemy z tej dziedziny, spójno� �  programu z 
dokumentami strategicznymi rangi regionalnej oraz lokalne priorytety ochrony � rodo-
wiska. 

• cele i zadania o charakterze systemowym – obejmuje powi� zanie rozwoju gospodar-
czo-społecznego gminy z ochron�  � rodowiska (ekologizacja strategii rozwojowej i 
przestrzennej gminy) oraz wzmocnienie udziału społecze� stwa w działaniach na 
rzecz ochrony � rodowiska, zarówno przez dost� p do informacji, jak i edukacj�  ekolo-
giczn� . 

• cele i zadania z punktu widzenia ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego  
u� ytkowania zasobów naturalnych oraz poprawy jako� ci � rodowiska i bezpiecze� -
stwa ekologicznego – zawiera ona w układzie poszczególnych zagadnie�  wyró� nione 
cele � redniookresowe do 2011 r. sformułowane na podstawie stanu wyj� ciowego, 
uwarunkowa�  prawnych i wymaga�  polityki ekologicznej pa� stwa, regionalnej polityki 
ochrony � rodowiska. 

• plan operacyjny (program wykonawczy) – zawiera narz� dzia i instrumenty realizacji 
programu wraz z okre� leniem struktury zarz� dzania programem, sprawozdawczo� ci i 
monitorowania programu, a przede wszystkim harmonogram rzeczowo-finansowy 
programu z rozró� nieniem zada�  własnych i koordynowanych. Zadania te, przewi-
dziane do realizacji w latach 2004 – 2007, zawarte zostały w li� cie przedsi� wzi� �  
istotnych dla ochrony � rodowiska na poziomie regionalnym i lokalnym, z okre� leniem 
szacunkowych terminów realizacji, kosztów i � ródeł finansowania, a tak� e instytucji 
odpowiedzialnych za realizacj�  danego przedsi� wzi� cia. 

• koszty realizacji programu na terenie gminy Zdzieszowice na lata 2004-2007 – sza-
cunkowe koszty wdro� enia przedsi� wzi� �  przewidzianych do realizacji w harmono-
gramie rzeczowo-finansowym z podziałem na zadania inwestycyjne i pozainwesty-
cyjne według poszczególnych obszarów tematycznych ochrony � rodowiska zawar-
tych w Programie oraz � ródła finansowania. 

 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   � �
 

Opracowanie Programu ochrony � rodowiska dla Gminy Zdzieszowice przebiegało w 
dwóch etapach, obejmuj� cych: 

 
I etap  – diagnoz�  stanu � rodowiska, ocen�  stanu zasobów i walorów � rodowiska, ten-

dencje jego zmian oraz główne � ródła zanieczyszcze�  i degradacji,  
II etap – sformułowanie celów krótko i � redniookresowej polityki ekologicznej gminy w 

wydzielonych blokach tematycznych, opracowanie programu wykonawczego 
(operacyjnego), realizuj� cego zało� one cele strategiczne, okre� lenie harmono-
gramu rzeczowo – finansowego zada�  przewidzianych do realizacji w latach 
2004 – 2007, okre� lenie zarz� dzania � rodowiskiem i programem, sposobu mo-
nitorowania wdra� ania oraz kosztów finansowania i monta� u finansowego pro-
gramu. 

 
Program wykonawczy z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsi� wzi� �  sformu-

łowano przede wszystkim w oparciu o zadania wynikaj� ce z obowi� zku ustawowego, „Pro-
gramu ochrony � rodowiska województwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspektyw�  na 
lata 2007 – 2010”, „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Opolskiego”, „Programu 
ochrony � rodowiska powiatu krapkowickiego na lata 2003 – 2015”, „Planu gospodarki odpa-
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dami powiatu krapkowickiego na lata 2003 – 2015”, a tak¢ e w oparciu o ankietyzacj£  pod-
miotów prawnych, prowadz¤ cych działalno¥ ¦  gospodarcz¤  oraz jednostki podległe władzom 
lokalnym. W opracowaniu umieszczono tak¢ e zadania uzgodnione podczas konsultacji z 
przedstawicielami ró¢ nych instytucji, organizacji oraz mieszka§ ców.  

 
Projekt Programu został przedstawiony Zarz¤ dowi gminy, a po jego przyj£ ciu skiero-

wany do uzgodnie§  z komisjami Rady Miasta i Gminy oraz zaopiniowania przez samorz¤ d 
powiatowy. Uzgodnienia z powy¢ szymi jednostkami stanowi¤  podstaw£  do przygotowania 
ostatecznej wersji Programu i przyj£ cia przez Rad£  Miasta i Gminy Zdzieszowice. 

¨ © ª © « ¬  ® ¯ ° ± ¬ ± ² ³ ° ´ ¬ µ ² ¶ · ° ©
 

Podstaw£  opracowania celów strategicznych i strategii wdro¢ eniowej  „Programu 
ochrony ¥ rodowiska miasta i gminy Zdzieszowice na lata 2004 – 2007 z perspektyw¤  na lata 
2007 – 2011” stanowi¤  dokumenty opracowane na szczeblu krajowym, w szczególno¥ ci: 

- „II Polityka ekologiczna pa§ stwa”,  
- "Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej pa§ stwa na lata 2002 - 2010",  
- "Polityka ekologiczna pa§ stwa na lata 2003-2006 z uwzgl£ dnieniem perspektywy 

na lata 2007 –2010”, 
  
dokumenty o charakterze regionalnym: 

- „Program ochrony ¥ rodowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006 z 
perspektyw¤  na lata 2007-2010”, 

-  „Wojewódzki plan gospodarki odpadami”, 
 
a tak¢ e dokumenty o charakterze lokalnym: 

- "Mi£ dzygminna strategia rozwoju powiatu krapkowickiego”,  
- „Program ochrony ¥ rodowiska powiatu krapkowickiego na lata 2003 – 2015”, 
- „Plan gospodarki odpadami dla powiatu krapkowickiego na lata 2003 - 2015”, 
- „Strategia rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice na lata 2001 – 2010”,  
-  projekt „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2004 – 2006”. 
 

VI Program działa§  Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony ¥ rodowiska na lata 
2001 – 2010 wskazuje na konieczno¥ ¦  osi¤ gni£ cia zrównowa¢ onego rozwoju poprzez po-
praw£  ¥ rodowiska i podniesienie jako¥ ci ¢ ycia mieszka§ ców, a w¥ ród czterech prioryteto-
wych obszarów działa§ , wymieniony jest obszar „¥ rodowisko i zdrowie”.  

 
Strategicznym celem polityki ekologicznej pa§ stwa, w tym równie¢  na terenie gminy 

Zdzieszowice jest zapobieganie zagro¢ eniom zdrowia w ¥ rodowisku i ograniczenie ryzyka 
dla zdrowia wynikaj¤ cego z nara¢ enia na szkodliwe dla zdrowia czynniki ¥ rodowiskowe. W 
chwili obecnej do najwa¢ niejszych zagro¢ e§  ¥ rodowiska na terenie gminy zaliczy¦  mo¢ na 
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych. 
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 Podstawowe załoå enia Programu wynikajæ  przede wszystkim z głównych zasad poli-
tyki ekologicznej paç stwa. Majæ  one swoje odzwierciedlenie w celach strategicznych i è red-
niookresowych polityki ekologicznej województwa opolskiego.  

 Wiodæ cæ  zasadæ  polityki ekologicznej, przyjé tæ  w Konstytucji RP jest zasada zrówno-
waå onego rozwoju, której podstawowym załoå eniem jest integracja polityk i działaç  w po-
szczególnych sektorach gospodarki i å ycia społecznego, aby zachowaê  zasoby i walory è ro-
dowiska w stanie zapewniajæ cym trwałe, nie doznajæ ce uszczerbku, moå liwoè ci korzystania z 
nich zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenie, przy jednoczesnym zachowaniu trwało-è ci funkcjonowania procesów przyrodniczych, oraz naturalnej róå norodnoè ci biologicznej na 
poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym.  

 Oprócz generalnej zasady zrównowaå onego rozwoju II polityka ekologiczna paç stwa 
okreè la równieå  szereg zasad szczegółowych, t.j.: 

 
- zasad ë  prewencji i przezorno ì ci  oznaczajæ cæ , å e odpowiednie działania powinny byê  

podejmowane wczeè niej niå  pojawienie sié  realnego problemu, zasada ta wykorzystuje 
przede wszystkim: planowanie przestrzenne jako zapobieganie potencjalnym konfliktom 
na styku kilku płaszczyzn, w szczególnoè ci działalnoè ci gospodarczej, å ycia społecznoè ci 
lokalnej i przyrody, stosowanie najlepszych dosté pnych technik (BAT) jako zapobieganie 
powstawaniu zanieczyszczeç , zintegrowane podejè cie do ograniczania i likwidacji zanie-
czyszczeç  i zagroå eç , recykling materiałów, surowców, energii, wody, pro-è rodowiskowe 
systemy zarzæ dzania procesami produkcji i usług m.in. ISO 14 000 i EMAS; 

- zasad ë  integracji polityki ekologicznej z politykami sektor owymi  oznaczajæ cæ  
uwzglé dnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospo-
darczymi i społecznymi; 

- zasad ë  regionalizmu  oznaczajæ cæ  rozszerzenie uprawnieç  dla samorzæ dów i wojewo-
dów, regionalizowanie ogólnokrajowych narzé dzi polityki ekologicznej, skoordynowanie 
polityki regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie (m.in. doliny rzeczne i obsza-
ry wodno-błotne, szczególnie w strefach przygranicznych); 

- zasad ë  uspołecznienia  oznaczajæ ca stworzenie warunków do udziału obywateli w pro-
cesie kształtowania modelu zrównowaå onego rozwoju wynikajæ cych przede wszystkim z 
„Konwencji w sprawie dosté pu do informacji, udziału społeczeç stwa w podejmowaniu de-
cyzji i dosté pu do procedur sæ dowych w sprawach dotyczæ cych è rodowiska”, 

- zasad ë  „zanieczyszczaj í cy płaci”  oznaczajæ ca pełnæ  odpowiedzialnoè ê  sprawcy, w 
tym materialnæ  za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagroå eç  dla è rodowiska, 
odpowiedzialnoè ê  tæ  powinni ponosiê  wszyscy uå ytkujæ cy è rodowisko, takå e konsumenci; 

- zasad ë  subsydiarno ì ci  oznaczajæ cæ  stopniowe przekazywanie czé è ci kompetencji i 
uprawnieç  decyzyjnych dotyczæ cych ochrony è rodowiska na właè ciwy szczebel regional-
ny lub lokalny (wojewódzki, powiatowy, gminny), tak, aby był on rozwiæ zywany na najniå -
szym szczeblu, na którym moå e zostaê  skutecznie i efektywnie rozwiæ zany; 

- zasad ë  skuteczno ì ci ekologicznej i efektywno ì ci ekonomicznej  oznaczajæ ca mini-
malizacjé  nakładów na jednostké  uzyskanego efektu. 

 
W Polityce ekologicznej paç stwa ustalone zostały nasté pujæ ce waå niejsze limity krajo-

we, zwiæ zane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawæ  stanu è rodowi-
ska – wszystkie dotyczæ  celów do osiæ gnié cia najpóî niej do 2010r.:  ï

 zmniejszenie wodochłonnoè ci produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 r. (w 
przeliczeniu na PKB i wartoè ê  sprzedana w przemyè le); 
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ñ
 ograniczenie materiałochłonnoò ci produkcji o 50% w stosunku do 1990r. w taki spo-

sób, aby uzyskaó  co najmniej ò rednie wielkoò ci dla paô stw ODCE (w przeliczeniu na 
jednostkõ  produkcji, wartoò ó  produkcji lub PKB); ñ

 ograniczenie zuö ycia energii o 50 % w stosunku do 1990r. i 25% w stosunku do 
2000r. równieö  w przeliczeniu na jednostkõ  produkcji, wartoò ó  produkcji lub PKB); ñ

 dwukrotne zwiõ kszenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w pro-
cesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem 1990; ñ

 odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła z odpadów 
komunalnych; ñ

 pełna (100%) likwidacja zrzutu ò cieków nieczyszczonych z miast i zakładów przemy-
słowych; ñ

 zmniejszenie ładunku zanieczyszczeô  odprowadzanych do wód powierzchniowych, 
powierzchniowych stosunku do stanu z 1990r. z przemysłu o 50%, z gospodarki ko-
munalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego – 
równieö  o 30%; ñ

 ograniczenie emisji w stosunku do stanu w 1990r: 
− pyłów o 75%,  
− dwutlenku siarki o 56%, 
− tlenków azotu o 31%, 
− niemetalowych lotnych zwi÷ zków organicznych o 4% 
− amoniaku o 8% ñ

 do koô ca 2005r. wycofaó  z uö ytkowania etylinõ  i przejò ó  wył÷ cznie na stosowanie 
benzyny bezołowiowej 

 
W Krajowym programie gospodarki odpadami (KPGO) dla sektora gospodarki komu-

nalnej przyjõ to do realizacji zadania: 
 ñ

 odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegaj÷ cych biodegradacji: 
− w roku 2010 – 25% (wagowo) całkowitej iloò ci odpadów komunalnych ulegaj÷ -

cych biodegradacji wytworzonej w roku 1995 
− w roku 2013 – 50% (wagowo) całkowitej iloò ci odpadów komunalnych ulegaj÷ -

cych biodegradacji wytworzonej w roku 1995 
− w roku 2020 - 65% (wagowo) całkowitej iloò ci odpadów komunalnych ulegaj÷ -

cych biodegradacji wytworzonej w roku 1995 ñ
 odzysk substancji, materiałów i energii z odpadów, osi÷ gniõ cie minimalnych pozio-

mów odzysku i recyklingu: 
− do koô ca 2007r odzysk w wysokoò ci 50 %, recyklingu 25% ñ

 wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych - za-
łoö ono rozwój selektywnej zbiórki: 

− w roku 2005 – 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 
− w roku 2006 – 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 
- w roku 2010 – 50% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 
- w roku 2014 – 70% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych ñ

 wydzielenie odpadów tzw. budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych - zało-ö ono rozwój selektywnej zbiórki: 
− w roku 2005 – 15% wytwarzanych odpadów budowlanych  
− w roku 2006 – 15% wytwarzanych odpadów budowlanych 
− w roku 2010 – 40% wytwarzanych odpadów budowlanych 
− w roku 2014 – 60% wytwarzanych odpadów budowlanych ñ

 wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych -
załoö ono rozwój systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi: 

− w roku 2005 – 15% odpadów bõ dzie zbieranych selektywnie  
− w roku 2006 – 15% odpadów bõ dzie zbieranych selektywnie  
− w roku 2010 –  50% odpadów bõ dzie zbieranych selektywnie  
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− w roku 2014 –  80% odpadów bù dzie zbieranych selektywnie  
 
W Krajowym programie gospodarki odpadami przyjù to nastù pujú ce cele krótkookresowe 
2003-2006: 

− objù cie wszystkich mieszkaû ców województwa zorganizowanú  zbiórkú  odpa-
dów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania od-
padów komunalnych do ü rodowiska, 

− podnoszenie ü wiadomoü ci społecznej obywateli, 
− podniesienie skutecznoü ci selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym 

uwzglù dnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegajú -
cych biodegradacji, 

− rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
− rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, 
− rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie 

odpadów komunalnych, 
− intensyfikacja działaû  w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nie-

efektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych; budowa składowisk 
regionalnych wg standardów UE. 

ý þ ý þ ÿ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � � � � � �  � � 	 � � � 	 � � � �  � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � ý � � � � ý � � � � þ

 
 Uchwalona w 2000 r. „Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 – 2015” 
stanowi zasadniczy element procesu rozwoju regionu i jego dostosowywania do zmieniajú -
cych siù  warunków zewnù trznych i wewnù trznych. „Strategia ...” stanowi podstawù  progra-
mowania i realizacji długofalowego rozwoju województwa w perspektywie najbli� szych lat. 
Stanowi równie�  punkt wyjü cia dla formułowania celów i kierunków rozwoju na poziomie 
gminy Zdzieszowice. 
 
 Podstawowych przesłaniem „Strategii .....” jest stworzenie w regionie warunków do 
szybkiego nadrabiania historycznie narosłych zaległoü ci w rozwoju cywilizacyjnym, przy 
czym istotne znaczenie obok działaû  o wymiarze gospodarczym posiadajú  równie�  działania  
o wymiarze społecznym, w szczególnoü ci podnoszenie poziomu wykształcenia społecznoü ci, 
dbałoü ci o zachowanie to� samoü ci regionalnej i narodowej.  
 

„Strategia ...” sporzú dzona została z uwzglù dnieniem współczesnych trendów rozwojo-
wych, w szczególnoü ci: 

- globalizacji rozwoju – wymuszajú cej tworzenie warunków do sprostania konku-
rencji na rynku krajowym i europejskim, otwartoü ci dla technologii i kapitału za-
granicznego, podwy� szania efektywnoü ci � ycia gospodarczego oraz wysokiego 
poziomu innowacyjnoü ci 

- demokracji – realizujú cej decentralizacjù  zarzú dzania, wyznajú cej zasadù  subsy-
diarnoü ci oraz tworzú cej otwarte, zró� nicowane społeczeû stwo obywatelskie 

- równowa� enia rozwoju – integracji działaû  gospodarczych i społecznych z i wy-
mogami nowoczesnej ekologii oraz szerokiego wprowadzania energochłonnoü ci, 
wodochłonnoü ci i materiałochłonnoü ci w działalnoü ci gospodarczej 

 
Zapisany w „Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 – 2015” zbiór ce-

lów strategicznych, operacyjnych i kierunków działaû  zmierza�  bù dzie do realizacji podsta-
wowych priorytetów rozwojowych, ukierunkowanych na wzmocnienie konkurencyjnoü ci wo-
jewództwa w stosunku do otoczenia zewnù trznego oraz do eliminowania niekorzystnych ró� -
nic w warunkach � ycia wewnú trz regionu, w szczególnoü ci � ycia w miastach i na wsi. 
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Osi� gni cie tych celów b dzie mo! liwe poprzez zogniskowanie działa"  na sze# ciu stra-
tegicznych celach rozwoju, obejmuj� cych: 

 
- rozbudow  i modernizacj  infrastruktury technicznej oraz istniej� cego potencjału 

gospodarczego, 
- dobrze wykształcone społecze" stwo, 
- aktywizacj  gospodarcz�  regionu z wykorzystaniem europejskiego korytarza trans-

portowego przebiegaj� cego przez województwo opolskie, 
- restrukturyzacj  rolnictwa i rozbudow  sektora przetwórstwa rolno – spo! ywczego 

oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast, 
- popraw  warunków ! ycia w regionie, 
- rozwój współpracy mi dzynarodowej, kontaktów indywidualnych oraz współprac  

transgraniczn� . 
 

Okre# lone dla powy! szych celów strategicznych cele operacyjne posiada$  b d�  istotny 
wpływ na ochron  zasobów przyrodniczych, popraw  jako# ci # rodowiska i podniesienie 
standardów zamieszkania ludno# ci równie!  na terenie gminy Zdzieszowice. Szczególne 
znaczenie posiada$  b dzie realizacja nast puj� cych celów operacyjnych, stanowi� cych roz-
wini cie nast puj� cych celów strategicznych:  

 %  w ramach celu strategicznego „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz 
istniej� cego potencjału gospodarczego”: 

- podniesienie standardu infrastruktury komunikacyjnej w drodze modernizacji istniej� -
cej sieci drogowej, w tym polepszenie parametrów ruchu, modernizacj  dróg i reali-
zacj  obwodnic drogowych 

- zapewnienie pełnej dost pno# $  do mediów technicznych, w tym wodoci� gów, kanali-
zacji, energii elektrycznej, cieplnej, gazowej 

- systematyczn�  popraw�  stanu komponentów # rodowiska przyrodniczego, w tym po-
praw�  stanu czysto# ci wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególno# ci zbior-
nika GZWP 333 i GZWP 335, wprowadzenie nowoczesnej gospodarki odpadami ko-
munalnymi i przemysłowymi, dalsz�  popraw  stanu czysto# ci powietrza atmosferycz-
nego, ograniczenia hałasu, zachowania walorów krajobrazowych i bioró! norodno# ci 
przyrody 

- zapewnienie bezpiecze" stwa przeciwpowodziowego gminy w drodze pełnej realizacji 
„Programu dla Odry 2006” 

- restrukturyzacj  i modernizacj  przemysłu z wykorzystaniem nowoczesnych techno-
logii produkcyjnych, o wysokim stopniu zło! ono# ci i przyjaznych dla # rodowiska 

 %  w ramach celu strategicznego „Aktywizacja gospodarcza regionu z wykorzystaniem eu-
ropejskiego korytarza transportowego przebiegaj� cego przez województwo opolskie”: 

- powi� zanie komunikacyjne autostrady A4 z systemem drogowym województwa opol-
skiego  

- wykorzystanie mo! liwo# ci transportowych rzeki Odry  
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2.3.1.  Program ochrony G rodowiska województwa opolskiego na lata 2003 – 2006  z 
perspektyw H  na lata 2007 – 2010. 
 

Zgodnie z ustawI  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzI dzie województwa, realizacja po-
lityki ochrony J rodowiska zawarta w dokumencie strategicznym prowadzona jest w oparciu o 
programy wojewódzkie. W zakresie ochrony i kształtowania J rodowiska programem zapew-
niajI cym spójnoJ K  z dokumentem strategicznym wyL szej rangi, realizujI cym na poziomie 
regionalnym wyznaczone przez nie cele jest „Program ochrony J rodowiska województwa 
opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspektywI  na lata 2007 - 2010” oraz „Wojewódzki plan 
gospodarki odpadami”.  
 

Cele polityki ekologicznej województwa wyznaczajI  główne obszary zainteresowaM  dla 
opracowywanego programu ochrony J rodowiska gminy Zdzieszowice. Do głównych celów o 
charakterze regionalnym, majI cym znaczenie dla polityki ekologicznej gminy zaliczyK  naleL y:  
 

• w zakresie zapewnienia wymaganej jakoJ ci wód: 
- ograniczenie emisji zanieczyszczeM  ze N ródeł komunalnych i przemysłowych; 
- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeM  pochodzI cych ze N ródeł punktowych i 

przestrzennych (rozproszonych), trafiajI cych do wód wraz ze spływami po-
wierzchniowymi  

 
• w zakresie jakoJ ci powietrza atmosferycznego: 

- systematycznI  poprawO  jakoJ ci powietrza w strefach, w szczególnoJ ci na obsza-
rze powiatu krapkowickiego i gminy Zdzieszowice  

 
• w zakresie ochrony J rodowiska przed hałasem:  

- rozpoznanie stanu zagroL enia hałasem, przede wszystkim emitowanym przez J rodki transportu drogowego, kolejowego i przemysłowego, oraz ograniczenie je-
go oddziaływania na obszarach podlegajI cych ochronie prawnej 

 
• w zakresie nadzwyczajnych zagroL eM  J rodowiska: 

- przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagroL eniom J rodowiska w zwiI zku z powaL -
nymi awariami przemysłowymi 

- eliminowanie lub zmniejszanie skutków dla J rodowiska z tytułu awarii 
 

• w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych: 
- ochronO  bioróL norodnoJ ci, zapewnienie spójnoJ ci systemu ekologicznego gminy 

z systemem regionalnym i krajowym oraz powiO kszanie zasobu przyrodniczego, 
objO tego róL nymi formami ochronny  

 
• w zakresie racjonalnego uL ytkowania zasobów naturalnych:  

- zaniechanie nieuzasadnionego wykorzystywania wód podziemnych na cele inne 
niL  komunalne,  

- wprowadzanie nowoczesnych technologii w przemyJ le i energetyce w celu 
zmniejszenia wodochłonnoJ ci, materiałochłonnoJ ci, energochłonnoJ ci i odpa-
dowoJ ci produkcji oraz redukcji emisji zanieczyszczeM  do J rodowiska (BAT)  

- wzrost wykorzystania energii ze N ródeł odnawialnych stosownie do wymogów 
europejskich 
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- zachowanie zasobów przyrody, w tym róQ norodnoR ci biologicznej, dobrego sta-
nu ekosystemów oraz walorów krajobrazowo – kulturowych 

 
• w zakresie gospodarki odpadami: 

- stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunal-
nymi, zapewniajS cego wzrost odzysku odpadów komunalnych  

- zwiT kszenie poziomu odzysku odpadów przemysłowych  
- dostosowanie w okresie perspektywicznym gospodarki odpadami niebezpiecz-

nymi do miT dzyregionalnego systemu gospodarowania odpadami niebezpiecz-
nymi 

 
• w zakresie wykorzystania energii ze U ródeł odnawialnych: 

- stworzenie warunków dla wykorzystania energii odnawialnej na terenie gminy 
- promocjT , popularyzacjT  i wspieranie wytwarzania oraz wykorzystania energii 

odnawialnej 
 

• w zakresie zapewnienia spójnoR ci lokalnych polityk sektorowych z polityka eko-
logicznS  paV stwa: 

− ekologizacjT  lokalnych polityk sektorowych w postaci zintegrowanego z celami 
regionalnej polityki ekologicznej  podejR cia do formułowania celów tych strategii, 
polityk i programów wykonawczych 

 
• w zakresie zwiT kszenia aktywnoR ci społecznej w kształtowaniu i realizacji poli-

tyki  ekologicznej: 
- kształtowanie proekologicznych zachowaV  mieszkaV ców, zapewnienie dostT pu 

mieszkaV ców gminy do informacji o R rodowisku oraz do udziału w podejmowa-
niu decyzji w sprawach dotyczS cych ochrony R rodowiska (w tym udziału w pro-
cedurze opracowywania i wdraQ ania "Programu ochrony R rodowiska") 

 
• w zakresie doskonalenia struktur zarzS dzania R rodowiskiem 

 

2.3.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województ wa opolskiego. 
 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest dokumentem, który w spo-
sób systemowy zajmuje siT  zagospodarowaniem przestrzennym województwa. Stanowi on 
dokument uwzglT dniajS cy istniejS ce przestrzenne uwarunkowania, priorytety i cele strate-
giczne rozwoju województwa wynikajS ce bezpoR rednio z kierunków polityki społeczno – go-
spodarczej zawartych w „Strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 – 2015” 
oraz celów i kierunków zagospodarowania przestrzennego, okreR lonych w koncepcji polityki 
przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii zrównowaQ onego rozwoju kraju oraz poli-
tyk sektorowych (w tym polityki ekologicznej paV stwa), a w szczególnoR ci: 

 
• wynikajS cych z „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” warun-

ków zapewnienia dynamicznego, harmonijnego i zrównowaQ onego rozwoju na obsza-
rze całego kraju, umoQ liwiajS cych aktywne i R wiadome kształtowanie procesu likwi-
dacji istniejS cych dysproporcji rozwojowych i stwarzajS cych optymalne warunki roz-
wojowe 

• wynikajS cych ze „Strategii zrównowaQ onego rozwoju Polski do roku 2025” warunków 
dla stymulowania rozwoju, sprzyjajS cych sukcesywnemu eliminowaniu procesów i 
działaV  gospodarczych szkodliwych dla R rodowiska i zdrowia ludzi, promowania spo-
sobów gospodarowania przyjaznych dla R rodowiska oraz przywracania równowagi na 
obszarach dewastacji i degradacji przyrodniczej 
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• wynikajX cych z „Narodowej strategii ochrony Y rodowiska na lata 2000 – 2006” oraz  
„II polityki ekologiczna paZ stwa” kierunków działaZ , zapewniajX cych popraw[  jako-Y ciowX  poszczególnych komponentów Y rodowiska oraz racjonalizacj[  wykorzystania 
zasobów naturalnych dla celów równowa\ enia rozwoju 

 
OpierajX c si[  na powy\ szych dokumentach krajowych i regionalnych, generalny cel 

strategiczny przyj[ ty w planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 
okreY lony został w nast[ pujX cy sposób:  

 
Głównym celem zagospodarowania przestrzennego wojewód ztwa opolskiego 

jest tworzenie struktury przestrzennej, która b ] dzie pobudzała rozwój województwa, 
zapewniała konkurencyjno ^ _  w stosunku do otoczenia zewn ] trznego i eliminowała 
niekorzystne ró ` nice w warunkach ` ycia wewn a trz regionu. 

 
Cel generalny i priorytetowe cele operacyjne zawarte w planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa, stanowiX c przestrzenne rozwini[ cie celów generalnych i ce-
lów operacyjnych, sformułowanych w „Strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 
2000 – 2015”, znajdowab  b[ dX  swoje odzwierciedlenie w strategii rozwoju, a w konsekwencji 
w programie ochrony gminy.  
 

2.4. Uwarunkowania wynikaj a ce z Mi ] dzygminnej strategii rozwoju Wspólnoty                   
Krapkowickiej. 

 
Strategia rozwoju wspólnoty krapkowickiej na lata 2001 – 2015 stanowi podstawowy 

dokument okreY lajX cy cele i kierunku rozwoju powiatu, przyj[ ty został UchwałX  nr ................. 
Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia ................. .  

 
Strategia, stanowiX c dokument programowo – rozwojowy gminy, okreY liła misj[  powia-

tu w nast[ pujX cym brzmieniu: 
 

Powiat Krapkowicki to region ł c cz c cy si d  z Europ c  i e wiatem poprzez nowo-
czesn c  sie f  powi c zag  komunikacyjnych; to wspólnota pracowitych i zasob-
nych ludzi, rozwini d tej gospodarki, nowoczesnego rolnictwa i pi d knych wsi. 
 
Dla osiX gni[ cia misji powiatu, sformułowane zostały cele rozwojowe i cele operacyjne mi[ -
dzygminno-powiatowej wspólnoty ziemi krapkowickiej. Cz[ Y b  z nich w sposób bezpoY redni 
lub poY redni zwiX zana jest z zagadnieniami ochrony Y rodowiska, w tym: 
 
• w zakresie aktywizacji gospodarczej poprzez rozwój infrastruktury paneuropejskiego ko-

rytarza transportowego: 
- budow[  i modernizacj[  dróg wokół autostrady, w tym tworzenie sieci dróg dojaz-

dowych do autostrady, dostosowanie dróg i ich parametrów do nat[ \ enia ruchu, 
budowa obwodnic, zwi[ kszenie nakładów inwestycyjnych  

- rozbudow[  infrastruktury komunalnej zwiX zanej z autostradX , w tym uzbrojenie te-
renów wokół autostrady, promocja terenów przyautostradowych 

- modernizacj[  dróg dojazdowych do przejY b  granicznych, w tym wytypowanie dróg 
w pierwszej kolejnoY ci przewidzianych do modernizacji, powiX zanie komunikacyj-
ne linii wschód-zachód z A4 

- utrzymanie funkcji lotniska w Kamieniu h lX skim, w tym stworzenie portu lotnicze-
go, opracowanie sieci powiX zaZ  komunikacyjnych 

- realizacj[  Programu dla Odry 2006, w tym wykorzystanie Odry jako szlaku tury-
stycznego, poprawa bezpieczeZ stwa przeciwpowodziowego terenów przybrze\ -
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nych, wspieranie budowy zbiornika Racibórz, budowa zbiorników małej retencji, 
ochrona przyrodniczych walorów Odry 

 
 

• w zakresie rozwoju nowoczesnego rolnictwa: 
- aktywizacjj  przetwórstwa rolno-spok ywczego, w tym poprawj  dochodowol ci go-

spodarstw rolnych, wysoka jakol m  produktów rolnych 
- rozwój rolnictwa wysokotowarowego, w tym tworzenie warunków do opłacalnol ci 

produkcji rolnej, restrukturyzacja gospodarstw po PGR-ach 
- wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, w tym budowa infrastruktury technicz-

nej dla rozwoju osadnictwa na wsi, oddziaływanie na zmiany postaw mieszkan ców 
wsi, rozwój agroturystyki, rzemiosła i handlu na wsi, stworzenie mok liwol ci przej-
mowania i zagospodarowania pustych terenów i obiektów 

 
• w zakresie podniesienia poziomu infrastruktury technicznej, zwłaszcza w dziedzinie 

ochrony l rodowiska: 
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miel cie i na wsi 
- ochronj  zasobów wodnych, w tym opracowanie planów remontu i budowy sieci 

kanalizacyjnej, udział w projekcie ochrony zbiornika GZWP 333 
- wprowadzenie nowoczesnych, kompleksowych technologii zwio zanych z zago-

spodarowywaniem odpadów komunalnych, w tym modernizacja wysypisk i ich 
przystosowanie do obowio zujo cych norm ekologicznych, wdrok enie racjonalnej 
gospodarki odpadami 

- zmniejszenie tzw. niskiej emisji pyłów, w tym zmiana postaw mieszkan ców doty-
czo cych korzystania z nowych form ogrzewania mieszkan , promocja nowocze-
snych p ródeł spalania, czystszych p ródeł energii, rozwój sieci gazowej 

- odbudowj  i budowj  elektrowni wodnych 
- kompleksowy projekt zalesienia i zadrzewienia, w tym opracowanie projektu zale-

sien  i zadrzewien , współpraca gmin z nadlel nictwami, zalesianie gruntów niskiej 
jakol ci 

- zwij kszenie wytwarzania energii ze p ródeł odnawialnych, w tym stworzenie wa-
runków finansowych dla realizacji zadan  z zakresu wykorzystania energii odna-
wialnej, odbudowa i budowa elektrowni wodnych, popularyzacja elektrowni wia-
trowych i kolektorów cieplnych, projekt nowych rozwio zan  i jego promocja 

- gazyfikacjj  obszarów wiejskich, w tym tworzenie i popieranie działania społecz-
nych komitetów budowy sieci gazowej 

 
 

q r s r
Priorytety programu ochrony t rodowiska powiatu Krapkowice. 

 

Dokumentem nadrzj dnym dla formułowania polityki l rodowiskowej gminy Zdzieszowice jest 
„Program ochrony l rodowiska powiatu krapkowickiego na lata 2003 - 2015”. W ramach pro-
ponowanej polityki ekologicznej, program formułuje priorytety, cele strategiczne i operacyjne 
oraz działania, w ramach wydzielonych komponentów l rodowiska, które bj do  realizowane 
na terenie powiatu w perspektywie 2015 roku. Ukierunkowane one bj do  na:  
 
 

• w zakresie gospodarki wodno – l ciekowej – przywracanie wysokiej jakol ci wód po-
wierzchniowych, ochronj  zasobów wód podziemnych i racjonalizacjj  ich wykorzysta-
nia, w tym poprzez rozbudowj  i modernizacjj  sieci kanalizacyjnej i deszczowej, 
ograniczanie strat wody zwio zanej z przesyłem i poprawo  zaopatrzenia ludnol ci w 
wodj , ochronj  wód powierzchniowych i podziemnych oraz zmniejszenie zanieczysz-
czenia wód powierzchniowych i podziemnych 

• w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb – poprawj  jakol ci ziemi, w szczególno-l ci poprzez standaryzacjj  i podnoszenie jakol ci produktów rolnych, rozwój infrastruk-
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tury technicznej terenów wiejskich i usług pozarolniczych, racjonalne uv ytkowanie za-
sobów naturalnych i rekultywacjw  terenów zdegradowanych przez eksploatacje su-
rowców naturalnych 

• w zakresie ochrony powietrza – popraww  jakox ci powietrza w drodze obniv anie po-
ziomu substancji szkodliwej w powietrzu, w szczególnox ci z sektora przemysłowego, 
komunalnego i komunikacji, a takv e zwiw kszenie wykorzystania energii ze y ródeł od-
nawialnych 

• w zakresie ochrony przed hałasem – popraww  klimatu akustycznego, zapewniajz cego 
uzyskanie wymaganego komfortu akustycznego x rodowiska, w szczególnox ci hałasu 
komunikacyjnego 

• w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizujz cym – obniv enie poziomów 
szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego w x rodowisku przy wykorzysta-
niu instrumentów kontrolnych i działa{  technicznych 

• w zakresie ochrony przyrody – utrzymanie i zwiw kszenie bioróv norodnox ci, wzmoc-
nienie gminnego systemu przyrodniczego, przebudoww  i popraww  stanu zdrowotno – 
sanitarnego lasów 

• edukacji ekologicznej – zwiw kszenie x wiadomox ci ekologicznej mieszka{ ców, propa-
gowanie działa{  proekologicznych i edukacyjnych 

| } ~ } � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � | � � � � | � � � }
 

Bezpox rednim dokumentem wyjx ciowym do opracowania Programu ochrony x rodowi-
ska gminy Zdzieszowice jest „Strategia rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice na lata 2001 – 
2010”, przyjw ta Uchwałz  nr XL/312/2001 Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 24.07.2001 r.  

 
Strategia, stanowiz c dokument programowo – rozwojowy gminy, okrex liła misjw  gminy 

w nastw pujz cym brzmieniu: 
 

Zdzieszowice – silny o � rodek lokalny, nastawiony na kompleksow �  obsług �  gminy 
Zdzieszowice w zakresie handlu, rzemiosła, usług, edu kacji i kultury. Miasto przyjazne 
dla wszystkich ludzi, pragn � ce rozwija �  funkcj �  usługowo – produkcyjn �  oraz tury-
styczn �  w oparciu o istniej � cy potencjał przerobowy, wysoko rozwini � t �  infrastruktur �  
techniczn �  oraz walory turystyczne. 

 
Strategia okrex liła równiev  główny cel strategiczny gminy – Rozwój miasta i gminy 

Zdzieszowice  – oraz strategiczne kierunki rozwoju, umov liwiajz ce jego osiz gniw cie: 
 

1. Ochrona x rodowiska. 
2. Proinwestycyjna polityka gminy. 
3. Poprawa bezpiecze{ stwa. 
4. Rozwój i modernizacja rolnictwa. 
5. Rozwój budownictwa mieszkaniowego. 
6. Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów krajobrazowo - turystycznych. 

 
Zagadnienia x rodowiskowe znalazły swoje odzwierciedlenie w kierunku strategicznym 

pox wiw conym ochronie x rodowiska. W x ród płaszczyzn działania, włax ciwych dla tego kierun-
ku, strategia gminy wymienia w szczególnox ci działania w zakresie: 

 
• ochrony wód: 

– zako{ czenia realizacji kanalizacji sanitarnej w gminie w ramach x rodków ISPA 
(wsie Krw pna, Rozwadza, Oleszka, Jasiona, Januszkowice) 

– budowy zakładu utylizacji i segregacji odpadów komunalnych 
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• ochrony przyrody: 
– ochrony zasobów przyrodniczych parku krajobrazowego „Góra � w. Anny” 
– edukacji ekologicznej w placówkach szkolno – o� wiatowych 

• ochrony gleb: 
– podnoszenia kwalifikacji w zakresie stosowania oprysków 
– badania zawarto� ci makro i mikroelementów w glebach rolnych 

• ochrony powietrza: 
– kontynuacji programu działa   techniczno - ochronnych w Zakładach Koksowni-

czych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. 
– zmiany struktury zu¡ ycia paliw grzewczych w gminie 
– realizacji pasów ochronnych 
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Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) gminy stanowi dokument o charakterze operacyjnym, 

formułuj¾ cym cele i strategi¿  działa  , zmierzaj¾ c¾  do osi¾ gni¿ cia rozwoju społecznego i go-
spodarczego. Plan szacuje spodziewane efekty planowanych interwencji i wpływ na przebieg 
procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaanga¡ owania � rodków funduszy strukturalnych i � rodków własnych gminy nie tylko do 2006 r., ale równie¡  w okresie 2007 – 2013 r.         

PRL b¿ dzie słu¡ ył jako punkt odniesienia dla działa   o charakterze rozwojowym, po-
dejmowanych wył¾ cznie z zasobów � rodków własnych, jak równie¡  pozwoli okre� liÀ  wyso-
ko� À  interwencji z funduszy unijnych. 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice przyj¿ ty został Uchwał¾  nr XXI/134/04 
Rady Miejskiej Zdzieszowic z dnia 1.07.2004 r. 

 
Sformułowany cel strategiczny Planu „Zapewnienie trwałych podstaw rozwoju spo-

łecze Á stwa i gospodarki oraz stworzenie mo Â liwo Ã ci jak najlepszych warunków Â ycia 
jej mieszka Á ców” realizowany b¿ dzie poprzez pi¿ À  podstawowych celów cz¾ stkowych, z 
których zagadnienia ochrony � rodowiska uj¿ te zostały w celu cz¾ stkowym Budowa infra-
struktury technicznej (proinwestycyjna polityka gminy, ochrona Ä rodowiska, rozwój budownic-
twa mieszkaniowego).  

 
Poprzez działania w sferze infrastrukturalnej (budowa kanalizacji sanitarnej, moderni-

zacja sieci wodoci¾ gowej i kanalizacyjnej, budowa uzupełniaj¾ cych uj¿ À  wody i stacji uzdat-
niania wody, działania termomodernizacyjne), zapewni on popraw¿  jako� ci � rodowiska z 
równoczesnym wzrostem konkurencyjno� ci gminy.  
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W oparciu o diagnoz¿  stanu � rodowiska, uwarunkowania zewn¿ trzne i wewn¿ trzne po-
lityki ochrony � rodowiska oraz wymagania w zakresie jako� ci � rodowiska i racjonalnego 
u¡ ytkowania zasobów naturalnych (okre� lone stosownymi ustawami, aktami wykonawczymi i 
rozporz¾ dzeniami, planami implementacyjnymi dyrektyw UE) - poni¡ ej przedstawiono priory-
tetowe komponenty � rodowiska b¾ dË  uci¾ ¡ liwo� ci wraz z głównymi kierunkami działa   zmie-
rzaj¾ cych do systematycznej poprawy jako� ci � rodowiska i racjonalnego u¡ ytkowania zaso-
bów przyrody na terenie gminy Zdzieszowice. S¾  to: 

 
1. Ochrona wód i gospodarka wodna. Pomimo stopniowej poprawy jako� ci wód powierzch-

niowych przepływaj¾ cych przez teren gminy, ich stan jest wci¾ ¡  niezadowalaj¾ cy. Ochro-
na wód przed zanieczyszczeniami i nadmiern¾  eksploatacj¾  oraz zabezpieczenie � rodo-
wiska przed zagro¡ eniami zwi¾ zanymi z powodzi¾ , wymagaj¾  realizacji szeregu przed-
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siÍ wziÍ Î  inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. Główne kierunki działaÏ  w tym zakresie, 
w perspektywie do 2011 roku to: 
- kształtowanie, racjonalizacja wykorzystania i ochrona zasobów wodnych zbiornika 

wód podziemnych GZWP nr 333, GZWP 335 oraz GZWP 332, w szczególnoÐ ci 
czwartorzÍ dowej doliny kopalnej KÍ dzierzyn – KoÑ le – Rudy,  

- zapewnienie ochrony przed powodziÒ  na obszarach połoÓ onych w dolinie rzeki Odry 
- zakoÏ czenie budowy i modernizacja sieci wodociÒ gowej oraz stacji uzdatniania wody 
- realizacja programu kanalizacji sołectw gminy 
 

2. Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami. Działania w tym zakresie ukierunkowane 
bÍ dÒ  na zapobieganie powstawaniu odpadów, zwiÍ kszenie gospodarczego wykorzysta-
nia odpadów wytworzonych oraz stworzenie systemowych rozwiÒ zaÏ  w zakresie zago-
spodarowania odpadów. Zgodnie z "Planem gospodarki odpadami powiatu krapkowic-
kiego” głównym celami do 2015 roku jest:  
- minimalizacja iloÐ ci wytwarzanych odpadów, 
- wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, zapewniajÒ cej 

osiÒ gniÍ cie ustalonych dla powiatu limitów i poziomów odzysku, 
- utworzenie lokalnych punktów składowania i segregacji odpadów komunalnych, 
- wprowadzenie nowoczesnego systemu unieszkodliwiania i gospodarczego wyko-

rzystania odpadów powstajÒ cych w sektorze gospodarczym, 
- pełne zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych. 
 

3. Ochrona powietrza i Ð rodowiska człowieka przed zanieczyszczeniami powietrza i hała-
sem. Wymaga to przede wszystkim kontynuacji działaÏ  realizowanych dotychczas dla 
poprawy jakoÐ ci powietrza, zwłaszcza na terenie Zakładów Koksowniczych w Zdzieszo-
wicach, oraz intensyfikacji działaÏ  ukierunkowanych na proekologiczne rozwiÒ zania sys-
temu transportu gminnego. Główne kierunki działaÏ  to: 
- kontynuacja ograniczania emisji zanieczyszczeÏ  i hałasu z przemysłu, 
- zmniejszenie emisji komunikacyjnej, 
- zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeÏ ,  
 

4. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne uÓ ytkowanie zasobów przyrody. Wska-
zane jest utrwalenie nowego podejÐ cia do ochrony przyrody, uwzglÍ dniajÒ cego europej-
skie wymogi i doÐ wiadczenia w tym zakresie. Istotnymi zagadnieniami jest utrzymanie i 
rozbudowa gminnego systemu przyrodniczego, stanowiÒ cego stabilizator procesów roz-
wojowych i utrwalania bioróÓ norodnoÐ ci oraz bufora łagodzÒ cego presjÍ  otoczenia.   

 
5. Ochrona powierzchni ziemi i Ð rodowiska glebowego. Dotyczy to przede wszystkim dzia-

łaÏ  rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych wskutek eksplo-
atacji surowców mineralnych oraz ochrony gleb. Główne kierunki działaÏ  wymagajÒ  ukie-
runkowania na rekultywacjÍ  terenów poeksploatacyjnych i nadanie im nowych funkcji, ak-
tywizujÒ cych gospodarkÍ  gminy.   
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3.1. Ogólna charakterystyka gminy. 

3.1.1. Poło ä enie gminy. 
 

Gmina Zdzieszowice połoÓ ona jest w centralno – wschodniej czÍ Ð ci województwa 
opolskiego nad rzekÒ  OdrÒ , która dla wiÍ kszoÐ ci gminy stanowi zachodniÒ  granicÍ  admini-
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stracyjnæ . Powierzchnia gminy wynosi 5785 ha, co sytuuje jæ  w grupie gmin o małej wielkoç ci 
w skali województwa. Gè stoç é  zaludnienia wynosi 314 osób/km2. 

Gmina połoê ona jest w strefie uprzemysłowienia i urbanizacji województwa. Siedziba 
gminy – miasto Zdzieszowice, pod wzglè dem hierarchiczno – funkcjonalnej województwa 
stanowi oç rodek lokalnej obsługi administracyjnej, z rozwiniè tæ  funkcjæ  przemysłowæ . Miasto 
zlokalizowane jest w bliskim sæ siedztwie dwóch najwiè kszych zespołów administracyjnych 
województwa: Opola – w odległoç ci 35 km i Kè dzierzyna – Koë la – w odległoç ci 15 km, jak 
równieê  stolicy powiatu – miasta Krapkowice – w odległoç ci 15 km.  

Na obszarze gminy wystè puje 7 jednostek administracyjnych, obejmujæ cych sołectwa 
Oleszka, Jasiona, ì yrowa, Rozwadza, Krè pna, Januszkowice i miasto ì yrowa.  

Obszar gminy zamieszkiwany jest przez 18 165 mieszkaí ców, z czego na terenie mia-
sta Zdzieszowice ok. 13 773. Ludnoç é  w wieku produkcyjnym wynosi ok. 9379 osób, co sta-
nowi 51.6 % ogółu, w wieku przedprodukcyjnym ok. 3248 osób – 17.9 %. Zgodnie z progno-
zami demograficznymi, na terenie gminy zachodzæ  niekorzystne zmiany struktury wiekowej 
mieszkaí ców. Zmniejszajæ ca siè  liczba ludnoç ci w wieku przedprodukcyjnym (0 - 17 lat), 
przy wzroç cie ludnoç ci w wieku poprodukcyjnym (mè ê czyë ni 65 lat i wiè cej, kobiety 60 lat i 
wiè cej) pozwala stwierdzié , ê e do roku 2015 liczba mieszkaí ców gminy utrzyma siè  na 
obecnym poziomie (chociaê  na terenie miasta prognozowany jest niewielki przyrost ludnoç ci 
do 103.6 % ludnoç ci w roku 2000). 
 

3.1.2. Morfologia terenu. 

 
Gmina Zdzieszowice połoê ona jest, zgodnie z regionalizacjæ  fizyczno – geograficznæ  

Polski wg j. Kondrackiego na pograniczu 2 jednostek mezoregionalnych: 
- makroregionu Niziny î læ skiej, w obrè bie mezoregionu Kotliny Raciborskiej  
- makroregionu Wyê yny î læ skiej, w obrè bie mezoregionu Chełmu.  
 
Rzeë ba powierzchni ziemi powstała w trzeciorzè dowym i czwartorzè dowym cyklu kra-

jobrazowym, w wyniku procesów zrównania, denudacji, tektonicznego podnoszenia, akumu-
lacji lodowcowej, rzecznej, eolicznej oraz erozji rzecznej i działalnoç ci człowieka.  

 
Głównymi jednostkami morfologicznymi gminy jest rozciæ gajæ ca siè  w zachodniej i ç rodkowej czè ç ci Dolina Odry, z wykształconym systemem teras zalewowych i nadzalewo-

wych, oraz garb Chełmu.  
Terasa zalewowa, ciæ gnie siè  wæ skim pasem o szerokoç ci 500 – 600 m wzdłuê  koryta 

rzecznego, a w jej powierzchni wykształcone zostały liczne rowy melioracyjne, starorzecza i 
obniê enia terenowe, czè ç ciowo wypełnione wodæ . Na jej obszarze zalega pokrywa mady 
rzecznej. Terasa nadzalewowa, o charakterze akumulacyjnym, stanowi wyê szy poziom 
rzeczny, wzniesiony krawè dziæ  4 – 8 m ponad ç redni poziom wody w rzece. W jej obrè bie 
wystè pujæ  zagłè bienia terenu, stanowiæ ce pozostałoç é  po eksploatacji kruszyw naturalnych. 
Terasa ta w kierunku wschodnim przechodzi w płaskæ  lub lekkofalistæ  wysoczyznè  plejsto-
ceí skæ , zbudowanæ  z piasków i ê wirów wodnolodowcowych, w rejonie Rozwadzy, Krè pny i 
Jasiony urozmaiconej resztkami pagórów kemowych, a po południowej i północnej czè ç ci 
Zdzieszowic – fragmentami ciæ gów ozów.  

W czè ç ci północno – wschodniej (rejon Oleszki – Jasiony i ì yrowej) płaska powierzch-
nia wysoczyznowa przechodzi stopniowo w kierunku garbu Chełmskiego – formy struktural-
nej, stanowiæ cej fragment triasowego (wapieí  muszlowy) Garbu Tarnogórskiego. Lokalna 
morfologia nawiæ zuje do budowy geologicznej terenu, dla którego charakterystyczne jest na-
łoê enie siè  elementów rzeë by krawè dziowej i zrè bowej Wyê yny î læ skiej, pokryw stokowych i 
morenowych zlodowacenia ç rodkowopolskiego (stadiał Warty) oraz pokryw lessowych schył-
kowej fazy peryglacjalnej zlodowacenia północnopolskiego. 
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Obszar gminy cechuje sið  znaczñ cym dla obszarów niò owych zróò nicowaniem wyso-
koó ciowym, zamykajñ cym sið  w przedziale 165.2 (rejon Januszkowice - Lesiany) do ok. 
219.4 m n.p.m. (rejon wsi Oleszka). 

 
Oprócz naturalnych form morfologicznych, aktualne ukształtowanie powierzchni jest 

równieò  skutkiem działalnoó ci antropogenicznej w wyniku której powstały formy wypukłe na-
sypy drogowe, kolejowe, wały przeciwpowodziowe oraz zagłð bienia – wyrobiska poeksplo-
atacyjne kruszyw i iłów ceramicznych.   

 

3.1.3. Budowa geologiczna. 

 
 Pod wzglð dem geologicznym gmina Zdzieszowice zlokalizowana jest w strefie gra-

nicznej trzeciorzð dowego zapadliska przedkarpackiego, tzw. rowu tektonicznego Kð dzierzy-
na i  zrð bu Góry ô w. Anny.  

 
 W budowie  geologicznej terenu opracowania biorñ  udział osady geologiczne od mezo-
zoiku (dolny trias) do kenozoiku (czwartorzð d).  
 Najstarsze utwory geologiczne wystð pujñ ce na terenie gminy w rejonie wsi Jasiona, 
Oleszka wykształcone sñ  w postaci ó rodkowotriasowych (wapieõ  muszlowy) osadów wa-
piennych i marglistych tzw. warstw gogoliõ skich, warstw góraò dò aõ skich, warstw terebratu-
lowych i karchowickich, podó cielonych osadami pstrego piaskowca w postaci iłowców i pia-
skowców wió niowych tzw. warstw ó wierklanieckich, wapieni i dolomitów, margli, gipsów i an-
hydrytu oraz dolnokarboõ skich szarogłazów i łupków szarogłazowych, silnie pofałdowanego i 
zaburzonego. Osady młodsze wieku kredowego w postaci piaskowców, margli, margli ila-
stych i wapieni wystð pujñ  szczñ tkowo w strefie wierzchołkowej Góry ô w. Anny. 

 
Osady najmłodsze wieku czwartorzð dowego wykształcone zostały w postaci róò nej 

miñ ò szoó ci osadach glacjalnych, fluwioglacjalnych i fluwialnych oraz pokryw lessowych zlo-
dowacenia ó rodkowo i północnopolskiego. Utwory te nie stanowiñ  warstwy jednorodnej, po-
przebijane sñ  licznymi wychodniami skalnymi starszego podłoò a. Powierzchnia wysoczy-
znowa w rejonie Rozwadzy, Krð pny i Jasiony urozmaicona jest resztkami pagórów kemo-
wych, a po południowej i północnej czð ó ci Zdzieszowic – fragmentami ciñ gów ozowych. 
Osady młodsze, holoceõ skie, wystð pujñ  w obrð bie współczesnej doliny rzeki Odry, budujñ c 
system holoceõ skich teras zalewowych.  
 

3.1.4. Powi ö zania komunikacyjne gminy. 
 

Gmina Zdzieszowice połoò ona jest w ciñ gu komunikacyjnym III panueropejskiego kory-
tarza transportowego Niemcy – Ukraina, na który składa sið  fragment autostrady A 4 relacji 
Berlin - Forst - Wrocław - Katowice – Kraków - Kijów (wjazd na wð ÷ le drogowym Gogolin i 
Olszowa, połoò one w odległoó ci 15 km, magistralna linia kolejowa nr 136 relacji Opole - Kð -
dzierzyn (równoczeó nie stanowi ona fragment mið dzynarodowych ciñ gów kolejowych E 30 
Drezno – Kijów – Moskwa i C-E 59 Malmoe – Wrocław – Chałupki) oraz Odrzaõ ska Droga 
Wodna. Uzupełnienie sieci dróg podstawowych, wiñ ò ñ cych obszar gminy z najbliò szym oto-
czeniem stanowi droga wojewódzka nr 423 relacji Opole – Kð dzierzyn – Ko÷ le.  

 
Łñ czna długoó ø  sieci dróg publicznych na terenie gminy wynosi ok. 100.8 km, uwzglð d-

niajñ c w podziale na kategorie: 
- drogi krajowe i autostrady o długoó ci ok. 5.0 km ,  
- drogi wojewódzkie o długoó ci 11.2 km,  
- drogi powiatowe o długoó ci 28.6 km,  
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- drogi gminne o długoú ci 46.0 km, 
 

Istniejû cy układ komunikacyjny gminy zapewnia bezpoú rednie połû czenie kolejowe ze 
stolicû  województwa, Europû  Zachodniû  (Berlin, Drezno, Lipsk, Frankfurt), Europû  Południo-
wû  (Budapeszt) i Europû  Wschodniû  (Kijów), jak równieü  drogowe, przy wykorzystaniu 
przejú ý  granicznych z Czechami (Bohumin - Chałupki, Głubczyce – Krnov, Zlate Hory – Kon-
radów, Mikulovice – Głuchołazy).  

 

3.1.5. Uþ ytkowanie gruntów. 
 

Gmina Zdzieszowice jest obszarem rozwoju gospodarki rolnej, a struktura uü ytkowania 
gruntów wskazuje na utrzymywanie siÿ  funkcji rolnej, z dominacjû  produkcji roú linnej. Wg 
stanu ewidencji gruntów na dzie�  01.01.2004 r. ogólna powierzchnia gminy wynosi 5733 ha 
(0.6 % powierzchni woj. Opolskiego), na którû  składajû  siÿ : �  uü ytki rolne – 3824 ha (66.70 % z ogółu powierzchni gminy) w tym: 

− grunty rolne – 2659 ha (46.37 % z ogółu powierzchni gminy) 
− uü ytki zielone – 755 ha (13.16% z ogółu powierzchni gminy) 
− sady – 212 ha (3.70 % z ogółu powierzchni gminy) 
− grunty orne zabudowane i zawodnione – 347 ha (6.05% z ogółu powierzchni 

gminy) �  lasy i zalesienia – 846,0 ha (14.75 % z ogółu powierzchni gminy) �  tereny zabudowane i zurbanizowane – 705 ha (12.30 % z ogółu powierzchni gminy) �  grunty pod wodami – 108 ha (1.88 % z ogółu powierzchni gminy) �  nieuü ytki – 77 ha (1,34 % z ogółu powierzchni gminy) �  tereny róü ne – 25 ha (0.44 % z ogółu powierzchni gminy) 
 
 
Uproszczona struktura uü ytkowania gruntów na terenie gminy Zdzieszowice przedstawiona 
została w tabeli nr 1. 
 
Tabela 1. Struktura u � ytkowania gruntów w gminie Zdzieszowice. 
 

u� ytki rolne [ha] 
lp. gmina/  

miasto  
ogółem 

[ha] razem grunty 
 orne 

sady ł� ki pastwi-
ska 

lasy 
i grunty  
le� ne 

pozosta-
łe grunty  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 gmina  4498 3340 2302 25 442 127 705 526 
2 miasto 1235 484 357 187 101 18 141 586 
3 suma 5733 3824 2659 212 543 145 846 1112 �

ródło: dane gminy 
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14,75%

12,30%
1,34%

66,70%

1,88%
0,44%

u� ytki rolne

lasy

tereny zabudowane i
zurbanizowane

grunty pod wodami

nieu � ytki

tereny ró � ne

 
  
 Rysunek 2. Struktura u 	 ytkowania gruntów w gminie Zdzieszowice. 
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3.1.6. Gospodarka.  
  

Gmina Zdzieszowice nale� y do gmin o charakterze przemysłowo – rolniczym. Na tere-
nie gminy Zdzieszowice w 2003 r. zarejestrowanych było 943 podmiotów gospodarczych, 
zajmuj� cych si  głownie handlem, działalno� ci�  usługow� , budownictwem i przemysłem. 
Około 96 % z nich funkcjonuje w sektorze prywatnym. Struktura podmiotów gospodarki na-
rodowej (bez rolników indywidualnych) według form prawno-organizacyjnych przedstawia si  
nast puj� co (stan na 31.12.2002 r.): 
 
Sektor prywatny – 907, w tym m.in.: 
 �

 Spółki handlowe      - 22, w tym 
− spółki z udziałem kapitału zagranicznego            -  6 �

 Spółki cywilne       - 71 �
 Spółdzielnie       - 4 �
 Zakłady osób fizycznych     - 725 

 
Sektor publiczny – 36  
 
 

Struktura i liczba podmiotów gospodarki narodowej wg PKD, liczba zatrudnionych, na 
terenie gminy Zdzieszowice, na tle województwa opolskiego, powiatu krapkowickiego oraz 
miasta Zdzieszowice wg stanu na dzie�  31.12.2002 r. przedstawiona została w tabeli nr 2. 
 

Wska� nik liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszka� ców wy-
nosi 52. Najwi ksze znaczenie w gospodarce gminy odgrywa funkcja przemysłowa, a naj-
wi ksze znaczenie posiadaj�  Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. w Zdzieszowi-
cach.  
 

Miasto Zdzieszowice, ze zlokalizowanymi na jego terenie Zakładami Koksowniczymi 
„Zdzieszowice” Spółka z o.o. stanowi główny o� rodek koncentracji przemysłu na terenie 
gminy. Obok Zakładów Koksowniczych, na terenie miasta funkcjonuje szereg mniejszych 
podmiotów gospodarczych, w tym Nordfolien Sp. z o.o., Trans – Koks spólka z o.o., Zakład 
stolarski „Mixpol”, DREMEX – tartak, skład materiałów budowlanych, BOC Gazy Techniczne 
sp. z o.o. Warszawa, oddział w Zdzieszowicach, Przedsi biorstwo Remontowo – Produkcyj-
ne ZK – REM Sp. z o.o. w Zdzieszowicach, Przedsi biorstwo Handlowo – Usługowe „EKO-
PAL” w Zdzieszowicach, ZARMEN Sp. z o.o. oddział w Zdzieszowicach.   

 
Powoduje to, � e na terenie miasta skupionych jest ok. 81.2 % gólnej liczby podmiotów 

gospodarki narodowej na terenie gminy, zatrudniaj� cych ok. 95 % ogółu zatrudnionych w 
gminie.  

 
Drugim centrum przemysłowym gminy jest sołectwo Kr pna, gdzie zlokalizowany jest 

Zakład Produkcji Mas Bitumicznych „WAFRI” oraz Zakład Konstrukcji Maszyn „WAKRO”.  
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Tabela 2. Struktura i liczba podmiotów gospodarki n arodowej wg PKD,  liczba zatrudnionych.   
 

Ogółem gmina Zdzieszowi-
ce Miasto Zdzieszowice Powiat krapkowicki Województwo opolskie 

Sekcja PKD 
Liczba firm Liczba za-

trudnionych Liczba firm 
Liczba za-
trudnio-

nych 
Liczba firm 

Liczba za-
trudnio-

nych 
Liczba firm 

Liczba za-
trudnio-

nych  
Rolnictwo, łowiectwo i le

�

nictwo 10 29 3 12 93 219 2927 7788 
razem 80 3623 55 3541 404 7028 8206 62755 

przemysł w tym przetwórstwo prze-
mysłowe 

80 3592 55 3510 399 6846 8115 54417 

Budownictwo 94 255 74 248 517 985 9263 11069 
Handel i naprawy 289 202 251 176 1172 657 26420 15184 
Hotele i restauracje 48 bd 39 bd 153 bd 2579 bd 
Transport, gospodarka magazynowa i 
ł �czno

� �

 
46 41 34 30 249 330 5299 12507 

Po

�

rednictwo finansowe 61 34 53 34 176 188 3416 4664 
Obsługa nieruchomo

�

ci i firm, nauka 174 120 147 120 576 505 15042 10620 
Administracja publiczna i obronna naro-
dowa, obowi �zkowe ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne 

7 76 2 56 53 462 854 13903 

Edukacja 24 266 18 208 87 1020 1992 21754 
Ochrona zdrowia i opieka społeczna 45 105 38 93 211 890 3931 20608 
Pozostała działalno

� �

 usługowa, komu-
nalna, społeczna i indywidualna 

65 61 52 53 261 242 5023 4112 

OGÓŁEM 943 4855 766 4614 3952 12653 84966 186786 
 �

ródło: Rocznik Statystyczny woj. Opolskiego 2003r., stan na dzie

�

 31.12.2002r. 
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3.1.7. Rolnictwo 
 

Budowa geologiczna, warunki klimatyczne i glebowe gminy powoduj� , � e pod wzgl� -
dem rolniczym gmina zalicza si�  do obszarów o najni� szej warto� ci przestrzeni produkcyjnej 
w województwie opolskim. Wska� nik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej osi� ga 
warto� �  63.3 pkt, przy � redniej wojewódzkiej 87.2.  

 
Na terenie gminy nie funkcjonuje � adne pa� stwowe gospodarstwo rolne, a spo� ród 

zewidencjonowanych 504 gospodarstw indywidualnych, najwi� ksza ilo� �  wyst� puje w sołec-
twie Januszkowice i w mie� cie Zdzieszowice. Pod wzgl� dem struktury obszarowej dominuj�  
gospodarstwa małe, do 10 ha powierzchni (ok. 86.5 % ilo� ci gospodarstw), a gospodarstwa 
du� e, powy� ej 50 ha stanowi�  tylko 1.2 % gospodarstw.  

 
Produkcja zwierz� ca, z uwagi na nisk�  jako� �  i szczupło� �  bazy paszowej nie jest wy-

soko rozwini� ta. Na terenie gminy funkcjonuje jedno wi� ksze, specjalistyczne gospodarstwo 
indywidualne w miejscowo� ci Kr� pna, uzupełnione rozdrobnionymi, małymi gospodarstwami 
rolników indywidualnych. 

 
Na terenie gminy działaj�  instytucje i organizacje wspomagaj� ce rozwój rolnictwa, mi� -

dzy innymi Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa od-
dział w Krapkowicach.  
 
Tabela 3. Ilo  !  i struktura obszarowa gospodarstw rolnych na tereni e gminy Zdzieszowice. 
 

powierzchnia i ilo " #  gospodarstw rolnych [ha] 

Lp.  sołectwo 

ilo " #  
gospodarstw 

rolnych 
[szt.] 

1 – 10 11 - 20 21 - 50 powy $ ej 51 
ha 

1 2 3 4 5 6 7 
1 % yrowa 39 34 3 - 2 
2 Rozwadza 69 60 8 1 - 
3 Oleszka 33 26 5 1 1 
4 Kr& pna 89 80 5 2 2 
5 Jasiona 63 56 5 2 - 
6 Januszkowice 108 91 13 4 - 
7 Zdzieszowice 103 89 10 3 1 
 Razem 504 436 49 13 6 % ródło: dane UMiG Zdzieszowice 

 
 

Tabela 4. Obsada zwierz ' t gospodarskich na terenie gminy Zdzieszowice. 
 
Lp.  Zwierz ( ta gospodarskie ilo " #  
1 2 3 

 Bydło 436 
          w tym krowy 158 
                              w tym krowy mleczne 156 
2 Trzoda chlewna  2825 
                           w tym lochy 246 
3 Kozy 34 
4 Konie 9 
5 Drób 5059 

 Obsada zwierz) t gospodarskich w DJP na 100 
ha u* ytków rolnych 

26 

% ródło: dane Spisu Powszechnego w 2002 r. 
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, - . - / 0 1 2 3 4 5 6 7 4 6 2 8 9 : ; 7 < -
3.2.1. Przyroda o = ywiona i krajobraz 

 
Pod wzgl> dem geobotanicznym, obszar gminy Zdzieszowice, zgodnie z podziałem 

Matuszkiewicza (1994) nale? y do pograniczu dwóch działów wchodz@ cych w skład prowincji A
rodkowoeuropejskiej, podprowincji 

A
rodkowoeuropejskiej wła

A
ciwej: działu brandenbursko – 

wielkopolskiego, krainy dolno
A
l@ skiej, okr> gu głubczycko – ostrawskiego oraz działu wy? yn 

południowowielkopolskich, krainy górno
A
l@ skiej, okr> gu rybnicko – strzeleckiego.  

 
Ro

A
linno

A B
 potencjaln@  obszaru stanowi@  zbiorowiska le

A
ne nale? @ ce do: 

- ni? owych, nadrzecznych ł> gów jesionowo – wi@ zowych w strefie zalewów periodycz-
nych rzeki Odry (Salici – Populetum, Salicetium triandro – viminalis), 

- ni? owych, nadrzecznych ł> gów jesionowo – wi@ zowych w strefie zalewów epizodycz-
nych rzeki Odry Ficario – Ulmetum typicum, 

- gr@ dów subkontynentalnych lipowo – d> bowo – grabowych Tilio – Carpinetum, w 
odmianie małopolskiej z bukiem i jodł@ , w formie wy? ynnej, serii ubogiej, na obszarze 
wysoczyzny plejstoceC skiej, w strefie przej

A
ciowej pomi> dzy dolin@  Odry i masywem 

Chełmu, 
- gr@ dów subkontynentalnych lipowo – d> bowo – grabowych Tilio – Carpinetum w od-

mianie małopolskiej z bukiem i jodł@ , w formie wy? ynnej, serii ? yznej, na obszarach 
wy? szych terasów nadzalewowych Odry, 

- ? yznej buczyny ni? owej Melico – Fagetum, na obszarze wyzynnym Masywu Chełm-
skiego 

 
Obecny charakter ro

A
linno

A
ci to efekt przekształceC  dokonanych przez człowieka. 

Wi> kszo
A B

 lasów zast@ piona została przez tereny u? ytkowane rolniczo i tereny zabudowane, 
ze sztucznymi powierzchniami i towarzysz@ c@  im ro

A
linno

A
ci@  synantropijn@  i ro

A
linno

A
ci@  

obc@ , nierodzim@ , z niewielkimi fragmentami o charakterze zbli? onym do naturalnego (re-
zerwat le

A
ny „Lesisko” i obszar chronionego krajobrazu „Ł> g Zdzieszowicki”).  

 

3.2.2. Szata ro D linna. 
 
Szata ro

A
linna gminy wykazuje siln@  synantropizacj> , z dominacj@  zbiorowisk niele-A

nych, segetalnych, zwi@ zanych z gruntami ornymi (46.5 %) i ł@ kowymi (9.5%). Jedynie nie-
wielkie fragmenty le

A
ne poło? one w obr> bie rezerwatu „Lesisko” (Park Krajobrazowy Góra E

w. Anny) oraz obszaru chronionego krajobrazu Ł> gu Zdzieszowickiego nale? @  do obszarów 
cennych pod wzgl> dem geobotanicznym, a na ich obszarze wykształciły si>  i zachowały 
zbiorowiska oraz gatunki o wysokich walorach przyrodniczych. 
 

3.2.2.1. Zbiorowiska nieleF ne. 
  

Zbiorowiska segetalne, dominuj@ ce na terenie gminy nie przedstawiaj@  wi> kszej war-
to

A
ci przyrodniczej, a seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska ł@ k ko

A
nych klasy Molinio 

– Arrhenatheretea, charakterystyczne dla u? ytków zielonych, nie zajmuj@  poza dolin@  rzeki 
Odry wi> kszych powierzchni. Ł@ ki 

A
wie? e z rz> du Arrhenatheratalia, u? ytkowane jako ł@ ki 

ko
A
ne lub ko

A
no – pastwiskowe s@  najcz> A

ciej spotykanym zbiorowiskiem ł@ kowym. Pod 
wzgl> dem florystycznym s@  to zbiorowiska ubogie. Cenne przyrodniczo wilgotne ł@ ki z rz> du 
Molinietalia wyst> puj@  rzadko, głównie w dolinie Odry (terasa zalewowa na południe od wsi 
Januszkowice, Rozwadza i Kr> pna), na siedliskach ł> gowych i gr@ dowych. Intensywne u? yt-
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kowanie terenu spowodowało zmiany w składzie i strukturze zespołów, dlatego teH  sI  naj-
czJ K ciej stosunkowo ubogie w gatunki i wystJ pujI  na małych powierzchniach. W strefach li-
toralnych lokalnych zbiorników wodnych wystJ pujI  charakterystyczne zbiorowiska szuwaro-
we z zespołem trzciny pospolitej Phragmitetum australis, manny olbrzymiej i moczarki kana-
dyjskiej oraz zaroK la wierzbowo – topolowe.  
 

3.2.2.2. Lasy. 
 
W gminie Zdzieszowice, z uwagi na stosunkowo mało korzystne warunki glebowe, te-

reny leK ne zajmujI  ok. 797 ha, co stanowi ok. 13,8 % powierzchni ogólnej gminy. Porównu-
jI c ze K redniI  powierzchniI  lasów na terenie województwa, naleH y stwierdziL , H e obszar ten 
naleH y do grupy obszarów o najniH szym wskaM niku zalesienia (58 miejsce w województwie). 
 

Rozmieszczenie terenów leK nych na obszarze gminy jest nierównomierne. SkupiajI  
siJ  one generalnie w północno – wschodniej czJ K ci, na północ od linii kolejowej Opole – KJ -
dzierzyn – KoM le. Kompleksy leK ne wystJ pujI  w trzech głównych kompleksach, na południe 
od wsi Jasiona, na południe od wsi Oleszka (fragment kompleksów leK nych Parku Krajobra-
zowego Góra N w. Anny z rezerwatem przyrody „Lesisko”) oraz na północny wschód od 
Zdzieszowic (kompleks lasów ochronnych Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach).  
 
Tabela 5. Powierzchnia gruntów le O nych i lesisto O P  gminy Zdzieszowice na tle województwa. 

Lp.  wyszczególnienie 
Powierzchnia lasów 

ogółem 
[ha] 

Powierzchnia lasów 
na 1 mieszka Q ca 

[ha/os] 

Lesisto R S  
[%] 

1 2 3 4 5 
1 gmina Zdzieszowice 797.0 0.044 13.8 
2 powiat Krapkowice 10 559.8 0.145 23.9 
3 województwo opolskie 252 281.0 0.233 26.8 

 
W strukturze własnoK ciowej lasów dominujI  lasy stanowiI ce własnoK L  publicznI  

(85.7 %), znajdujI ce siJ  pod zarzI dem Lasów PaT stwowych (NadleK nictwo Strzelce Opol-
skie).  

Zgodnie z regionalizacjI  przyrodniczo – leK nI  T. Tramplera, lasy gminy Zdzieszowice 
zaliczajI  siJ  do Krainy N lI skiej, dzielnicy KJ dzierzyT sko – Rybnickiej, mezoregionu Chełm-
skiego i Raciborskiego.  
W strukturze siedliskowej lasów ALP dominujI  siedliska borowe, mieszane, K wieH e (BMK w) i 
lasowe, wyH ynne (LwyH .), jedynie lokalnie w rejonie wsi Jasiona siedliska olsowe (Ol), z roz-
winiJ tymi zbiorowiskami łJ gów jesionowo – olszowych, a na obszarze rezerwatu „Lesisko” 
siedliska lasu wyH ynnego (LwyH .), ze zbiorowiskami kwaK nej buczyny niH owej i kwaK nej bu-
czyny niH owej.  
 
Tabela 6. Zestawienie powierzchni i struktura siedliskowa lasó w gminy Zdzieszowice. 

 
lp. typ siedliskowy 

 
TSL 

 
powierzchnia 

[ha] 

 
udział 

[%] 
1 2 3 4 5 
1 bór U wieV y BU w 1.6 0.2 
2 bór mieszany U wieV y BMU w 333.1 49.4 
3 bór mieszany wilgotny BMw 18.0 2.7 
4 las U wieV y LU w 10.9 1.6 
5 las mieszany U wieV y LMU w 47.9 7.1 
6 las mieszany wilgotny LMw 19.4 2.9 
7 las wilgotny LW 11.2 1.7 
8 las wyV ynny LwyV . 167.4 24.8 
9 ols OL 18.6 2.8 
10  inne 45.6 6.8 
 Razem 673.7  
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W strukturze gatunkowej dominujX  gatunki iglaste (sosna, Y wierk), ze znacznym udzia-
łem drzewostanów liY ciastych, głównie buka i dZ bu szypułkowego. Pod wzglZ dem struktury 
wiekowej sX  to drzewostany stosunkowo młode i Y rednie II – IV klasy wieku.  
 
Tabela 7. Struktura gatunkowa lasów na terenie gminy Zdzieszowi ce. 
lp. struktura gatunkowa gat. Powierzchnia pod gat.  

[ha] 
udział 

[%] 
1 2 3 4 5 
1 [ wierk pospolity \ w 43.1 6.4 
2 robinia  Ak 3.4 0.5 
3 buk  Bk 76.8 11.4 
4 brzoza  Brz 49.6 7.4 
5 d] b szypułkowy Dbs 91.4 13.6 
6 d] b czerwony  Dbc 1.3 0.2 
7 d] b bezszypułkowy Dbb 0.7 0.1 
8 grab  Gb 0.7 0.1 
9 wierzba iwa iwa 0.0 0.0 
10 jesion Js 13.5 2.0 
11 jawor Jw 10.1 1.5 
12 klon pospolity Kl 0.7 0.1 
13 kasztanowice Ksz 0.0 0.0 
14 lipa drobnolistna Lp 0.7 0.1 
15 modrzew europejski  Md 16.6 2.5 
16 olcha czarna Olc 22.9 3.4 
17 olcha szara Ols 2.0 0.3 
18 sosna pospolita So 335.3 49.8 
19 sosna czarna Soc 4.0 0.6 
20 sosna wejmutka Sowe 0.7 0.1 
 Razem 673.7  

 
Tabela 8. Struktura wiekowa lasów na terenie gminy Zdzieszowice . 
lp. struktura wiekowa klasa wieku Powierzchnia  

[ha] 
udział 

[%] 
1 2 3 4 5 
1 do 20 lat I klasa wieku 61.3 9.1 
2 od 21 – 40 lat II klasa wieku 72.1 10.7 
3 od 41 – 60 lat III klasa wieku 136.1 20.2 
4 od 61 – 80 lat IV klasa wieku 107.8 16.0 
5 od 81 – 100 lat V klasa wieku 99.7 14.8 
6 ponad 100 lat VI klasa wieku 

 i starsze 
196.7 29.3 

 Razem 673.7  

 
UwzglZ dnienie w gospodarce leY nej ekologicznych i społecznych funkcji lasów znajduje swo-
je odbicie w wydzieleniu czZ Y ci drzewostanów jako ochronne. ŁX czna powierzchnia lasów 
ochronnych na terenie gminy wynosi ok. 202.7 ha i wynika ze znacznego udziału uszkodze^  
drzewostanów na skutek uszkodze^  przemysłowych. Powierzchnia lasów uszkodzonych wy-
nosi ok. 355.28 ha. 

 

3.2.3. Fauna. 

 
Obszar gminy cechuje siZ  silnym przekształceniem ekosytemów, w zwiX zku z czym 

wysokie walory faunistyczne zachowane zostały fragmentarycznie na obszarze Parku Krajo-
brazowego „Góra _ w. Anny”, na obszarze chronionego krajobrazu „ŁZ g Zdzieszowicki” oraz 
w otoczeniu remiz Y ródpolnych i zbiorników wodnych.  
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Skład fauny dostosowany jest do aktualnej, ubogiej struktury siedliskowej. Małe zróa -
nicowanie siedlisk i istniejb ca zabudowa powoduje, a e na obszarze gminy dominujb  gatunki 
pospolite, towarzyszb ce ekosystemom rolniczym oraz zwib zane z siedliskami ludzkimi. Cha-
rakteryzujb  sic  one umiejc tnod cib  dostosowania do silnie przekształconych ekosystemów i 
czc sto szerokb  tolerancjb  ekologicznb  na róa ne czynniki d rodowiskowe. Okres wzrostu zbóa  
sprzyja wystc powaniu gatunków preferujb cych siedliska upraw, w szczególnod ci nalea b cych 
do gatunków z rzc du pajb ków (Araneida), motyli (Lepidoptera), dwuskrzydłych (Diptera), 
błonkówek (Hymenoptera). W d ród krc gowców wystc pujb  gatunki charakterystyczne dla tere-
nów rolnych. W otoczeniu zbiorników wodnych wystc pujb  potencjalne siedliska rozrodu ptac-
twa wodno – błotnego, które z uwagi na niewielkb  powierzchnic , uboga rod linnod e  szuwaro-
wb , bliskod e  siedzib ludzkich sb  w minimalny sposób wykorzystywane przez awifaunc  w 
okresie lc gowym.  
 

Szczególnb  rolc  dla bytowania fauny pełnib  wspomniane powya ej tereny parku krajo-
brazowego i obszaru chronionego krajobrazu.  
 

Obszar parku cechuje sic  wystc powaniem gatunków charakterystycznych dla innych 
obszarów województwa. Spod ród dziko a yjb cych na Opolszczyznie 55 gatunków ssaków, 
zdecydowana wic kszod e  bytuje na terenie parku. W szczególnod ci dotyczy to najwic kszych, 
a zadomowionych w latach 70-tych jeleni i dzików, sarny led nej i polnej, lisów, borsuków, kun 
led nych i domowych, jea y, kretów. Sukcesywnemu spadkowi podlega jednak populacja zajc -
cy. Spod ród populacji ptaków stwierdza sic  tutaj ok. 50 gatunków, a na szczególne wyróa -
nienie zasługujb  zagroa one ptaki drapiea ne, w tym myszołowy, jastrzc bie, pustułki. Licznie 
reprezentowane sb  dzic cioły, sowy, przepiórki, kuropatwy. Na obszarze parku słabo repre-
zentowane sb  płazy i gady, wystc puje tutaj jednak gatunki a mii, gniewosza plamistego, jasz-
czurek i padalca. Wystc puje tutaj równiea  wic kszod e  spod ród 16 gatunków płazów.  
 

Dolina rzeki Odry na odcinku objc tym ochronb  w postaci obszaru chronionego krajo-
brazu „Łc g Zdzieszowicki” wyróa nia sic  dua ymi walorami przyrodniczymi, charakterystycz-
nymi dla dolin dua ych rzek. Powaa ne przekształcenia prawej strony doliny doprowadziły do 
znacznego zuboa enie d wiata fauny, jednak strona lewobrzea na, zalesiona, cechuje sic  bo-
gactwem gatunków, w szczególnod ci awifauny. Do najwaa niejszych gatunków awifauny, wy-
stc pujb cych na obszarze chronionego krajobrazu w czc d ci gminy Zdzieszowice, spod ród 81 
wystc pujb cych gatunków zaliczye  nalea y zimorodka, d wierszczaka i strumieniówkc . W d ród 
ichtiofauny rzeki Odry, jej starorzeczy i zawodnionych wyrobisk, na szczególnb  uwagc  zasłu-
guje klef , płoe , jag , karad .  
 
 

3.2.4. Obszary i obiekty prawnie chronione.  
 

Obszary o wysokich walorach przyrodniczych objc te ochronb  prawnb  zajmujb  na te-
renie gminy Zdzieszowice ok. 1994 ha, co stanowi ok. 34.5 % powierzchni gminy. Klasyfikuje 
to gminc  na jednym z wya szych miejsc w województwie (d rednia wojewódzka 27.1 %). Na 
obszarze gminy obszary i obiekty poddane ochronie prawnej obejmujb : 

 
• formy o znaczeniu regionalnym: 

- Park Krajobrazowy „Góra h w. Anny” wraz z otulinb  o powierzchni ok. 1920.0 ha 
- obszar chronionego krajobrazu „Łc g Zdzieszowicki” o powierzchni ok. 74.0 ha 
- rezerwat przyrody „Lesisko” o powierzchni ok. 46.95 ha 

 
• formy o znaczeniu lokalnym: 

- pomniki przyrody (1) 
- zabytkowe parki wiejskie w i yrowej i Zdzieszowicach 
- stanowiska rod lin rzadkich (13) i chronionych (5) 
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Tabela 9. Obszary i obiekty prawnie chronione na ter enie gminy Zdzieszowice. 

Obszary 
przyrodnicze 

obj k te 
ochron l  

Park krajobrazowy 
„Góra m w. Anny” 

Obszar 
chronionego 
krajobrazu 

„Ł k g 
Zdzieszowic-

ki” 

Rezerwat 
Przyrody 
„Lesisko” 

Pomniki 
przyrody 

Parki 
wiej-
skie 

Stanowiska 
ro n lin 

Lp.  

pow.  
 

[ha] 

 
 

% 

pow. 
parku 
[ha] 

pow. 
otuliny 

[ha] 

% 
pow. 
gmi-
ny 

 

pow.  
 

[ha] 

% 
pow. 
gmi-
ny 

 

pow.   
 

[ha] 

% 
po-
w. 

gmi-
ny 

 

 
 

szt. 

 
 

szt. 

rzad-
kich 
[szt.] 

chron. 
 

[szt. ] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 1994.0 34.5 1060.0 860.0 33.2 74.0 1.3 46.95 0.8 1 2 13 5 o
ródło: Materiały Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. 

 

3.2.4.1. Park Krajobrazowy „Góra p w. Anny”. 

 
Park krajobrazowy połoq ony jest w północno – wschodniej i wschodniej czr s ci gminy, 

na powierzchni łt cznej ok. 1920 ha, z czego na powierzchnir  otuliny przypadka ok. 860 ha. 
Najcenniejsze przyrodniczo kompleksy les ne objr to w 1997 r. ochront  w postaci rezerwatu 
„Lesisko”.  

Głównymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi Parku Krajobrazowego ”Góra p w. 
Anny” st : 
- charakterystyczna i urozmaicona rzeu ba terenu - tworzy on jednostkr  morfologiczno-

krajobrazowt , która zdecydowanie wyróq nia sir  z płaskiej Równiny Opolskiej, pod wpły-
wem erozji wykształciły sir  formy krasu powierzchniowego i podziemnego, a w zalegajt -
cych na krasie lessach wykształciły sir  malowniczych wt wozy, 

- zróq nicowana budowa geologiczna - obszar budujt  skały wieku triasowego, trzeciorzr -
dowe skały wylewne oraz osady piaszczysto-q wirowo-gliniaste zlodowacenia s rodkowo-
polskiego; 

- cenne zasoby przyrodnicze, z uwagi na znaczne zróq nicowanie i zachowanie fragmen-
tów dobrze wykształconych, naturalnych i półnaturalnych siedlisk wystr puje tu wiele 
chronionych i rzadkich gatunków ros lin i zwierzt t, charakterystycznt  cecht  szaty ros lin-
nej tego terenu jest obecnos v  gatunków muraw kserotermicznych (poza obszarem gmi-
ny) i lasów bukowych; 

- zasoby krajobrazu kulturowego, religijnego i historycznego Góry p w. Anny objr te zostały 
przez UNESCO w 2004 roku pomnikiem historii – jednym z 15 najcenniejszych obiektów 
w kraju  

 
Na terenie parku w czr s ci obejmujt cej gminr  Zdzieszowice wystr pujt  zespoły les ne 

(łr gu jesionowo-olszowego na niewielkich obszarach, głównie na podmokłych terenach u ró-
dliskowych koło Jasiony, q yznej buczyny sudeckiej, kwas nej buczyny niq owej), zespoły zaro-s lowe (ligustru pospolitego i s liwy tarniny w okolicach Oleszki, zespół bzu na skrajach lasu i 
dróg les nych oraz zespół podagrycznika pospolitego i lepir q nika róq owego w rezerwacie 
„Lesisko”, zespołu wyki les nej i zaros lowej przy drogach les nych mir dzy Ligott  Dolnt  i 
Oleszkt ) oraz zespoły łt kowe w postaci łt ki trzr s licowej w dolinach cieków w okolicy Jasio-
nej). 

Obszar Parku Krajobrazowego umieszczony został na krajowej lis cie ostoi przyrody 
NATURA 2000 pod kodem PLH 160005.  
 

3.2.4.2. Obszar chronionego krajobrazu „Łw g Zdzieszowicki”. 
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Na obszarze gminy obejmuje on fragment terenu (74.0 ha), połoy ony w starorze-
czach, po południowej stronie rzeki Odry. Wzdłuy  rzeki Odry ciz gnz  si{  niskie tarasy holo-
ce| skie, zbudowane z glin, mułów, y wirów i piasków rzecznych (mady rzeczne). Szczególnej 
ochronie podlegajz  zasoby fauny i flory, w tym stanowiska l{ gowe ptaków. Na naturalny, le-}
ny podtyp krajobrazu składajz  si{  kompleksy le

}
ne połoy one w północnej cz{ }

ci miasta. Sz  
to lasy ochronne, w których drzewostanie najliczniej wyst{ pujz : sosna, 

}
wierk, akacja, dz b, 

buk i inne. Warto
}
ciowe krajobrazowo sz  równiey  główne ciz gi zieleni przyrodniczej zwiz za-

ne z ul. B. Chrobrego i ul. Góry ~ w. Anny oraz zabytkowy park pałacowy. Na obszarze całej 
gminy Zdzieszowice wyst{ pujz  liczne wapienne osta| ce skalne.  
 

3.2.4.3. Rezerwat le� ny „Lesisko”. 
 

Rezerwat cz{ }
ciowy „Lesisko” połoy ony jest na terenie gm. Zdzieszowice w bezpo-}

rednim sz siedztwie wsi � yrowa. Powierzchnia rezerwatu wynosi 46,95 ha, w tym gruntu le-}
nego 46,22 ha. Przedmiotem ochrony jest starodrzew bukowy, wyst{ pujz cy w odmianie 

kwa
}
nej buczyny niy owej i y yznej buczyny sudeckiej. W składzie drzewostanu rezerwatu 

zdecydowanie przeway a buk pospolity (w 90%), a w 
}
rodkowej cz{ }

ci rezerwatu dominuje 
olsza, modrzew europejski i dz b. Spotyka si{  taky e pojedyncze okazy klonu. W podro

}
cie 

miejscami wyst{ puje buk zwyczajny, jawor oraz jesion wyniosły natomiast w podszycie – bez 
czarny oraz bez koralowy. W warstwie runa najliczniej dostrzec moy na nast{ pujz ce gatunki: 
groszek wiosenny, niecierpek drobnokwiatowy, nawło�  Fuchsa, marzanka wonna, y ankiel 
zwyczajny, podagrycznik pospolity, gajownik y ółty, bodziszek cuchnz cy, przytulia wiosenna, 
wyka le

}
na, wietlica samicza, bluszcz pospolity, kłosownica le

}
na, kostrzewa olbrzymia, sa-

łatnik le
}
ny, konwalia majowa, podbiał pospolity wystepujz cych na obrzey u dróg le

}
nych i 

pokrzywa zwyczajna. Natomiast w niewielkich płatach wyst{ puje szczyr trwały, y ywiec dzie-
wi{ ciolistny oraz miodunka plamista. Do ro

}
lin chronionych obecnych w rezerwacie zalicza 

si{ : kopytnik pospolity, bluszcz pospolity, konwalia majowa, a do gatunków rzadkich: narecz-
nica szerokolistna, przetacznik górski oraz y ywiec dziewi{ ciolistny. Las ten wykształcił si{  w 
gł{ bokim wz wozie krasowym w specyficznych warunkach mikroklimatycznych gwarantujz -
cych duy z  wilgotno

} �  i dobry rozkład materii organicznej, co tłumaczy bujny rozwój ro
}
linno-}

ci i wykształcenie tego wła
}
nie zespołu. 

 

3.2.4.4. Pomniki przyrody.  

 
Na terenie gminy wyst{ puje 1 pomnik przyrody oy ywionej w postaci dwóch drzew: 

klona jawora oraz lipy drobnolistnej. Pomnik przyrody zlokalizowany jest na terenie parku w � yrowej (tabela nr 10).  
 
Tabela 10. Zarejestrowane pomniki przyrody o � ywionej. 

parametry drzewa poło � enie 
l.p. nr rej. 

woj. 
gatunek 
 drzewa 

typ  
pomnika 

wiek 
 lat obwód  

w cm 
wysoko � �  

w m 
oddział i pododz.  

(ew. nr działki) miejscowo � �   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 32 

klon jawor 
lipa  
drobnolistna 

poj. 
drzewo 
„� wia-
dek” 

215 
 

265 

450 
 

475 

25 
 

brak 
korony 

463 
 

463 

�
yrowa 

 �
yrowa 

 
 
3.2.4.5. Parki wiejskie. 
 
Na terenie gminy wyst{ pujz  dwa parki wiejskie (podworskie) w miejscowo

}
ci � yrowa i Zdzie-

szowice, połoy one w otulinie parku krajobrazowego.  
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1. Park przypałacowy w � yrowej o powierzchni 11,25 ha został zało� ony w połowie XIX 
wieku. Granic�  parku od strony półn. Stanowi ulica Ogrodowa (wraz z fragmentami 
muru na zachód od zabudowa� ), a od strony połudn. Ulica Poprzeczna i mur ka-
mienny(na zachód od ul. Korfantego). Przy zachodnim skrzydle pałacu znajduje si�  
ogród wodny. W tej cz� � ci parku (na placu przyko� cielnym) usytuowane s�  dwa po-
mniki przyrody: do dzi�  w całej okazało� ci klon jawor i obecnie � ci� ta lipa drobnolist-
na „� wiadek” przykryta daszkiem. Na terenie parku mo� na dostrzec liczne rodzaje 
drzew: miłorz� b dwuklapowy, buk pospolity, klon jawor, tak� e drzew egzotycznych 
(jak np. kasztany jadalne, pigwowce japo� skie i ró� aneczniki fioletowe rosn� ce nad 
brzegiem basenu ogrodu wodnego) oraz drzew iglastych (np. choiny kanadyjskie, 
daglezje zielone). 

2. Park podworski w Zdzieszowicach o powierzchni ok. 5,3 ha powstał pod kniec XIX w. 
Usytuowany jest na terenie falistym pomi� dzy ulic�  Karola Miarki, Opolsk�  i Parkow� .  
Na terenie parku ro� nie wiele interesuj� cych okazałych drzewostanów, w tym tak� e 
drzew egzotycznych: enklawa daglezji zielonej (po lewej stronie od wej� cia do parku). 
W parku dominuje: d� b szypułkowy, lipa drobnolistna oraz � wierk pospolity. 

 

3.2.4.6. Stanowiska ro� lin rzadkich i chronionych. 
 

Na terenie gminy Zdzieszowice stwierdza si�  wyst� powanie stanowisk ro� linno� ci 
rzadkiej i chronionej, poddanej ochronie całkowitej i cz� � ciowej. Cz� � �  z nich podlega 
ochronie prawnej na podstawie Dyrektywy Habitatowej (tabela nr 11).  
  
Tabela 11. Wykaz stanowisk ro � lin chronionych i rzadkich. 

L.p. Nazwa ro � liny Ilo � �   
stanowisk Miejsce wyst � powania Uwagi 

Kategoria zagro � enia 
1 2 3 4 5 

Ro� liny obj � te ochron �  całkowit �  
1. Dziewi� � sił bezło-

dygowy 
1 murawa kserotermiczna na wschód od 

Oleszki 
gatunek suboceaniczny, ciepło-
lubny, proponowany u� ytek 
ekologiczny (rzadki, nara� ony) 

2. Wawrzynek wil-
czełyko 

1 - pd-zach zbocze blisko � yrowej, rezer-
wat „Lesisko” 

- buczyny mi� dzy Ligow�  Doln�   
  a Oleszk�  
- ł� ki na pd-zach od PKP Jasiona 

gatunek suboceaniczny 
(nara� ony na wymarcie, ni� -
szego ryzyka) 

3. Bluszcz pospolity 1 - pd-zach zbocze blisko � yrowej, rezer-
wat „Lesisko” 
- fragment lasu przy stawie na zachód 

od Jasionej 

wyst� puje do� �  cz� sto w bu-
czynach na całym obszarze 
Parku 

4. Barwinek pospoli-
ty 

1 rezerwat „Lesisko” (ni� szego ryzyka) 

5. Litera jajowata 1 las ł� gowy na wschód od Zakrzowa 11 osobników, proponowany 
u� ytek ekologiczny (rzadki, ni� -
szego ryzyka) 

6. Lilia złotogłów  � yzna buczyna sudecka na stoku Wyso-
kiej Góry mi� dzy Ligow�  Doln�  
i Oleszk�  

 

Ro� liny obj � te ochron �  cz � � ciow �  
1. Kalina koralowa 1 cz� sta na całym obszarze Parku Krajo-

brazowego,  pd-zach zbocze blisko � y-
rowej, rezerwat „Lesisko” 

gatunek suboceaniczny 

2. Centuria pospolita 1 murawa kserotermiczna na wschód od 
Oleszki 

proponowany u� ytek ekologicz-
ny (nara� ony na wymarcie, ni� -
szego ryzyka) 

3. Kopytnik pospolity  do� �  cz� sty na całym obszarze Parku 
Krajobrazowego, szczególnie w lasach 
li� ciastych - buczynach 
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4. Konwalia majowa 1 pd-zach zbocze blisko � yrowej, rezerwat 
„Lesisko” 

 

5. Przytulia wonna 2 a) pd-zach zbocze blisko � yrowej,       
rezerwat „Lesisko” 

b) las mi� dzy Oleszk   a Wysok   

do¡ ¢  pospolity w lasach  
li¡ ciastych - buczynach 

6. Kruszyna pospoli-
ta 

 lasy i zaro¡ la na całym obszarze Parku  

7 Pierwiosnek le-
karski 

 lasy pomi� dzy Ligow   Doln   i Oleszk    

Ro£ liny rzadkie i zagro ¤ one wymarciem 
1. Przegorzan kulisty 1 w pobli¥ u lasu w � yrowej  
2. Przytulia okr  gło-

listna 
1 w rezerwacie „Lesisko” (nara¥ ony na wymarcie, nara-¥ ony) 

3. Krwawnik pano¦ -
ski Scheele 

 murawa kserotermiczna na wschód od 
Oleszki 

proponowany u¥ ytek ekologicz-
ny (ni¥ szego ryzyka) 

4. Wyka le¡ na  lasy i zaro¡ la mi� dzy Ligow   Doln   
a Oleszk   

 

5. Dziki bez   w okolicach lasu w � yrowej  §
ródło: Materiały Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz materiały własne gminy. 

 
3.2.4.7. Propozycje obj¨ cia ochron©  prawn© . 
 

Na terenie gminy Zdzieszowice, w wyniku prowadzonych prac badawczych wskazano 
obszary, obiekty i formy do objª cia ochron«  prawn«  w postaci u¬ ytków ekologicznych, sta-
nowisk dokumentacyjnych i pomników przyrody o¬ ywionej i nieo¬ ywionej (tabela nr 12).  
 
Tabela 12. Wyró ¤ nione obszary i obiekty proponowane do szczególnej och rony. 
L.p. Projektowana 

forma ochrony 
Poło  enie Powierzchnia  

w ha 
Typ ® rodowiskowy, 

 własno ® ¯  terenu 
Przedmiot ochrony 

1 2 3 4 5 6 

1. 
U¥ ytek ekologicz-
ny „° ródlisko Ja-
siona” 

na wschód od 
wsi Zakrzów 

 
ok. 6,0 

° ródlisko  
z otaczaj  cym je  
lasem ł� gowym 

Wywierzysko oraz pocz  tko-
wy odcinek ± ródła, a tak¥ e 
fragment lasu – ł� gu jesio-
nowo - olszowego 

 
2. 

 
U¥ ytek ekologicz-
ny „Oleszka” 

 
na wschód od 
wsi Oleszka 

 
ok. 30,0 

 
Murawa kserotermicz-

na 

Murawa kserotermiczna na 
skraju lasu obejmuj  ca rów-
nie¥  swoim zasi� giem wyro-
biska po nieczynnym kamie-
niołomie wapienia §

ródło: Materiały Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz materiały własne gminy. 

 
Tabela 13. Proponowane pomniki przyrody rosn ² ce w parkach podworskich. 

Parametry drzewa 
l.p. Gatunek drzewa Typ pomnika obwód  

[cm] 
wysoko ® ¯   

[m] 

Poło  enie, (miejscowo ® ¯ ) 

1 2 3 4 5 6 
1. Miłorz  b  

dwuklapowy 
poj. drzewo 260 20 � yrowa 

2. Kasztan  
jadalny 

poj. drzewo 7 ¥ ywych  
konarów 

18 � yrowa 

3. Buk pospolity poj. drzewo 345 28 � yrowa 
4. Buk pospolity poj. drzewo 365 28 � yrowa 
5. Klon jawor poj. drzewo 315 20 � yrowa 
6. Buk pospolity poj. drzewo 370 30 � yrowa 
7. Buk pospolity poj. drzewo 330 30 � yrowa 
8. Buk pospolity poj. drzewo 380 30 � yrowa §
ródło: Materiały Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz materiały własne gminy. 
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Tabela 14. Drzewo o kryteriach pomników przyrody – ce nne ze wzgl ´ dów naukowych i ekolo-
gicznych, rosn µ ce w granicach rezerwatów przyrody. 

Parametry drzewa Poło ¶ enie 

L.p Gatunek 
drzewa 

Typ 
pomnika obwód 

w cm 

wyso-
ko · ¸  
w m 

Nazwa re-
zerwatu 

Nadle · nic-
two Le· nictwo 

Oddział i 
podod-

dział 

miejsco-
wo · ¸  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Buk  

pospolity 
poj. 

drzewo 
326 26 Lesisko Strzelce 

Op. 
Kr¹ pna 59 º yrowa 

2. Buk  
pospolity 

poj. 
drzewo 

330 25 Lesisko Strzelce 
Op. 

Kr¹ pna 58c º yrowa 

3. Buk  
pospolity 

poj. 
drzewo 

310 23 Lesisko Strzelce 
Op. 

Kr¹ pna 58c º yrowa 

4. Buk 
 pospolity 

poj. 
drzewo 

308 25 Lesisko Strzelce 
Op. 

Kr¹ pna 59 º yrowa 

5. Buk  
pospolity 

poj. 
drzewo 

435 25 Lesisko Strzelce 
Op. 

Kr¹ pna 58c º yrowa 

6. Buk 
 pospolity 

grupa 8 
drzew 

291-417 18-20 Lesisko Strzelce 
Op. 

Kr¹ pna 59f º yrowa 

7. Buk  
pospolity 

poj. 
drzewo 

321 20 Lesisko Strzelce 
Op. 

Kr¹ pna 59f º yrowa 

8. Buk  
pospolity 

poj. 
drzewo 

350 22 Lesisko Strzelce 
Op. 

Kr¹ pna 59f º yrowa 

9. Buk  
pospolity 

poj. 
drzewo 

318 25 Lesisko Strzelce 
Op. 

Kr¹ pna 59f º yrowa 

10. Buk  
pospolity 

poj. 
drzewo 

348 30 Lesisko Strzelce 
Op. 

Kr¹ pna 59f º yrowa 

»
ródło: Materiały Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz materiały własne gminy. 

 
 

Tabela 15. Proponowane do ochrony formy i obiekty p rzyrody nieo ¼ ywionej. 

L.p Rodzaj formy 
chronionej Poło ¶ enie Wiek  Parametry 

1 2 3 4 5 
1. dolina krasowa  

z ponorem 
pole dawnego PGR „Le½ nik” neogen - plej-

stocen 
długo½ ¾  ok. 200m.,  
szeroko½ ¾  20m,  
gł¹ boko½ ¾  8,5m,  
przebieg NE - SW 

2. a) studnia kra-
sowa 

 b)    uwał 

około 800m  na północ od miejsco-
wo½ ci º yrowa 

neogen - plej-
stocen 

a) kształt okr¿ gły, ½ rednica 3,8m., gł¹ boko½ ¾  
2,3m. 

b  b) kształt owalny, osie długo½ ci 
13 i 9m, gł¹ boko½ ci 2,5m. 

3. głaz narzutowy prawe pobocze drogi utwardzonej z 
Oleszki do Ligoty Dolnej, 150m. 
przed skrzyÀ owaniem z drog¿  do 
owczarni 

plejstocen (ma-
teriał prekam-

bryjski) 

plagioklaz jasno-szary (pegma-
tyt) ze ½ ladami miki o kraw¹ -
dziach zaokr¿ glonych, kształt 
wrzecionowaty, obwód 370cm, 
długo½ ¾  150cm, szeroko½ ¾  
65cm, wysoko½ ¾  50cm. 

4. głaz narzutowy klomb przed szkoł¿  podstawow¿  w º yrowej 
plejstocen (ma-
teriał prekam-

bryjski) 

granit grubokrystaliczny róÀ owy  
o kraw¹ dziach zaokr¿ glonych, 
kształt elipsoidalny, obwód 
510cm, długo½ ¾  175cm, szero-
ko½ ¾  150cm, wysoko½ ¾  110cm. 

5. głaz narzutowy pocz¿ tek drogi º yrowa-Oleszka, 
prawe pobocze drogi 

plejstocen (ma-
teriał prekam-

bryjski) 

granit grubokrystaliczny gnej-
sowaty, róÀ owy o kraw¹ dziach 
zaokr¿ glonych, kształt wrzecio-
nowaty, obwód 360cm, długo½ ¾  
120cm, szeroko½ ¾  105cm, wy-
soko½ ¾  75cm. 

6. głaz narzutowy pocz¿ tek drogi º yrowa-Oleszka, 
prawe pobocze drogi 

plejstocen (ma-
teriał prekam-

bryjski) 

granit ½ rednio krystaliczny ró-À owy o kraw¹ dziach zaokr¿ glo-
nych, kształt piramidowaty, ob-
wód 290cm, długo½ ¾  85cm, 
szeroko½ ¾  85cm, wysoko½ ¾  
95cm. 
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7. 
 
 

głaz narzutowy poczÂ tek drogi do Oleszki -  skrzy-Ã
owanie z drogÂ  prowadzÂ cÂ   

w kierunku północnym (do sadów 
ZPS – Ä yrowa) 

plejstocen (ma-
teriał prekam-

bryjski) 

granit Å rednio krystaliczny ró-Ã
owy o krawÆ dziach zaokrÂ glo-

nych, kształt pryzmowaty, ob-
wód 320cm, długoÅ Ç  110cm, 
szerokoÅ Ç  80cm, wysokoÅ Ç  
70cm. È

ródło: Materiały Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz materiały własne gminy. 

 

3.2.5. Powi É zania przyrodnicze. 
 

Gmina Zdzieszowice połoÊ ona jest na pograniczu dwóch jednostek przyrodniczych, po-
siadajË cych kluczowe znaczenie dla systemu przyrodniczego województwa opolskiego. Jed-
nostki te zapewniajË  powiË zanie gminy z terenami zewnÌ trznymi, tworzË c warunki dla utrzy-
mania ciË głoÍ ci ekologicznej terenów zbliÊ onych do naturalnych ekosystemów, sË  realizo-
wane przede wszystkim przez struktury: 
 Î  Dolin Ï  Odry  – tworzy ciË g terenów wodno-błotnych, rozciË gajË cych siÌ  z mniejszymi lub 

wiÌ kszymi przerwami od północnych Czech do Północnej Polski, ciË gnË c siÌ  równieÊ  
wschodnimi granicami Niemiec. Jest zatem strukturË  przyrodniczË  o znaczeniu miÌ dzy-
narodowym, zwłaszcza w zakresie migracji elementów florystycznych i faunistycznych z 
terenów górskich. Dolina Odry uznana jest za korytarz ekologiczny o randze miÌ dzynaro-
dowej w systemie krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL. ŁË czy ona obszary wÌ złowe, 
biocentra i strefy buforowe, bÌ dË ce najczÌ Í ciej prawnie usankcjonowanymi obszarami 
chronionymi w randze Parków Krajobrazowych jak: Poodri w Czechach, Park Krajobra-
zowy Kompozycji Cysterskich, PK Góry Ð w. Anny, Stobrawski PK, wystÌ pujË cymi na ca-
łej jej długoÍ ci Î  Park krajobrazowy „Góra Ñ w. Anny” – stanowi obszar wÌ złowy o znaczeniu krajowym, 
jednostkÌ  ponad ekosystemowË , wyróÊ niajË cË  siÌ  z otoczenia znacznË  róÊ norodnoÍ ciË  
gatunkowË , krajobrazowË  i kulturowË . Obszar ten stanowi element zasilajË cy system 
przyrodniczy województwa.  

 
 

Ò Ó Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú × Û Ü Ý Ó
 

3.3.1. Wody podziemne. 

3.3.1.1. Zasoby wód podziemnych. 

 
 Układ warstw geologicznych o zróÞ nicowanej litologii powoduje wystß powanie piß tro-

woà ci struktur wodonoà nych. Na terenie gminy Zdzieszowice wody podziemne wystß pujá  w 
kilku poziomach w utworach triasu, trzeciorzß du i czwartorzß du. W ich obrß bie wydzielonych 
zostało kilka zbiorników wodonoà nych, a najwiß ksze znaczenie posiadajá  zbiorniki: 

 â
 triasowe  – wykształcone w utworach dolnego i à rodkowego pstrego piaskowca – zbiornik 
„Opole” oraz w utworach triasu à rodkowego (wapienia muszlowego) – zbiornik „Opole” i 
„Grotowice – Krupski – Młyn” â

 trzeciorz ã dowe  – wykształcone w utworach piaszczystych w à rodowisku kompleksów 
utworów ilastych, budujá ce sarmacki zbiornik trzeciorzß dowy rejonu Zdzieszowice - Kß -
dzierzyn – Blachownia, w obrß bie którego istotná  rolß  w zasilaniu odgrywa czwartorzß do-
wa rynna erozyjna Kß dzierzyn – Koä le - Rudy 
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æ
 czwartorz ç dowe  – zwiè zane z utworami piaszczysto – é wirowymi pochodzenia rzeczne-
go doliny Odry, tworzè cego poziom górny, powszechny na tym obszarze oraz w obrê bie 
poziomu dolnego, zwiè zanego z dolinè  kopalnè  Kê dzierzyn – Koë le – Rudy 

 
W czê ì ci ì rodkowej i południowej gminy najwiê ksze rozprzestrzenienie i znaczenie 

ué ytkowe posiadajè  wody trzeciorzê dowego, sarmackiego poziomu wodonoì nego. W czê ì ci 
północnej, połoé onej na obszarze wsi Oleszka, Jasiona, í yrowa, główny poziom ué ytkowy 
stanowiè  utwory triasowe. W zachodniej czê ì ci gminy oraz czê ì ciowo na obszarze wystê -
powania trzeciorzê dowego poziomu wodonoì nego, istotne znaczenie posiada poziom czwar-
torzê dowy, w szczególnoì ci zwiè zany z kopalna strukturè  wodonoì nè  Kê dzierzyna – Koë le – 
Rudy.  

 
 Z uwagi na przewodnoì î  hydraulicznè , wydajnoì î  potencjalnè  studni oraz ryzyko za-

groé enia zasobów wodnych, na obszarze gminy wyodrê bnia siê  - zgodnie z regionalizacjè  
hydrogeologicznè  A. Kleczkowskiego – 3 (z 13 na terenie województwa) Główne Zbiorniki 
Wód Podziemnych (GZWP) zakwalifikowane do obszarów wymagajè cych specjalnej ochrony 
(w pierwotnej nomenklaturze zwanymi obszarami wymagajè cymi najwyé szej (ONO) bè dë  
wysokiej ochrony (OWO). Łè czne zasoby dyspozycyjne tych zbiorników oszacowano w la-
tach dziewiê î dziesiè tych na 411 tys. m3/d (150 mln m3/rok). Sè  to zbiorniki: 

 
- GZWP nr 332 Subniecka Kê dzierzyï sko – Głubczycka z rynnè  czwartorzê dowè  

Kê dzierzyn – Koë le - Rudy 
- GZWP nr 333 Opole – Zawadzkie 
- GZWP nr 335 zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie 

 
GZWP nr 333 Zbiornik Opole – Zawadzkie  

 
Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP nr 333 Opole – Zawadzkie obejmuje swym 

zasiê giem strefê  wystê powania szczelinowo-krasowych utworów ì rodkowego i górnego wa-
pienia muszlowego. Według A.S Kleczkowskiego [1990] zajmuje on powierzchniê  A = 750 
km2, szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszè  ok. 200 000 m3/d, a moduł zasobowy osiè -
ga wartoì î  3,09 l/skm2. Podstawowym ué ytkowym poziomem wodonoì nym zbiornika jest 
poziom ì rodkowego wapienia muszlowego.  

 
Na obszarze zbiornika moé na wyróé niî  czê ì î  odkrytè , którè  stanowi strefa wychodni na 

południu, gdzie zbiornik jest odsłoniê ty lub pokryty utworami o umiarkowanej przepuszczal-
noì ci (gminy Gogolin, Izbicko, Strzelce Opolskie, a na terenie gminy Zdzieszowice w rejonie 
wsi Oleszka – Jasiona – í yrowa) oraz czê ì î  zakrytè , pod utworami kajpru na północy (poza 
obszarem opracowania na czê ì ci gmin Gogolin, Izbicko, Strzelce Opolskie, Chrzè stowice, 
Ozimek, Tarnów Opolski). Stopieï  izolacji warstwy i stopieï  skrasowienia zbiornika ma za-
sadniczy wpływ na zasilanie, zasobnoì î , odpornoì î  na zanieczyszczenia oraz tempo wy-
miany i wiek wody. 

 
Poziom wodonoì ny zasilany jest bezpoì rednio przez infiltracjê  opadów atmosferycznych 

w południowym pasie wychodni utworów wapienia muszlowego i dolnego triasu. Zwierciadło 
wody ma charakter swobodny, a w czê ì ci północnej, połoé onej pod izolacjè  iłołupków kajpru, 
wody wystê pujè  pod naporem. 
 

Reé im krè é enia wody zbiornika jest w znacznym stopniu zakłócony przez dué y drenaé  
wód w istniejè cych kopalniach surowców wê glanowych: Tarnów Opolski, Strzelce Opolskie i 
Góraé dé e. Aktualnie około 20% zasobów dyspozycyjnych zbiornika jest wykorzystywana 
przez ujê cia komunalne, natomiast prawie 40% w wyniku odwodnienia kopalni surowców 
wê glanowych jest odprowadzana do wód rzeki Odry.  
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GZWP nr 335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie  
 

GZWP 335 wykształcony w poziomie wodonoñ nym dolnego i górnego pstrego piaskowca 
zalega głównie pod GZWP 333 Opole-Zawadzkie. Zajmuje powierzchniò  A = 2050 km2 i po-
siada szacunkowe zasoby dyspozycyjne w wysokoñ ci 50 tys. m3/d o module zasobowym 
0,28 l/skm2. Drenaó  zbiornika odbywa siò  w dolinie Odry.  

 
Wieloletnia eksploatacja przez głò bokie na 200 –750 m studnie, doprowadziła do obnió e-

nia zwierciadła wody i powstania technicznych problemów z poborem wody (zbyt duó e de-
presje, zapiaszczenie filtra, zniszczenie rur osłonowych). W obszarach o ustabilizowanej 
równowadze miò dzy zasilaniem i eksploatacjô  studnie te funkcjonujô  dobrze i dostarczajô  
wysokiej, jakoñ ci wody (Brzezie, Zawada, Ozimek, Zawadzkie, Kamieõ  ö l., Strzelce Op). Na 
obszarze gminy Zdzieszowice zbiornik ten wystò puje w północnej czò ñ ci i aktualnie nie jest 
eksploatowany. 

 
GZWP nr 332 Subniecka K ÷ dzierzy ø sko – Głubczycka z rynn ù  czwartorz ÷ dow ù  K÷ dzie-
rzyn – Ko ú le - Rudy  

 
Zbiornik  GZWP nr 332 – Subniecka Kò dzierzyõ sko-Głubczycka zajmuje powierzchniò  

1350 km2, z czego na obszarze województwa opolskiego połoó ona jest północno – zachod-
nia czò ñ û  zbiornika.  W obrò bie zbiornika podstawowe znaczenie uó ytkowy posiada trzecio-
rzò dowy,  mioceõ ski (sarmat) poziom wodonoñ ny zalegajô cy na głò bokoñ ci 40  - 100 m, pod 
przykryciem utworów słabo przepuszczalnych o miô ó szoñ ci kilkudziesiò ciu metrów. Warstwò  
wodonoñ nô  budujô  piaski o róó nej granulacji o miô ó szoñ ci 10-30 m. Zwierciadło wody ma 
charakter naporowy, subartezyjski. Zasilanie zbiornika nastò puje poprzez bezpoñ redniô  infil-
tracjò  opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych na wychodniach, na południowy – 
zachód i południe od zbiornika. Zbiornik sarmacki rozciò ty jest od południowego-zachodu 
(wzdłuó  Odry) rynnô  erozyjnô , wypełnionô  utworami czwartorzò dowymi do głò bokoñ ci ponad 
110 m. W spô gu rynny wystò puje seria piaszczysto-ó wirowa, która hydrostrukturalnie i hy-
drodynamicznie powiô zana jest z poziomem uó ytkowym sarmatu. Utwory rynnowe cechuje 
zmienne wykształcenie litologiczne w pionowym profilu i poziomym rozprzestrzenieniem. Na 
obszarze rynny wystò pujô  trzy horyzonty wodonoñ ne:  

• przypowierzchniowy, gdzie wystò puje warstwa wodonoñ na ze swobodnym zwiercia-
dłem wody, 

• poñ redni, gdzie warstwa wodonoñ na ze zwierciadłem wody o charakterze subartezyj-
skim wystò puje w ñ rodkowych partiach rynnowych, 

• głò boki, gdzie warstwa wodonoñ na ze zwierciadłem subartezyjskim lub lokalnie arte-
zyjskim wystò puje w spô gowej czò ñ ci rynny. 
 

Warstwa wodonoñ na w spô gowych partiach rynny ma miô ó szoñ û  20-40 m. Charakteryzu-
je siò  nastò pujô cymi parametrami hydrogeologicznymi: współczynnik filtracji waha siò  od 10-3 
do 10-4 m/s, przewodnoñ û  wodna miejscami osiô ga wartoñ ci do 67 m2/h, a wydatek jednost-
kowy mieñ ci siò  w przedziale 20-30 m3/h/1mS. 

 
Na obszarze gminy Zdzieszowice wody zbiornika GZWP 332 objò te obszarem zasobo-

wym ujò û  wód podziemnych „Kò dzierzyn – Koü le – Zdzieszowice” stanowiô  główny zbiornik 
uó ytkowy.  

 
Wody czwartorzò dowego i trzeciorzò dowego piò tra wodonoñ nego wymagajô  uzdatniania 

w zwiô zku z ponadnormatywnô  zawartoñ ciô  manganu i ó elaza. Lokalnie w rejonie Zdzieszo-
wic woda trzeciorzò dowego piò tra wodonoñ nego zawiera ponadnormatywnô  zawartoñ û  siar-
czanów, lokalnie i okresowo sporo azotanów (do ponad 10 mg/dm3), azotynów (do 0,9 
m/dm3) oraz ma duó ô  twardoñ û  i mineralizacjò .  
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Charakterystykþ  głównych zbiorników wód podziemnych wymagajÿ cych szczególnej 
ochrony, wystþ pujÿ cych na obszarze gminy Zdzieszowice i stanowiÿ ce � ródło zaopatrzenia 
w wodþ  dla gminy przedstawiono w tabeli nr 16.  

 
Tabela 16.  Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) na terenie gminy Zdzieszowice. 

Powierzchnia [km 2] 
Lp. 

Nr 
zbior
nika  

Nazwa zbiornika Wiek*  

�
rodo-

wisko 
GZWP ONO OWO ONO+ 

OWO 

�
r.gł � b. 
[m] 

Za-
soby 
[tys.
m3/d]  

Uwagi 

1 332 
Subniecka K� dzie-
rzyn-Głubczyce  Tr,Q por.  

 
1980 

 
631 799 1440 80-120 75 

Na obszarze 
woj. opolskiego 
znajduje si�  oko-
ło 80% po-
wierzchni zbior-
nika, pozostała 
cz� � �  na terenie 
woj. � l� skiego 

2 333 Zbiornik Opole-
Zawadzkie  

T2 szcz.-
kras.  

750 750 - 750 120-240 194 - 

3 335 
Zbiornik Krapkowi-
ce-Strzelce Opol-
skie  

T1 
szcz.-
por.  

2 050 - 1000 1000 100-600 142 - 

RAZEM: 4780 1381 1799 3190  411 - �
ródło: Obja	 nienia mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagaj
 cych szczególnej 

ochrony, A.S.Kleczkowski, 
*Q- czwartorz� d, Tr – trzeciorz� d, T 1– trias dolny (pstry piaskowiec), T2 – trias 	 rodkowy (wapie�  muszlowy) 

3.3.1.2. Uj cia wód podziemnych eksploatowane na terenie gminy. 
 

W chwili obecnej dla zaopatrzenia gminy Zdzieszowice eksploatowane sÿ  nastþ pujÿ -
ce ujþ cia wodne: 

 
Uj� cie wody Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o.  w Zdzieszowicach  
 

Studnie ujþ cia wodnego Zakładów Koksowniczych ujmujÿ  wodþ  z trzeciorzþ dowego, 
sarmackiego poziomu wodono� nego GZWP 332 Subniecka Kþ dzierzy� sko - Głubczycka. 
Poziom ten cechuje siþ  napiþ tym, artezyjskim i subartezyjskim zwierciadłem wody. Ujþ cie 
zasilane jest poprzez infiltracjþ  wód opadowych na obszarze wychodni. � rednia wydajno� �  
studni waha siþ  od 44.4 do 100 m3/h. Współczynniki filtracji sÿ  rzþ du 0,00001 – 0,00005 
m/sek. 

  
W skład ujþ cia wodnego wchodzÿ  studnie pracujÿ ce dla potrzeb komunalnych miasta i 

celów socjalno – bytowych Zakładów Koksowniczych oraz studnie pracujÿ ce dla celów tech-
nologicznych Zakładów. 

 
Ujþ cie obsługujÿ ce wodociÿ g komunalny miasta i gminy Zdzieszowice stanowi 5 studni 

o numerach: 1A, 2b, 3 P bis, 3 P bis 2 i studnia awaryjna 1a, o maksymalnych wydajno-
� ciach eksploatacyjnych od 91.0 do 100 m3/h, przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyj-
nych ujþ cia w kat. „B” wynoszÿ cej Qe = 474.0 3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym 
� R.III-MJP-6811-55/03 z listopada 2003 r. pobór wody wynosi Qmaxh = 400 m3/h,  Q� rh = 270 
m3/h i Q� rd = 6480 m3/d.  

 
Uj� cie pracuj� ce dla potrzeb technologicznych Zakładów stanowi 9 studni o numerach: 

3B bis, 4B bis, 6B bis, 7B, 8B bis, 9B, 10B bis, 2P i studnia awaryjna 11R, o maksymalnych 
wydajno� ciach eksploatacyjnych od 44.4 do 100 m3/h, przy zatwierdzonych zasobach eks-
ploatacyjnych uj� cia w kat. „B” wynosz� cej Qe = 720.6 3/h.  

Zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym � R.III-MJP-6811-55/03 z listopada 2003 r. 
pobór maksymalny wynosi Qmaxh = 620 m3/h,  Q� rh = 294 m3/h i Q� rd = 7056 m3/d.  
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Uj� cie wody Kr � pna - Rozwadza  

Uj� cie wody Kr� pna - Rozwadza eksploatuje trzeciorz� dowy poziom wodono� ny, wy-
kształcony w postaci piasków drobno i � rednioziarnistych oraz pylastych, za pomoc�  dwóch 
studni wierconych nr 2a i 3, zlokalizowanych w miejscowo� ci Kr� pna, na działce nr 545, przy 
ulicy Cegielnianej. Gł� boko� �  studni 32.0 – 51.0 m ppt., warstwa wodono� na wyst� puje na 
gł� boko� ci 22.7 i 28.5 m ppt. Współczynnik filtracji wynosi od 0.00004 do 0.00005 m/s.  

 
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne uj� cie wody z utworów trzeciorz� dowych, wy-

nosz� , zgodnie z decyzj�  znak O� -II-7520-6/9/96 z 22 stycznia 1996 r. w kat. „B” - Qe = 27.0 
m3/h przy depresji 6.0 – 12.5 m ppt.  

 
Zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym O� .III-6210/316/95/96 z 29 stycznia 1996 

r. pobór maksymalny wynosi Qmaxh = 26.4 m3/h,  Qmaxd = 738 m3/d i Q� rd = 582 m3/d. Uj� cie 
obsługuje mieszka ców miejscowo� ci Kr� pna i Rozwadza. 

 
Uj� cie wody Raszowa - Januszkowice  
 

Uj� cie wody Raszowa – Januszkowice eksploatuje trzeciorz� dowy poziom wodono-
� ny, wykształcony w postaci piasków drobno i � rednioziarnistych oraz pylastych, za pomoc�  
studni wierconej nr 1, zlokalizowanej w miejscowo� ci Raszowa, gmina Le� nica. Uj� cie pracu-
je dla potrzeb wodoci� gu grupowego Raszowa – Januszkowice. 

 
Zasoby eksploatacyjne uj� cia zatwierdzone zostały decyzj�  Ministra Ochrony � rodo-

wiska, Zasobów Naturalnych i Le� nictwa znak KDH/013/5309/89 z dnia 7.04.1988 r. zatwier-
dzaj� c�  regionaln�  dokumentacj�  hydrogeologiczn�  zasobów wód podziemnych z utworów 
trzeciorz� dowych i gł� bokich poziomów czwartorz� dowych K� dzierzyn – Ko! le - Zdzieszowi-
ce w kat. „B” w ilo� ci 5000 m3/h (120 000 m3/d).  

 
Zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym O� .II/7211/126/87 z 14 pa! dziernika 1987 r. 

pobór maksymalny uj� cia wynosi Qmaxh = 93.0 m3/h,  Qmaxd = 2046 m3/d, przy zatwierdzonych 
zasobach eksploatacyjnych w kat. „B” - Qe = 93.0 m3/d.  
 
Uj� cie wody Oleszka  

 
Uj� cie wody Oleszka eksploatuje triasowy poziom wodono� ny, za pomoc�  dwóch 

studni wierconych nr 1 (podstawowej) i nr 2 (awaryjnej), dla potrzeb wodoci� gu grupowego 
”Oleszka”, zaopatruj� cego wsie Oleszka, " yrowa i Jasiona. Uj� cie zlokalizowane jest terenie 
przysiółka Skały (dawne PGR). Gł� boko� �  studni 67.0 – 75.0 m ppt., współczynnik filtracji 
wynosi od 0.00016 do 0.00017 m/s.  

 
Zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym O� .III-6210/21/96 z 16 kwietnia 1996 r. po-

bór maksymalny wynosi Qmaxh = 32.0 m3/h,  Qmaxd = 348 m3/h i Q� rd = 271 m3/d, przy zatwier-
dzonych zasobach eksploatacyjnych w kat. „B” wynosz� cych 32.0 m3/h. 
 

3.3.1.3. Jako# $  wód podziemnych 
 

Wody podziemne na terenie gminy Zdzieszowice badane s�  w ramach krajowego 
monitoringu jako� ci zwykłych wód podziemnych w otworze badawczym w Zdzieszowicach. 
Pod wzgl� dem jako� ciowym odpowiadaj�  one � redniej jako� ci wód (II). W granicach przewi-
dzianych dla I i Ib klasy (wody najwy% szej i wysokiej jako� ci) mie� ciły si�  m. inn. oznaczenia 
zwi� zków azotowych, chlorków, fosforu, siarczanów, substancji rozpuszczonych, wapnia. W 
granicach przewidzianych dla II klasy mie� ciły si�  oznaczenia fosforanów, manganu i % elaza 
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ogólnego, przy czym z uwagi na podwy' szona zawarto( )  zwi* zków ' elazowo – mangano-
wych woda wymaga prowadzenia procesów uzdatniaj* cych.  

 
Tabela 17. Charakterystyka sieci i wska + niki rezultatów bada ,  w sieci krajowej monitoringu 
wód podziemnych na obszarze województwa opolskiego.  

Wska - niki zaliczaj . ce 
wod /  do klasy jako 0 ci 

Lp.  Lokalizacja 
Przynale 1 no 0 2  
administracyj-

na 

 
Uj / ta war-
stwa wo-
dono 0 na 

Gł/ boko 0 2  
zalegania 
zw. wody 

Klasa 
czy-

sto 0 ci 
wody 

 
Klasa II 

Nie odpo-
wiada kry-
teriom wo-
dy pitnej 

Obsza-
ry 

GZWP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Zdzieszowice Zdzieszowice trzeciorz3 d 74.5 II Mn, Fe, 

PEW, St 
Mn, Fe 332 

4
ródło:  Stan 5 rodowiska w województwie opolskim w roku 2002. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 6 rodowiska w Opolu, 2003 r.  

*Mn – mangan, Fe – 7 elazo ogólne, PEW – przewodno5 8  elektryczna, St - stront 

 
Powy9 sz:  ocen;  jako< ci wód podziemnych przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringu krajowego, bazuj: cego na dotychczasowym Rozporz: dzeniu Ministra Ochrony =
rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le< nictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfi-

kacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiada>  < cieki wprowadzane do wód lub do 
ziemi. (Dz. U. Nr 50, poz. 501). 
 

Pod wzgl? dem jako( )  wód ujmowanych przez wodoci* gi dla celów u' ytkowych, ba-
dania prowadzone na terenie uj? cia wody w Zdzieszowicach wykazuj* , ' e spełniaj*  one kry-
teria II i III klasy, jednak w roku 2002 w przypadku azotu amonowego stwierdzono przekro-
czenie warto( ci dopuszczalnych dla wody pitnej. 
 
Tabela 18. Jako @ A  wód podziemnych, ujmowanych dla celów u B ytkowych. 

Najwy 1 sze warto 0 ci oznacze C  w latach 2000 - 2002 Lp.  Lokalizacja studni 
i u 1 ytkownik 

Nr otworu 
i stratygrafia ChZTMn Azot amonowy 1 elazo 

1 2 3 4 5 6 
1 ZK Zdzieszowice 3Pbis 2 - T 6.63 – 15.08 8.16 1.90 – 4.27 
2 ZK Zdzieszowice 2b 6.95 – 11.69 5.40 1.10 – 1.47 

   

3.3.2. Wody powierzchniowe. 

3.3.2.1. Główne cieki wodne i przepływy charakterystyczne. 
 

Gmina Zdzieszowice pod wzgl? dem hydrograficznym w cało( ci poło' one jest w zlew-
niach cz* stkowych potoków Anka, Padół, Cegielnia oraz w zlewni bezpo( redniej rzeki Odra.  

 
 Re' im hydrologiczny rzeki Odry w Zdzieszowicach jest całkowicie przeobra' ony 

przez sterowanie przepływami na ( luzach rzecznych na powy' ej gminy. Stany ni' ówkowe 
charakterystyczne s*  dla pory zimowej (styczeD  – luty), okresy wy' ówek wyst? puj*  w okresie 
wzmo' onych opadów letnich (VI – VIII).  

3.3.2.2. Zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych. 
 

 Zasoby dorzecza Górnej Odry s*  o około 30% ni' sze od zasobów wodnych dorzecza 
Górnej Wisły. Rzeka Odra nale' y do rzek najmniej zasobnych ( rodkowej Europy. Zasoby bi-
lansowe rzek województwa opolskiego okre( lone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej Oddział we Wrocławiu wynosz*  866 mln m3 w roku normalnym i około 464 mln m3 w 
roku suchym. Zasoby te s*  niekorzystnie rozło' one w czasie i przestrzeni. Deficyt wód wy-
st? puje w okresie najwi? kszego zapotrzebowania na wod? , w okresie wegetacyjnym, a okre-
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sy nadmiaru wody, prowadzF ce do wezbraG  i powodzi, wystH pujF  w okresach wczesnowio-
sennych i letnich. 

 
Z uwagi na brak pomiarów przepływów charakterystycznych na terenie gminy, podsta-

wowe dane hydrologiczne okreI lono na podstawie punktów zlokalizowanych powyJ ej i poni-
J ej gminy. WielkoI ci te przedstawiono w tabeli nr 19.  
 
Tabela 19. Przepływy i zasoby dyspozycyjne rzeki Odra w  przekroju Ko K le i Krapkowice. 

przepływ w m 3/s 
lp. nazwa cieku, przekrój 

(recyprent) 
powierzchnia 
zlewni  w km 2 bilansowy nienaru-

szalny 
dyspozy-

cyjny 

zasoby dys-
pozycyjne 
dm 3/rok 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Odra – KoL le 9 174,0 13,85 7,24 6,61 208 4553 
2. Odra – Krapkowice 10 721,0 16,20 8,46 7,74 244 089 M
ródło: Gospodarka wodno-N ciekowa dla planu regionalnego województwa opolskiego, J.Król, Opole 1994 r. 

 

3.3.2.3. JakoO P  wód powierzchniowych. 
 

JakoI Q  wód powierzchniowych cieków wodnych przepływajF cych przez gminH  Zdzie-
szowice kontrolowana jest w ramach monitoringu podstawowego i regionalnego. Na terenie 
gminy Zdzieszowice badania monitoringowe wód płynF cych w latach 2001 – 2003 realizo-
wane były w 1 przekroju kontrolno – pomiarowym sieci podstawowej oraz w 3 przekrojach 
sieci regionalnej. Wyniki badaG  przeprowadzonych w ramach sieci monitoringu podstawowe-
go przedstawiono w tabeli nr 20. 
 
Tabela 20. Wyniki klasyfikacji wód powierzchniowych kontrolowanych w ramach monitoringu 
podstawowego za rok 2001 - 2002 na podstawie st R S eT  U rodkowych. 

Lp. Nazwa cieku - przekrój 

Wska V niki* zanieczysz-
czenia, dla których st W -X
enia obliczeniowe oce-

niono jako N 

 
Wyniki klasyfikacji** 

1. 2. 3. 4. 
1. ODRA – Przewóz AY N 
2. ODRA – Zdzieszowice E,S,AY N 
3. ODRA – Krapkowice E,S,AY N 
4 Potok Padół – Januszkowice - III 
5 Potok Anka – Zdzieszowice MC N 
6 Potok Cegielnia - Kr W na - III M
ródło: Stan N rodowiska w Województwie Opolskim – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Y rodowiska w Opolu, 2003. 

Stan N rodowiska w Województwie Opolskim – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Y rodowiska w Opolu, 2003. 
* E – PEW, S – sód, AY – azot azotynowy, MC – miano Coli 
** N – nie odpowiada kryteriom klasy III 

 
PowyZ sz[  ocen\  jakoO ci wód podziemnych przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringu krajowego, bazuj[ cego na dotychczasowym Rozporz[ dzeniu Ministra Ochrony ]
rodowiska, Zasobów Naturalnych i LeO nictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfi-

kacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadaP  O cieki wprowadzane do wód lub do 
ziemi. (Dz. U. Nr 50, poz. 501). 
 

W tabeli nr 21 przedstawiono wyniki dokonanej oceny wód na podstawie stH J eG  cha-
rakterystycznych, przyjmujF c jako podstawH  oceny wynik najgorszy. OkreI lony rodzaj zanie-
czyszczeG  charakteryzujF  nastH pujF ce grupy parametrów: 

− substancje biogenne: azot amonowy, azot azotynowy, azot ogólny, fosforany, fosfor 
ogólny 

− substancje organiczne charakteryzowane przez: BZT5, ChZT, tlen rozpuszczony 
− zasolenie : zawartoI Q  chlorków, siarczanów i substancji rozpuszczonych 
− zawiesiny, 



Program ochrony ^ rodowiska dla gminy Zdzieszowice 

Prawa autorskie INTEREKO  46  

− stan sanitarny: warto_ `  Miana Coli, 
− przewodno_ `  eloktrolityczna 

 
 
Tabela 21. Wyniki bada a  przeprowadzonych w ramach monitoringu podstawowego (st b c enia 
ekstremalne). 

substancje 
biogenne 

substancje 
organiczne 

zasolenie zawiesiny 
ogólne 

stan sani-
tarny lp. nazwa rzeki – przekrój pomia-

rowy 
1999 2001 1999 2001 1999 2001 1999 2001 1999 2001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ODRA – Przewóz N N II I III III N N N N 
2. ODRA – Zdzieszowice N N II I N N N N N III 
3. ODRA – Krapkowice N N I I N N N N N III 

  d ródło: Stan e rodowiska w Województwie Opolskim w roku 2001. Wojewódzki Inspektorat Ochrony f rodowiska w Opolu, 2002 r. 
 

 Z przedstawionych danych charakteryzujg cych stopieh  zanieczyszczenia wód po-
wierzchniowych na obszarze województwa opolskiego wynika, i e jako_ `  wód rzeki Odry i jej 
dopływów na terenie gminy Zdzieszowice wykazuje ponadnormatywne stj i enia zanieczysz-
czeh , które sg  wynikiem procesów degradacji zachodzg cych w zlewni rzeki. Jako_ `  wód 
okre_ lona na podstawie badah , poza substancjami organicznymi, nie odpowiada obowig zu-
jg cym (w chwili badania) normom jako_ ciowym wody, a ogólny stan sanitarny klasyfikowa`  
moi na jako odpowiadajg cy normom III klasy. 

3.3.2.3.1. Odra 
 Stan jako_ ciowy wód powierzchniowych w przekroju Zdzieszowice wykazuje najwyi -

sze warto_ ci na odcinku opolskim z uwagi na uwzglj dnienie oddziaływah  prawobrzei nych 
dopływów (Bierawka, Kłodnica, Kanał Gliwicki). Dla wij kszo_ ci oznaczeh  azotu azotynowe-
go, PEW i sodu (85 % oznaczeh ) wystj powały objawy trwałego, nadmiernego zanieczysz-
czenia wód. Z nieco nii szg  czj stotliwo_ cig  rejestrowano przekroczenia warunków norma-
tywnych klasy III dla chlorków, potasu, substancji rozpuszczonych, i elaza ogólnego, miedzi i 
zanieczyszczeh  bakteriologicznych (Miano Coli). Wyniki badah  tlenu rozpuszczonego, CZN, 
siarczanów, azotu azotynowego i ogólnego utrzymywały sij  na poziomie I klasy czysto_ ci.  

 
Tabela 22. Wyniki bada a  wód rzeki Odry w przekroju Zdzieszowice na podstawie w arto k ci eks-
tremalnych i przeci b tnych w latach 2001 – 2003. 

Wyniki bada l  Lp. Wska m nik zanieczyszczenia 
2001 2002 

1 2 3 4 
1 Tlen rozpuszczony 7.4 

                             9.8 
6.6 
                            10.1 

2 BZT5 8.4 
                             3.5 

5.3 
                              3.7 

3 CZN 16.7 
                             7.7 

9.3 
                              7.5 

4 Substancje rozpuszczone 1366 
                          1015 

1405 
                             979 

5 Chlorki 483 
                            360 

494 
                             333 

6 Siarczany 190 
                            128 

168 
                             116 

7 PEW 2330 
                          1844 

2380 
                           1637 

8 Azot amonowy 1.94 
                           0.99 

2.18 
                            0.52 

9 Azot azotynowy 0.285 
                         0.134 

0.296 
                          0.116 

10 Azot azotanowy 7.2 
                             2.5 

4.3 
                              2.8 

11 Azot ogólny 9.5 
                             4.5 

6.0 
                              4.4 

12 Fosforany 1.22 
                           0.56 

0.80 
                            0.38 

13 Fosfor ogólny 0.75 
                           0.28 

0.33 
                            0.25 
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o
ródło: Stan p rodowiska w Województwie Opolskim w roku 2002.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony q rodowiska w Opolu, 2003 r. 
9.50 – wartop r  ekstremalna 
0.56 – wartop r  przecis tna  
1.22 – nie odpowiada normom 

 

3.3.2.3.2. Potok Padół. 
 

Wit kszou v  wyników oznaczew  Miana Coli, x elaza ogólnego, zawiesiny, azotu azotyno-
wego i fosforu ogólnego sygnalizowała utrzymywanie sit  granicach III klasy czystou ci wód, a 
w przypadku BZT5, substancji rozpuszczonych i fosforanów uzyskiwano wartou ci kwalifikujy -
ce do II klasy. Analiza porównawcza wskazuje na postt pujy cy  poprawt  jakou ci wód, przeja-
wiajy cy  sit  wynikami BZT5, substancji rozpuszczonych, azotu amonowego, azotu azotyno-
wego i fosforanów.  
 
Tabela 23. Wyniki bada z  wód Potoku Padół w Januszkowicach na podstawie wart o{ ci ekstre-
malnych i przeci | tnych w latach 1997 – 2001. 

Wyniki bada }  Lp. Wska ~ nik zanieczyszczenia 
1997 2001 

1 2 3 4 

1 Tlen rozpuszczony 8.4 
                                  10.4 

8.0 
                       10.1 

2 BZT5 
4.6 

                        3.4 
4.3 

                        1.7 

3 Substancje rozpuszczone 765 
                       642 

714 
                       374 

4 Zawiesina  101 
                        14 

119 
                         12 

5 Azot amonowy 1.03 
                      0.59 

0.53 
                      0.30 

6 Azot azotynowy 0.17 
                    0.046 

0.04 
                    0.025 

7 Fosforany 0.51 
                      0.18 

0.33 
                      0.14 

8 Fosfor ogólny 2.30 
                      0.35 

0.38 
                      0.11 

9 � elazo ogólne 0.96 
                      0.55 

2.51 
                      0.48 

10 Miano Coli 0.0001 
                   0.0004 

0.004 
                    0.040 

 o
ródło: Stan p rodowiska w Województwie Opolskim w roku 2001 i 2002.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony q rodowiska w Opolu, 2002 r. i 2003 r.  
Komunikat WIOq  Opole nr 2/OP/03 z 2003 r. 
9.50 – wartop r  ekstremalna 
0.56 – wartop r  przecis tna  

 

 

3.3.2.3.3. Potok Anka. 

 
Wit kszou v  wyników oznaczew  Miana Coli sygnalizowała ponadnormatywne zanieczysz-

czenie bakteriologiczne wód w odcinku uju ciowym do Odry i okresowo nadmierny  zawartou v  
azotu azotynowego, zawiesiny ogólnej, x elaza i fosforu ogólnego. Incydentalnie wyx sze od 
wartou ci normatywnych były oznaczenia BZT5 i tlenu rozpuszczonego. Analiza porównawcza 
wskazuje na postt pujy cy  poprawt  jakou ci wód, przejawiajy ca sit  wynikami BZT5, substancji 
rozpuszczonych, azotu amonowego, azotu azotynowego, fosforanów i Miana Coli.  
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Tabela 24. Wyniki bada �  wód Potoku Anka w Zdzieszowicach na podstawie warto � ci ekstre-
malnych i przeci � tnych w latach 1997 – 2001. 

Wyniki bada �  Lp. Wska � nik zanieczyszczenia 
1997 2001 

1 2 3 4 

1 Tlen rozpuszczony 5.4 
                                     7.0 

5.2 
                                     8.0 

2 BZT5 
9.7 
                                     5.4 

6.1 
                                     2.6 

3 Substancje rozpuszczone 647 
                                    587 

625 
                                    520 

4 Zawiesina  40 
                                      20 

157 
                                      10 

5 Azot amonowy 7.20 
                                   2.96 

1.76 
                                   0.88 

6 Azot azotynowy 0.21 
                                 0.169 

0.10 
                                 0.048 

7 Fosforany 0.87 
                                   0.24 

0.18 
                                   0.09 

8 Fosfor ogólny 5.70  
                                   2.57 

0.49 
                                   0.12 

9 � elazo ogólne 4.03 
                                   1.27 

5.42 
                                   1.46 

10 Miano Coli 0.0002 
                                 0.003 

0.002 
                                 0.009 �

ródło: Stan � rodowiska w Województwie Opolskim w roku 2001 i 2002.  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony � rodowiska w Opolu, 2002 r. i 2003 r.  
Komunikat WIO�  Opole nr 2/OP/03 z 2003 r. 
9.50 – warto� �  ekstremalna 
0.56 – warto� �  przeci� tna  

 

3.3.2.3.4. Potok Cegielnia. 

 
Wi� kszo� �  wyników oznacze�  Miana Coli, BZT5, substancji rozpuszczonych, zawiesiny 

ogólnej i � elaza ogólnego wskazuje na wysok�  jako� �  wód powierzchniowych potoku. Istnie-
j� ce tendencje poprawy jako� ci wody w stosunku do roku 1997 wyst� puj�  szczególnie wy-
ra� nie w przypadku BZT5, substancji rozpuszczonych, zwi� zków azotu i bakteriologii.  
 
Tabela 25. Wyniki bada �  wód Potoku Cegielnia w Kr � pnie na podstawie warto � ci ekstremal-
nych i przeci � tnych w latach 1997 – 2001. 

Wyniki bada �  Lp. Wska � nik zanieczyszczenia 
1997 2001 

1 2 3 4 

1 Tlen rozpuszczony 6.2 
                                       8.8 

4.8 
                                        7.6 

2 BZT5 
3.0 
                                       1.8 

5.0 
                                        1.2 

3 Substancje rozpuszczone 473 
                                      441 

448  
                                       418 

4 Zawiesina  55   
                                          7 

12 
                                         10 

5 Azot amonowy 0.75 
                                     0.41 

1.13 
                                      0.30 

6 Azot azotynowy 0.07 
                                     0.04 

0.06 
                                    0.035 

7 Fosforany 0.13 
                                     0.06 

0.30 
                                      0.05 

8 Fosfor ogólny 5.76 
                                     0.79 

0.18 
                                      0.04 

9 � elazo ogólne 0.89 
                                     0.46 

0.58 
                                      0.44 

10 Miano Coli 0.010 
                                   0.200 

0.004 
                                    0.400 �

ródło: Stan � rodowiska w Województwie Opolskim w roku 2001 i 2002.  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony � rodowiska w Opolu, 2002 r. i 2003 r.  
Komunikat WIO�  Opole nr 2/OP/03 z 2003 r. 
9.50 – warto� �  ekstremalna 
0.56 – warto� �  przeci� tna  
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3.3.2.4. Ocena jako� ci wód według wymaga�  Unii Europejskiej. 
 

Ocen�  jako� ci wód przedstawiono w tabeli nr 26 na podstawie danych z Instytutu Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu. Ocena wykazuje, � e stan czysto� ci wód 
powierzchniowych w rejonie gminy Zdzieszowice jest niezadowalaj� cy, a wody nie spełniaj�  
kryteriów jako� ciowych zarówno w przypadku ich wykorzystania dla celów wodoci� gowych, 
rekreacyjnych i dla hodowli ryb.  
 
Tabela 26. Ocena jako � ci wód wg wymaga �  UE w przekrojach pomiarowo-kontrolnych monito-
ringu krajowego i regionalnego rok 1999 lub 2000, w g wymaga �  dyrektywy 75/440/WE i Rozpo-
rz � dzenia Ministra � rodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. 

wyniki oceny przydatno � ci wód według : 
norm wymaganych norm zalecanych 

lp. rzeka km biegu 
rzeki dla wo-

doci � -
gów 

dla ryb dla re-
kreacji 

dla wo-
doci � -
gów 

dla ryb dla re-
kreacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Odra – ppk. Zdzieszo-
wice 

108,3 A3* non non non non non 

2. Odra – ppk. Krapkowi-
ce 

126,2 A3* non non non non non  
ródło: Charakterystyka stanu zanieczyszczenia rzek na obszarze RZGW we Wrocławiu w 2000 roku. Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu. 
- kategoria A1 – wymagane proste uzdatnianie fizyczne oraz dezynfekcja, 
- kategoria A2 – wymagane normalne uzdatnianie fizyczne i chemiczne oraz dezynfekcja, 
- kategoria A3 – wymagane wysokosprawne uzdatnianie fizyczne i chemiczne, rozszerzone uzdatnianie oraz dezynfekcja. 

 
 

3.4. Gospodarka wodno – � ciekowa 

3.4.1. Zaopatrzenie w wod ¡ . 

3.4.1.1. Wody podziemne.  

 
Miasto i Gmina Zdzieszowice zaopatrywane s�  w wod�  z uj� ¢  wód podziemnych, 

czerpi� cych wod�  z utworów triasowych i trzeciorz� dowych. Zaopatrzenie gminy w wod�  
opiera o cztery uj� cia wody (w tym uj� cie w Raszowej, poło� one na terenie gminy Le� nica), 
zaopatruj� ce wodoci� gi grupowe: 
 

• uj� cie komunalne wody Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. w Zdzie-
szowicach, zaopatruj� ce w wod�  miejscowo� ¢  Zdzieszowice, o ł� cznej wydajno� ci 
Qmaxh= 400 m3/h,  Q£ rh= 270 m3/h i Q£ rd= 6480 m3/d ze stacj¤  uzdatniania wody o wy-
dajno¥ ci 304.0 m3/h 

• uj¦ cie wody Kr¦ pna, zaopatruj¤ ce w wod¦  miejscowo¥ ci Kr¦ pna i Rozwadza, o ł¤ cz-
nej wydajno¥ ci Qmaxh= 26.4 m3/h,  Qmaxd= 738 m3/d i Q£ rd= 582 m3/d, ze stacj¤  uzdat-
niania wody o wydajno¥ ci 40.0 m3/h  

• uj¦ cie wody Raszowa, zaopatruj¤ ce w wod¦  miejscowo¥ §  Januszkowice, o ł¤ cznej 
wydajno¥ ci Qmaxh= 93.0 m3/h,  Qmaxd= 2046, ze stacj¤  uzdatniania wody o wydajno¥ ci 
60.0 m3/h 

• uj¦ cie wody Oleszka, zaopatruj¤ ce w wod¦  miejscowo¥ ci Oleszka, Jasiona i ¨ yrowa, 
o ł¤ cznej wydajno¥ ci Qmaxh= 32.0 m3/h,  Qmaxd= 348 m3/d i Q£ rd= 271 m3/d, ze stacj¤  
uzdatniania wody o wydajno¥ ci 22.0 m3/h 
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Tabela 27. Wydajno ª «  (wg pozwole ¬  wodno – prawnych) i zdolno ª ci produkcyjne uj  «  wód 
podziemnych gminy Zdzieszowice.  

Wydajno ® ¯  uj ° ¯  
wody Lp Gmina Lokalizacja  

max 
[m 3/h] 

® r. 
[m 3/d] 

Wydaj-
no ® ¯  SUW 

[m 3/d] 

Uj ° cia gmin 
o® ciennych 
obsługuj ± ce 

gmin °  

Miejscowo ® ci 
obsługiwane przez 

wodoci ± g 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Zdzieszowi-
ce 

 
400.0 

 

 
6 480 

 
7 296 - Zdzieszowice 

Kr² pna  
 

26.4 
 

582 40 
 
- 

Kr² pna - Rozwadza 

 
Raszowa  

 
93.0 

 

 
2 046 

 
60 

 
Raszowa 

 (gmina Le³ ni-
ca) 

 
Raszowa - Janusz-
kowice 

 
1. 

 
Z

dz
ie

sz
ow

ic
e 

Oleszka 
 

32.0 
 

 
271 

 
22 

 
- 

 
Oleszka, Jasiona, ´

yrowa 

 Razem 
 

551.4 
 

 
9 379 

 
7 418 - - 

µ
ródło: dane ZGKiM Zdzieszowice oraz Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. 

 
 

3.4.1.1.1. Sie¶  wodoci· gowa. 

 
 Rozprowadzanie wody na terenie gminy prowadzone jest przy wykorzystaniu sieci 

wodoci· gowej zarz· dzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzie-
szowicach. Pobierana na uj¸ ciach i uzdatniana w stacjach uzdatniania w Kr¸ pnie, Raszowej, 
Oleszce i Zdzieszowicach woda, tłoczona jest pod ci¹ nieniem do sieci wodoci· gowej po-
szczególnych wodoci· gów.  

 
Sie¶  wodoci· gowa gminy obejmuje nast¸ puj· ce wodoci· gi: 
 

1. Wodoci· g Kr¸ pna – wodoci· g wykonany z rur PCV w latach 1991 – 1994, w bardzo 
dobrym stanie technicznym. Długo¹ ¶  sieci wodoci· gowej 7 700 m, przekroje φ 80, 
100 i 150 mm. Ilo¹ ¶  przył· czy 170 szt. 

2. Wodoci· g Rozwadza - wodoci· g wykonany z rur PCV w latach 1991 – 1993, w do-
brym stanie technicznym. Długo¹ ¶  sieci wodoci· gowej 11 800 m, przekroje φ 80, 100 
i 150 mm. Ilo¹ ¶  przył· czy 247 szt. 

3. Wodoci· g Januszkowice - wodoci· g wykonany z rur PCV w latach 1988 – 1994, w 
dobrym stanie technicznym. Długo¹ ¶  sieci wodoci· gowej 14 900 m, przekroje φ 80, 
100 i 150 mm. Ilo¹ ¶  przył· czy 272 szt. 

4. Wodoci· g Oleszka - wodoci· g wykonany z rur PCV w latach 1974 – 1984 oraz w 
1995 r., w dostatecznym stanie technicznym. Długo¹ ¶  sieci wodoci· gowej 10 483 m, 
przekroje φ 80, 100 i 150 mm. Ilo¹ ¶  przył· czy 80 szt. 

5. Wodoci· g Jasiona - wodoci· g wykonany z rur PCV w latach 1974 – 1982, w dosta-
tecznym stanie technicznym. Długo¹ ¶  sieci wodoci· gowej 3 900 m, przekroje φ 50, 80 
i 100 mm. Ilo¹ ¶  przył· czy 83 szt. 

6. Wodoci· g º yrowa - wodoci· g wykonany z rur PCV, » eliwa i stali, o zró» nicowanym 
stanie technicznym b.dobrym – 3085 m, dobrym – 12 380 m, dostatecznym – 12 655 
m, złym – 1310 m, bardzo złym – 600 m). Ł· czna długo¹ ¶  sieci wodoci· gowej na te-
renie miasta wynosi 30 030 m, przekroje φ 80, 100, 125, 150 i 200 mm. Ilo¹ ¶  przył· -
czy 1061 szt. (wg listy odbiorców – 1291 st.).  
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 Ogólnie na sie½  wodoci¾ gow¾  gminy składaj¾  si¿ : 
- sie½  wodoci¾ gowa o długoÀ ci ok. 88.1 km, zapewniaj¾ ca obsług¿  ok. 14.0 tys. 

uÁ ytkowników (stanowi to ok. 77.0 % mieszkaÂ ców gminy, w tym miasta 30 
%), 

- przył¾ cza wodoci¾ gowe w iloÀ ci 1988 szt., 
- 3 stacje uzdatniania wody (oraz SUW na terenie ZK „Zdzieszowice”) 

 
Tabela 28. Stan infrasrtuktury wodoci Ã gowej i wielko Ä Å  zuÆ ycia wody na terenie gminy Zdzie-
szowice, 2002 r.  

zu Ç ycie wody w gospodarstwach domo-
wych lp. długo È É  sieci wodoci Ê gowej 

[km] 

stopie Ë   
zwodoci Ê gowania 

[%] ogółem 
[tys. m 3] 

na mieszka Ë ca 
[m 3/osob Ì ] 

1 2 3 4 5 
1. 88.1 77.0 529.6 29.1 Í
ródło: Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2002 r. UrzÎ d Statystyczny Opole, 2003 r.  

 

3.4.1.1.2. Pobór wody. 

 
Zaopatrzenie w wod¿  dla celów komunalnych na terenie gminy Zdzieszowice w roku 

2003 w pełni pokrywało potrzeby mieszkaÂ ców oraz zakładów przemysłowych i usługowych. 
W okresie lat 2001 – 2003 zaznacza si¿  wyraÏ na tendencja wzrostu wydobycia wody przez 
poszczególne uj¿ cia eksploatowane przez ZGKiM w Zdzieszowicach, przy niewielkich fluktu-
acjach w zakupach wody z uj¿ ½  ZK „Zdzieszowice”.  

 
Procesowi temu towarzyszy proporcjonalny wzrost sprzedaÁ y wody dla potrzeb poszcze-

gólnych sołectw i gminy LeÀ nica, przy równoczesnym spadku sprzedaÁ y wody na terenie 
miasta Zdzieszowice. Niepokoj¾ cym sygnałem s¾  utrzymuj¾ ce si¿  bardzo wysokie straty 
eksploatacyjne, które wahały si¿  od 17.5 do 24.7 % wody pobieranej ogółem dla potrzeb 
komunalnych gminy. W roku 2003 nast¾ piła niewielka obniÁ ka dynamiki strat, jednak gene-
ralnie ich wielkoÀ ½  wskazuje na koniecznoÀ ½  podj¿ cia działaÂ  modernizacyjnych sieci. Struk-
tur¿  wykorzystania wody przedstawiono w tabeli nr 29.  

 
Tabela 29. Struktura sprzeda Æ y wody na terenie działania ZGKiM Zdzieszowice.  

lp. wyszczególnienie jedn. 
miary  

wyk. 
2001 

wyk. 
2002 

wyk. 
2003 

 
5:4 

 
6:5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Woda zakupiona od ZK „Zdzie-
szowice” 

tys.m3 617,89 729,59 665.26 1.181 0.912 

2. Wydobycie wody w ujÐ ciach 
ZGKiM Zdzieszowice 

tys.m3 183,81 193,66 208,64 1.054 1.077 

3. SprzedaÑ  wody ogółem tys.m3 661,14 695,64 684,21 1.052 0.984 
 w tym       
 - sołectwa tys.m3 111,36 116,88 145,05 1.050 1.241 
 - ZGL LeÒ nica tys.m3 36,00 40,02 47,14 1.112 1.178 
 - miasto tys.m3 513,77 538,75 492,02 1.049 0.913 

4. Straty tys.m3 140,56 227,62 189,69 1.619 0.833 
 
Í

ródło: Materiały własne ZGKiM Zdzieszowice.  

 
Ł¾ czny pobór wody pobieranej dla celów komunalnych gminy Zdzieszowice (z 

uwzgl¿ dnieniem zakupów od Zakładów Koksowniczych) w roku 2003 kształtował si¿  na po-
ziomie 873.9 tys. m3. 
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3.4.1.1.3. JakoÔ Õ  wody wodociÖ gowej. 

 
Woda ujmowana na uj× ciach wodociÖ gowych z uwagi na zanieczyszczenie zwiÖ zkami Ø

elaza i manganu wymaga uzdatnienia w celu zapewnienia warunków, jakim powinna odpo-
wiadaÕ  woda do picia, zgodnie z RozporzÖ dzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 
dnia 04.09.2000 r.  
Zwraca uwag× , 

Ø
e na uj× ciu wody w Oleszce ujmujÖ cej niezanieczyszczonÖ  wod×  z utworów 

pstrego piaskowca i podajÖ cÖ  jÖ  bez uzdatniania do odbiorców, stwierdza si×  okresowo 
wzrost zawartoÔ ci azotanów. Pod wzgl× dem bakteriologicznym, ujmowana woda nie wykazu-
je 

Ø
adnych oznak zanieczyszczenia. JakoÔ Õ  wody ujmowanej bezpoÔ rednio na uj× ciach wód 

oraz wprowadzanej do sieci wodociÖ gowej przedstawiona została w tabeli nr 30. 
 
Tabela 30. Jako Ù Ú  wód podziemnych ujmowanych na uj Û ciach zaopatruj Ü cych w miasto i gmi-
n Û  Zdzieszowice.  

SUW 
Kr Ý pna 

SUW 
Oleszka 

SUW 
Raszowa 

ZK Zdzieszowi-
ce uj Ý cie 

wska Þ nik j.m. 
warto ß ci 
dopusz-
czalne* surowa  uzdatn.  surowa  uzdatn.

** surowa  uzdatn.  surowa  uzdatn.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zapach  akcepto-
walny 

b.d. akcep-
towalny 

b.d. akcep-
towlny 

akcep-
towalny 

akcep-
towalny 

Z2SH2S 
akcep-
towalny 

m à tnoá â   mg/l 
SiO2 1 b.d. 0.6 b.d. 0.6 12.9 0.4 1.1 0.4 

barwa 
mg/ 
lPt 15 b.d. 1 b.d. 1 10 1 5 1 

przewodnoá â  
elektryczna 

ugSc
m-1 2500 b.d. 664 b.d. 711 586 583 579 597 

amoniak 
mg/l 
NH4 

0.5 b.d. nw b.d. nw 0.41 nw 0.41 < 0.13 

azotyny 
mg/l 
NO2 

0.5 b.d. 0.004 b.d. 0.004 0.013 0.009 < 0.017 < 0.017 

azotany mg/l 
NO3 

50 b.d. 2.61 b.d. 45.54 0.72 1.42 < 0.180 2.36 

ã
elazo 

mg/l 
Fe 

0,2 b.d. nw b.d. nw 0.72 nw 1.65 0.04 

mangan 
mg/l 
Mn 0,05 b.d. < 0.01 b.d. < 0.01 0.13 0.01 0.22 0.01 

odczyn  
 pH 6,5-9,5 b.d. 7.2 b.d. 7,3 7,2 6.9 6.9 6.9 

bakterie Coli 
w 100 cm3 
wody 

 0 b.d. 0 b.d. 0 0 0 0 0 

bakterie 
Esherischia 
Coli w 100 
cm3 wody 

 0 b.d. 0 b.d. 0 0 0 0 0 

ä
ródło: materiały ZGKiM w Zdzieszowicach 

*   dopuszczalne wartoå ci  
**  parametry wody u odbiorcy – woda bez uzdatniania podawana jest wprost do sieci wodociæ gowej 

 

3.4.1.2. Pobór wód powierzchniowych.  

 
Jedynym zakładem, który dla potrzeb technologicznych prowadzi pobór wody powierzch-

niowej sÖ  Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. Woda powierzchniowa pobierana 
jest z uj× cia brzegowego na rzece Odrze w km 109 + 950 i jest wykorzystywana głównie dla 
celów chłodniczych i przeciwpo

Ø
arowych.  
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Wielkoè é  poboru wód powierzchniowych i podziemnych (w tym dla celów zaopatrzenia w 
wodê  wodocië gów miejskich) na terenie Zakładów Koksowniczych przedstawiono w tabeli nr 
31. 

 
Tabela 31. Pobór wód podziemnych i powierzchniowych p rzez Zakłady Koksownicze „Zdzie-
szowice”. 

pobór roczny [tys. m 3/rok] 

lp. rodzaj wód 

wielko ì í  poboru 
okre ì lona w pozwole-
niu wodno – prawnym  

[m 3/d] 
2002 2003 

1 2  3 4 

1 woda podziemna 7 056 

2 479 
w tym dla celów zaopa-
trzenia ludnoî ci w wodï   

1 076.6 

2 428 
w tym dla celów zaopa-
trzenia ludnoî ci w wodï  

793.3 
2 woda powierzchniowa 21 900 3 293 4 377 ð
ródło: dane Wojewódzkiego Banku Emisji Zanieczyszczeñ . Urzò d Marszałkowski Opole.  

3.4.2. Odbiór i oczyszczanie ó cieków.  

Wytwarzane na terenie gminy Zdzieszowice è cieki odprowadzane së  do è rodowiska 
bë dô  to jako è cieki komunalne i przemysłowe, oczyszczone na oczyszczalni è cieków, bë dô  
teõ  bez oczyszczenia, jako wody pochłodnicze, opadowe i infiltracyjne, odprowadzane do 
Potoku Anka i dalej do rzeki Odry.  
 
3.4.2.1. Wody pochłodnicze, opadowe i infiltracyjne.  

 
Wody pochłodnicze, opadowe, infiltracyjne i ochronne z odpompowywania studni uj-

mujë cych wody trzeciorzê dowe, odprowadzane jest w postaci wód surowych poprzez kanał 
wylotowy  w km 109 + 020 do Potoku Anka, a dalej do rzeki Odry. W roku 2003 wg danych 
Wojewódzkiego Banku Emisji zanieczyszczeö  wody te odprowadzone zostały w iloè ci ok. 1 
850 tys. m3. 

3.4.2.2. Oczyszczalnia ÷ cieków. 
Gmina Zdzieszowice w zakresie oczyszczania è cieków obsługiwana jest przez zakła-

dowë  oczyszczalniê  è cieków Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. W obrê bie 
oczyszczalni wyróõ nia siê  czê è é  mechaniczno – chemicznë , majë cë  za zadanie usuwanie 
substancji olejowo – smołowych i zawiesiny oraz substancji chemicznie zwië zanych w è cie-
kach technologicznych oraz czê è é  mechaniczno – biologicznë , majë cë  za zadanie oczysz-
czenie è cieków przemysłowych i sanitarnych. 

 
Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia z podwyõ szonym usuwaniem biogenów 

metodë  chemicznë , wybudowana w 1967 r., poddana została w latach 1996 – 1999 moder-
nizacji. W chwili obecnej oczyszczalnia obsługuje nie tylko macierzysty zakład, ale è wiadczy 
równieõ  usługi dla gminy Zdzieszowice (miasto Zdzieszowice, ø yrowa), gm. Leè nica (miasto 
Leè nica, Góra ù w. Anny) i Walce, obsługujë c ok. 19 000 mieszkaö ców (w tym 3000 pracujë -
cych na terenie zakładu i 2000 mieszkaö ców Leè nicy i Góry ù w. Anny). Przepustowoè é  
oczyszczalni wynosi 8 256 m3/dobê  i 12 475 RLM.  
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Tabela 32. Ilo û ü  û cieków oczyszczanych na oczyszczalni û cieków przemysłowo - komunalnych 
w Zdzieszowicach w roku 2003. 

Ludno ý þ  gminy obsługi-
wana przez oczyszczal-

ni ÿ  ý cieków 

 
Nr 
 
 
 

 
Lokalizacja 

 
Typ 

oczyszczalni  

 
Przepusto-

wo ý þ  oczysz-
czalni 

 
[m 3/d] 

 
Ilo ý þ  oczyszczanych ý cieków  

rok 2003 
 

[tys. m 3/r] 

w liczbach 
bezwzgl ÿ d-

nych 
[%] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Zdzieszowi-

ce 
mech.-biol – 
chem. 

 
 

8 256 
 

 
 

ogółem                              916.8 
w tym � cieki: 
bytowe                              254.8 
przemysłowe                     662.0  

13 913 79.3 

�
ródło: dane Wojewódzkiego Banku Emisji Zanieczyszcze� . Urz� d Marszałkowski Opole.  

 
 
Oczyszczone 

�
cieki po zako� czeniu oczyszczania odprowadzane s�  do rzeki Ody po-

przez dwa kanały wylotowe, zlokalizowane w km 109 + 020 (wylot II – 
�
cieki przemysłowe, 

wylot III – 
�
cieki komunalne). Wielko

� �
 ładunku zanieczyszcze�  wprowadzanego do rzeki 

okre
�
lono w tabeli nr 33.  

 
Tabela 33. Ładunek zanieczyszcze �  odprowadzanych do wód powierzchniowych z zakładów 
przemysłowych w 2003 r. 

ładunek zanieczyszcze 	  [kg/rok] 
lp. wytwórca 

zrzut ý cie-
ków 

[tys. m 3/rok] BZT5 ChZT zawiesina 
ogólna 

chlorki  + 
siarczany fenole 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

miasto i gmina 
Zdzieszowice (w 
tym Zakłady Kok-
sownicze) ł
 cznie 

916.856 14 141.6 139 536.0 9 358.7 1 237 004 65.5 

2 � cieki przemysło-
we 

662.015 9 859.3 124 659.5 4 210.8 1 154 347 52.8 

3 � cieki komunalne 254.811 4 282.2 14 876.5 5 147.9 82 656.9 9. 7 �
ródło: dane zakładowe do Wojewódzkiego Banku Emisji Zanieczyszcze�  

 
 

3.4.2.3. Sie�  kanalizacyjna. 

 
Sie

�
 kanalizacyjna gminy zapewnia obsług�  mieszka� ców miasta Zdzieszowice i wsi 

yrowa, cz� �
ci mieszka� ców gminy Le

�
nica (miasto Le

�
nica i wie

�
 Góra � w. Anny) oraz 

cz� � �
 gminy Walce (wie

�
 Stradunia).  

 
 
Powstaj� ce na terenie miasta Zdzieszowice i wsi 


yrowa 

�
cieki odprowadzane s�  do 

oczyszczalni 
�
cieków systemem kanalizacji sanitarnej rozdzielczej, zapewniaj� cej obsług�  

ok. 13 913 mieszka� ców, co stanowi ok. 79.3 % mieszka� ców gminy (tabela nr 34).  
 
 
Na system kanalizacji gminy składa si�  (stan 31.12.2003 r.): 

 
- kanalizacja sanitarna (rozdzielcza) - 26.782 km, w tym na terenie miasta 19.901 km 
- przył� cza kanalizacyjne - 453 szt., w tym na terenie miasta 341 szt. 
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Tabela 34. Długo � �  sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zdzieszowice w  roku 2003.  
długo � �  sieci kanalizacyjnej [m] 

lp.  jednostka osadnicza ł � czna, w tym 
wykonana z: PCV kamionka/beton 

% ludno � ci obsłu-
giwanej przez sie �  

kanalizacyjn �  
1 2 3 4 5 6 
1 Zdzieszowice - miasto 19 901 6 356 13 545 100.0 
2 � yrowa   6 881 -   6 881 80.0 
3 Gmina - razem 26 782 6 356 20 426 79.3 

 
 
Zgodnie z danymi bilansowymi ZGKiM w Zdzieszowicach, w ci� gu ostatnich lat 2001 – 

2003 zaznacza si�  tendencja stabilizacyjna ilo� ci � cieków odbieranych z sektora komunal-
nego, przy wyra� nej tendencji spadkowej ilo� ci � cieków doprowadzanych do oczyszczalni. 
Zwi� zane jest to z popraw�  stanu technicznego sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i ogra-
niczaniem ilo� ci wód przypadkowych, dostaj� cych si�  do sieci wskutek jej nieszczelno� ci 
(tzw. straty sieci) – tabela nr 35.  

 
Tabela 35. Bilans � cieków na terenie gminy Zdzieszowice w roku 2003.  
lp.  rok ilo � �  � cieków doprowadzana  

na oczyszczalni �  � cieków 
[m 3] 

ilo � �  � cieków zebrana 
[m 3] 

 

straty sieci 
[m 3] 

1 2 3 4 5 
1 2001 820 983 469 772 351 211 
2 2002 782 541 485 884 296 657 
3 2003 669 005 445 548 223 457 

 

3.5. Gleby i stan ich czysto � ci. 
 

3.5.1. Charakterystyka gleb. 
 

Wła� ciwo� ci gleb, stanowi� ce jeden z podstawowych komponentów � rodowiska przy-
rodniczego, decyduj�  o ich przydatno� ci dla rolniczego wykorzystania. Lokalne warunki przy-
rodnicze powoduj� , � e gleby gminy Zdzieszowice zaliczaj�  si�  do jednych z najsłabszych na 
obszarze województwa. Wska� nik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej osi� ga war-
to� �  63.3 pkt, przy � redniej wojewódzkiej 87.2. 

 
Pod wzgl� dem mechanicznych gleby gminy zaliczaj�  si�  do kategorii lekkich i bardzo 

lekkich (ok. 75 %), gleby ci� � kie stanowi�  jedynie 3 % ogółu powierzchni. Pod wzgl� dem ty-
pologicznym na terenie gminy dominuj�  gleby brunatne i mady rzeczne, stanowi� ce ok. 79 % 
u� ytków rolnych. Zaliczaj�  si�  one do � ytnich (ponad 50 % powierzchni gruntów), pszennych 
(ok. 25.5 % powierzchni gruntów) i zbo� owo – pastewnych (ok. 23.8 % powierzchni gruntów 
ornych) kompleksów glebowych. Pod wzgl� dem bonitacyjnym grunty orne cechuj�  si�  nisk�  
warto� ci�  – na klas�  V i VI przypada ponad 56 % gruntów ornych, a klasy najlepsze – IIIa i 
IIIb stanowi�  tylko 16.6 %. W strukturze u� ytków zielonych dominuj�  klasy najsłabsze, IV – 
VI, stanowi� c ok. 96 % u� ytków zielonych.  
 
Tabela 36. Typy gleb na terenie gminy Zdzieszowice.  
Lp.  Typy gleb Powierzchnia [ha] Udział [%] 
1 2 3 4 
1 brunatne 2094.6 52.0 
2 mady 1081.0 26.9 
3 r� dziny brunatne 284.9 7.0 
4 pseudobielicowe 265.5 6.6 
5 gleby organiczne 192.0 4.8 
6 czarne ziemie 102.5 2.7 
7 razem 4019.1 100.0 

� ródło: dane UMiG Zdzieszowice  
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Tabela 37. Kompleksy rolniczej przydatno  ci gleb na terenie gminy Zdzieszowice. 

Kompleksy rolniczej przydatno ! ci gleb [% gruntów ornych] Lp.  
II – pszenny  

dobry 
(pszenno - bu-

raczany) 

IV " ytni bardzo 
dobry  

(pszenno – " yt-
ni) 

V 
" ytni dobry 

VI 
" ytni słaby 

VII 
" ytni  

najsłabszy 

VIII 
zbo " owo 

 - pastewny 

1 2 3 4 5 6 7 
1 17.5 8.0 10.4 26.8 13.5 23.8 #
ródło: dane UMiG Zdzieszowice 

 
Tabela 38. Bonitacja gruntów ornych na terenie gmin y Zdzieszowice. 

Struktura bonitacyjna gruntów ornych [%] 
Grunty orne U" ytki zielone 

Lp.  

IIIa i IIIb IV V VI I i II III IV V VI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 16.6 27.4 31.0 25.0 0.3 21.0 58.0 17.0 3.7 #
ródło: dane UMiG Zdzieszowice 

 
Tabela 39. Bonitacja gruntów ornych na terenie gminy Zdzieszowi ce. 

kategorie gleb gminy Zdzieszowice Lp.  
sołectwo bardzo lekkie lekkie ! rednie ci $ " kie 

1 2 3 4 5 6 
1 Kr% pna - 64,9 35,1 - 
2 Rozwadza - 87,2 12,8 - 
3 Jasiona 56,0 40,0 4,0 - 
4 

#
yrowa 55,7 27,8 16,5 - 

5 Januszkowice 8,8 29,1 43,4 18,7 
6 Oleszka 45,7 54,3 - - 
7 Zdzieszowice 10,0 44,7 44,2 1,1 
8 Gmina razem 25,0 50,0 22,0 3,0 

 
 

Zró& nicowana przydatno' (  rolnicza gleb pozwala na upraw)  szeregu tradycyjnych ro-
' lin zbo& owych: pszenicy, & yta, j) czmienia, owsa, pszen& yta i innych mieszanek zbo& owych, 
kukurydzy, jak i szeregu ro' lin warzywnych, w tym ziemniaków, rzepaku, warzyw grunto-
wych. Struktur)  zasiewów najwa& niejszych ro' lin uprawnych ujmowanych w statystykach 
przedstawiono na cz) ' ci tabelarycznej (tabela nr 40). 

 
Tabela 40. Struktura zasiewów w gospodarstwach indyw idualnych na terenie gminy 
 Zdzieszowice. 

Lp. Struktura zasiewów w gospodarstwach indywidualnych 
Powierzchnia zasie-

wów 
[ha] 

1 2 3 
1 zbo* a razem, w tym: 1759 
 zbo* owe razem, w tym: 1591 
 pszenica 480 
 * yto 300 
 j% czmie+  311 
 owies 100 
 psze* yto 130 
 mieszanki zbo* owe 270 
2 mieszanki zbo* owe str, czkowe 18 
3 kukurydza na ziarno 150 
4 ziemniaki 50 
5 rzepak 10 
6 okopowe pastewne 3 
7 kukurydza na zielonki 3 
8 str, czkowe pastewne 10 
9 koniczyna, lucerna 2 

10 warzywa gruntowe 13 
11 truskawki 2 
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12 pozostałe uprawy 20 
13 ogrody przydomowe 10 .

ródło: dane UMiG Zdzieszowice 
 

3.5.2. Jako / 0  gruntów ornych, zanieczyszczenie metalami ci 1 2 kimi.  
 

Badania stanu jako3 ci gleb w zakresie odczynu, zawarto3 ci makroelementów i mikro-
elementów (w tym metali ci4 5 kich) wykonuje Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu. W tabeli 
nr 41 przedstawiono wyniki bada6  za lata 1998 – 1999 r. 

 
 Przeprowadzone badania kwasowo3 ci oraz potrzeb wapnowania wskazuj7 , 5 e gleby 

gminy Zdzieszowice cechuj7  si4  warto3 ciami umiarkowanymi, nie odbiegaj7 cymi w zasadni-
czy sposób od warto3 ci odnotowywanymi na terenie powiatu i w całym województwie. Jedy-
nie w zakresie zawarto3 ci magnezu, gleby gminy Zdzieszowice cechuj7  si4  mniejsz7  zawar-
to3 ci7  (zwi7 zane jest to z wi4 kszym udziałem w4 glanów i dolomitów w budowie skał macie-
rzystych gleb). 

 
Rysunek 3. Odczyn gleb na terenie gminy Zdzieszowice. 

1,7% 12,0%

28,0%

40,0%

19,0%

bardzo kwasne

kwasne

lekko kwa8 ne

oboj9 tny

zasadowy

 :
ródło:  Materiały UMiG w Zdzieszowicach. 
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Rysunek 4. Potrzeby wapnowania gruntów ornych gminy Zdzieszowice. 

4,5% 6,8%
11,0%

21,0%
57,0%

konieczne wapnowanie

potrzebne wapnowanie

wskazane wapnowanie

ograniczone wapnowanie

zb< dne wapnowanie

 =
ródło: Materiały UMiG w Zdzieszowicach. 
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Tabela 41. Wyniki bada

?

 odczynu gleb i zawarto

@

ci makropierwiastków w gruntach ornych na terenie g miny Zdzieszowice w latach 1998 – 1999. 

odczyn potrzeby wapnowania zawarto

A B

 fosforu zawarto

A B

 potasu zawarto

A B
 magnezu 

lp 
  

miejsco-
wo

A B

 
  

bar-
dzo 
kwa-A

ny 

kwa-
sny 

lek-
ko 

kwa-A

ny 

obo-
jetny  

zasa
do-
wy 

ko-
niec
zne 

po-
trze
bne 

wsk
aza-
ne 

ogra
ni-
czo
ne 

zb C

dne 

bar-
dzo 
ni-
ska 

ni-
ska 

A

red
nia 

wy-
soka  

bar-
dzo 
wy-
soka  

bar-
dzo 
ni-
ska 

ni-
ska 

A

red
nia 

wy-
soka  

bar-
dzo 
wy-
soka  

bar-
dzo 
ni-
ska 

ni-
ska 

A
red
nia 

wy-
soka  

bar-
dzo 
wy-
soka  

1 
  

Kr Dpna 
  9,6 21,3 57,4 11,7 - 9,6 14,9 25,5 20,2 29,8 8,5 30,9 27,6 16,0 17,0 28,7 53,2 14,9 1,1 2,1 21,2 16,0 29,8 21,3 11,7 

2 
  

Rozwadza 
  6,4 38,3 38,3 17,0 - 8,5 27,7 21,3 17,0 25,5 10,6 29,8 23,4 23,4 12,8 34,0 25,5 29,8 4,3 6,4 12,0 18,3 26,1 20,3 23,3 

3 
  

Jasiona 
  14,7 25,3 36,0 20,0 4,0 2,7 18,7 9,3 18,7 50,6 1,3 8,0 29,3 33,3 28,1 - 13,3 37,3 17,3 32,1 9,3 42,7 34,7 10,7 2,6 

4 
  

E

yrowa 
  23,7 36,1 29,9 10,3 - 14,5 21,6 18,6 23,7 21,6 2,1 2,1 17,5 24,7 53,6 0,3 23,7 33,0 21,6 12,4 20,6 38,1 28,9 9,3 3,1 

5 
  

Janusz-
kowice 

  
26,4 37,9 29,1 6,6 - 43,3 20,9 19,2 9,9 6,6 6,0 30,2 28,0 22,5 13,2 50,5 35,2 10,4 3,3 0,6 7,7 17,0 31,9 20,3 23,1 

6 
  

Oleszka 
  8,7 15,2 37,0 32,6 6,5 - 10,9 10,9 10,9 67,3 - - 6,5 32,6 60,9 4,3 21,7 32,6 21,7 19,6 8,7 30,4 30,4 21,7 8,7 

7 
  

Zdzieszo-
wice 5,8 24,0 48,5 20,9 0,8 7,3 14,5 24,5 19,7 34,0 10,5 24,7 26,3 21,5 17,0 25,9 29,0 19,3 7,8 18,0 11,5 17,4 32.0 21,1 17,8 

8 RAZEM 
GMINA 13 28 39 17 3 14 18 18 17 33 6 20 22 24 28 24 28 25 11 12 13 26 30 18 13 

9 
POWIAT 
KRAP-

KOWICE 
9 28 46 16 1 13 17 22 22 26 6 23 28 21 22 22 31 25 11 11 22 27 26 11 14 

10 
WOJE-
WÓDZ-
TWO 

11 41 49 8                     

F

ródło: Materiały UMiG w Zdzieszowicach, Stan 

G

rodowiska w województwie opolskim w roku 2000. WIO

H

 Opole, 2001 r.  
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Badania na zawartoJ K  w gruntach ornych metali ciL M kich na terenie województwa 
opolskiego wykonane zostały w latach 1992 – 97 na zlecenie ówczesnego Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki N ywnoJ ciowej, przez Instytutu Upraw NawoM enia i Gleboznawstwa w Puła-
wach. Na obszarze gminy Zdzieszowice badania przeprowadzone zostały w 11 punktach 
pomiarowych.  
 
Tabela 42. Wyniki bada O  zawarto P ci metali ci Q R kich w glebach gruntów ornych gminy Zdzie-
szowice. 

Zawarto S T  całkowita w 
mg/kg 

 

 
Udział próbek gleby w stopniu zanieczyszczenia (lic zba 

próbek) 
 

Rodzaj 
zanie-
czysz-
czenia 

Ilo S T  
prób 

min max S red-
nia I II III IV V Suma 

I-V % 

Kadm 11 0,22 1.02 0,56 8 U  U  8 72.7 

MiedV  11 9.8 32.3 15.8 2 U  U  1 18.2 

Nikiel 11 8.2 33.0 14.4 2 U  U  1 18.2 

Ołów 11 14,9 52.3 26.4 3 U  U  1 27.3 

Cynk 11 25.0 163,5 65.9 4 U  U  3 45.4 

 
Zgodnie z wytycznymi Instytutu Uprawy NawoM enia i Gleboznawstwa wyróM nia siL  5 

stopni zanieczyszczenia gleb metalami ( Pb, Zn, Cu, Ni, Cd ). Dopuszczalne zawartoJ ci wy-
branych metali J ladowych podano w tabeli nr 43. 

ZawartoJ ci metali wystL pujW ce w glebach o zerowym stopniu zanieczyszczenia (gleby 
niezanieczyszczone) przyjmuje siL  jako naturalne zawartoJ ci tych pierwiastków w po-
wierzchniowej warstwie gleb. 

 
W obrL bie kaM dego stopnia jakoJ ci gleb wyróM niono 3 grupy o zróM nicowanym pH 

oraz składzie mechanicznym. Odczyn gleb jest waM nym czynnikiem wpływajW cym na stopieX  
przyswajalnoJ ci metali dla roJ lin, natomiast skład mechaniczny decyduje o mobilnoJ ci a wiL c 
o dostL pnoJ ci metali. 

 
WyróM nia siL  nastL pujW ce grupy: 

 
a - g   - gleby bardzo lekkie małej zawartoJ ci frakcji spławianej ( < 10 %), niezaleM nie od pH 

- gleby  lekkie ( 10 – 20% frakcji spławianej),  bardzo  kwaJ ne pH < 4,5  i kwaJ ne  pH      
4,5 - 5,5 i słabo kwaJ ne pH 5,6 – 6,5 

 
b - g - gleby lekkie ( 10 – 20 % frakcji spławianej), odczyn obojL tny pH > 6,5 
 - gleby J rednie ( 20 – 30% frakcji spławianej), bardzo kwaJ ne pH < 4,5 i kwaJ ne pH 

4,5 – 5,5 
 - gleby ciL M kie ( > 35% frakcji spławianej), bardzo kwaJ ne pH < 4,5 i kwaJ ne pH 4,6 

– 5,5 
 - gleby mineralno-organiczne zawartoJ K  substancji organicznej 6 – 10%, bez wzglL du 

na pH 
 
c- g - gleby J rednio ciL M kie  ( 20 – 30% frakcji spławianej ) i ciL M kie ( > 35% frakcji spła-

wianej, słabo kwaJ ne  pH 5,5 – 6,5 lub obojL tne pH > 6,5  
 - gleby organiczno-mineralne i organiczne zawartoJ ci substancji organicznej >10%, 

bez wzglL du na pH 
 

W zaleM noJ ci od stopnia zanieczyszczenia gleb zalecana siL  róM ne uM ytkowanie np. 
przeznaczenie pod uprawy rolnicze, lub wyłW czenie z produkcji rolnej. 
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Stopie Z  0 - gleby o naturalnej zawarto[ ci metali [ ladowych, mog\  by]  przeznaczone pod 
wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze. 
Stopie Z  I – gleby o podwy^ szonej zawarto[ ci metali, mog\  by]  przeznaczone pod wszystkie 
uprawy polowe, z ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla dzieci.  
Stopie Z  II – gleby słabo zanieczyszczone. Na glebach tych wykluczy]  nale^ y niektóre upra-
wy ogrodnicze jak np. sałata, szpinak, kalafior. Dozwolona jest uprawa ro[ lin zbo^ owych, 
okopowych i pastewnych. 
Stopie Z  III – gleby [ redni zanieczyszczone. Wszystkie uprawy nara^ one s\  na ska^ enie. 
Dopuszczalna jest uprawa ro[ lin zbo^ owych, okopowych i pastewnych pod warunkiem okre-
sowej kontroli poziomu metali w konsumpcyjnych cz_ [ ciach ro[ lin. Zalecane s\  uprawy ro-
[ lin przemysłowych i traw nasiennych. 
Stopie Z  IV – gleby silnie zanieczyszczone. Gleby takie powinny by]  wył\ czone z produkcji 
rolniczej. Dopuszcza si_  jedynie produkcj_  ro[ lin przemysłowych ( len, konopie, wiklina), 
produkcj_  materiału siewnego zbó^  i traw. Zaleca si_  zabiegi rekultywacyjne, a głównie wap-
nowanie i wprowadzanie substancji organicznej. 
Stopie Z  V – gleby bardzo silnie zanieczyszczone. Gleby o takim stopniu zanieczyszczenia 
nale^ y wył\ czy]  z produkcji rolniczej i podda]  zabiegom rekultywacyjnym. 
 
Tabela 43. Graniczne zawarto ` ci (mg/kg) metali ci a b kich w powierzchniowej warstwie (0-20 cm) 
gleb, odpowiadaj c ce ró b nym stopniom zanieczyszczenia, wg metodyki oceny gleb o pracowa-
nej przez IUNG Puławy. 

Stopie d  zanieczyszczenia gleb Metal Grupa gle-
by 0 I II III IV V 

a - g 30 70 100 500 2500 >2500 
b - c 50 100 250 1000 5000 >5000 

Ołów 
Pb 

c - g 70 200 500 2000 7000 >7000 
a - g 50 100 300 700 3000 >3000 
b - c 70 200 500 1500 5000 >5000 

Cynk 
Zn 

c - g 100 300 1000 3000 8000 >8000 
a - g 15 30 50 80 300 >300 
b - c 25 50 80 100 500 >500 

Mied e  
Cu 

c - g 40 70 100 150 750 >750 
a - g 10 30 50 100 400 >400 
b - c 25 50 75 150 600 >600 

Nikiel 
Ni 

c - g 50 75 100 300 1000 >1000 
a - g 0,3 1 2 3 5 >5 
b - c 0,5 1,5 3 5 10 >10 

Kadm 
Cd 

c - g 1,0 3 5 10 20 >20 
 
 
Tabela 44. Ocena zanieczyszczenia gleb metalami ci a b kimi gruntów ornych gminy  
Zdzieszowice. 

Procentowy udział próbek gleby o wy f szej ni f  naturalna (zawarto g ci 
metali ci h f kich Gmina 

  

Liczba ba-
danych pró-
bek gleby 

Kadm (Cd) Mied e  (Cu) Nikiel (Ni) Ołów (Pb) Cynk (Zn) 

Zdzieszowice 11 72.7 18.2 18.2 27.3 45.4 

 
Zgodnie z zastosowan\  metodyk\  st_ ^ enie wszystkich metali ci_ ^ kich w gruntach 

gminy przekracza warto[ ci graniczne dla I stopnia zanieczyszczenia (gleby o podwy^ szonej 
zawarto[ ci metali, mog\  by]  przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe, z ograniczeniem 
warzyw przeznaczonych dla dzieci), przy czym najwi_ kszy udział przekraczania warto[ ci nor-
matywnych odnotowano w przypadku kadmu i cynku.  
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3.6. Surowce mineralne. 
 
3.6.1. Udokumentowane złoj a surowców mineralnych.   

 
Gmina Zdzieszowice nalej y do obszarów o stosunkowo ubogiej bazie surowców mi-

neralnych. Budowa geologiczna gminy wskazuje na wyrak nl  dominacjm  kruszyw natural-
nych, zwil zanych z osadami rzecznymi doliny Odry oraz surowców ilastych ceramiki budow-
lanej, zwil zanej z utworami gliniastymi, lodowcowymi. 

 
Zasoby bilansowe surowców mineralnych stanowil  ok. 0.8 % zasobów województwa 

opolskiego. Ogółem na obszarze gminy udokumentowanych zostało cztery złoj a surowców 
mineralnych, w tym trzy zaliczajl  sim  do kruszyw naturalnych, a jedno do surowców ilastych 
ceramiki budowlanej (eksploatacja zaniechana). 
 
 
Tabela 45. Wykaz udokumentowanych złó n  surowców mineralnych na obszarze gminy Zdzie-
szowice.  

zasoby udokumentowane [tys. ton] 
Lp.  zło o e surowiec 

geologiczne przemysłowe 

roczne wydo-
bycie 
[tony] 

1 2 3 4 5 6 
1 Januszkowice – Le-

siany (E) 
kruszywo naturalne 2 648 1 715  

2 Kop le – Krq pna (P) kruszywo naturalne 4 219 - - 
3 Krq pna (P) kruszywo naturalne 21 230 - - 
4 Krq pna II (Z) surowiec ilasty cera-

miki budowlanej 
284 - - 

Razem  28 381 1 715  
Województwo  3 568 144 1 041 479  

E – złor e eksploatowane, P – złor e rozpoznane wstq pnie, Z – złor e zaniechane 
 
 

Kruszywa naturalne dla celów budowlanych aktualnie eksploatowane sa na terenie złoj a 
Januszkowice – Lesiany. Dla złoj a ustalone zostały zasoby w wysokos ci 2 648 tys. ton., z 
czego dla celów przemysłowych w ilos ci 1 715 tys. ton. Zgodnie z koncesjl  nr 4/2002 r. wy-
dana przez Wojewodm  Opolskiego znak t R.II-JJ-7412/6/02 z dnia 08.05.2002 r. wielkos u  za-
sobów moj liwych do wydobycia ustalona została na poziomie 1 346.7 tys. ton. Zgodnie z 
w/w koncesjl  ustanowiony został równiej  obszar górniczy o powierzchni 105 200 m2 oraz te-
ren górniczy o powierzchni 136 300 m2. Eksploatacja złoj a prowadzona jest spod lustra wo-
dy.  
 

Pozostałe złoj a kruszywa naturalnego po wstm pnym udokumentowaniu nie podlegały 
dalszym pracom dokumentacyjnym, stanowil c rezerwm  surowcowl . Z uwagi na znaczenie 
doliny Odry w systemie przyrodniczym województwa, powszechnos u  wystm powania kruszy-
wa naturalnego oraz jego wysoka podaj  na rynku, złoj a te aktualnie nie sl  przewidywane do 
uruchomienia eksploatacji. 
 

Złoj e surowców ilastych ceramiki budowlanej Krm pna II po wielu latach eksploatacji zo-
stały zaniechane, bez perspektywy kontynuacji działalnos ci wydobywczej.  
 
 
3.6.2.  Degradacja powierzchni ziemi. 
 

Dewastacja i degradacja powierzchni ziemi na obszarze gminy zwil zana jest z gospo-
darkl  rolnl  oraz z eksploatacjl  surowców mineralnych, przede wszystkim kruszywa natural-
nego dla celów budowlanych. Pozostałos ci po eksploatacji surowców w postaci zawodnio-
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nych zbiorników wodnych wystw pujx  w rejonie Januszkowic (Januszkowice – Otok, janusz-
kowice – Krasowa) i Krw pnej. Dawne pozostałoy ci po eksploatacji surowców ww glanowych 
wystw pujx  w rejonie wsi Oleszka, w obrw bie Parku Krajobrazowego „Góra z w. Anny”.  
 

Zgodnie z danymi ewidencyjnymi, na terenie gminy Zdzieszowice ogólna powierzchnia 
gruntów zdewastowanych, wymagajx cych rekultywacji wynosi ok. 53 ha. 

 
 
Tabela 46. Dewastacja powierzchni ziemi na terenie g miny Zdzieszowice. 

grunty wymagaj { ce rekultywacji [ha] lp gmina 
ogółem zdewastowane zdegradowane 

1 2 3 4 5 
1. Zdzieszowice 53 53 - 
2. województwo 3976 3692 284 |

ródło: Województwo opolskie w roku 1998 roku. Urz} d Statystyczny Opole, 1999 
             Stan ~ rodowiska w województwie opolskim w latach 1997 – 1998. WIO�  Opole, 1999 

 

3.7. Powietrze atmosferyczne 

3.7.1. Emisja zanieczyszcze�  atmosferycznych. 
 
Głównym � ródłem emisji zanieczyszcze�  powietrza atmosferycznego na terenie gmi-

ny Zdzieszowice sx  Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o., zlokalizowane na tere-
nie miasta Zdzieszowice. Pod wzglw dem emisji miasto Zdzieszowice stanowi drugi w skali 
województwa oraz czterdziesty w skali kraju oy rodek emisji zanieczyszcze�  (tabela nr 47).  

 

 
 
Tabela 47.  Miasta o du � ej skali zagro � enia � rodowiska emisj �  zanieczyszcze �  powietrza w 
2002 r.  

emisja zanieczyszcze �  [tys. Mg/rok] 
pyłowe gazowe lp. miejsce 

w kraju miasto 
 ogółem so2 no2 co 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 20 K� dzierzyn – Ko� le 1.5 1567.4 5.3 3.4 1554.5 
2 40 Zdzieszowice 0.2 782.1 0.7 0.6 778.6 
3 56 Opole 0.5 434.1 0.8 0.8 431.4 |
ródło: Ochrona ~ rodowiska 2003. GUS, Warszawa 2003 r. 

 
Emisja zanieczyszcze�  pyłowych w roku 2002 osix gnw ła wartoy �  0.201 tys. Mg, co 

stanowiło 3.7 % emisji zanieczyszcze�  pyłowych z zakładów szczególnie ucix � liwych dla 
czystoy ci powietrza w województwie, natomiast emisja zanieczyszcze�  gazowych osix gnw ła 
wartoy �  782.1 Mg/r (łx cznie z emisjx  CO2), co stanowiło ok. 6.5 % emisji gazowej wojewódz-
twa.  

 
Wielkoy �  emisji zanieczyszcze�  na terenie gminy, zgodnie z tendencjx  ogólnopolskx  i 

wojewódzkx , od poczx tku lat dziewiw � dziesix tych wykazuje trwałx  tendencjw  spadkowx  (o 
ok. 97 % w przypadku zanieczyszcze�  pyłowych i ok. 85 % w przypadku zanieczyszcze�  ga-
zowych), wynikajx cx  głównie z przeprowadzonych działa�  ograniczajx cych emisjw , jak rów-
nie�  z obni� onego tempa rozwoju gospodarczego. 
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Tabela 48. Emisja zanieczyszcze �  pyłowo – gazowych gminy Zdzieszowice na tle województ wa. 
 

Emisja zanieczyszcze �  Stopie �  redukcji zanieczyszcze �  [%] 

Lp.  rok 
pyłowych 

gazowych (bez 
CO2) 

ogółem 
pyłowych gazowych 

tys. ton 

1 
Zdzieszowice 
                      2000                                    
województwo                      

0.640 
 

7 .714 

6.696 
 

57.500 

79.2 
 

99.2 

82.6 
 

63.4 

2 
Zdzieszowice 
                      2001             
województwo                      

0.266 
 

7 431 

5.692 
 

54.500 

92.6 
 

99.3 

85.0 
 

64.4 

3 
Zdzieszowice 
                      2002                                
województwo                      

0.201 
 

5 400 

3.509 
 

48.200 

90.8 
 

99.5 

90.0 
 

64.5 
 
 
�
ródło: Wg „Stan � rodowiska w województwie opolskim w roku 2000”. WIO� , Opole, 2001 r. 

 
�
ródło: Wg „Stan � rodowiska w województwie opolskim w roku 2001”. WIO� , Opole, 2002 r. 

 
�
ródło: Wg „Stan � rodowiska w województwie opolskim w roku 2002”. WIO� , Opole, 2003 r. 
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Tabela 49. Emisja zanieczyszcze

�

 atmosferycznych w gminie Zdzieszowice, powiecie krapk owickim i w województwie opolskim w latach 2000 – 
2003. 

zanieczyszczenia wyemitowane do powietrza atmosfery cznego  
zanieczyszczenia zatrzymane i zneutra-
lizowane w urz �dzeniach oczyszczaj �-

cych 
pyłowe gazowe  pyłowe gazowe  

w tym ogółem ogółem 
so2 no2 CO2 

ogółem ogółem (bez CO 2) 
Lp.  powiat rok 

 
 
 

ogółem 
 
 

Mg/a  Mg/a Mg/km 2  Mg/a 
z CO2 

Mg/km 2 

(bez CO2) 
 Mg/a Mg/a Mg/a %  

wytworzonych 
% 

wytworzonych 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 gmina  

Zdzieszowice 
2000 
2001 
2002 

801097 
798353 
782310 

640 
266 
201 

11.0 
4.6 
3.5 

800457 
798087 
782109 

115.4 
98.1 
60.5  

837 
810 
705 

1106 
789 
604 

793761 
792395 
778600 

79.2 
92.6 
90.8 

82.6 
85.0 
90.0 

2 powiat 
krapkowicki 

2000 
2001 
2002 

3244856 
2924594 
2609805 

1 494 
1 136 
705  

3.4 
2.6 
1.6 

3243362 
2923458 
2609100 

25.0 
24.1 
20.5 

1136 
1055 
1010 

3204 
3012 
2800 

3232331 
2912810 
2600100 

98.5 
99.0 
99.3 

74.2 
75.1 
77.3 

3 województwo 
Opolskie 

2000 
2001 
2002 

14457714 
13717431 
12066100 

7 714 
7 431 
5 400 

0.8 
0.8 
0.6 

14450000 
13710000 
12060700 

6.1 
5.8 
5.1 

18015 
17525 
14800 

20475 
19491 
18100 

14390000 
13650000 
12012500 

99.2 
99.3 
99.5 

63.4 
64.4 
64.5 �

ródło: Ochrona 

�

rodowiska 2001. GUS, Warszawa 2001 r. �

ródło: Ochrona 

�

rodowiska 2002. GUS, Warszawa 2002 r. �

ródło: Ochrona 

�

rodowiska 2003. GUS, Warszawa 2003 r. 
Dane Wojewódzkiego Urz �du Statystycznego (baza danych Urz �du Marszałkowskiego Województwa Opolskiego) 
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Stale malej� ca wielko� �  emisji do powietrza atmosferycznego jest mi� dzy innymi wyni-

kiem poniesionych w okresie transformacji nakładów finansowych na redukcj�  zanieczysz-
cze�  wprowadzanych do powietrza. Gmina Zdzieszowice charakteryzuje si�  wysokim 
wska� nikiem redukcji emisji zanieczyszcze�  gazowych (ok. 90.0 % przy � redniej wojewódz-
kiej ok. 64.5 %) oraz wysokim, ale nieznacznie ni� szym ni�  � rednia wojewódzka wska� ni-
kiem redukcji zanieczyszcze�  pyłowych. Pod wzgl� dem jednostkowej emisji zanieczyszcze�  
gmina Zdzieszowice ze wska� nikiem 3.5 Mg/km2 zanieczyszcze�  pyłowych i 60.5 Mg/km2 
zanieczyszcze�  gazowych zajmuje pierwsze miejsce w województwie (tabela nr 49). 
 

3.7.2. Struktura i � ródła emisji zanieczyszcze� . 

 
Emisja zanieczyszcze�  na terenie gminy Zdzieszowice wyst� puje w postaci: �  emisji zorganizowanej (działalno� �  przemysłowa, sektor komunalny) �  emisji niskiej (indywidualne � ródła grzewcze) �  emisji komunikacyjnej 

 

3.7.2.1. Emisja zorganizowana. 
 

Emisja zorganizowana, na podstawie przeprowadzonej w 2003 r. inwentaryzacji do „Pro-
jektu zało� e�  do planu zaopatrzenia w ciepło, energi�  elektryczn�  i paliwa gazowe gminy 
Zdzieszowice” powodowana jest przez:  

- 1 � ródło spalania paliw o mocach znamionowych wi� kszych ni�  1 MW, o ł� cznej mo-
cy ok. 400.5 MWt  - Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. 

- 36 � ródeł spalania paliw o mocach zainstalowanych poni� ej 1 MW – ł� cznie 3.1 MW t  

(kotłownie przemysłowe i komunalne) 
- procesy technologiczne prowadzone w zakładach przemysłowych 
 
Do głównych � ródeł emisji na obszarze gminy Zdzieszowice zalicza si�  nast� puj� ce jed-

nostki: 
 
 

Tabela 50. Główne   ródła emisji zanieczyszcze ¡  powietrza atmosferycznego na terenia gminy 
Zdzieszowice. 

Lp.  Lokalizacja ¢ ródła emisji zanie-
czyszcze £  Miejscowo ¤ ¥   Moc grzewcza  

[MWt] 
Rodzaj paliwa 

1 2 3 4 5 
emisja ze ¦ ródeł o mocy grzewczej powy § ej 1.0 MW 

1 Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” 
Sp. z o.o. 

ul. Powsta¨ ców © lª -
skich 1, Zdzieszowi-
ce. 

400.5 gaz koksowniczy 
/w« giel 

emisja ze ¦ ródeł o mocy grzewczej poni § ej 1.0 MW 
1 Zakład stolarski „Mixpol” ul. Parkowa 2, 

Zdzieszowice 
0.600 biomasa 

2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 ul. 1-go Maja 11, 
Zdzieszowice 

0.358 koks 

3 Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Chrobrego 6, 
Zdzieszowice 

0.354 koks 

4 Nordenia Polska Sp. z o.o. ul. Rozwadzka 4, 
Zdzieszowice 

0.337 gaz 

5 Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Strzelecka 1, 
Zdzieszowice 

0.300 w« giel/koks 

6 Wspólnota Mieszkaniowa ¬ yrowa ul. Ogrodowa 9a, ¬ y-
rowa 

0.300 w« giel 

7 Masarnia Rozwadza ul. Szkolna, Rozwa-
dza 

0.296 koks 
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8 Wspólnota Mieszkaniowa 25-27 i 31-
33 w Rozwadzy 

ul. Szkolna 31-33, 
Rozwadza 

0.292 gaz 

9 Zakład Konstrukcji Maszyn - WAKRO ul. Zdzieszowicka 
51, Kr® pna 

0.274 gaz płynny 

10 Eurocar Wieczorek – salon samocho-
dowy i lakiernia 

ul. Fabryczna, 
Zdzieszowice 

0.267 olej opałowy 

11 DREMEX – tartak, skład materiałów 
budowlanych 

ul. Filarskiego 39, 
Zdzieszowice 

0.250 biomasa 

12 WAFRI – Zakład Produkcji Mas i Za-
praw Budowlanych  

Kr® pna 0.240 gaz płynny 

13 „Jedynka” OPBP nr 1 ul. Filarskiego 1, 
Zdzieszowice 

0.160 olej 

14 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Chrobrego 20, 
Zdzieszowice 

0.125 gaz 

15 Wspólnota Mieszkaniowa Kr® pna ul. Cegielniana 12, 
Kr® pna 

0.120 floto 

16 Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Rozwadzy 

ul. Szkolna 5, Roz-
wadza 

0.115 gaz 

17 PIAST – Strzelecka Spółdzielnia Spo-¯
ywców 

ul. G. ° w. Anny, 
Zdzieszowice 

0.100 gaz 

18 Publiczna Szkoła Podstawowa w ± y-
rowej 

ul. Wojska Polskiego 
4, ± yrowa 

0.081 gaz 

19 Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Kr® pnej 

ul. Zdzieszowicka 
39, Kr® pna 

0.080 w® giel 

20 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ja-
nuszkowicach 

ul. Lesia² ska 6, 
Kr® pna 

0.075 olej 

21 PIAST – Strzelecka Spółdzielnia Spo-¯
ywców 

ul. Akacjowa, Zdzie-
szowice 

0.060 gaz 

22 ZGKiM ul. Wschodnia 2, 
Zdzieszowice 

0.060 koks 

23 AMEX Technika Zamocowa²  ul. Osadnicza 4 0.050 w® giel 
24 Publiczne Przedszkole nr 6 ul. K. Miarki 36, 

Zdzieszowice 
0.044 koks 

25 ZGKiM ul. Chrobrego, 
Zdzieszowice 

0.044 koks 

26 Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Wojska Polskiego 
10, ± yrowa 

0.044 w® giel/koks 

27 Publiczne Przedszkole nr 2 ul. 1-go Maja 11, 
Zdzieszowice 

0.040 koks 

28 Bal – Tech  Zakład Podzespołów Elek-
tronicznych 

ul. Korfantego 2, 
Rozwadza 

0.040 gaz 

29 O³ rodek Zdrowia w Kr® pnej ul. Jasio² ska 8, 
Kr® pna 

0.040 olej 

30 ± łobek Samorz´ dowy ul. Piastów 20, 
Zdzieszowice 

0.023 koks 

31 Publiczna Szkoła Podstawowa w ± y-
rowej 

ul. Wojska Polskiego 
4, ± yrowa 

0.023 gaz 

32 Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Główna 11, Ja-
siona 

0.021 w® gielkoks 

33 Publiczna Szkoła Podstawowa w ± y-
rowej 

ul. Wojska Polskiego 
4, ± yrowa 

0.021 gaz 

34 Publiczne Przedszkole ± yrowa ul. Poprzeczna 7, ± y-
rowa 

0.021 gaz 

35 Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Chrobrego 13, 
Zdzieszowice 

0.020 w® giel/koks 

36 PPHU „Konkret ALU ART.” S.c. ul. Zdzieszowicka 8, 
Rozwadza 

0.015 w® giel 

SUMA 3.100  
 
 
Wielkoµ ¶  emisji zanieczyszcze·  z terenu gminy Zdzieszowice przedstawiona została w 

tabeli nr 52. Emisja ta okreµ lona została na podstawie danych Wojewódzkiego Banku Da-
nych Emisyjnych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego.  
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Tabela 51. Emisja zanieczyszcze ¹  pyłowych i gazowych na terenie gminy Zdzieszowice w 2 003 
roku.  

Wielko º »  emisji zanieczyszcze ¼  [Mg/rok] Lp. substancja 
miasto gmina ł ½ cznie 

1 2 3 4 5 
1 razem gmina w tym: 898722,106 37,819 898759,924 
2 suma pyłów 121,099 2,070 123,170 
3 suma gazów 898601,006 35,748 898636,755 

Emisja wybranych substancji 
4 dwutlenek siarki 378,021 0,000 378,023 
5 dwutlenek azotu 739,887 0,007 739,894 
6 tlenek w¾ gla 2800,780 0,008 2800,788 
7 dwutlenek w¾ gla 894651,839 0,000 894651,839 
8 pył ogółem 121,099 1,934 123,034 
9 w¾ glowodory alifatyczne 0,000 0,000 0,000 
10 w¾ glowodory aromatyczne 0,000 0,000 0,000 
11 amoniak 8,894 0,000 8,894 
12 ksylen 0,000 0,133 0,133 
13 toluen 0,000 0,010 0,010 
14 alkohole 0,000 17,753 17,753 
15 octany 0,000 9,006 9,006 ¿
ródło: Wojewódzki Bank Danych Emisyjnych Marszałka Województwa Opolskiego. 

 
WielkoÀ Á  emisji w roku 2002 i 2003 z wybranych zakładów, o najwiÂ kszym udziale w 

strumieniu emisji zanieczyszczeÃ  okreÀ lona została na podstawie Wojewódzkiego Banku 
Danych Emisyjnych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego oraz danych 
uzyskanych od uÄ ytkowników.  

 
DecydujÅ ce znaczenie dla emisji zanieczyszczeÃ  do powietrza atmosferycznego na tere-

nie gminy posiadajÅ  Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. Jest to jedno z najwiÂ k-
szych (3) na terenie województwa Æ ródeł emisji zanieczyszczeÃ  pyłowo – gazowych. Emisja 
zanieczyszczeÃ  zwiÅ zana jest z funkcjonowaniem instalacji do wytwarzania ciepła i energii 
oraz instalacji do wytwarzania koksu i wÂ glopochodnych. 

 Ç
ródłem emisji zanieczyszczeÃ  na terenie zakładu jest: 

 
• elektrociepłownia o łÅ cznej mocy zainstalowanej 400.5 MWt (3 kotły OPG – 140) 
• instalacja do wytwarzania koksu i wÂ glopochodnych, w tym wydziały: 

- P1 – przygotowania mieszanki wÂ glowej (wÂ glownia I i II) 
- P2 – wydział piecowni I (obejmuje baterie wÂ glowe 1 – 6 wraz z 4 wieÄ ami ga-

szenia baterii) 
- P3 – wydział odzysku wÂ glopochodnych i oczyszczania gazu - w jego obrÂ bie 

znajduje siÂ  Wytwórnia kwasu siarkowego) 
- P5 – wydział piecowni II (obejmuje baterie 7 – 10 wraz z 4 wieÄ ami gaszenia ba-

terii 7 – 10) 
- kotłownia oczyszczalni À cieków wyposaÄ ona w 2 kotły Eca IV o mocy 0.466 MWt 

 
 
ŁÅ czna emisja zanieczyszczeÃ  z zakładu w roku 2003 wg danych Wojewódzkiego Banku 

Danych Emisyjnych wynosiła (Mg/rok): 
- pył   -       121.01  
- dwutlenek siarki  -       378.02 
- tlenki azotu  -       739.88 
- tlenek wÂ gla  -     2800.77 
- dwutlenek wÂ gla  - 894649.68 
- amoniak   -         8.894 
- kwasy nieorganiczne -         8.555 
- bezno – a – piren -         0.012 
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- benzen   -         0.051 
- wÉ glowodory alifat. -         1.165 
- wÉ glowodory aromat. -         7.712 
- dwusiarczek wÉ gla -                  0.013 

 
Oprócz Zakładów Koksowniczych, do wiÉ kszych Ê ródeł emisji zanieczyszczeË  atmosfe-

rycznych na terenie gminy (znikomych w stosunku do ZK), obejmujÌ cych emisje z procesów 
technologicznych naleÍ Ì : 

 Î  Nordenia Polska Spółka z o.o. w Zdzieszowicach, emitujÌ ca zanieczyszczenia z proce-
sów produkcji opakowaË  polietylenowych i nakładania nadruków w iloÏ ci (wg danych 
Wojewódzkiego Banku Danych Emisyjnych za rok 2003): 

- alkohole alifatyczne i pochodne  - 30.540 Mg/rok 
- etery i pochodne    -   3.540 Mg/rok 
- wÉ glowodory alifatyczne   -   1.040 Mg/rok Î  BOC Gazy sp. z o.o. Warszawa, oddział w Zdzieszowicach, emitujÌ ca zanieczyszcze-

nia z procesów produkcji acetylenu sprÉ Í onego w iloÏ ci (wg danych Wojewódzkiego 
Banku Danych Emisyjnych za rok 2002) 

- ketony i pochodne   - 0.18659 Mg/rok 
- kwasy nieorganiczne i ich sole  - 0.00203 Mg/rok 
- pyły     - 0.20927 Mg/rok 
- wÉ glowodory alifatyczne   - 2.90545 Mg/rok Î  PrzedsiÉ biorstwo Remontowo – Produkcyjne ZK – REM w Zdzieszowicach, emitujÌ ce 

zanieczyszczenia z procesów Ï lusarsko - spawalniczych w iloÏ ci (wg danych Woje-
wódzkiego Banku Danych Emisyjnych za rok 2003): 

- dwutlenek siarki    - 0.00217 Mg/rok 
- dwutlenek wÉ gla    - 2.16173 Mg/rok 
- pyły     - 0.00037 Mg/rok 
- tlenek wÉ gla    - 0.00035 Mg/rok 
- tlenki azotu    - 0.00291 Mg/rok 
- wÉ glowodory alifatyczne   - 0.00155 Mg/rok 
- wÉ glowodory aromatyczne  - 0.00007 Mg/rok Î  PrzedsiÉ biorstwo Handlowo – Usługowe „EKOPAL” w Zdzieszowicach, emitujÌ ce za-

nieczyszczenia z procesów obrotu paliwami i usług transportowych w iloÏ ci (wg danych 
Wojewódzkiego Banku Danych Emisyjnych za rok 2003): 

- dwutlenek siarki    - 0.0180 Mg/rok 
- wÉ glowodory    - 0.0080 Mg/rok 
- pyły     - 0.0190 Mg/rok 
- tlenek wÉ gla    - 0.0080 Mg/rok 
- tlenki azotu    - 0.0600 Mg/rok 
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3.7.2.2. Emisja niska.  

 
Niska emisja zanieczyszczeÑ  wywoływana jest przez indywidualne Ò ródła grzewcze (pie-

ce kaflowe, kotły wÓ glowe, olejowe, gazowe) zasilajÔ ce budynki mieszkalne i uÕ ytecznoÖ ci 
publicznej. CechÔ  charakterystycznÔ  niskiej emisji jest znaczna liczba Ò ródeł rozproszonych, 
wprowadzajÔ cych zanieczyszczenia poprzez niskie emitory. Z uwagi na małÔ  sprawnoÖ ×  
procesu spalania i niekorzystne warunki rozprzestrzeniania, emisja ta, w połÔ czeniu z emisjÔ  
ze Ò ródeł komunikacyjnych stanowi obecnie główne Ò ródło uciÔ Õ liwoÖ ci, odpowiedzialne za 
jakoÖ ×  powietrza na terenach zabudowanych. Z uwagi na charakter i rozproszenie Ò ródeł, 
emisja ta jest trudna do zbilansowania i nie jest kontrolowana w skali kraju, województwa i 
gminy. Niemniej w wielu przypadkach, z uwagi na lokalne uwarunkowania, emisja z niskich 
Ò ródeł zanieczyszczeÑ  decyduje o stanie higieniczno – sanitarnym powietrza. 

 
Na terenie gminy Zdzieszowice w strukturze ogrzewania i emisji dominujÔ  Ò ródła grzew-

cze zwiÔ zane z Zakładami Koksowniczymi „Zdzieszowice” sp. z o.o. Wg danych bilansowych 
zawartych w „Projekcie załoÕ eÑ  zaopatrzenia w ciepło, energiÓ  elektrycznÔ  i paliwa gazowe 
gminy Zdzieszowice”, łÔ czne zapotrzebowanie na moc cieplna w gminie wynosi ok. 327 MWt 
(w tym dla celów przemysłowych 284 MWt). W chwili obecnej system ciepłowniczy pokrywa 
ok. 32 % (14 MWt) potrzeb cieplnych gminy, reszta w iloÖ ci 68 % (29 MWt) pokrywana jest 
ze Ò ródeł indywidualnych (kotłownie lokalne i ogrzewania indywidualne), odpowiedzialnych 
za niskÔ  emisje zanieczyszczeÑ .  

 
Głównym noÖ nikiem energii na cele grzewcze i przemysłowe jest paliwo wÓ glowe, na ba-

zie którego pokrywane jest 99 % potrzeb cieplnych miasta. Pozostała czÓ Ö ×  potrzeb ciepl-
nych pokrywana jest z wykorzystaniem paliwa gazowego i w mniejszym stopniu oleju opało-
wego i biomasy.  

 
WielkoÖ ×  niskiej emisji zanieczyszczeÑ  pozostaje w zaleÕ noÖ ci od stopnia centralizacji 

Ò ródeł ciepła (stopieÑ  uciepłownienia) i gazyfikacji gminy. Analiza wyposaÕ enia mieszkaÑ  w 
instalacje wskazuje, Õ e na terenie gminy Zdzieszowice dostÓ p do sieci gazowniczej ma za-
pewnionych ok. 66.5 % mieszkaÑ  (3 253 odbiorców) i ok. 65.9 % mieszkaÑ ców (w tym na te-
renie miasta odpowiednio 83.1 % i 82.8 %), natomiast do centralnego ogrzewania ok. 92.1 % 
mieszkaÑ  i ok. 93.7 % mieszkaÑ ców (w tym na terenie miasta odpowiednio 95.1 % i 95.6 %).  

 
Szacunkowy strumieÑ  emisji zanieczyszczeÑ  pochodzÔ cych z niskich Ò ródeł emisji na te-

renie gminy szacuje siÓ  na poziomie:  
• pył 
• dwutlenek siarki 
• tlenki azotu 
• tlenek wÓ gla 
• dwutlenek wÓ gla 
• BaP 

 
Tabela 52. Emisja zanieczyszcze Ø  z niskich Ù ródeł emisji.  

emisja 
SO2 NO2 CO Pył lp. grupa Ú ródeł emisji 

[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] 
1 2 3 4 5 6 
1 niska emisja zanieczyszczeÛ  120.04 16.13 376.77 284.47 

 
Analiza zuÕ ycia gazu, długoÖ ci i dostÓ pu do sieci gazowej wskazuje, Õ e stopieÑ  zgazyfi-

kowania gminy jest stosunkowo wysoki. Na ogólnÔ  iloÖ ×  gospodarstw domowych w gminie 
19 575, ok. 3 274 (16.7 %) posiada dostÓ p do sieci gazowej, w tym tylko 349 wykorzystuje 
gaz dla celów grzewczych.  
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Tabela 53. ZuÝ ycie gazu sieciowego na terenie gminy Zdzieszowice w  2003 r.  

lp. 

długo Þ ß  sieci gazo-
wej czynnej, roz-

dzielczej 
[km] 

ilo Þ ß  podł à cze á  do 
budynków  

mieszkalnych 
[km] 

odbiorcy gazu sieciowego 
[szt] 

zu â ycie gazu sieciowego 
w gospodarstwach 

domowych 
[tys. m 3/rok] 

1 2 3 4 5 6 7 
ogółem 3 284 ogółem 1 541.7 
w tym gospodar-
stwa domowe: 

3 235 1394,1 1 
 

53.7 w tym  
miasto 27.3 

847 w tym  
miasto 584 

w tym ogrzewane 
gazem: 349 

w tym dla ce-
lów grzew-
czych: 

555.0 

ã
ródło: Górnoä lå ska spółka Gazownicza Sp. z o.o. w Zabrzu – Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu 

 

3.7.2.3. Emisja ze æ ródeł komunikacyjnych 
 
Badania prowadzone na terenie miast Polski wskazujç , è e obok energetyki i ciepłownic-

twa do najwié kszych ê ródeł zanieczyszczenia powietrza zalicza sié  komunikacja drogowa. W 
wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do powietrza atmosferycznego przedo-
stajç  sié  zanieczyszczenia gazowe (tlenki azotu, tlenek wé gla, dwutlenek wé gla, wé glowodo-
ry) oraz pyłowe, w tym zawierajç ce zwiç zki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. 

 
Szacowana wielkoë ì  emisji gazów ze ê ródeł mobilnych na terenie Polski wynosi ponad 

28 % łç cznej emisji tlenku wé gla, 42 % łç cznej emisji tlenków azotu i 28 % łç cznej emisji 
niemetanowych, lotnych zwiç zków organicznych (NLZO). Z uwagi na stale rosnç cç  liczbé  
pojazdów mechanicznych - zarejestrowanych na terenie gminy, wjeè dè ajç cych i przejeè dè a-
jç cych - emisja ze ê ródeł komunikacyjnych odgrywa coraz wié kszç  rolé  w kształtowaniu sta-
nu higieniczno – sanitarnego powietrza, w szczególnoë ci na terenach zabudowanych.  
 

Wielkoë ì  emisji zanieczyszczeí  ze ê ródeł komunikacyjnych - oprócz cech charakteryzu-
jç cych poszczególne pojazdy mechaniczne, rodzaj spalanego paliwa, warunki pracy silnika i 
stan nawierzchni - pozostaje w zwiç zku z długoë ciç  sieci drogowej oraz naté è eniem panujç -
cego na nich ruchu pojazdów. Na terenie gminy wysté pujç  drogi zaliczane do: 

 
- dróg krajowych i autostrad  -   5.0 km 
- dróg wojewódzkich  - 11.2 km 
- dróg powiatowych  - 28.6 km 
- drogi gminne   - 46.0 km 
- drogi miejskie, lokalne - 23.0 km 
- drogi transportu rolnego - 87.3 km 

 
Wg danych GDDKiA oddział w Opolu, Zarzç du Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Powia-

towego Zarzç du Dróg szacuje sié  nasté pujç ce naté è enie pojazdów samochodowych: 
 
- drogi powiatowe  - 50 poj/godz. 
- drogi wojewódzkie  - 91 poj/godz. 
- autostrada   - 547 poj/godz 
 

a struktura pojazdów obejmuje: 
  

- drogi powiatowe – osobowe – 72.3 %, dostawcze – 7.4 %, cié è arowe – 26.1 %, au-
tobusy – 1.9 %, motocykle – 1.5 % 

- droga wojewódzka – osobowe – 81.1 %, dostawcze – 7.7 %, cié è arowe – 7.7 %, au-
tobusy – 2.9 %, motocykle – 0.6 % 



Program ochrony î rodowiska dla gminy Zdzieszowice 
 

Prawa autorskie INTEREKO   72 
 

- autostrada – osobowe – 68.4 %, dostawcze – 11.5 %, ciï ð arowe – 18.4 %, autobu-
sy – 1.5 %, motocykle – 0.1 % 

 
Z uwagi na brak wiarygodnych modeli matematycznych i wskañ ników emisyjnych dla ru-

chu komunikacyjnego, duð ò  iloó ô  zmiennych wpływajò cych na wielkoó ô  emisji, jak i samò  ich 
zmiennoó ô , nie przeprowadzono szacunków emisji, uznajò c je za mało wiarygodne. Z analizy 
literatury wynika jednak, ð e oddziaływanie zanieczyszczeõ  komunikacyjnych zamyka siï  w 
bliskim sò siedztwie ciò gów drogowych i szybko maleje, wraz z odległoó ciò  od korony drogi.   

3.7.2.3. Emisja niezorganizowana. 
 

Na terenie gminy Zdzieszowice emisja ze ñ ródeł niezorganizowanych zwiò zana jest z 
funkcjonowaniem obiektów powierzchniowych i emitorów, wprowadzajò cych zanieczyszcze-
nia do powietrza bez poó rednictwa przeznaczonych do tego ó rodków technicznych (spalanie 
i czynnoó ci techniczne na wolnym powietrzu). 

 
Na obszarze gminy Zdzieszowice ñ ródłem emisji niezorganizowanej jest przyzakładowe 

składowisko odpadów energetycznych oraz przemysłowo – komunalna oczyszczalnia ó cie-
ków Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. Do ñ ródeł emisji niezorganizowanej 
zaliczyô  naleð y równieð  procesy deflacyjne (wywiewanie) gruntów uð ytkowanych rolniczo. Z 
uwagi na lokalizacjï  obiektów powierzchniowych (tereny zakładowe, oddalone od terenów 
zabudowy mieszkalnej) zjawisko to ma charakter lokalny i nie wpływa istotnie na kształtowa-
nie siï  strumienia emisji oraz standardy jakoó ciowe powietrza. 

 

3.7.3. Stan jakoó ciowy powietrza atmosferycznego. 
 

Monitoring jakoó ci powietrza atmosferycznego na terenie gminy Zdzieszowice prowadzo-
ny jest w oparciu o stacje sieci nadzoru ogólnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemio-
logicznej w Opolu oraz w oparciu o zakładowò  sieô  kontrolno – pomiarowò  Zakładów Kok-
sowniczych. Na terenie w/w stacji pomiarowych prowadzone sò  pomiary stï ð enia pyłu za-
wieszonego ogółem, pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu i 
kadmu w pyle zawieszonym, siarkowodoru, beznenu, toluenu, ksylenu oraz opadu pyłu.  

 

3.7.3.1. Wstö pna ocena jako÷ ci powietrza w Zdzieszowicach. 
 

Ocena wstï pna jakoó ci powietrza atmosferycznego przeprowadzona została w 2002 
r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony ø rodowiska w Opolu w ramach oceny jakoó ci po-
wietrza dla całego województwa. Ocena jakoó ci powietrza atmosferycznego dokonana zosta-
ła w strefach – jednostkach terytorialnych tworzonych przez miasta i aglomeracje o liczbie 
mieszkaõ ców powyð ej 250 tysiï cy i powiaty, na podstawie „Wskazówek do modernizacji ja-
koó ci powietrza pod kò tem dostosowania systemu do wymagaõ  Unii Europejskiej ze szcze-
gólnym uwzglï dnieniem duð ych miast”.  

 
Ocena jakoó ci dokonana została w klasach dla substancji zanieczyszczajò cych w 

oparciu o kryteria „ochrony zdrowia” – dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony 
PM10, ołów, ozon, benzen, tlenek wï gla oraz „ochrona ekosystemów  - roó lin” – dwutlenek 
siarki, dwutlenek azotu, ozon. Wyróð nione klasy zanieczyszczenia obejmujò  obszary: 
– klasa I  - obszar, na terenie którego najwyð sze stï ð enia zanieczyszczeõ  przekraczajò  

górny próg oszacowania dla kað dego z zanieczyszczeõ   
– klasa II  - obszar, na terenie którego najwyð sze stï ð enia zanieczyszczeõ  zawierajò  

siï  pomiï dzy dolnym i górnym progiem oszacowania 
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– klasa III  - obszar, na terenie którego najwyú sze stû ú enia zanieczyszczeü  nie prze-
kraczajý  dolnego progu oszacowania 

 
Przeprowadzona ocena okreþ la zróú nicowanie przestrzenne województwa opolskiego 

pod wzglû dem jakoþ ci powietrza atmosferycznego (jako jedyna analizuje stan powietrza na 
obszarze całego województwa). Stan jakoþ ciowy powietrza na obszarze województwa gene-
ralnie oceniÿ  naleú y jako dobry. W przypadku wiû kszoþ ci oznaczanych substancji, wartoþ ci 
stû ú eü  zanieczyszczeü  na obszarze całego województwa nie przekraczajý  wartoþ ci odpo-
wiadajý cej II i III klasie (sý  znaczý co niú sze niú  wartoþ ci normatywne), a tylko w przypadku 5 
substancji (pył zawieszony PM10, ozon, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, benzen) na czû -
þ ci obszaru województwa stû ú enia zanieczyszczeü  wykazujý  podwyú szony poziom zanie-
czyszczenia – tabela nr 54. 

 
Tabela 54. Wyniki wst � pnej klasyfikacji stref jako � ci powietrza atmosferycznego w powiecie 
krapkowickim na tle województwa. 

ochrona zdrowia ludzkiego ochrona ekosyste-
mów/ro � lin lp. strefa/powiat 

ben-
zen 

NO2 SO2 Pb O3 CO pył NO2 SO2 O3 

1 brzeski III I III III I III I III II I 
2 głubczycki  III III III III I III I III II I 

3 k� dzierzy� sko – ko-
zielski I I I III I III I II I I 

4 kluczborski III III III III I III I III II I 
5 krapkowicki III III I III I III I III II I 
6 namysłowski III III III III I III I III II I 
7 nyski III II III III I III I III II I 
8 oleski III III III III I III I III II I 
9 opolski III III III III I III I III II I 
10 prudnicki III III III III I III I III II I 
11 strzelecki III III III III I III I III I I 
12 grodzki - Opole II I III III I III I n.k. - - �
ródło – Klasyfikacja stref według kryteriów monitoringowych i propozycja reorganizacji systemu monitoringu powietrza. WIO�  

Opole, 2003 r.  

 
W wyniku badaü  dla terenu powiatu Krapkowice (najwiû kszy wpływ na jakoþ ÿ  powietrza 

w powiecie posiadajý  Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach) uzyskano nastû pujý ce wyni-
ki: 

- I klasa  ze wzglû du na zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10, dwutlenkiem 
siarki i ozonem  

- III klasa  ze wzglû du na zanieczyszczenie benzenem, tlenkiem wû gla, dwutlenkiem 
azotu i ołowiem 

3.7.3.2. Ocena bie� � ca jako	 ci powietrza w powiecie krapkowickim. 
 

Zgodnie z przepisami Prawa ochrony þ rodowiska Wojewoda corocznie dokonuje oceny 
poziomu substancji zanieczyszczajý cych w powietrzu w obrû bie wyznaczonych stref, w celu  
okreþ lenia – w zaleú noþ ci od wykazanych poziomów stû ú eü  zanieczyszczeü  - niezbû dnych 
działaü  ochronnych, zapewniajý cych uzyskanie wymaganych standardów jakoþ ci þ rodowi-
ska.  Podstawý  zaliczenie strefy do okreþ lonej klasy stanowiý  wyniki uzyskane na obszarach 
o najwyú szych poziomach stû ú eü  danego zanieczyszczenia w strefie, z tym, ú e zaliczenie 
strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza jej zakwalifikowanie do opracowania 
programu ochrony powietrza (POP). 
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Tabela 55. Klasy stref i wymagane działania w zale � no � ci od poziomów st  � e�  zanieczyszcze-
nia, uzyskanych w pierwszej rocznej ocenie jako � ci powietrza, dla przypadków gdy jest okre-� lony margines tolerancji. 

Poziom st � � e�  Klasa 
strefy Wymagane działania 

nie przekraczaj� cy warto� ci1) dopuszczalnej A brak 
powy� ej warto� ci dopuszczalnej1) lecz nie 
przekraczaj� cy warto� ci dopuszczalnej po-
wi� kszonej o margines tolerancji  

B − okre� lenie obszarów przekrocze�  warto� ci dopuszczalnych 

powy� ej warto� ci dopuszczalnej powi� kszonej 
o margines tolerancji 

C 

− okre� lenie obszarów przekrocze�  warto� ci dopuszczalnych 
oraz warto� ci dopuszczalnych powi� kszonych o margines 
tolerancji, 

− opracowanie programu ochrony powietrza POP 

mo� liwo� �  przekroczenia warto� ci dopusz-
czalnej powi� kszonej o margines tolerancji1) 
na niektórych obszarach; ocena dla tych ob-
szarów  oparta na podstawach uznanych za 
niewystarczaj� ce do zaliczenia strefy do klasy 
C (do opracowania POP) 

B/C 

− okre� lenie obszarów przekrocze�  warto� ci dopuszczalnych 
oraz potencjalnych obszarów przekrocze�  warto� ci do-
puszczalnych powi� kszonych o margines tolerancji (uzy-
skanych w oparciu o dost� pne „niewystarczaj� co pewne”, 
lecz wst� pnie zaakceptowane, dane i metody), 

− przeprowadzenie dodatkowych bada�  w celu potwierdzenia 
potrzeby (lub braku potrzeby) działa�  na rzecz poprawy ja-
ko� ci powietrza (opracowania POP) 

1)  - z uwzgl� dnieniem dozwolonych poziomów cz� sto� ci przekrocze�  okre� lonych w rozporz� dzeniu Ministra � rodowiska w 
sprawie dopuszczalnych poziomów 

 
Przeprowadzona ocena bie� � ca wykazała, � e stan jako� ci powietrza na terenie powiatu 

krapkowickiego odpowiada klasie B ze wzgl� du na poziom pyłu i benzenu, co oznacza ko-
nieczno� �  okre� lenia obszarów przekrocze�  warto� ci dopuszczalnych dla tej strefy.   
 
Tabela 56. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zan ieczyszcze �  oraz klasa ogólna dla 
ka� dej strefy uzyskana w ocenie rocznej za 2002 r. dokona nej z uwzgl  dnieniem kryteriów w 
celu ochrony zdrowia. 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszcze �  dla obszaru całej strefy Lp Nazwa 

strefy 
Kod 

strefy 
SO2 NO2 

PM1
0 Pb C6H6 CO O3 

Klasa 
ogólna 
strefy 

Wymagane działa-
nia kierunkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 powiat brzeski 4.16.23.01 A B B/C A A A A B 

Okre� lenie obsza-
rów przekrocze�  
warto� ci dopusz-
czalnych 

2 powiat 
głubczycki 

4.16.23.02 A A B/C A A A A B j. w. 

3 
powiat  
k� dzierzy� sko-
kozielski 

4.16.23.03 A A C A C A A C 

Okre� lenie obsza-
rów przekrocze�  
warto� ci dopusz-
czalnych powi� k-
szonych o margines 
tolerancji oraz opra-
cowanie POP 

4 powiat kluczborski 4.16.23.04 A B/C B/C A A A A B 

Okre� lenie obsza-
rów przekrocze�  
warto� ci dopusz-
czalnych 

5 powiat krapkowic-
ki 4.16.23.05. A A B/C A B/C A A B j. w. 

6 powiat  
namysłowski 4.16.23.06 A A B/C A A A A B j. w. 

7 powiat  
nyski 

4.16.23.07. A A A A A A A A 

utrzymanie jako� ci 
powietrza na tym 
samym lub lepszym 
poziomie 

8 powiat  
oleski 4.16.23.08 A A B/C A A A A B 

Okre� lenie obsza-
rów przekrocze�  
warto� ci dopusz-
czalnych 

9 powiat grodzki Opo-
le 4.16.23.61 A A B/C A B/C A A B j. w. 

10 powiat  
opolski 4.16.23.09 A A B/C A A A A B j. w. 

11 powiat  
prudnicki 4.16.23.10 A B C A A A A C Okre� lenie obsza-

rów przekrocze�  
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warto ci dopusz-
czalnych powi! k-
szonych o margines 
tolerancji oraz opra-
cowanie POP 

12 powiat  
strzelecki 4.16.23.11 A B/C B/C A A A A B 

Okre lenie obsza-
rów przekrocze"  
warto ci dopusz-
czalnych 

 

3.7.4. Monitoring powietrza atmosferycznego. 
 

3.7.4.1.Zanieczyszczenia pyłowe. 
 
Zakłady Koksownicze, stanowi# c najwi$ ksze na terenie gminy % ródło emisji zanieczysz-

cze&  pyłowych, wpływaj#  w sposób bezpo' redni na kształtowanie si$  stanu higieniczno – 
sanitarnego powietrza w gminie Zdzieszowice.  

 

3.7.4.1.1. Pył zawieszony i pył zawieszony PM10 
 

Pomiary st$ ( e&  zanieczyszcze&  pyłowych w latach 1992– 2002 na terenie gminy Zdzie-
szowice prowadzone były w 6 punktach pomiarowych, zlokalizowanych na terenie miasta i w 
otoczeniu Zakładów Koksowniczych oraz w 1 punkcie pomiarowym, zlokalizowanym na tere-
nie Zakładu. )

rednioroczne warto' ci st$ ( e&  zanieczyszcze&  od roku 1997 wykazuj#  istotny spadek 
we wszystkich punktach pomiarowych, od wielko' ci ponadnormatywnych, obserwowanych  
w latach 1993 – 1994, stabilizuj# c si$  w latach 1997 – 2002 na poziomie 25 – 45 % normy 
dopuszczalnej, ' redniorocznej (tabela nr 57). Odmiennie kształtuje si$  stan jako' ciowy po-
wietrza w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na terenie zakładu (ulica Filarska). W punk-
cie tym, st$ ( enie pyłu zawieszonego w latach 2000 – 2002 powróciło do poziomu odnotowy-
wanego w latach 1992 – 1997, przekraczaj# c ponownie dopuszczalna warto' *  normatywn# .  

 
Tabela 57. Warto + ci + redniorocznych st , - e.  zanieczyszcze .  w latach 1992 – 2002 r. w stacjach 
pomiarowych Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” sp. z o .o.  
Lokalizacja sta-
cji pomiarowej  Warto / ci / redniorocznych st 0 1 e2  pyłu zawieszonego  w latach 1992 - 2002 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Zdzieszowice 
ul. Miarki 25,0 42,1 35,4 34,0 33,3 17,8 14,8 14,9 15,6 17,6 17,2 

Zdzieszowice 
ul. Sienkiewicz
a 

12,0 28,6 33,6 33,5 28,0 15,4 12,8 13,0 14,1 16,4 17,1 

Kr3 pna 11,0 58,8 38,2 28,1 28,1 10,1 7,8 7,3 3,6 16,9 9,8 

Jasiona 15,0 35,8 35,0 30,1 26,3 8,3 6,9 6,8 3,9 9,6 9,8 

Januszkowice 13,0 38,8 42,2 32,7 36,6 14,4 13,5 11,3 7,7 13,8 12.9 

Zdzieszowice, 
ul. Filarskiego 52,3 138,0 86,9 86,3 78,5 41,2 30,6 29,4 64,3 43,2 59,0 

norma 40.0 4
ródło: 

4
ródło: dane własne z monitoringu zakładowego ZK „Zdzieszowice” oraz WIO5  Opole 
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Pomiary st7 8 enia metali ci7 8 kich w pyle zawieszonym prowadzone w latach 1999 – 2001 
w punkcie pomiarowym WSSE (przy czym w roku 2001 zako9 czono pomiary zawarto: ci 
kadmu), nie wykazały przekroczenia dopuszczalnej warto: ci : redniorocznej zarówno dla st7 -8 e9  ołowiu jak i kadmu (tabela 58). 

 
Tabela 58. St ; < enia metali w pyle zawieszonym na podstawie pomiarów Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Zdzieszowicach w okre sie 1999 – 2001. 

St = > enia metali w pyle zawieszonym [ug/m 3] 
Lp.  miejscowo ? @  rok 

ołów kadm 

1 2 3 4 5 
1 Zdzieszowice 

(ul. KoA ciuszki  10) 
1999 
2000 
2001 

0.0241 
0.0099 
0.0135 

0.0008 
0.0003 
0.0004 

norma 0.5000 0.0100 B
ródło -  Materiały WSSE w Opolu 

 

3.7.4.1.2. Opad pyłu  

 
Systematyczne pomiary opadu pyłu w otoczeniu Zakładów Koksowniczych w Zdzieszo-

wicach prowadzone były w 5 punktach pomiarowych. Wyniki pomiarów wskazujC  na utrzy-
mywanie si7  warto: ci rocznych we wszystkich punktach pomiarowych poni8 ej warto: ci do-
puszczalnej, przy czym warto: ci maksymalne, dochodzC ce do 80 % normy dopuszczalnej 
odnotowywane były w bezpo: redniej blisko: ci zakładu. W przypadku pozostałych stanowisk 
wielko: D  opadu pyłu na ogół nie przekraczała 75 g/m2/rok (tabela nr 59). 
 
Tabela 59. Warto E ci opadu pyłu w latach 1992 – 2002 r. w stacjach po miarowych Zakładów 
Koksowniczych „Zdzieszowice” sp. z o.o.  

Lokalizacja stacji 
pomiarowej Warto ? ci opadu pyłu  w latach 1992 - 2002 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Zdzieszowice 
ul. Miarki 

112,7 94,1 130,4 164,7 183,6 139,1 161,3 155,2 184,8 149,1 166,7 

Zdzieszowice 
ul. Sienkiewicza 

144,2 127,7 180,4 153,1 169,4 132,3 151,5 148,2 162,7 142,6 163,9 

KrF pna 44,2 44,5 39,0 31,7 35,2 38,6 43,3 41,0 62,7 67,2 61,2 

Jasiona 39,4 57,4 42,1 28,7 38,8 42,2 46,2 41,7 82,3 71,8 61,3 

Januszkowice 128,3 100,0 121,8 146,6 156,2 72,4 64,0 49,7 49,7 67,1 74,4 

norma 200.0 G
ródło: dane własne z monitoringu zakładowego ZK „Zdzieszowice” oraz WIOH  Opole 

 
 

3.7.4.2. Zanieczyszczenia gazowe. 
 

Zakłady Koksownicze, stanowiC c najwi7 kszy zakład produkcyjny na terenie gminy, po-
siadajC  jednocze: nie najwi7 kszy wpływ na stan higieniczno – sanitarny nie tylko gminy, ale 
równie8  w połC czeniu z aglomeracjC  k7 dzierzy9 sko – kozielskC , województwa opolskiego.  

 
Pomiary st7 8 e9  zanieczyszcze9  gazowych na terenie gminy Zdzieszowice prowadzone 

były w sieci zakładowej ZK „Zdzieszowice” oraz w punkcie pomiarowym WSSE w Opolu. 
Wyniki pomiarów imisyjnych wskazujC , 8 e w zakładowej sieci pomiarowej w latach 2000 – 
2002 nie odnotowano przekraczania warto: ci dopuszczalnych, a stan czysto: ci powietrza 
uległ, po osiC gni7 ciu warto: ci minimalnej w połowie lat dziewi7 D dziesiC tych, stopniowemu 
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wzrostowi do poziomu lub powyJ ej wartoK ci z poczL tku transformacji (wyraM na dekoniunktu-
ra gospodarcza).  

 
Pomiary stN J eO  zanieczyszczeO  dwutlenkiem siarki w latach 1992 – 2002 w punktach 

sieci pomiarowej Zakładów Koksowniczych wskazujL  na stopniowL  poprawN  jakoK ci powie-
trza w okresie 1992 – 1996 i powolne pogarszanie w okresie 1996 – 2002. Aczkolwiek po-
ziomy imisji osiL gnN ły wartoK P  nawet dwukrotnie wyJ szL  niJ  w okresie wystN powania stN J eO  
minimalnych, to ich wartoK P  maksymalna utrzymuje siN  na poziomie dwukrotnie niJ szym niJ  
obowiL zujL ce normy. W przypadku punktu pomiarowego, zlokalizowanego na terenie zakła-
du przy ulicy Filarskiego, poziom imisji od poczL tku lat dziewiN P dziesiL tych ulegał stopniowej 
poprawie, osiL gajL c wartoK P  2.5 krotnie niJ szL  niJ  w roku maksymalnym, 1993 (tabela 60). 
 

W podobny sposób kształtuje siN  stan higieniczno – sanitarny powietrza tlenkami azotu. 
Na terenie miasta Zdzieszowice w przeciL gu ostatniego dziesiN ciolecia, po okresie stopnio-
wej poprawy w okresie K rodkowym 1996, obserwuje siN  stopniowy wzrost imisji do poziomów 
przekraczajL cych wartoK ci charakterystyczne dla poczL tku lat dziewiN P dziesiL tych. Jednak w 
kaJ dym przypadku, wartoK ci te istotnie odbiegajL  od poziomów normatywnych (tabela 60).  

 
Istotne znaczenie dla kształtowania standardów jakoK ciowych powietrza w gminie Zdzie-

szowice odgrywa poziom imisji siarkowodoru (substancja odorowo czynna). W analizowa-
nym okresie, praktycznie we wszystkich punktach pomiarowych zlokalizowanych w otoczeniu 
zakładu nie odnotowywano wartoK ci przekraczajL cej poziom odniesienia, WartoK P  ta prze-
kraczana była bezpoK rednio na terenie zakładu, w połowie lat 90 – tych. Od tamtego okresu 
obserwuje siN  utrzymywanie bezpiecznych poziomów imisyjnych, nie przekraczajL cych w 
skrajnych przypadkach 60 % wartoK ci poziomu odniesienia (tabela 60).  

 
Charakterystycznym zanieczyszczeniem dla gminy Zdzieszowice jest benzen. Długo-

okresowe pomiary imisji benzenu w powietrzu atmosferycznym rejonu Zdzieszowic wskazu-
jL , J e w całym rozpatrywanym okresie wartoK ci te nie przekraczały wiN cej niJ  60 % poziomu 
normatywnego, i to zarówno na terenie zakładu, w jego najbliJ szym otoczeniu, jak i w miej-
scowoK ciach połoJ onych w dalszej odległoK ci (tabela 60).  

 
Tabela 60. Poziom Q redniorocznych warto Q ci st R S eT  dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, siar-
kowodoru i benzenu w okresie 1992-2002 w stacjach po miarowych nale S U cych do Zakładów 
Koksowniczych „Zdzieszowice”. 

Warto V ci V redniorocznych st W X eY  zanieczyszcze Y   w latach 1992 - 2002 Lokalizacja stacji  

 pomiarowa 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Z
rednioroczne warto [ ci st \ ] e^  dwutlenku siarki [ µg/m3 ] – norma dopuszczalna 40 .0 ug/m 3 

Zdzieszowice 
ul. Miarki 9,0 7,1 5,4 3,5 3,5 9,3 9,9 12,5 22,0 16,1 18,0 

Zdzieszowice 
ul. Sienkiewicza 7,0 8,5 5,4 3,4 3,7 7,6 9,2 11,5 22,2 16,5 17,8 

Kr_ pna 9,0 1,9 1,4 0,9 0,8 5,4 5,6 6,0 5,5 10,8 10,2 

Jasiona 9,0 3,1 1,2 0,7 1,4 4,8 5,6 6,2 5,4 10,6 9,8 

Januszkowice 10,0 5,0 4,5 2,5 2,4 7,4 8,7 9,3 10,4 15,7 12,9 

Zdzieszowice,  

ul. Filarskiego 
38,8 56,5 56,0 43,1 55,3 31,7 23,6 22,4 39,2 24,8 23,2 

Z
rednioroczne warto [ ci st \ ] e^  dwutlenku azotu [ µg/m3 ] - norma dopuszczalna 40. 0 ug/m 3 

Zdzieszowice 
ul. Miarki 12,7 13,6 11,0 16,8 7,3 6,8 6,5 6,0 7,3 14,9 17,2 

Zdzieszowice 
ul. Sienkiewicza 15,1 13,7 11,0 15,6 7,5 6,2 6,1 5,6 7,0 14,0 17,4 
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Warto a ci a redniorocznych st b c ed  zanieczyszcze d   w latach 1992 - 2002 Lokalizacja stacji  

 pomiarowa 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kre pna 5,0 5,8 2,8 3,2 2,9 5,0 4,8 6,8 4,3 8,3 9,8 

Jasiona 3,6 3,1 2,4 2,9 2,2 4,7 4,5 5,8 4,2 7,8 9,8 

Januszkowice 8,1 5,2 4,5 10,4 6,2 6,3 6,3 6,0 5,7 13,0 12,6 

Zdzieszowice,  

ul. Filarskiego 
17,1 12,7 15,1 13,7 11,0 15,6 7,5 7,0 7,5 16,3 20,5 

f
rednioroczne warto g ci st h i ej  siarkowodoru [ µg/m3 ] – warto g k  odniesienia 5.0  ug/m 3 

Zdzieszowice 
ul. Miarki 2,2 2,2 0,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 2,4 2,1 

Zdzieszowice 
ul. Sienkiewicza 2,1 2,2 0,9 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 2,3 1,9 

Kre pna 1,7 1,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 1,5 1,6 

Jasiona 1,8 1,8 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 1,4 1,5 

Januszkowice 2,0 2,2 0,8 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 2,2 1,9 

Zdzieszowice,  

ul. Filarskiego 
4.9 3.2 6.5 7.0 6.9 1.9 2.5 2.7 2.2 4.1 3.0 

f
rednioroczne warto g ci st h i ej  benzenu [ µg/m3 ] - norma dopuszczalna 5.0 ug/m 3 

Zdzieszowice 
ul. Miarki 2,8 3,1 1,4 1,0 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 2,4 2,4 

Zdzieszowice 
ul. Sienkiewicza 2,6 3,0 1,4 1,1 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 2,2 2,3 

Kre pna 1,1 1,1 0,7 0,5 0,4 0,8 0,9 0,9 0,7 0,9 0,2 

Jasiona 1,4 1,1 0,6 0,4 0,4 0,7 0,8 0,7 0,7 0,9 0,2 

Januszkowice 2,2 2,0 1,3 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 0,9 1,7 1,5 l
ródło: dane własne z monitoringu zakładowego ZK „Zdzieszowice” oraz WIOm  Opole 

 
Na ogólnie dobry obraz jakon ci powietrza w otoczeniu Zakładów Koksowniczych w 

zakresie sto p eq  rocznych, nakłada sio  imisja zanieczyszczo q  n redniodobowych benzenu i 
jego pochodnych. Prowadzone przez WSSE w Opolu na terenie miasta pomiary sto p eq  ben-
zenu, wskazujr  na znaczr ce, nawet 9 - krotne przekroczenie warton ci normatywnych (tabela 
61).  Zanieczyszczenie powietrza zwir zkami aromatycznymi (ksylen, toluen) utrzymujr  sio  
przez cały okres rozpatrywania na poziomie znaczr co nip szym od dopuszczalnego.  
 
Tabela 61. St s t enia w s glowodorów aromatycznych w Zdzieszowicach na podstawi e pomiarów  
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w O polu w okresie 2000 – 2001. 

St u v enia roczne ug/m 3 
Lp. Lokalizacja punktu pomiarowego 

rok maksymalne,  w
redniodobowe roczne 

1 2 3 4 5 
BENZEN 

1 Zdzieszowice, ul.Kox ciuszki 10                                        2000 75 20 
                                                                                            2001 91 15 

TOLUEN 
2 Zdzieszowice, ul.Kox ciuszki 10                                       2000 20 10 
  2001 20 9 

KSYLEN 
3 Zdzieszowice, ul.Kox ciuszki 10                                        2000 29 5 
  2001 19 5 l

ródło: dane WSSE Opole 
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Szczegółowe dane dotycz� ce aktualnej oraz programowanej gospodarki odpadami w 

gminie Zdzieszowice zostały przedstawione w osobnej dokumentacji: „Plan gospodarki od-
padami dla gminy Zdzieszowice”. Dokumentacja ta w pełni wyczerpuje zagadnienia uj� te w 
art. 14 ustawy o odpadach. W niniejszym opracowaniu przedstawiono syntetyczne wyniki in-
wentaryzacji ilo� ci i rodzajów odpadów powstaj� cych w sektorze komunalnym i gospodar-
czym. 

3.8.1. Odpady komunalne.  

3.8.1.1. Ilo� �  i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 
Zdzieszowice 
 
Ilo� �  odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Zdzieszowice obliczono stosu-
j� c dwie metody szacunkowe przedstawione w: 

− „Poradnik – powiatowe i gminne lany gospodarki odpadami” . 
− Krajowy plan gospodarki odpadami 

 
Tabela 62. Całkowita ilo � �  odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Z dzieszowi-
ce. 

Tereny miejskie  Tereny wiejskie Ł� cznie dla gminy 
Zdzieszowice 

Lp. Frakcja 
ton/rok % wa-

gowy kg/M*rok ton/rok % wa-
gowy kg/M*rok ton/rok % wa-

gowy 
1 Odpady organiczne ro� linne 1215,370 19,316 88,397 54,080 7,940 13,000 1269,450 70,88335 
2 Odpady organiczne zwierz� ce 64,620 1,027 4,700 4,160 0,611 1,000 68,780 3,840544 
3 Odpady organiczne inne 64,620 1,027 4,700 8,320 1,222 2,000 72,940 4,072829 
4 Odpady zielone 131,990 2,098 9,600 16,640 2,443 4,000 148,630 8,299179 
5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 472,557 7,511 34,370 22,065 3,239 5,304 494,622 27,61861 
6 Opakowania z papieru i tektury 685,671 10,898 49,871 32,015 4,700 7,696 717,686 40,07406 
7 Opakowania wielomateriałowe 9,074 0,144 0,660 7,197 1,057 1,730 16,271 0,908545 

8 Tworzywa sztuczne (nieopakowa-
niowe) 

754,086 11,985 54,847 40,917 6,007 9,836 795,003 44,39125 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 242,591 3,856 17,644 13,163 1,933 3,164 255,754 14,28077 
10 Tekstylia 183,674 2,919 13,359 12,480 1,832 3,000 196,154 10,95282 
11 Szkło (nieopakowaniowe) 29,211 0,464 2,125 1,674 0,246 0,402 30,885 1,724557 
12 Opakowanie ze szkła 410,715 6,528 29,872 31,606 4,640 7,598 442,321 24,69826 
13 Metale 150,521 2,392 10,948 11,387 1,672 2,737 161,908 9,040566 
14 Opakowania z blachy stalowej 53,781 0,855 3,912 4,068 0,597 0,978 57,849 3,230189 
15 Opakowania z aluminium 15,661 0,249 1,139 1,185 0,174 0,285 16,846 0,940652 
16 Odpady mineralne 491,506 7,812 35,749 45,760 6,718 11,000 537,266 29,99979 
17 Drobna frakcja popiołowa 450,113 7,154 32,738 137,280 20,155 33,000 587,393 32,79876 
18 Odpady wielkogabarytowe 274,980 4,370 20,000 62,400 9,161 15,000 337,380 18,83857 
19 Odpady budowlane 549,960 8,741 40,000 166,400 24,430 40,000 716,360 40 
20 Odpady niebezpieczne 41,247 0,656 3,000 8,320 1,222 2,000 49,567 2,767715 

 RAZEM 6291,950 100,000 457,630 681,117 100,000 163,730 6973,066 389,361 
 

3.8.1.2. Organizacja, zarz� dzanie, zbiórka odpadów 
 
 Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urz� du zadania zwi� zane z utrzymaniem 
czysto� ci i porz� dku w gminie oraz gospodarka odpadami le� �  w kompetencji Referatu Infra-
struktury, Inwestycji i Ochrony � rodowiska:  
 �

 zapewnienie warunków niezb� dnych do ochrony � rodowiska przed odpadami oraz 
dbanie o utrzymanie porz� dku i czysto� ci �

 dokonywanie przegl� du terenu w zakresie dzikich wysypisk �
 kontrola i egzekwowanie wła� ciwego stanu porz� dku, ładu na terenach komunalnych, 

posesjach prywatnych i innych terenach, �
 wydawanie koncesji na prowadzenie działalno� ci w zakresie wywozu i unieszkodli-

wiania nieczysto� ci stałych i płynnych 
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Rada Gminy na podstawie art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz� dzie 
gminnym (t.j. z 2001r, Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z pó� . zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 
wrze� nia 1996r. o utrzymaniu czysto� ci i porz� dku w gminie (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z pó� . 
zm.) wydała dnia 28 maja 1997r. uchwał�  nr XXXVIII/265/97 w sprawie szczegółowych za-
sad utrzymania czysto� ci i porz� dku na terenie miasta i gminy Zdzieszowice. 
 
Uchwała nakłada obowi� zki na wła� cicieli/administratorów nieruchomo� ci: 

− gromadzenie odpadów stałych na terenie nieruchomo� ci musi by�  prowadzone w 
pojemnikach w zale� no� ci od ilo� ci wytwarzanych odpadów; systematyczne usu-
wanie nagromadzonych odpadów,  

− utrzymanie w nale� ytym stanie sanitarnym i porz� dkowym w/w pojemników,  
− odpady komunalne powinny by�  usuwane przez uprawnione przedsi� biorstwa wy-

wozowe 
− zawarcie umowy z uprawnionym przedsi� biorc� , � wiadczenie usług musi by�  po-

twierdzone rachunkami, 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 wrze� nia 1996r. o utrzymaniu czysto� ci 
i porz� dku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z pó� . zm.) na prowadzenie przez przedsi� -
biorców działalno� ci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła� cicieli nierucho-
mo� ci wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia takie aktualnie posiadaj�  dwie fir-
my. Dodatkowo jedna firma, jako gminna jednostka organizacyjna, prowadzi działalno� �  sta-
tutowa w zakresie gospodarki odpadami (zgodnie z art. 7 ust. 5 w/w ustawy jest zwolniona z 
obowi� zku uzyskania zezwolenia).  

 
 Do gromadzenia stałych odpadów komunalnych na terenie gminy wykorzystywane s�  
pojemniki o pojemno� ciach 120l, 240l, 1100l, 7 m3. W obr� bie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  przewa� a model oparty o gromadzenie odpadów w małych pojemnikach 120 
l. i 240l. ustawionych na terenie poszczególnych posesji. Na obszarach zabudowy wieloro-
dzinnej do gromadzenia odpadów wykorzystywane s�  głównie pojemniki 1100 l. Odpady 
komunalne wymieszane odbierane s�  na podstawie zawartych umów (okre� laj� cych rodzaj 
opró� nianych pojemników i cz� stotliwo� �  wywozu) lub zlece  . 
 
 Na podstawie informacji przesłanych od firm � wiadcz� cych usługi odbioru odpadów 
ustalono, � e z terenu gminy Zdzieszowice na składowisko odpadów komunalnych wywiezio-
no: ¡

 rok 2002 – 4951,8 ton odpadów komunalnych ¡
 rok 2003 – 4977,8 ton odpadów komunalnych 

 
Aktualnie selektywn�  zbiórk�  surowców wtórnych na terenie gminy Zdzieszowice wyko-

nuje jedna firma: ALVATER SULO Sp.z o.o. w Krapkowicach, ul. Piastowska 38. Odpady 
transportowane s�  na teren bazy magazynowej firmy, mieszcz� cej si�  w Krapkowicach, przy 
ul. Piastowskiej 38, gdzie podlegaj�  segregacji, pakowaniu i spedycji do firm recyklingowych. 
 
Selektywna zbiórka prowadzona jest od maja 2003r.  
 
Ł� cznie na terenie gminy Zdzieszowice z masy wymieszanych odpadów komunalnych w ro-
ku 2003 (od maja do grudnia) pozyskano nast� puj� ce ilo� ci surowców wtórnych: 

- tworzywa sztuczne – 22,0 tony 
- makulatura, kartony – 17 ton 
- stłuczka szklana – 25 ton 

 
Za 8 miesi� cy 2003r poziom selektywnej zbiórki surowców wtórnych osi� gn� ł 1,25 % wago-
wy masy odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych i obiektach in-
frastruktury. 
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3.8.2. Odpady sektora gospodarczego.  
 
Odpady z działalno£ ci gospodarczej stanowi¤  główny strumie¥  wytwarzanych odpadów. Ich 
ilo£ ci i rodzaje s¤  bezpo£ rednio powi¤ zane z charakterem produkcji przemysłowej regionu. 
 
Tabela 63. Odpady sektora gospodarczego wytworzone w  powiecie Krapkowickim w 2002r.  

Podda-
ne od-

zyskowi 

uniesz-
kodli-
wione 
(poza 
skła-

dowa-
niem) 

skła-
dowane 

Odpady dotychczas 
składowane, stan w ko ¦ -

cu roku Wyszcze-
gólnienie 

Wytworzo-
ne 

[tys. ton] 
 

[tys. 
ton] 

[tys. 
ton] 

[tys. 
ton] [tys. ton] na 1 km 2 w 

tys. t 

Tereny nie 
zrekulty-
wowane 

składowa-
nia odpa-

dów 
w ha 

Miasto 
Zdzieszowi-
ce 

24,1 10,8 0 12,4 1170,1 97,5 18,1 

Powiat 
Krapkowicki 75,8 45,18 b.d. b.d. 1382,1 b.d. b.d. 

Wojewódz-
two opolskie 

1932,3 1616,6 8,7 218,6 23485,9 2,5 220,8 

 §
ródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003r. 

 
Ilo£ ci i rodzaje odpadów przemysłowych wytworzonych w roku 2002 w gminie Zdzieszowice 
oszacowane zostały na podstawie danych Opolskiego Urz¨ du Marszałkowskiego, Opolskie-
go Wojewódzkiego Inspektora Ochrony © rodowiska, informacji uzyskanych bezpo£ rednio od 
firm, danych własnych INTEREKO,  przedstawiono w tabeli nr 64. 
 
Tabela 64. Odpady sektora gospodarczego wytworzone w  roku 2002 oszacowane wg danych 
Opolskiego Urz ª du Marszałkowskiego, Opolskiego Wojewódzkiego Inspekt ora Ochrony « ro-
dowiska, informacji uzyskanych bezpo ¬ rednio od firm, danych własnych INTEREKO 

Kod klasyfika-
cyjny Rodzaj odpadu Suma w 2002r 

[Mg/rok]  

070204* Inne rozpuszczalniki organiczne, rozwory z przemywania i ciecze macie-
rzyste 1,73 

070213 Odpady tworzyw sztucznych 711,27 

080111* Odpady farb i lakierów zawieraj cych rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 0,8 

080312* Odpady farb drukarskich zawieraj ce substancje niebezpieczne 1,85 

100180 Mieszanki popiołowo-® u® lowe z mokrego odprowadzania odpadów pale-
niskowych 464,5 

120113 Odpady spawalnicze 1,0 

130206* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13,57 

140603* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0,3 

150101 Opakowania z papieru i tektury 0,72 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 37,35 

150103 Opakowania z drewna 105,25 

150202* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie uj¯ te w innych gru-
pach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ° cierki) i ubrania ochronne za-
nieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,15 

160103 Zu® yte opony 36,8 

161106 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych 
inne ni®  wymienione w 161105 2,0 

160213* Zu® yte urz dzenia zawieraj ce niebezpieczne elementy inne ni®  wymie-
nione w 160209 do 160212 0,0318 

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 5482,4 

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposa® enia inne ni®  wymienione w 17 01 06 2959,6 

170201 Drewno 764,9 

170405 ± elazo i stal 3683,4 

170407 Mieszaniny metali 20,6 
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190801 Skratki 24,2 

190802 Zawarto³ ´  piaskowników 36,3 

190902 Osady z klarowania wody 429 

190903 Osady z dekarbonizacji wody 1599,2 

190906 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 1543,9 

190812 Szlamy z biologicznego oczyszczania ³ cieków przemysłowych inne niµ  
wymienione w 190811 

3000,0* 

190814 Szlamy z innego niµ  biologiczne oczyszczania ³ cieków przemysłowych 
inne niµ  wymienione w 190813 

1000,0* 

Suma ko ¶ cowa 21920,8218 
 
* osady ³ ciekowe powstaj· ce na oczyszczalni ³ cieków przemysłowych i bytowo-gospodarczych eksploatowanej przez ZK 
Zdzieszowice; eksploatator nie przekazał Opolskiemu Urz¸ dowi Marszałkowskiemu informacji o wytworzonych w/w odpadach, 
ilo³ ´  uj¸ ta w w/w tabeli jest szacunkowa (deklarowana do wytworzenia przez ZK Zdzieszowice) – na podstawie decyzji Woje-
wody Opolskiego nr ¹ R.III-HS-6620-43/03 z dnia 18.05.04r 

 
Dane o iloº ci i rodzajach odpadów wytwarzanych przez sektor małych i º rednich zakładów 
s»  szacunkowe. Iloº ci odpadów wytwarzane przez te ¼ ródła stanowi»  około 2 – 8 % całego 
strumienia odpadów powstaj» cych w Polsce (za KPGO). Pełny obraz iloº ci i rodzajów po-
wstaj» cych odpadów w gminie Zdzieszowice b½ dzie mo¾ liwy po wprowadzeniu systemu ewi-
dencji elektronicznej gospodarki odpadami i obj½ cie nim wszystkich podmiotów. 

 

3.8.3. Odpady niebezpieczne sektora gospodarczego.  
 
Poni¾ sze dane opracowano na podstawie informacji uzyskanych w Opolskim Wojewódzkim 
Inspektoracie Ochrony ¿ rodowiska, który prowadzi baz½  o wytwórcach odpadów niebez-
piecznych w województwie opolskim. 
Liczba zarejestrowanych wytwórców odpadów niebezpiecznych na terenie gminy Zdzieszo-
wice wynosi 1. 
 
Tabela 65. Odpady niebezpieczne z podziałem na grupy o gółem wytworzone na terenie gminy 
Zdzieszowice w roku 2002, Mg/rok. 

grupa 
wytworzone od-
pady niebepiecz-

ne 

Magazynowane na 
terenie zakładów 

poddane 
odzyskowi 

poddane 
unieszko-
dliwieniu 

(poza skła-
dowaniem) 

unieszkodliwione 
poprzez składo-

wanie 

01 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

02 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

03 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

04 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

05 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

06 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

07 1,73 b.d. b.d. b.d. b.d. 

08 2,65 b.d. b.d. b.d. b.d. 

09 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

10 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

11 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

12 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

13 13,57 b.d. 13,01 b.d. b.d. 
14 0,3 b.d. b.d. b.d. b.d. 
15 0,15 b.d. b.d. b.d. b.d. 
16 31,8 b.d. b.d. b.d. b.d. 
17 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 
18 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 
20 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 
 50,2     
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Klasyfikacja odpadów zgodnie z RozporzÁ dzeniem MÂ  w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 
z 2001r. Nr 112, poz. 1206) 
 
 
W tabeli nr 66 przedstawiono iloÃ ci odpadów niebezpiecznych i innych niÄ  niebezpiecznych 
wytworzonych w roku 2002 z podziałem na grupy (wg katalogu odpadów) – iloÃ ci oszacowa-
ne na podstawie danych Opolskiego UrzÅ du Marszałkowskiego, Opolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Â rodowiska, informacji uzyskanych bezpoÃ rednio od firm, danych wła-
snych INTEREKO.  
 
Tabela 66. Odpady niebezpieczne z podziałem na rodzaje ogółem wytworzone na terenie gminy 
Zdzieszowice w roku 2002, Mg/rok. 

Nr 
gru-
py 

Nazwa grupy 

Odpady inne 
ni Æ  niebez-

pieczne 
[Mg/rok] 

Odpady nie-
bezpieczne 

[Mg/rok] 

Ogółem od-
pady wytwo-

rzone 
[Mg/rok] 

01 odpady powstajÇ ce przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycz-
nej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin  

0 0 0 

02 odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, ry-
bołówstwa, leÈ nictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa É ywnoÈ ci  

0 0 0 

03 odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, 
masy celulozowej, papieru i tektury 0 0 0 

04 odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 0 0 0 

05 odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemne-
go oraz pirolitycznej przeróbki wÊ gla 0 0 0 

06 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pro-
duktów przemysłu chemii nieorganicznej 0 0 0 

07 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pro-
duktów przemysłu chemii organicznej 711,27 1,73 713,0 

08 
odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania po-
włok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, 
klejów, szczeliw i farb drukarskich 

0 2,65 2,65 

09 odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych  0 0 0 
10 odpady z procesów termicznych 464,5 0 464,5 

11 
odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali 
oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali 
nieÉ elaznych 

0 0 0 

12 odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki 
powierzchni metali i tworzyw sztucznych 

1 0 1,0 

13 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłÇ czeniem olejów 
jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 0 13,57 13,57 

14 odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelen-
tów (z wyłÇ czeniem grup 07 i 08) 0 0,3 0,3 

15 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, mate-
riały filtracyjne i ubrania ochronne nieujÊ te w innych grupach 143,32 0,15 143,47 

16 odpady nieujÊ te w innych grupach 38,8 0,0318 38,8318 

17 
odpady z budowy, remontów i demontaÉ u obiektów budowla-
nych oraz infrastruktury drogowej (włÇ czajÇ c glebÊ  i ziemiÊ  z 
terenów zanieczyszczonych)  

12910,9 0 12910,9 

18 odpady medyczne i weterynaryjne 0 0 0 

19 
odpady z instalacji i urzÇ dzeË  słuÉ Ç cych zagospodarowaniu 
odpadów, z oczyszczalni È cieków oraz z uzdatniania wody pit-
nej i wody do celów przemysłowych 

7632,6 0 7632,6 

RAZEM 21902,39 18,4318 21920,822 

% masowy 99,92  0,08 100 
 
 
Dane o wytworzonych odpadach niebezpiecznych ujÅ te w tabelach nr 65, 66 sÁ  róÄ ne. Ì ad-
na aktualnie prowadzona baza danych nie jest komplet na. Dane ujÅ te w tabeli nr 66 
moÄ na uznaÍ  za najbardziej wiarygodne, gdyÄ  zostały oszacowane na podstawie danych 
WIOÂ , UrzÅ du Marszałkowskiego, danych nadesłanych przez podmioty gospodarcze oraz 
danych własnych INTEREKO (na podstawie ewidencji własnej obrotu odpadami odebranych 
od podmiotów z terenu gminy Zdzieszowice).  
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3.8.4. Główne problemy gospodarki odpadami  

 
PoniÏ ej przedstawiono główne problemy gospodarki odpadami na terenie gminy 

Zdzieszowice, wymagajÐ ce pilnego rozwiÐ zania. 
 

SEKTOR KOMUNALNY 

- Obecny system gospodarki odpadami komunalnymi nie spełnia wymogów krajowego 
planu gospodarki odpadami:  

- zapobiegania i minimalizacji wytwarzania odpadów, 
- recyklingu, 
- odzysku 

 
- Dominuje unieszkodliwianie odpadów komunalnych poprzez ich składowanie.  
 
- W niewielkim stopniu prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, która w  znacz-

nym stopniu ograniczyłaby masÑ  odpadów deponowanych na składowisku. Poziom 
selektywnej zbiórki surowców wtórnych w roku 2002 os iÒ gn Ò ł niecały 1,25 % 
wagowy masy odpadów komunalnych wytwarzanych w gospo darstwach domo-
wych i obiektach infrastruktury.   

 
- Konieczna rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, maku-

latury, wielkogabarytowych. Konieczna budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów 
budowlanych i odpadów niebezpiecznych komunalnych. 

 
 
SEKTOR GOSPDARCZY 
 

- Brak systemu ewidencji „wytwórców odpadów”.  Brak wiarygodnej bazy danych o 
rodzajach i ilo Ó ciach wytwarzanych odpadach.  BazÑ  danych naleÏ y stworzyÔ  we 
współpracy z UrzÑ dem Marszałkowskim, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Õ ro-
dowiska.  

- Brak systemu ewidencji firm posiadajÐ cych zezwolenia na prowadzenie działalnoÖ ci w 
zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów. Konieczna kon-
trola zgodnoÖ ci z prawem zakresu ich działalnoÖ ci. Konieczna budowa systemu kon-
troli. System naleÏ y stworzyÔ  we współpracy z  Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Õ rodowiska.  

- Brak systemu zbiórki padliny bezdomnych, zwierzÐ t leÖ nych i polnych (np. potrÐ co-
nych na drogach), systemu zbierania padliny oraz gospodarowania odpadami wetery-
naryjnymi. Wskazana wiÑ ksza kontrola systemu selektywnej zbiórki odpadów me-
dycznych powstajÐ cych w prywatnych gabinetach lekarskich i dentystycznych.  

- Wymagana rozbudowa systemu kontroli gospodarki odpadami sektora gospodarcze-
go, głównie firmy małe i Ö rednie. 

- ProwadzÐ cy działalnoÖ Ô  gospodarczÐ  winni w pełni respektowaÔ  przepisy prawa doty-
czÐ ce gospodarowania wytwarzanymi przez siebie odpadami (zwiÑ kszyÔ  odzysk, pro-
wadziÔ  dokładnÐ  ewidencjÑ ). 

- ProwadzÐ cy działalnoÖ Ô  w zakresie zbierania i transportu odpadów z terenu gminy 
Zdzieszowice winni kaÏ dego roku składaÔ  Burmistrzowi informacje dotyczÐ ce gospo-
darowania odpadami w zakresie posiadanego zezwolenia. 

- NaleÏ y dokonaÔ  pełnej inwentaryzacji miejsc wystÑ powania materiałów azbestowych i 
stworzyÔ  system ich zbiórki  

- NaleÏ y dokonaÔ  pełnej inwentaryzacji miejsc wystÑ powania materiałów zawierajÐ cych 
PCB.  
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3.9. Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizuj Ø ce i energia odnawialna.  
 

3.9.1. Promieniowanie elektroenergetyczne. 
 Ù

ródłem elektromagnetycznego promieniowania niejonizujÚ cego, w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony Û rodowiska [Dz.U. 62/2001], sÚ  urzÚ dzenia 
emitujÚ ce fale elektromagnetyczne wysokiej czÜ stotliwoÝ ci tj.30 kHz-300GHz. NaleÞ Ú  do nich 
stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napiÜ ciu znamio-
nowym wynoszÚ cym nie mniej nie 110 kV oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawiga-
cyjne i radiolokacyjne emitujÚ ce pola elektromagnetyczne, których równowaÞ na moc promie-
niowana izotropowo wynosi nie mniej niÞ  15 W, emitujÚ ce pola elektromagnetyczne o czÜ sto-
tliwoÝ ciach od 30 kHz do 300 kHz. 
 

 
3.9.1.1. ß ródła zagroà enia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizujá cym wystâ pu-
já ce na terenie gminy Zdzieszowice.  
 

 
Na terenie gminy Zdzieszowice wystÜ pujÚ  zarówno pojedyncze ã ródła emisji pól elektro-

magnetycznych, jak teÞ  obiekty, na których zainstalowanych jest po kilka lub kilkanaÝ cie ã ró-
deł. Wiele sztucznych ã ródeł zainstalowanych na obiektach, emitujÚ c szkodliwe promienio-
wanie elektromagnetyczne nie przekracza jego granic. Najbardziej istotne ã ródła emisji pól 
elektromagnetycznych na terenie gminy stanowiÚ  linie elektroenergetyczne o napiÜ ciu zna-
mionowym 110 kV i 220 kV oraz stacje elektroenergetyczne, w tym Główne Punkty Zasilania 
[tabela nr 68]. Do ã ródeł emisji pól elektromagnetycznych majÚ cych lub mogÚ cych mieä  no-
minalnie znaczÚ cy wpływ na Ý rodowisko na terenie gminy Zdzieszowice naleÞ Ú : 
 

• elektrownie przemysłowe produkujÚ ce energiÜ  elektrycznÚ  w skojarzeniu z ciepłem (ta-
bela nr 67),  

• Główne Punkty ZasilajÚ ce, tzw. GPZ-ty (komunalne i przemysłowe) pracujÚ ce na napiÜ -
ciu: 110/30/15 kV, 110/15 kV, 110/15/6 kV, 110/6 kV  (tabela nr 68), 

• stacje bazowe telefonii komórkowej analogowej CENTERTEL (450 MHz) i cyfrowej GSM  
( 900 / 1800 MHz) operatorów: ERA GSM, PLUS GSM, IDEA CENTERTEL instalowane 
na kominach, na budynkach uÞ ytecznoÝ ci publicznej, wysokich budynkach mieszkalnych 
oraz specjalnych masztach (tabela nr 70), 

• linie energetyczne wysokich napiÜ ä  110 i 220 kV (tabela nr 69). 
 
Tabela 67. Elektrownie przemysłowe produkuj å ce energi æ  elektryczn å  w skojarzeniu z ciepłem 

Moc zainstalowana w 
Lp. Nazwa elektrowni przemysłowej elektryczna[ 

MW] 
cieplna 
[MWt] 

Lokalizacja / gmina 

1. 2. 3. 4. 5. 
1 Elektrociepłownia Zakładów Koksowniczych w 

Zdzieszowicach 
75 400 Zdzieszowice ç

ródło: Zakład Energetyczny S.A. Opole, ECO Opole S.A. 
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Tabela 68. Główne Punkty Zasilaj é ce na terenie gminy Zdzieszowice.  

Lp. 

 
Nazwa GPZ 

 
Napi ê cie w 

[ kV ] 
 

 
Rodzaj GPZ –u 

 
Moc zainstalowanych 

transformatorów     
  w  [ MVA ] 

 
Lokalizacja 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 Zdzieszowice 110/15/6 

110/15 
komunalny 25/16/16 

1X    10 
gmina Zdzieszowice 

2 Zdzieszowice Kok-
sownia 

110/6 przemysłowy 2X 40/20/20 gmina Zdzieszowice ë
ródło: Zakład Energetyczny S.A. Opole, Zakład Energetyczny Czì stochowa S.A. 

 
Tabela 69. Linie elektroenergetyczne wysokich napi í î  110 kV i 220 kV przebiegaj é ce przez 
gmin í  Zdzieszowice.  

długo ï ð  linii 
na terenie 

województwa 
opolskiego 

przekrój 
przewodów 
roboczych Lp relacja 

linii 
rodzaj 

linii 

[km] [mm2] 

ocena stanu 
technicznego 

1 Groszowice –  
Kñ dzierzyn 220 kV 

2-torowa 45.0 525 4.0 

2 Groszowice –  
Zdzieszowice 110 kV 

2-torowa 39,7 240/120 3,0 

3 Zdzieszowice –  
Krapkowice 110 kV 

2-torowa 19,4 240/120 3,0 

4 Zdzieszowice –  
Koò le 110 kV 

2-torowa 8,2 240/120 4,5 

5 Zdzieszowice –  
Hajduki 110 kV 

2-torowa 67,1 240/120 2,5 

6 Zdzieszowice –  
Cementownia Góraó dó e 
110 kV 

2-torowa 22,1 240 3,5 

7 Zdzieszowice –  
Koksownia Zdzieszowice 
110 kV 

2-torowa 2,2 240/185 4,0 

ë
ródło: Zakład Energetyczny S.A. Opole, Zakład Energetyczny Czì stochowa S.A. 

 
Tabela 70. Bazowe stacje przeka ô nikowe Era GSM, Plus GSM i IDEA na terenie gminy Zd zie-
szowice. 

l.p  lokalizacja mikrofale 
w [MHz] instalacja 

 
pasmo 

 
1 2 3 

1. Zdzieszowice 900 na terenie Zakładów Koksowniczych na charaktery-
stycznym rusztowaniu 

ERA GSM 

2. Zdzieszowice 900 maszt własny koło torów kolejowych w centrum miej-
scowoõ ci  

Plus GSM 

3. Zdzieszowice 900 na terenie Zakładów Koksowniczych (po 2 anteny na 
sektor)  

IDEA ë
ródło:  Ł. Baran, D. Dereö  – Bazowe Stacje Przeka÷ nikowe (BTS-y) na obszarze województwa opolskiego (strona internetowa 

GSM Opole www.opolskie.cad.pl). 

3.9.1.2.  Stan zagroø enia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizujù cym i poten-
cjalnych konfliktów.  
 

Jak do tej pory, na terenie gminy nie prowadzi siú  pomiarów zagroø enia û rodowiska 
elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizujù cym, ani w odniesieniu do stacji elektro-
energetycznych i linii elektroenergetycznych, ani teø  w odniesieniu do urzù dzeü  radionadaw-
czych i radiokomunikacyjnych. Jedynù  formù  okreû lenia oddziaływaü  w tym zakresie sù  pro-
gnozy zasiú gów zagroø enia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizujù cym, wyko-
nywane obliczeniowo, sporzù dzane w ramach raportów o oddziaływaniu na û rodowisko, któ-



Program ochrony ý rodowiska dla gminy Zdzieszowice 
 

Prawa autorskie INTEREKO   87 
 

re z kolei sþ  wykonywane w zwiþ zku z realizacjþ  nowych inwestycji lub teÿ  inwestycji moder-
nizacyjnych 

Ze wzgl� du na niekorzystne implikacje dla rozwoju przestrzennego, najistotniejsze 
znaczenie majþ  zasi� gi oddziaływa�  linii elektroenergetycznych wysokich napi� �  tj. w przy-
padku gminy Zdzieszowice – linie 110 kV. Oddziaływanie urzþ dze�  radionadawczych i radio-
komunikacyjnych, jakkolwiek równieÿ  nie podlegajþ ce monitorowaniu, ma mniejsze znacze-
nie jako potencjalny próg ograniczajþ cy dla rozwoju przestrzennego miasta, jednakÿ e wzbu-
dza lokalne konflikty społeczne przy lokalizacji nowych nadajników. Poniewaÿ  urzþ dzenia te 
sþ  sytuowane na dachach i elewacjach najwyÿ szych obiektów w mie� cie, w tym równieÿ  
obiektów mieszkalnych, niezb� dnym jest wdroÿ enie kontroli porealizacyjnej w zakresie nat� -ÿ enie promieniowania elektromagnetycznego, poprzez przedstawienie organowi wyników 
pomiarów, których obowiþ zek przeprowadzenia nakładajþ  równieÿ  przepisy art.57 ust.1 pkt 
4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. 
 

Brak udokumentowanej informacji o poziomie nat� ÿ enia promieniowania elektromagne-
tycznego od poszczególnych rodzajów � ródeł, zarówno stacji i linii elektroenergetycznych 
wysokich napi� � , jak teÿ  od urzþ dze�  radionadawczych i radiokomunikacyjnych, moÿ e sta-
nowi�  � ródło przyszłych konfliktów, których powodem mogþ  by�  niewła� ciwe decyzje, w tym 
decyzje administracyjne [np. lokalizacyjne, budowlane itp.] podejmowane w warunkach nie-
pełnej wiedzy o zagroÿ eniu � rodowiska promieniowaniem elektromagnetycznym. Dotyczy to 
zarówno przeznaczania terenów na cele rozwoju funkcji chronionych – zwiþ zanych ze stałym 
lub czasowym pobytem ludzi, czy teÿ  przebudowy obiektów (pomieszcze� ) w sþ siedztwie 
których, w bliskiej odległo� ci np. 10-40 m, znajdujþ  si�  urzþ dzenia radionadawcze lub radio-
komunikacyjne. 

Obecny brak konfliktów, lub sporadyczne wyst� powanie takich konfliktów, niekoniecz-
nie odzwierciedla sytuacj�  braku zagroÿ enia, ale moÿ e on wynika�  jedynie z braku udoku-
mentowanej pomiarem informacji o takim zagroÿ eniu. 
 

3.9.2. Energia odnawialna. 
 

Odnawialne � ródła energii sþ  � ródłami wykorzystujþ cymi w procesie przetwarzania nie 
zakumulowanþ  energi�  w rozmaitych postaciach, w szczególno� ci energi�  rzek, wiatru, bio-
masy, energi�  promieniowania słonecznego. Tradycyjne surowce energetyczne jak gaz 
ziemny, ropa naftowa, w� giel sþ  nieodnawialne, ich zasoby bardzo szybko kurczþ  si� , a ich 
cena szybko ro� nie. Ponadto spalanie tradycyjnych surowców energetycznych w elektrow-
niach, zakładach przemysłowych, kotłach grzewczych i pojazdach powoduje m.in. efekt cie-
plarniany i niszczenie ozonowej warstwy atmosfery, zaliczajþ  si�  wi� c do głównych przyczyn 
degradacji � rodowiska naturalnego. Odnawialne � ródła energii nie zuÿ ywajþ  si�  w procesie 
ich uÿ ytkowania, a ich wykorzystanie nie zubaÿ a przyszłych pokole�  w zasoby energetyczne 
i walory � rodowiska naturalnego. Racjonalne wykorzystanie energii ze � ródeł jest jednym z 
istotnych komponentów zrównowaÿ onego rozwoju. 

Na terenie gminy Zdzieszowice aktualny poziom wykorzystania energii odnawialnej jest 
niewielki. Sprowadza si�  on do 1 instalacji pracujþ cej na biomasie organicznej (słoma) i 2 
małych elektrowniach wodnych, projektowanych do realizacji w latach 2004 – 2006 na stop-
niu wodnym w Januszkowicach i w Kr� pnie. 
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Tabela 71.  
�

ródła ciepła wykorzystuj � ce biopaliwa na terenie gminy Zdzieszowice.  

L.p.  gmina obiekt 
moc 

kotłowni 
[kWe] 

paliwo 

1. 2. 4. 5. 6. 

1 Budynek mieszkalny 70 słoma 

2 Elektrownia wodna  
„Januszkowice” na rzece Odrze 

1 400 energia wodna 

3 

Zdzieszowice 

Elektrownia wodna 
„Kr� pna” na rzece Odrze 

1 400 energia wodna 
 	

ródło:,,Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do roku 2015 - Energoprojekt Katowice S.A.  

 
Istniej
 cy potencjał energii odnawialnej tkwi
 cy w mo� liwo� ci wykorzystania biomasy 

organicznej (słoma, drewno, specjalne uprawy energetyczne, biopaliwa płynne), z uwagi na 
struktur  u� ytkowania terenu i struktur  zasiewów, nie stwarza wielkich perspektyw rozwo-
jowych.  

Obszar gminy Zdzieszowice, podobnie jak i całe województwo opolskie, z uwagi na 
niekorzystne warunki anemometryczne (zbyt małe pr dko� ci wiatrów) i solarne (zbyt niski 
poziom usłonecznienia i nierównomierny rozkład promieniowania słonecznego powoduje, � e 
g sto� �  promieniowania słonecznego na obszarze powiatu krapkowickiego dochodzi do 
1050 – 1100 kWh/ m2, przy � redniej wojewódzkiej i krajowej ok. 1000 kWh/m2) ma ograni-
czone mo� liwo� ci w zakresie wykorzystania promieniowania słonecznego i wiatru w zakre-
sie, który miałby znacz
 cy wpływ na bilans energetyczny gminy i województwa. 

Mo� liwo� �  wykorzystania wód geotermalnych zwi
 zana jest z budow
  geologiczn
 , w 
szczególno� ci z wyst powaniem skał proterozoicznym i mezozoicznych, a parametry wód 
uzale� nione s
  od cech budowy geologicznej terenu. Gmina Zdzieszowice poło� ona jest w 
obr bie jednostki geologicznej kredy opolskiej, stanowi
 cej element ł
 cznikowy bloku pod-
sudeckiego i strefy morawsko – � l
 skiej. Zalegaj
 ce na tym obszarze mi
 � sze warstwy utwo-
rów trzeciorz dowych cechuj
  si  wyst powaniem wód niskotemperaturowych, co w znacz-
nym stopniu ogranicza opłacalno� �  pozyskiwania energii geotermicznej.  
 

3.10. Awarie przemysłowe. 
 

 

Jednostki gospodarcze, których działalno� �  mo� e stanowi�  przyczyn  powstania po-
wa� nych awarii przemysłowych podlegaj
  nadzorowi prowadzonemu przez Pa� stwow
  Stra�  
Po� arn
  i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony � rodowiska pod k
 tem: 

– zabezpieczenia przed wyst
 pieniem powa� nych awarii, 
– stanu technicznego stosowanych zabezpiecze� , 
– planów ratowniczych i przygotowania słu� b zakładowych do akcji na wypadek zaist-

nienia powa� nej awarii 
 

Zapobieganie powa� nym awariom przemysłowym regulowane s
  przez ustaw  z 27 
kwietnia 2001 Prawo ochrony � rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z pó� niejszymi zmianami) 
oraz Rozporz
 dzenie Ministra Gospodarki z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilo� ci 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si  w zakładzie decyduje o zaliczeniu do 
zakładu o zwi kszonym ryzyku albo zakładu o du� ym ryzyku wyst
 pienia powa� nej awarii 
przemysłowej (Dz.U. nr 58 z dnia 17.05.2002 r., poz. 535) 
 

W my� l powy� szych przepisów, na podstawie rodzaju i ilo� ci substancji niebezpiecznej 
wyst puj
 cej na danym terenie, na terenie gminy Zdzieszowice stwierdza si  wyst powanie 
dwóch zakładów o zwi kszonym ryzyku wyst
 pienia powa� nej awarii przemysłowej (ZZR). 
S
  to, zgodnie z pismem Komendy Wojewódzkiej Stra� y Po� arnej (pismo z dnia 
29.03.2004r, nr WZ-5516/30/04): 
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Tabela 72. Wykaz zakładów zwi � kszonego ryzyka wyst � pienia powa � nej awarii przemysłowej 
znajduj � cych si �  na terenie gminy Zdzieszowice. 

lp. nazwa zakładu lokalizacja rodzaj materiałów nie-
bezpiecznych 

1 2 3 4 
1 BOC Gazy Sp. z o.o. w Warszawie, Wydział w 

Zdzieszowicach 
Zdzieszowice acetylen, aceton 

2 Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. w 
zdzieszowicach 

Zdzieszowice gaz koksowniczy �
ródło: dane Pa� stwowej Stra� y Po� arnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony � rodowiska w Opolu. 

 

3.11. Ochrona przeciwpowodziowa. 
 

Stopie�  zagro� enia powodziowego w dolinie Odry determinowany jest zarówno czynni-
kami naturalnymi (wysoko� �  i nat� � enie opadów, powierzchnia i ukształtowanie zlewni i jej 
poszczególnych dopływów) jak równie�  czynnikami antropogenicznymi (regulacja koryt 
rzecznych, ich zabudowa hydrotechniczna, stopie�  zagospodarowania dolin rzecznych). 

 
Najwi� ksze zagro� enie powodziowe dla gminy Zdzieszowice stanowi�  wezbrania po-

wodziowe uformowane w górnym biegu zlewni rzeki Odry, poło� onej na obszarze Republiki 
Czech. Górna cz� � �  zlewni Odry to tereny górskie i podgórskie charakteryzuj� ce si�  wyso-
kimi opadami, przekraczaj� cymi 700 mm rocznie powstaj� cymi w wyniku zmieszania mas 
chłodnego powietrza polarno- morskiego z bardzo ciepłym i wilgotnym powietrzem zwrotni-
kowym. Górski charakter dorzecza górnej Odry i jej lewobrze� nych dopływów (Ostrawica, 
Olza, Opawica) oraz wysokie nat� � enie opadów powoduj�  bardzo du� y spływ powierzchnio-
wy i gwałtowny przybór wody. 

  
Odra zaliczana jest do rzek europejskich o najwi� kszym potencjale powodziowym, co 

potwierdza wska nik zmienno� ci przepływów  SWQ/WQ okre� lany w przedziale 1: 20 ÷1: 28,  
a w roku 1997 podczas wielkiej powodzi wynosił 1 : 174. Około ¾ maksymalnych wezbra �  
rocznych wyst� puje w miesi� cu lipcu, sierpniu i czerwcu. W porównaniu z powodziami letni-
mi wezbrania zimowe w dorzeczu Odry s�  nie tylko rzadsze, ale równie�  charakteryzuj�  si�  
wielokrotnie mniejszymi stratami.  

 
Gmina Zdzieszowice z uwagi na poło� enie w dolinie rzeki Odry, znajduje si�  w zasi� gu 

oddziaływania wielkich wód powodziowych, zalewaj� cych tereny zamieszkane i zabudowane 
pocz� wszy od XII wieku, powoduj� c wielkie szkody materialne, szczególnie w czasie powo-
dzi w latach 1903, 1977, 1985 i 1997 r.  

 
W czasie powodzi 1997 r. na terenie gminy Zdzieszowice zalanych zostało ok. 20.5 % 

powierzchni gminy, w tym 38 gospodarstw, 30 budynków mieszkalnych w czterech miejsco-
wo� ciach (Januszkowice – Lesiany, Zdzieszowice, Rozwadza, Kr� pna) 
 
Tabela 73. Powód !  1997 na terenie gminy Zdzieszowice. 

Lp. Jednostka ad-
ministracyjna 

Pow. 
 zalana 

 
 [%] 

Grunty 
orne za-

lane 
[ha] 

Zalane  
gospodar-

stwa 

Zalane  
miejscowo " ci  

 

Zalane 
budynki 

Straty w maj # tku 
komunalnym  

[mln zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Zdzieszowice 20.59 1100 38 4 30 0.96 
2 Województwo 6.9 59112 23148 502 13463 225.51 $
ródło:   

1. Szacunek strat w gminach województwa opolskiego. Raport Wydziału Finansowego UW Opole, 1997 r. 
2. Szacunkowa ocena strat w budownictwie mieszkaniowym w wyniku powodzi. UW w Opolu, 1997 r. 
3. Materiały informacyjne Sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Przeciwpowodziowego w Opolu. 
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Cyklicznie pojawiaj& ce si'  zalewy powodziowe wykazały słabe przygotowanie gminy 
(jak i całej zlewni Odry) do bezpiecznego przeprowadzenia wód powodziowych. Istniej& cy 
system ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy obejmuje zespół wałów przeciwpo-
wodziowych o charakterze nieci& głym, wyst' puj& cy na prawym brzegu rzeki o ł& cznej długo-(
ci ok. 14.5 km. Pod wzgl' dem technicznym wały kwalifikowane s&  do III klasy ochrony 

przeciwpowodziowej.  
 

Od czasu powodzi 1997 r. w dolinie Odry poło) onej na obszarze gminy Zdzieszowice 
nie przeprowadzono ) adnych prac modernizuj& cych system przeciwpowodziowy. 

 
W ramach prac perspektywicznych, do zrealizowania na terenie gminy Zdzieszowice 

przewiduje si'  modernizacj'  i budow'  wałów przeciwpowodziowych w km 108.6 – 109.5 w 
Zdzieszowicach. 

 

3.12. Ochrona przed hałasem. 
 

Hałas jest jednym z głównych czynników przytaczanych dzisiaj jako najistotniejsze * ró-
dło uci& ) liwo

(
ci na terenach miast i cz' sto poza nimi, w terenach przylegaj& cych do wa) -

nych szlaków komunikacyjnych. Badania prowadzone w ostatnich latach dowodz& , ) e hałas 
ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Oddziaływanie to jest tym bardziej nie-
bezpieczne, ) e po przekroczeniu pewnego progu nie jest dostrzegalne przez człowieka po-
mimo ci& głego szkodliwego oddziaływania. Hałas mo) e powodowa+ : 

- osłabienie układu odporno
(
ciowego człowieka 

- zaburzenia snu 

- zaburzenia i wadliwe działanie układu słuchu 

- zwi' kszenie si'  podatno
(
ci człowieka na stres 

- zwi' kszenie si'  podatno
(
ci człowieka na choroby psychiczne 

 

Zgodnie z najnowszymi badaniami w tym zakresie, mówi si'  o nast' puj& cych niebez-
piecze, stwach zwi& zanych z hałasem: 

„Hałas jest niew- tpliwym ci. / arem dla organizmu ludzkiego. Z neurologicznego 
punktu widzenia stanowi on bodziec do rozpocz. cia si.  procesów prowadz- cych 
do stanów stresowych, a wraz z innymi czynnikami mo/ e prowadzi0  do chorób 
zdecydowanie powa/ niejszych. Organizm ludzki przyzwyczaja si.  do takiego sta-
nu i jest to kolejne niebezpiecze1 stwo je/ eli we2 miemy pod uwag.  fakt, i/  o ile 
organizm przyzwyczai si.  do hałasu i nie b. dzie go odczuwał na co dzie1  jako 
hałas, o tyle układ krwiono3 ny nie jest w stanie przyzwyczai0  si.  d takiego od-
działywania. Przyczynia si.  to w konsekwencji do powa/ nych chorób serca Ba-
dania prowadzone w krajach Europy Zachodniej dowodz- , / e w rejonach nara-/ onych na hałas stosowana jest zdecydowanie wi. ksza ilo3 0  leków ni/  w rejo-
nach cichych.” 

 

W podsumowaniu stwierdza si'  i) : 

„Hałas jest bezpo3 rednio odpowiedzialny za około 5%  problemów chorobowych 
u populacji nara/ onej na ten czynnik, a zdecydowanie wi. kszy procent przypad-
ków problemów zdrowotnych jest wywołanych współdziałaniem hałasu i innych 
czynników patogennych.” 
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Du5 e niebezpiecze6 stwo jakie niesie ze sob7  hałas stwarza konieczno8 9  ochrony 
mieszka6 ców terenów jakie znajda si:  pod jego wpływem. 

 
 Na poj: cie hałasu, jako zanieczyszczenia 8 rodowiska, składa si:  wiele grup ; ródeł 
hałasu, st7 d hałas rozpatruje si:  w kategoriach: 

- hałasu komunikacyjnego – kształtowanego przez komunikacj:  samochodow7 , kole-
jow7  lotnicz7  i obiekty z ni7  zwi7 zane 

- hałasu przemysłowego – kształtowanego przez zakłady przemysłowe, rzemie8 lni-
cze i usługowe 

- hałasu zwi7 zanego z  obiektami publicznymi, np.: stadionami, parkami, placami za-
baw 

 
Wielko8 ci7  charakteryzuj7 c7  hałas jest ekwiwalentny poziom hałasu. Pozwala on na 

porównanie uci7 5 liwo8 ci wywołanej emisj7  hałasu pochodz7 c7  od ró5 nych ; ródeł i trwaj7 c7  
przez niejednakowy okres czasu. W trakcie pomiarów i oblicze6  uwzgl: dnia si:  krzyw7  ko-
rekcyjn7  A. Pozwala to w sposób bardziej rzeczywisty odda9  wpływ hałasu na ludzki organ 
słuchu. 

 
3.11.1.  Analiza stanu klimatu akustycznego dla gmin y Zdzieszowice 
 
3.11.1.1. Hałas drogowy 
  

Na terenie gminy Zdzieszowice znajduj7  si:  nast: puj7 ce wa5 ne szlaki komunikacyjne: 
 
- autostrada A-4 ł7 cz7 ca Berlin, Forst, Wrocław, Katowice i Kraków; na terenie gminy 

Zdzieszowice nie ma 5 adnych wjazdów i zjazdów ł7 cz7 cych autostrad:  z innymi 
drogami; w pobli5 u cz: 8 ci autostrady biegn7 cej na terenie gminy Zdzieszowice nie 
znajduj7  si:  5 adne zabudowania mieszkalne; najbli5 sza miejscowo8 9  – Oleszka – 
znajduje si:  w odległo8 ci ponad 2 km od autostrady. 

- droga wojewódzka 423 ł7 cz7 ca miasta Opole i K: dzierzyn – Ko; le; droga ta prze-
biega przez miejscowo8 ci: Kr: pa, Rozwadza, Zdzieszowice, Wielmierzowice i Ja-
nuszkowice. 

 
Pozostałe drogi zlokalizowane na terenie gminy: 
 
- droga gruntowa ł7 cz7 ca Zdzieszowice z Jasion7 , przechodz7 ca przez < yrow7  
- droga gruntowa ł7 cz7 ca Jasion:  z Kr: pn7  
- droga gruntowa ł7 cz7 ca Jasion:  z Oleszk7  

 

Przeprowadzone w ramach niniejszego opracowania w dniu 25 czerwca 2004 r. pomia-
ry poziomu hałasu komunikacyjnego obejmowały okres 30 minut, pomi: dzy godzin7  11 a 17. 
Punkty pomiarowe zlokalizowano w odległo8 ci 5 metrów od skrajni jezdni. Lokalizacja punk-
tów pomiarowych została tak dobrana, aby wpływ hałasu emitowanego przez inne ; ródła był 
jak najmniejszy. 

Pomiary realizowano w celu poznania istniej7 cego klimatu akustycznego w stopniu 
przybli5 onym, poniewa5  jak dot7 d dla całej gminy Zdzieszowice nie wykonywano 5 adnych 
pomiarów hałasu odzwierciedlaj7 cych w stopniu rzeczywistym skali zagro5 enia tym czynni-
kiem. Nale5 y zatem wyniki pomiarów traktowa9  orientacyjnie z kilku powodów: 

• pomiar w ka5 dym z punktów pomiarowych trwał 30 minut i w zale5 no8 ci od 
czasu w jakim był realizowany mo5 e wskazywa9  warto8 9  zawy5 on7  lub zani-5 on7  nawet o około 3 dB(A) 

• pomiary (realizowane na potrzeby tego opracowania, jak i archiwalne) prowadzono 
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w okresie wiosenno-letnim, a zatem poza okresem kiedy wzrasta ruch pojazdów 
rolniczych i ci> ? arowych transportuj@ cych płody rolne do punktów skupu i magazy-
nów; nale? y zatem stwierdziA  i?  wahania poziomu hałasu mog@  nast> powaA  w spo-
sób istotny w całym okresie roku. 

 
• miejscowo B C  Kr D pna 
 
Zapis zrealizowanego pomiaru przedstawia Karta pomiarowa nr 1. Punkt pomiarowy zlokali-
zowano w centrum miejscowoE ci przy drodze wojewódzkiej  nr 423. Zmierzony poziom hała-
su wynosi 65,3dB(A). Tak wysoki poziom hałasu wynika z du? ego nat> ? enia ruchu na tym 
odcinku drogi. Tereny przedszkolne oraz inne tereny przeznaczone na długotrwały pobyt 
dzieci i młodzie? y nie wyst> puj@  w obszarze oddziaływania drogi.  
W trakcie pomiaru poziomu hałasu, prowadzono pogl@ dowy pomiar nat> ? enia ruchu samo-
chodowego. W trakcie pomiaru zliczono ruch 137 pojazdów co daje 5042 pojazdów na dob>  
(zało? ono, ? e ruch pojazdów w nocy stanowi 30% ruchu pojazdów w dzieF ). 
 
• miejscowo B C  Rozwadza 
 
Zapis zrealizowanego pomiaru przedstawia Karta pomiarowa nr 2. Punkt pomiarowy został 
zlokalizowany w pobli? u skrzy? owania drogi wojewódzkiej nr 423 i drogi gruntowej pomi> dzy 
Rozwad@  a północn@  cz> E ci@  Zdzieszowic. Zmierzony poziom hałasu wynosi 61dB(A). Tak 
jak w poprzednim przypadku, w trakcie pomiaru prowadzono orientacyjny pomiar ruchu sa-
mochodowego. Zliczono 81 pojazdów co daje 2981 pojazdów na dob>  (zało? ono, ? e ruch 
pojazdów w nocy stanowi 30% ruchu pojazdów w dzieF ). Zakładaj@ c, ? e ekwiwalentny po-
ziom hałasu dla pory dziennej mo? e byA  ni? szy o 3dB(A) i uwzgl> dniaj@ c fakt, ? e ruch samo-
chodowy jest wzgl> dnie niski, mo? na stwierdziA , ? e poziom hałasu komunikacyjnego pocho-
dz@ cego od mierzonej drogi w miejscowoE ci Rozwada jest poni? ej dopuszczalnego. W pobli-? u drogi nie istniej@  ? adne budynki przeznaczone na długotrwały pobyt dzieci i młodzie? y.  
 
• miejscowo B C  Januszkowice 
 
Zapis zrealizowanego pomiaru przedstawia Karta pomiarowa nr 3. Punkt pomiarowy został 
zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 423. Zmierzony poziom hałasu wynosi 69,1 
dB(A). Uwzgl> dniaj@ c, ? e ekwiwalentny poziom hałasu dla pory dziennej mo? e byA  ni? szy o 
3 dB(A), mo? na przyj@ A , ? e poziom hałasu dla pory dziennej wynosi 66,1dB(A). Tak wysoka 
wartoE A  poziomu hałasu wynika z du? ego nat> ? enia ruchu. W trakcie wykonywania pomiaru 
zliczono 206 pojazdów, co daje 7581 pojazdów na dob>  (zało? ono, ? e ruch pojazdów w nocy 
stanowi 30% ruchu pojazdów w dzieF ).  
Poziom hałasu komunikacyjnego pochodz@ cego od drogi wojewódzkiej nr 423 na terenie 
szkoły podstawowej w Januszkowicach mieE ci si>  w dopuszczalnych granicach, mimo to na 
obszarze zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w s@ siedztwie drogi mog@  wyst> powaA  
przekroczenia wartoE ci dopuszczalnych. WartoE ci graniczne nie s@  przekroczone w ? adnej 
strefie chronionej przed hałasem. 
 
• miejscowo B C  G yrowa 
  
Zapis zrealizowanego pomiaru przedstawia Karta pomiarowa nr 4. Punkt pomiarowy został 
zlokalizowany w s@ siedztwie stacji paliw, jednak ruch samochodów na stacji, w trakcie po-
miaru, był na tyle mały, ? e mo? na pomin@ A  jej wpływ na wynik pomiaru. Zmierzony poziom 
hałasu wynosi 58,6dB(A). W trakcie wykonywania pomiaru zliczono 54 pojazdy, co daje 1987 
pojazdów na dob>  (zało? ono, ? e ruch pojazdów w nocy wynosi 30% ruchu pojazdów w 
dzieF ).  
Tereny przedszkolne oraz inne tereny przeznaczone na długotrwały pobyt dzieci i młodzie? y 
nie wyst> puj@  w obszarze oddziaływania drogi. 
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• miejscowo I J  Zdzieszowice 
 

Pomiary w miejscowoK ci Zdzieszowice realizowano w dwóch punktach pomiarowych. Pierw-
szy z punktów pomiarowych był zlokalizowany w południowo-zachodniej czL K ci miasta, na 
drodze wojewódzkiej nr 423. Zapis zrealizowanego pomiaru przedstawia  Karta pomiarowa 
nr 5. Zmierzony poziom hałasu wynosi 65,3 dB(A). W sM siedztwie omawianego odcinka drogi 
wystL puje nieliczna zabudowa mieszkaniowa oraz cmentarz komunalny. MoN na przyjM O , N e 
omawiana droga nie stanowi P ródła hałasu o poziomach wyN szych niN  dopuszczalne. W po-
bliN u drogi nie ma N adnych budynków przeznaczonych na długotrwały pobyt dzieci i młodzie-N y.  
Drugi punkt pomiarowy został zlokalizowany w północnej czL K ci miasta, w pobliN u obszarów 
przeznaczonych pod inwestycje. Na terenie tym znajduje siL  zabudowa jednorodzinna o du-N ym zagL szczeniu. Zapis zrealizowanego pomiaru przedstawia  Karta pomiarowa nr 6. Zmie-
rzony poziom hałasu wynosi 61,1dB(A). UwzglL dniajM c fakt, N e ekwiwalentny poziom hałasu 
dla pory dziennej moN e byO  o 3dB(A) niN szy, oraz niewielkie natL N enie ruchu samochodowe-
go moN na stwierdziO , N e hałas komunikacyjny pochodzM cy od omawianego odcinka drogi nie 
stanowi zagroN enia dla otaczajM cych terenów i mieK ci siL  w przedziale dopuszczalnych war-
toK ci.  
 
Na podstawie wykonanych pomiarów poziomu hałasu oraz szacunków natL N enia ruchu sa-
mochodowego wykonano obliczenia szerokoK ci stref przydroN nych, w których mogM  wystL -
powaO  poziomy hałasu wyN sze niN  dopuszczalne. Obliczenia te przeprowadzono zarówno 
dla pory dziennej jak i nocnej. Podczas obliczeQ  posłuN ono siL  algorytmem obliczeniowym 
przedstawionym w Instrukcji nr 311 „Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obsza-
rów duR ych S ródeł powierzchniowych” wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej, Warsza-
wa, 1991. W obliczeniach uwzglL dniono: 

- natL N enie ruchu samochodowego w porze dziennej jak i w porze nocnej (przyjL to, N e natL N enie ruchu w porze nocnej stanowi 30% natL N enia ruchu w porze dziennej 
– załoN enie to jest zgodne z badaniami Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Poli-
techniki Wrocławskiej) 

- udział samochodów klasy ciL N kiej w ogólnej liczbie samochodów (do klasy tej przy-
jL to autobusy, samochody dostawcze, ciL N arowe oraz traktory) 

- prL dkoK O  samochodów, która to wartoK O  jest powiM zana bezpoK rednio ze stanem 
drogi 

 
Zgodnie z poz. 3 załM cznika do rozporzM dzenia Ministra Ochrony T rodowiska, Zaso-

bów Naturalnych i LeK nictwa z dnia 13 maja 1998 [tabela nr 1], poziom hałasu na terenach 
sM siadujM cych ze szlakami komunikacyjnymi (drogowymi i kolejowymi) w gminie Zdzieszowi-
ce nie powinien przekraczaO  nastL pujM cych wartoK ci: 

 
• na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
 

Leq dla pory dziennej [przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom] - 60 dB(A)  
Leq dla pory nocnej     [przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom] - 50 dB(A)   

  
• na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieK lniczymi  
 

Leq dla pory dziennej [przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom] - 60 dB(A)  
Leq dla pory nocnej     [przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom] - 50 dB(A)   

 
• na terenach zabudowy zagrodowej  
 

Leq dla pory dziennej [przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom] - 60 dB(A)  
Leq dla pory nocnej     [przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom]     - 50 dB(A)   
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Wyniki przeprowadzonych obliczeV  szerokoW ci stref przydroX nych, w których mogY  siZ  
utrzymywa[  poziomy hałasu o wartoW ciach wyX szych niX  dopuszczalne.  
 

Tabela 74. Strefy zagro \ one hałasem o poziomie ponad dopuszczalnym. 

miejscowo ] ^  droga Szeroko ] ^  strefy zagro _ onej hałasem 
w porze dziennej [powy _ ej 60dB(A)] 

Szeroko ] ^  strefy zagro _ onej hała-
sem w porze nocnej [powy _ ej 

50dB(A)] 
1 2 3 4 

Kr` pna DW 423 8,4 m 18,4 m 

Rozwadza DW 423 6,4 m 10,5 m 

Januszkowice DW 423 11,6 m 30,9 m a
yrowa DL 5,7 m  7,9 m 

Zdzieszowice DW 423 9,2 m  21,4 m 

Zdzieszowice DL 6,1 m 9,3 m 

 

Strefy zostały obliczone od skrajni jezdni. WartoW ci przyjZ te do obliczeV  mogY  by[  zawyX one, 
co powoduje, X e przedstawiony model jest najbardziej niekorzystnym wariantem. Ekwiwa-
lentny poziom hałasu dla pory dziennej jak i pory nocnej moX e by[  niX szy nawet o 3dB(A) od 
wartoW ci zmierzonych (przyjZ tych w obliczeniach), co spowoduje zawZ X enie siZ  stref zagro-X enia nawet o połowZ  szerokoW ci. b

adne z terenów szpitalnych jak i terenów przeznaczonych na wielogodzinny pobyt dzieci i 
młodzieX y znajdujY cych siZ  na terenie gminy Zdzieszowice nie znajduje siZ  w strefie zagro-X enia hałasem komunikacyjnym o poziomach wyX szych niX  dopuszczalne. 
  
1.3.2 Hałas kolejowy 
 

Przez teren gminy Zdzieszowice przechodzi kolejowy szlak komunikacyjny łY czY cy KZ -
dzierzyn – Koc le z Opolem. Na podstawie danych ujZ tych w „Programie ochrony d rodowiska, 
Powiat Ke dzierzyn – Kof le” (LEMITOR Ochrona g rodowiska Sp.z o.o.,Wrocław, 2004) wyni-
ka, X e W redni ruch kolejowy na analizowanej linii kolejowej wynosi: 

- 58 przejazdów pociY gów towarowych na dobZ  
- 61 przejazdów pociY gów osobowych na dobZ  

 
Na podstawie tych danych przeprowadzono obliczenia stref zagroX onych hałasem o 

poziomach wyX szych niX  dopuszczalne. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem 
wzoru: 

)10*(log10 1,0
10

AEL
eqT T

n
L =  

gdzie: 
Leq(T)  – ekwiwalentny poziom hałasu dla czasu odniesienia T 
T   – czas odniesienia (dla pory dziennej T=57600s, dla pory nocnej T=28800s) 
n   – liczba przejazdów pocih gów 
LAE  – ekspozycyjny poziom di wi` ku stosowany do oceny poziomu równowaj nego pojedynczych 

zdarzek  di wi` kowych 
 

Ekwiwalentny poziom hałasu pochodzY cy od linii kolejowej dla pory dziennej wynosi 
80,5dB(A) w odległoW ci 1 metra od torowiska. Strefa zagroX ona hałasem o poziomie wyX -
szym od dopuszczalnego (powyX ej 60dB(A) rozciY ga siZ  do odległoW ci 112 metrów od toro-
wiska. Dla pory nocnej wyliczony ekwiwalentny poziom hałasu wynosi 83,5dB(A). Strefa za-
groX ona hałasem o poziomie wyX szym niX  dopuszczalny, tj. powyX ej 50dB(A) rozciY ga siZ  na 
szerokoW ci 225 metrów od torowiska. Zabudowa mieszkaniowa sY siaduje z liniY  kolejowY  je-
dynie na terenie miasta Zdzieszowice.  
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Polityka ekologiczna gminy w okresie obowi� zywania programu została sformułowana na 
podstawie przeprowadzonej diagnozy � rodowiska. Wnioski z diagnozy, po uwzgl� dnieniu 
dokumentów strategicznych poziomu krajowego, wojewódzkiego i powiatowego oraz strate-
gii, polityk i programów lokalnych posłu� yły sformułowaniu priorytetów, celów i kierunków 
działa�  w poszczególnych grupach problemowych oraz przypisanych im konkretnym zada-
niom realizacyjnym.  

 
Skuteczna realizacja polityki ekologicznej gminy wymaga aktywnego zaanga� owania jak 

najszerszych grup zainteresowanych, wywieraj� cych bezpo� rednich i po� rednich wpływ na 
sposób i intensywno� �  wykorzystania � rodowiska. Kluczowe znaczenie dla realizacji polityki 
ekologicznej gminy ma systemowe podej� cie do jej wdra� ania. Składa si�  na nie: 

- wprowadzenia aspektów ekologicznych do dokumentów strategicznych opracowy-
wanych na poziomie gminy (strategia rozwoju, programy rozwoju, plany rozwoju lo-
kalnego),  

- działania aktywizuj� ce rynek na rzecz ochrony � rodowiska, polegaj� ce w szczegól-
no� ci na tworzeniu miejsc pracy w dziedzinach mniej obci� � aj� cych � rodowisko 
(tzw. „zielone miejsca pracy”) i sprzyjaj� ce produkcji towarów i usług, mniej obci� � a-
j� cych � rodowisko (poprzez ogłaszanie tzw. „zielonych przetargów”); w celu umo� -
liwienia aktywizacji rynku na rzecz ochrony � rodowiska na szczeblu rz� dowym pro-
wadzone s�  prace nad utworzeniem listy towarów i usług, które z uwagi na mo� li-
wo� �  zastosowania rozwi� za�  proekologicznych winny by�  preferowane przy zaku-
pach, opracowaniem zasad i kryteriów tzw. „zielonych przetargów” oraz przygoto-
waniem ramowego programu wspierania zielonych miejsc pracy w ramach progra-
mu walki z bezrobociem 

- edukacja ekologiczna oraz powszechny dost� p do informacji o � rodowisku, 
- szeroka współpraca pomi� dzy instytucjami publicznymi a organizacjami ekologicz-

nymi i społecze� stwem (konsultacje dokumentów strategicznych, przedsi� wzi� �  in-
westycyjnych, decyzji itp.). 

 
Najskuteczniejszym sposobem pozyskania społecze� stwa dla działa�  ekologicznych jest 

ukazanie i pomoc w osi� gni� ciu korzy� ci, jakie mo� e osi� gn� �  gospodarstwo, wie� , gmina z 
optymalnego wykorzystania zasobów � rodowiska swojego terenu. Wa� nym elementem jest 
równie�  ci� gła edukacja prowadzona na ró� nych poziomach, przy wykorzystaniu ró� nych na-
rz� dzi edukacyjnych (szkolenia, kursy, konkursy, wydawnictwa, akcje popularyzatorskie). 
Działalno� �  ta powinna skupi�  si�  na realizacji modelowych przedsi� wzi� �  chroni� cych i 
propaguj� cych obiekty i obszary cenne przyrodniczo wraz z ich wykorzystaniem dla celów 
rozwoju gminy, infrastruktury turystyczno – dydaktycznej, w szczególno� ci na obszarach 
parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, w rezerwatach przyrody.  
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Naczeln»  zasad»  przyj¼ t»  w „Programie ...” jest zasada zrównowa½ onego rozwoju1, 
umo½ liwiaj» ca harmonizacj¼  rozwoju gospodarczego i społecznego z ochron»  zasobów i wa-
lorów ¾ rodowiska. Program ¾ rodowiskowy nale½ y do dokumentów o charakterze strategicz-
nym, stanowi» cym rozwini¼ cie misji, priorytetów i celów rozwojowych „Strategii rozwoju mia-
sta i gminy Zdzieszowice na lata 2001 - 2010” w aspekcie ochrony ¾ rodowiska i kształtowa-
nia przyrodniczych  podstaw rozwoju. W zwi» zku z tym, za nadrz¼ dny cel „Programu ochro-
ny ¾ rodowiska i planu gospodarki odpadami gminy Zdzieszowice na lata 2004 – 2011” uzna-
je si¼ : 

 
Rozwój społeczno - gospodarczy i zaspokajanie potrzeb m ieszka ¿ ców gminy w har-
monii z wymogami ochrony À rodowiska.  

 
 
„Program ...” i potrzeba jego posiadania, obok realizacji wymogu formalnego, zawar-

tego w ustawie Prawo ochrony ¾ rodowiska, ma równie½  inne, pozaprawne znaczenie: 
 

- program i sposób jego tworzenia stanowi przejaw mobilizacji wszystkich zaintere-
sowanych stron (interesariuszy) do sprecyzowania głównych problemów oraz wy-
pracowania w drodze porozumienia społecznego priorytetów, celów i sposobów ich 
osi» gni¼ cia 

- program stwarza podstaw¼  do usprawnienia współpracy władz gminy z organami, 
organizacjami i podmiotami gospodarczymi, jak równie½  do usprawnienia współpra-
cy  w obr¼ bie własnego urz¼ du 

- program stanowi podstaw¼  mobilizacji władz gminy do zintegrowanego sposobu 
rozwi» zywania problemów ochrony ¾ rodowiska 

- program stanowi podstaw¼  do podejmowania ¾ wiadomych decyzji inwestycyjnych i 
pozainwestycyjnych rozwi» zuj» cych zidentyfikowane problemy ¾ rodowiskowe, przy 
jednoczesnym uwzgl¼ dnieniu skutków dla pozostałych sfer funkcjonowania gminy 

- program stanowi wyraz identyfikacji społeczno¾ ci gminy z przyj¼ tym sposobem po-
konywania słabych stron, wykorzystania szans i potencjału rozwojowego   

- program stwarza podstaw¼  dla pozyskania ¾ rodków wewn¼ trznych i zewn¼ trznych 
(monta½  finansowy) na realizacj¼  sprecyzowanych zadaÁ  inwestycyjnych 

- program stanowi punkt wyj¾ ciowy do optymalizacji systemu zarz» dzania ¾ rodowi-
skiem na terenie gminy 

 
Powy½ sze przesłanki podkre¾ laj»  fakt opracowania „Programu ...” nie tylko z uwagi na 

wymóg prawny, ale równie½  z uwagi na wewn¼ trzne prze¾ wiadczenie społeczno¾ ci gminy o 
potrzebie integracji i mobilizacji w rozwi» zywaniu wspólnych problemów. Sporz» dzony przy 
szerokiej współpracy mieszkaÁ ców, administracji, instytucji i podmiotów gospodarczych po-
zwoli na osi» gni¼ cie trwałego, zrównowa½ onego rozwoju, popraw¼  warunków ½ ycia i wzrost 
konkurencyjno¾ ci gminy.  

  

                                                
1  ZrównowaÂ ony rozwój oznacza taki rozwój, który zaspokaja potrzeby współczesnych pokoleÃ , nie ogranicza-

jÄ c moÂ liwo Å ci realizacji potrzeb przyszłych pokoleÃ . 
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4.3.1. Ochrona przyrody i krajobrazu oraz wykorzystanie  lasów. 
 

Ochrona przyrody i krajobrazu oraz terenów leÖ nych realizowana jest głównie na pod-
stawie nast× pujØ cych przepisów prawnych: 

 
- ustaw×  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30.04.2004, nr 

92, poz 880) wraz z przepisami wykonawczymi  
- ustaw×  z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Ù rodowiska (Dz.U. z dnia 20 czerwca 

2001, nr 62, poz. 627 z póÚ niejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi 
- ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leÖ nych (Dz.U. nr 16, 

poz.78 z póÚ niejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi 
- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. nr 80, poz.717) wraz z przepisami wykonawczymi 
- ustawa z 28 wrzeÖ nia 1991 r. o lasach (Dz.U. nr 42, poz. 679 z 2000 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach, z póÚ niejszymi zmianami), 
- ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leÖ nych (Dz.U. nr 16, poz. 78 

z 1995 r.), 
- ustawa z 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. 

nr 73, poz. 764 z 2001 r.). 
 

Istotne znaczenie dla przepisów prawa krajowego w zakresie tworzenia podstaw 
utrzymania róÛ norodnoÖ ci biologicznej poprzez ochron×  najcenniejszych siedlisk oraz gatun-
ków fauny i flory posiadajØ  wspólnotowe regulacje prawne tj. Dyrektywa 92/43/WE w sprawie 
ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywa 79/409/EWG w sprawie 
ochrony dzikich ptaków. Cel ten realizowany b× dzie mi× dzy innymi poprzez utworzenie Eu-
ropejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000.  

Obecny charakter przyrody na terenie gminy Zdzieszowice to efekt przekształceÜ  Ö ro-
dowiska przez gospodark×  człowieka. Wi× kszoÖ Ý  lasów została zastØ piona przez uÛ ytki rol-
ne i tereny zabudowane, z charakterystycznØ  dla nich roÖ linnoÖ ciØ  synantropijnØ , a tereny 
podmokłe tarasów zalewowych rzeki Odry zostały znacznie odwodnione. Jedynie niewielkie 
fragmenty leÖ ne połoÛ one w obr× bie rezerwatu „Lesisko” (Park Krajobrazowy Góra Ù w. An-
ny) oraz obszaru chronionego krajobrazu Ł× gu Zdzieszowickiego naleÛ Ø  do obszarów cen-
nych pod wzgl× dem geobotanicznym, a na ich obszarze wykształciły si×  i zachowały zbioro-
wiska oraz gatunki o wysokich walorach przyrodniczych.  

ŁØ czna powierzchnia obszarów podlegajØ cych ochronie prawnej na terenie gminy Zdzie-
szowice wynosi ok. 1994  ha (34.5 % powierzchni gminy, przy Ö redniej wojewódzkiej 27.1 
%), a do najwaÛ niejszych naleÛ Ø  Park Krajobrazowy „Góra Ù w. Anny”, obszar chronionego 
krajobrazu „Ł× g Zdzieszowicki” i rezerwat przyrody „Lesisko”.  

 
Cel strategiczny i kierunki działaÜ  w zakresie ochrony przyrody i wartoÖ ci krajobrazowych 

na terenie gminy sØ  spójne z celami i kierunkami okreÖ lonymi w politykach i strategiach rangi 
krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. W zwiØ zku z powyÛ szym, jako strategiczny cel Ö rodowiskowy dla gminy Zdzieszowice, do osiØ gni× cia w perspektywie 2011 r. uznaje si× : 

 
 
 
 
 
 
Realizacja celu strategicznego prowadzona b× dzie poprzez realizacj×  nast× pujØ cych kie-

runków działaÜ : 
 

Ochron Þ  i wzrost bioró ß norodno à ci, zachowanie walorów krajobrazu i zasobów le-à nych oraz optymalizacj Þ  gminnego systemu obszarów chronionych 
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1. Ochronâ  zasobów i walorów przyrodniczo – krajobrazowych Parku Krajobrazowego „Gó-
ra ã w. Anny”, w tym włä czenie go do systemu europejskiej sieci ekologicznej NATURA 
2000.  

 
Park Krajobrazowy Góra ã w. Anny stanowi najwyå szä  wartoæ ç  przyrodniczo – krajo-

brazowä  na terenie gminy Zdzieszowice i w województwie opolskim. Ochrona nagromadzo-
nych na jego obszarze unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych, oraz funkcja, jaki 
pełni w systemie przyrodniczym województwa, decyduje o objâ ciu go ochronä  prawnä  w po-
staci parku krajobrazowego oraz pomnika historii narodowej (jeden z 15 pomników historii na 
terenie Polski). Unikalne w skali Europy siedliska i zbiorowiska roæ linne kwalifikujä  do objâ cia 
ochronä  w postaci specjalnego obszaru ochrony sieci ekologicznej NATURA 2000. Kierunki i 
zasady ochrony Parku oraz jego walorów przyrodniczo – kulturowo – krajobrazowych uregu-
lowane zostanä  w ramach planu ochrony parku krajobrazowego.  

 
2. Wzmocnienie systemu ekologicznego gminy - objâ cie ochronä  prawnä  obszarów i obiek-

tów o wysokiej wartoæ ci przyrodniczej. 
 

Wâ złowy charakter Parku Krajobrazowego Góra ã w. Anny i obszaru chronionego kra-
jobrazu Łâ gu Zdzieszowickiego w powiä zaniu z miâ dzynarodowym korytarzem ekologicznym 
doliny Odry oraz propozycjä  utworzenia na jego obszarze ostoi przyrody sieci NATURA 
2000, wyznaczajä  miejsce gminy Zdzieszowice w wojewódzkim systemie przyrodniczym. 
Wzmocnienie funkcji przyrodniczej gminy w wymiarze lokalnym nastä pi poprzez objâ cie 
ochronä  prawnä  obszarów i obiektów o wysokich walorach, w pełni reprezentujä cych zasoby 
przyrody gminy. Działania te, uzupełnione działaniami renaturyzacyjnymi w dolinie Odry (w 
ramach programów rolno – æ rodowiskowych), pozwolä  na wzmocnienie systemu gminnego i 
jego lepsze powiä zania z systemem ekologicznym województwa. W ramach działaè  kreujä -
cych przewiduje siâ  utworzenie:  

 
Tabela 75. Wykaz obszarów ekologicznych i obiektów o wysokiej warto é ci przyrodniczej które 
projektuje si ê  obj ë ì  ochron ë  prawn ë  

  
• uå ytki ekologiczne 
 
L.p.  Projektowana 

forma ochrony 
Poło í enie Powierzch-

nia  
w ha 

Typ î rodowisko-
wy, 

 własno î ï  terenu 

Przedmiot ochrony 

1 2 3 4 5 6 
1. U

ð
ytek ekologicz-

ny „ñ ródlisko Ja-
siona” 

na wschód od 
wsi Zakrzów 

 
ok. 6,0 

ñ ródlisko  
z otaczajò cym je  
lasem łó gowym 

Wywierzysko oraz poczò tko-
wy odcinek ô ródła, a tak

ð
e 

fragment lasu – łó gu jesio-
nowo - olszowego 

 
2. 

 
U

ð
ytek ekologicz-
ny „Oleszka” 

 
na wschód od 
wsi Oleszka 

 
ok. 30,0 

 
Murawa kseroter-
miczna 

Murawa kserotermiczna na 
skraju lasu obejmujò ca rów-
nie

ð
 swoim zasió giem wyro-

biska po nieczynnym kamie-
niołomie wapienia 

 
• pomniki przyrody oå ywionej 
 

Parametry drzewa l.p.  Gatunek drzewa Typ pomnika 

obwód  
[cm] 

wysoko î ï   
[m] 

Poło í enie, (miejscowo î ï ) 

1 2 3 4 5 6 
1. miłorzò b  

dwuklapowy 
poj. drzewo 260 20 õ yrowa 

2. kasztan  
jadalny 

poj. drzewo 7 
ð
ywych  

konarów 
18 õ yrowa 

3. buk pospolity poj. drzewo 345 28 õ yrowa 
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4. buk pospolity poj. drzewo 365 28 ÷ yrowa 
5. klon jawor poj. drzewo 315 20 ÷ yrowa 
6. buk pospolity poj. drzewo 370 30 ÷ yrowa 
7. buk pospolity poj. drzewo 330 30 ÷ yrowa 
8. buk pospolity poj. drzewo 380 30 ÷ yrowa 
 buk pospolity poj. drzewo 326 26 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity poj. drzewo 330 25 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity poj. drzewo 310 23 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity poj. drzewo 308 25 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity poj. drzewo 435 25 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity grupa 8 drzew 291-417 18-20 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity poj. drzewo 321 20 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity poj. drzewo 350 22 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity poj. drzewo 318 25 rezerwat „Lesisko” 
 buk pospolity poj. drzewo 348 30 rezerwat „Lesisko” 

 
• pomniki przyrody nieoø ywionej – stanowiska dokumentacyjne 

 
l.p rodzaj formy 

chronionej 
poło ù enie wiek  

1 2 3 4 
1. dolina krasowa  

z ponorem 
pole dawnego PGR „Leú nik” neogen - plejstocen 

1. b) studnia kra-
sowa 

 b)    uwał 

około 800m  na północ od miejsco-
woú ci ÷ yrowa 

neogen - plejstocen 

2. głaz narzutowy prawe pobocze drogi utwardzonej z 
Oleszki do Ligoty Dolnej, 150m. 
przed skrzyû owaniem z drogü  do 
owczarni 

plejstocen (materiał prekambryjski) 

3. głaz narzutowy klomb przed szkołü  podstawowü  w ÷ yrowej 
plejstocen (materiał prekambryjski) 

4. głaz narzutowy poczü tek drogi ÷ yrowa-Oleszka, 
prawe pobocze drogi 

plejstocen (materiał prekambryjski) 

5. głaz narzutowy poczü tek drogi ÷ yrowa-Oleszka, 
prawe pobocze drogi 

plejstocen (materiał prekambryjski) 

6. 
 
 

głaz narzutowy poczü tek drogi do Oleszki -  skrzy-û owanie z drogü  prowadzü cü   
w kierunku północnym (do sadów 
ZPS – ÷ yrowa) 

plejstocen (materiał prekambryjski) 

 
 

3. Ochroný  zagroø onych siedlisk naturalnych oraz gatunków roþ lin i zwierzÿ t. 
 

Ochrona zagroø onych siedlisk naturalnych, stanowisk rzadkich i chronionych gatunków 
roþ lin oraz fauny wymaga zapewnienia warunków dla zachowania ich trwałoþ ci oraz dalsze-
go funkcjonowania. Waø nym elementem działa�  bý dzie dalsze dokumentowanie zasobów 
przyrodniczych gminy w ramach inwentaryzacji przyrodniczych oraz opracowa�  ekofizjogra-
ficznych, sporzÿ dzanych na potrzeby planowania przestrzennego, jak równieø  oceny oddzia-
ływania na þ rodowisko, sporzÿ dzana na etapie procedury lokalizacyjnej i budowlanej.  

 
4. Ochroný  krajobrazu kulturowego – utrzymanie lub przywrócenie naturalnych form  uø yt-

kowania terenu na obszarach cennych przyrodniczo, kulturowo i krajobrazowo. 
 

Ochrona wartoþ ciowych elementów przyrody i krajobrazu oraz toø samoþ ci kulturowej w 
warunkach wzrastajÿ cej presji cywilizacji, staje siý  coraz waø niejszym kierunkiem działania. 
Zachowanie i odtwarzanie naturalnych krajobrazów i ekosystemów, w szczególnoþ ci w obrý -
bie doliny Odry, Parku Krajobrazowego Góra � w. Anny, ma zasadnicze znaczenie dla za-
chowania róø norodnoþ ci biologicznej i urozmaiconego krajobrazu kulturowego oraz jego dal-
szego uø ytkowania. Szczególny nacisk winien by�  połoø ony na prowadzenie działa�  w doli-
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nie Odry poprzez realizacje programów rolno – � rodowiskowych, sprzyjaj� cych odtwarzaniu 
naturalnego, urozmaiconego krajobrazu i tradycyjnych form u� ytkowania terenu (m.inn. 
utrzymanie i odbudowa warto� ciowych, podmokłych terenów ł� kowych, oczek wodnych). 
Tradycyjne metody gospodarowania, zbli� one do metod rolnictwa zintegrowanego i ekolo-
gicznego (ograniczone stosowanie � rodków ochrony ro� lin i nawozów sztucznych, b� d�  ich 
całkowite zaniechanie) winny znajdowa�  preferencje w obr	 bie stref ochronnych krajobrazu 
kulturowego – krajobrazu osiedle
 czego Doliny Odry i Parku Krajobrazowego Góra � w. An-
ny. Czynnikiem aktywizuj� cym procesy przekształce
  w kierunku zwi	 kszenia aktywizacji 
gospodarczej terenu (rekreacja i turystyka, w tym agroturystyka) b	 dzie realizacja „Programu 
odnowy wsi”.  

 
 

5. Ochron	  elementów � rodowiska kulturowego. 
 

Ochrona � rodowiska kulturowego, obok kompleksowych działa
  okre� lonych w planie 
ochrony Parku Krajobrazowego Góra � w. Anny, ujmowa�  musi zachowanie układu kompo-
zycyjnego i piel	 gnacj	  drzewostanów istniej� cych zespołów parkowo – pałacowych w � y-
rowej i Zdzieszowicach, jak równie�  pozostałej zieleni urz� dzonej i nieurz� dzonej na terenie 
miasta i wsi gminnych. 

 
6. Zwi	 kszenie lesisto� ci gminy. 
 

Bardzo mały udział terenów le� nych w poł� czeniu z funkcja przyrodnicz�  gminy, wywołu-
je potrzeb	  zwi	 kszania stopnia zalesienia gminy. Procesom zalesieniowym sprzyjaj�  dzia-
łania przeciwpowodziowe, realizowane w ramach „Programu dla Odry 2006” w szczególno� ci 
w zakresie zwi	 kszenia retencji naturalnej w zlewni rzeki poprzez zalesienia. Znacz� cy 
udział gleb o niskiej bonitacji powoduje, � e gmina Zdzieszowice w ramach Wojewódzkiego 
Programu Zwi	 kszenia Lesisto� ci (opracowany na podstawie Krajowego Programu Zwi	 k-
szania Lesisto� ci) przewidywana jest do zwi	 kszenia zalesienia o ok. 2 % w stosunku do 
stanu aktualnego (tj. ok. 15.9 % - 125 ha).  

W � ród działa
  uzupełniaj� cych znajduj�  si	  działania ukierunkowane na: 
- zró� nicowanie struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanu poprzez przebudow	  na 

etapie zakładania upraw, trzebie�  selekcyjn�  i wprowadzenie r	 bni zło� onych 
- dostosowanie mo� liwo� ci rekreacyjnego i edukacyjnego wykorzystania lasu, zgodnie 

z Planem Ochrony Parku Krajobrazowego „Góra � w. Anny” oraz „Planem turystycz-
nego wykorzystania lasu” 

- optymalizacj	  gospodarki łowieckiej na terenach Nadle� nictwa Strzelce Opolskie 
zgodnie z Wieloletnim Planem Łowieckim 

 
7. Ochron	  warto� ci przyrodniczo – krajobrazowych w działalno� ci edukacyjnej. 
 

Poszanowanie przyrody, umacnianie lokalnej to� samo� ci mieszka
 ców i promocja walo-
rów gminy wymaga prowadzenia działa
  edukacyjnych, nie tylko w� ród dzieci i młodzie� y, 
ale równie�  w� ród dorosłej cz	 � ci społecze
 stwa. Działania te mog�  przybiera�  zró� nicowa-
ne formy, mog� c by�  realizowane przy u� yciu ró� nych � rodków, w zale� no� ci od docelowego 
adresata (programy szkolno – wychowawcze, wspólne akcje interwencyjne, wydawnictwa 
popularyzatorskie, aktywne strony internetowe www).  

 
 

4.3.2.  Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych or az ochrona przed powodzi  . 
 

Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych realizowane jest przede wszyst-
kim w oparciu o nast	 puj� ce przepisy prawne: 
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- ustaw�  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz 1229 z pó� niej-
szymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi  

- ustaw�  z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony � rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z 
pó� niejszymi zmianami), 

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod�  i zbiorowym 
odprowadzaniu � cieków (Dz.U. nr 72, poz.747), 

 
Kluczowe znaczenie dla polityki ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi posiada 

Prawo Wodne, reguluj� ce zakres i sposób gospodarowania nimi zgodnie z zasad�  zrówno-
wa� onego rozwoju, w szczególno� ci w zakresie kształtowania i ochrony zasobów w układzie 
regionów wodnych, korzystania z wód oraz zarz� dzania zasobami. Prawo Wodne w cało� ci 
implementuje podstawowe zasady gospodarowania wodami, okre� lone w dyrektywie 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2003 r. ustanawiaj� cej ramy wspólno-
towego działania w zakresie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna). 
 

Gmina Zdzieszowice poło� ona jest w strefie zalegania kilku poziomów, w obr� bie których 
wydzielone zostały zbiorniki wodono� ne triasu dolnego (GZWP 335 Krapkowice – Strzelce 
Opolskie), triasu � rodkowego (GZWP 333 Opole – Zawadzkie), trzeciorz� du i czwartorz� du 
(GZWP 332 Subniecka K� dzierzy� sko – Głubczycka z rynn�  czwartorz� dow�  K� dzierzyn – 
Ko� le – Rudy). Zbiornik GZWP 332 obj� ty obszarem zasobowym uj� �  wód podziemnych 
„K� dzierzyn – Ko� le – Zdzieszowice”, stanowi na terenie gminy główny zbiornik u� ytkowy. 
Wody ujmowane na uj� ciach wody obsługuj� cych gmin�  (uj� cie ZK „Zdzieszowice”, uj� cie 
Kr� pna – Rozwadza, uj� cie Raszowa – Januszkowice, uj� cie Oleszka”) dostarczaj�  wod�  w 
wystarczaj� cej ilo� ci, przy na ogół dobrych parametrach jako� ciowych (za wyj� tkiem uj� cia 
Oleszka, gdzie woda podawana bez uzdatniania osi� ga wysokie wska� niki zanieczyszczenia 
azotanami).  

 
Poło� enie gminy w obr� bie zlewni rzeki Odry oraz jej bocznych, bezpo� rednich dopływów 

(potok Anka, Padół i Cegielnia) powoduje, � e za wyj� tkiem cz� � ci północno – wschodniej, 
poło� onej na terenie parku krajobrazowego, na pozostałym obszarze wyst� puj�  korzystne 
stosunki wodne i wysokie zasoby dyspozycyjne wód (aczkolwiek ni� sze ni�  w dorzeczu Gór-
nej Wisły i w krajach europejskich). Mo� liwo� �  wykorzystania zasobów wód powierzchnio-
wych jest ograniczona ze wzgl� du na nierównomierny rozkład w czasie roku i ograniczone 
mo� liwo� ci sterowania przepływami. Wa� nym czynnikiem ograniczaj� cym jest równie�  stan 
jako� ciowy, uniemo� liwiaj� cy ich wykorzystanie dla celów innych ni�  przemysłowe. Poprawa 
stanu czysto� ci wód ze � ródeł zlokalizowanych na terenie gminy jest ograniczona z uwagi na 
brak powszechnie dost� pnej sieci kanalizacyjnej (ok. 79 % mieszka� ców gminy, w tym 
wszyscy mieszka� cy miasta Zdzieszowice i ok. 80 % mieszka� ców wsi � yrowa). W chwili 
obecnej stanowi to najwi� kszy problem infrastrukturalny gminy.  

 
Gmina Zdzieszowice, której cz� � �  zachodnia poło� ona jest w obr� bie doliny Odry, pozo-

staje pod wpływem zalewów powodziowych rzeki. Cyklicznie pojawiaj� ce si�  zalewy powo-
dziowe (w czasie wielkiej powodzi 1997 r. zalaniu uległo ponad 20 % powierzchni gminy) 
wskazuj�  na słabe przygotowanie gminy do przeprowadzenia wód powodziowych oraz za-
pewnienie bezpiecze� stwa mieszka� com. W celu zabezpieczenia kraju przed powodzi�  w 
dorzeczu Odry, został opracowany wieloletni program gospodarczy pod nazw�  „Program dla 
Odry 2006”. Celem uchwalonego ustaw�  z dnia 06 lipca 2001r. o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz.U. nr 98, poz. 1067) jest zbudowanie zintegro-
wanej gospodarki wodnej dorzecza Odry zgodnie z zasadami zrównowa� onego rozwoju, w 
tym mi� dzy innymi ochrona gminy przed zalewami powodziowymi.  

 
Cel strategiczny i kierunki działa�  w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziem-

nych na terenie gminy s�  spójne z prawodawstwem polskim i europejskim, z celami i kierun-
kami okre� lonymi w politykach i strategiach rangi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej oraz 
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gminnej. W zwi� zku z powy� szym, jako strategiczny cel � rodowiskowy dla gminy Zdzieszo-
wice, do osi� gni� cia w perspektywie 2011 r. uznaje si� : 

 
 
 
 
 
 

 
Realizacja celu strategicznego prowadzona b� dzie poprzez nast� puj� ce kierunki działa� : 
 
 
1. Ochrona, racjonalne wykorzystanie oraz kształtowanie zasobów wód. 
 

Ochrona, racjonalne u� ytkowanie oraz uzyskanie wymaganych standardów jako� ciowo – 
ilo� ciowych wód wymaga�  b� dzie szeregu działa�  organizacyjnych i programowych, po-
cz� wszy od zarz� dzania zasobami wodnymi (działania prowadzone na poziomie RZGW) do 
konkretnych działa�  techniczno – technologicznych u u� ytkowników wód. Powinny one do-
prowadzi�  do zapewnienia równowagi pomi� dzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, w 
celu osi� gni� cia dobrego stanu tych wód. Realizacja celu strategicznego prowadzona b� dzie 
w kierunku: 

 
1. Racjonalizacji gospodarowania dyspozycyjnymi zasobami wodnymi dla celów u� yt-

kowych (innych ni�  przemysłowe).  
2. Przebudowy technologicznej zakładów przemysłowych i jednostek realizuj� cych cele 

publiczne, sprzyjaj� ce oszcz� dno� ci zu� ycia wody. 
3. Preferencji dla nowych podmiotów gospodarczych wykorzystuj� cych przyjazne � ro-

dowisku technologie wytwarzania. 
4. Kontynuacji działa�  ograniczaj� cych zu� ycie wody przez odbiorców indywidualnych.  
5. Edukacji ekologicznej mieszka� ców w kierunku zwi� kszenia oszcz� dno� ci wody i re-

agowania na sytuacje nadzwyczajne.  
 

Główne działania w zakresie zarz� dzania zasobami wodnymi zwi� zane b� d�  z działa-
niami pozainwestycyjnymi, przy wykorzystaniu analiz stanu zasobów wodnych, warunków 
korzystania z wód regionu wodnego, analiz ekonomicznych gospodarowania wodami na ob-
szarze regionu, pozwole�  wodno – prawnych i pozwole�  zintegrowanych, opłat za gospodar-
cze korzystanie ze � rodowiska, katastru wodnego oraz kontroli gospodarowania wodami. 
Wa� nym ogniwem zarz� dzania zasobami wodnymi b� dzie system monitorowania jako� ci 
wód powierzchniowych i podziemnych, prowadzony w ramach monitoringu podstawowego i 
regionalnego. W ramach bada�  monitoringowych wykorzystane b� d�  jednolite w skali kraju 
metody referencyjne, oparte na pi� ciostopniowej skali czysto� ci wód. 

 
Zasoby wód podziemnych udokumentowane na obszarze gminy znacznie przewy� szaj�  

aktualne pobory wody, niemniej jednym z najwa� niejszych celów działa�  b� dzie, zgodnie z 
polityk�  ekologiczn�  pa� stwa, kontynuacja długofalowej ochrony zasobów przed nadmiern�  
eksploatacj�  na cele inne ni�  komunalne i przemysłu spo� ywczego oraz zapewnienie trwałej 
równowagi pomi� dzy popytem a poda� �  wody. Obok działa�  ukierunkowanych na racjonal-
no� �  zu� ycia (od pocz� tku lat 90-tych pobór wody w gospodarce narodowej zmniejszył si�  o 
ok. 30 %) du� e znaczenie posiada�  b� d�  instrumenty ekonomiczno – prawne, wymuszaj� ce 
działania ukierunkowane na szerokie wykorzystanie najlepszych dost� pnych technik (BAT), 
sprzyjaj� cych zmniejszeniu zapotrzebowania na wod� . Pozwoli to w perspektywie roku 2010 
osi� gn� �  zakładany spadek wodochłonno� ci produkcji o 50 % w stosunku do roku 1990 w 
przeliczeniu na warto� �  PKB lub warto� �  sprzedan�  w przemy� le).  

 

Ochron � , racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi dla zape wnienia dobrego 
stanu wód powierzchniowych i podziemnych dla celów u  ytkowych oraz dla zapew-
nienia bezpiecze ! stwa przeciwpowodziowego mieszka ! ców.  
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Racjonalizacja zu# ycia wody w gospodarstwach domowych winna zmierza$  przede 
wszystkim do ograniczenia jej marnotrawienia, stosowania wodoszczelnej aparatury czerpal-
nej i sprz% tu gospodarstwa domowego. Podstawowym instrumentem stymuluj& cym racjona-
lizacj%  zu# ycia wody jest cena usług wodoci& gowych. W przypadku odbiorców indywidual-
nych działaniem powoduj& cym racjonalizacj%  zu# ycia wody jest powszechne stosowanie 
liczników wody.  

 
Na terenie gminy Zdzieszowice działania racjonalizuj& ce zu# ycie wody b% d&  mały na celu 

popraw%  stanu sieci wodoci& gowej oraz zwi% kszenie jej szczelno' ci. Pozwoli to na radykalne 
zmniejszenie problemu wysokich strat wody pitnej. W dalszym ci& gu, dla celów przemysło-
wych najwi% kszego podmiotu gospodarczego gminy – Zakładów Koksowniczych „Zdzieszo-
wice” Sp. z o.o. wykorzystywane b% d&  wody powierzchniowe rzeki Odry.  

 
2. Poprawa jako' ci wód podziemnych i powierzchniowych. 
 

Osi& gni% cie standardów jako' ciowych wód wymusza prowadzenie działa(  w sferze za-
rz& dzania wodami, jak równie#  prowadzenia konkretnych działa(  technicznych w zakresie 
budowy systemów kanalizacyjnych i wodoci& gowych, w celu dostarczenia mieszka( com 
gminy wody pitnej dobrej jako' ci.  

 
Zwi% kszenie skuteczno' ci ochrony jako' ci wód podziemnych ma na celu zmniejszenie 

przenikania zanieczyszcze(  z powierzchni ziemi do warstw wodono' nych, a du# e znaczenie 
posiada$  b% dzie zapewnienie ochrony w strefach szczególnie wra# liwych, o najwi% kszej po-
datno' ci na zanieczyszczenie (zbiornik GZWP 333, czwartorz% dowa rynna kopalna K% dzie-
rzyn – Ko) le – Rudy). Zapewnienie wymaganej jako' ci oraz zwi% kszenie skuteczno' ci ich 
ochrony, wymaga$  b% dzie monitorowania stanu ilo' ciowego i jako' ciowego wód. Kluczowe 
znaczenie dla unikania nowych zagro# e(  b% dzie miało uwzgl% dnianie wyst% powania zbiorni-
ków wodnych, obszarów ich zasilania oraz uj% $  wody wraz z ich strefami ochronnymi w stu-
diach uwarunkowa(  i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w planach 
zagospodarowania przestrzennego. Wa# nym celem b% dzie rozpocz% cie działa(  zmierzaj& -
cych do zmniejszania ilo' ci potencjalnych ) ródeł zagro# e(  wód (w tym nieu# ytkowanych 
studni kopanych).  

 
Powa# nym problemem na wszystkich terenach u# ytkowanych rolniczo z rozwini% t&  funk-

cj&  hodowlan&  s&  spływy obszarowe z pól uprawnych. Na terenie gminy Zdzieszowice, ce-
chuj& cej si%  umiarkowan&  intensywno' ci&  hodowli, zagadnienie to nie jest szczególnie inten-
sywne, uwzgl% dniaj& c jednak wra# liwo' $  wyst% puj& cych tutaj struktur wodono' nych, nie mo-# e by$  jednak pomini% te. W ' ród podstawowych kierunków działa(  ograniczaj& cych zanie-
czyszczenia biogenne przewiduje si%  optymalizacj%  dawek polewowych, ograniczenie zu# y-
cia nawozów sztucznych oraz tworzenie barier ochronnych wzdłu#  cieków wodnych.  

 
Jako' $  wód podziemnych na terenie gminy zalicza si%  do klasy ' redniej (II) z uwagi na 

zawarto' $  zwi& zków # elaza i manganu, a w przypadku uj% cia wodnego Oleszka równie#  
azotanów (woda bez uzdatniania podawana jest do sieci wodoci& gowej). Wymaga to podj% -
cia działa( , umo# liwiaj& cych uzyskanie standardów jako' ciowych wody pitnej. Jako' $  wód 
powierzchniowych, za wyj& tkiem wód Potoku Cegielnia i Potoku Padół, przekracza dopusz-
czalne standardy jako' ciowe. Działania naprawcze, szczególnie w przypadku wód rzeki Od-
ry, wymaga kompleksowych działa(  w górnej zlewni rzeki. 

 
3. Gospodarka ' ciekowa. 
 

Cele strategiczne w zakresie gospodarki ' ciekowej pozostawa$  b% d&  w zwi& zku z celami 
ekologicznymi okre' lonymi w II Polityce ekologicznej pa( stwa oraz w wymiarze regionalnym 
w „Programie ochrony ' rodowiska województwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspek-
tyw&  na lata 2007 – 2010” oraz „Programem ochrony ' rodowiska powiatu krapkowickiego”.  
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Zakładaj+  one uzyskanie nast, puj+ cych wska- ników redukcyjnych: 
- całkowitej, 100 % likwidacji zrzutu . cieków nieoczyszczonych z miast i zakładów 

przemysłowych 
- zmniejszenie ładunków zanieczyszcze/  odprowadzanych do wód powierzchniowych 

w stosunku do stanu z 1990 r., w tym z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej o 
30 % i ze spływu powierzchniowego o 30 % 

 
w drodze zapobiegania powstawaniu zanieczyszcze/  u - ródła poprzez dotrzymywanie 

okre. lonych standardów jako. ciowych dla wód i . cieków. Działania w zakresie gospodarki . ciekowej nale0 +  do priorytetów polskiej, regionalnej i powiatowej polityki ekologicznej. 
Główne działania ukierunkowane na porz+ dkowanie gospodarki . ciekowej przyczyni+  si,  w 
perspektywie długoterminowej do poprawy jako. ci wód, odpowiednich dla celów zaopatrze-
nia w wod,  i innych celów u0 ytkowych. Działania te obejmowa1  b, d+  głównie rozbudow,  
systemu kanalizacyjnego miasta oraz zmian,  technologii produkcji w zakładach przemysło-
wych.  

 
Sie1  kanalizacyjna na terenie gminy Zdzieszowice obsługuje tylko 2 jednostki osadnicze, 

jednak wska- nik obsługi mieszka/ ców osi+ ga warto. 1  79.5 % (miasto Zdzieszowice – 100 
%). Gospodarka . ciekami prowadzona jest w oparciu o istniej+ c+  zakładow+  oczyszczalni,  . cieków Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o.  
Na terenie gminy działania w zakresie gospodarki . ciekowej realizuj+ ce wymagania Dyrek-
tywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania . cieków komunalnych oraz Krajowego Programu 
Oczyszczania 2 cieków, obejmowa1  b, d+  rozbudow,  systemu kanalizacyjnego na terenach 
dotychczas nieskanalizowanych, w ramach programu ISPA „Ochrona wód podziemnych na 
obszarze zbiornika GZWP 333 Opole – Zawadzkie w jego strefie ochronnej – II faza” (doty-
czy wsi Rozwadza i Kr, pna) oraz w ramach gminnego programu kanalizacji (Program Roz-
woju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 – 2006), w odniesieniu do pozostałych 
jednostek osadniczych (wsie Oleszka, Jasiona, Januszkowice). 

 
Działania uzupełniaj+ ce prowadzone b, d+  w zakresie eliminacji lub ograniczenia zrzutów . cieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej lub bezpo. rednio do odbiorników. Istotne 

znaczenie odgrywa1  tutaj b, dzie wdra0 anie pozwole/  zintegrowanych oraz najlepszych do-
st, pnych technik (BAT) na terenie zakładów przemysłowych, b, d+ cych - ródłem wytwarzania . cieków.  
 3

ródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych s+  spływy obszarowe 
oraz przedostawanie si,  zanieczyszcze/  z nieszczelnych szamb i nieszczelnej kanalizacji. 
Ograniczeniu zanieczyszcze/  ze spływów powierzchniowych sprzyja1  b, dzie wdra0 anie za-
sad dobrej praktyki rolniczej oraz stosowanie prawa . rodowiskowego, wspomagane akcj+  
edukacyjn+  i promocj+  ekologicznych praktyk rolniczych.  

 
Szczegółowe kierunki działa/  w zakresie gospodarki . ciekowej obejmowa1  b, d+ : 
- współprac,  ponadlokaln+  w zakresie rozwi+ zywania problemów gospodarki . cieko-

wej 
- rozbudow,  i modernizacj,  sieci kanalizacyjnej na terenie gminy  
- przeprowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczysto. ci płynne i 

przydomowych oczyszczalni . cieków, intensyfikacj,  kontroli szczelno. ci szamb 
- ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszcze/  z sektora rolnego 
- wspieranie zakładów przemysłowych w realizacji programów racjonalnej gospodarki . ciekami 
- budowanie systemów podczyszczaj+ cych wzdłu0  modernizowanych dróg 
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4.   Zapewnienie odpowiedniej jako5 ci i ilo5 ci wody pitnej. 
 

Zadania z zakresu zaopatrzenia w wod6  nale7 8  do kompetencji samorz8 dów lokalnych. 
Bezpo5 rednio zaopatrzenie w wod6  na terenie gminy realizowane jest przez Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach, którego głównym zadaniem jest za-
pewnienie dostaw wymaganej ilo5 ci i jako5 ci wody dla odbiorców w sposób ci8 gły i nieza-
wodny, przy zachowaniu pełnej zdolno5 ci produkcyjnej posiadanych urz8 dze9  wodoci8 go-
wych i urz8 dze9  kanalizacyjnych.  

 
Zapewnienie odpowiedniej ilo5 ci i jako5 ci wody wymaga:  b6 dzie podejmowania działa9  

inwestycyjnych, zwi6 kszaj8 cej wydajno5 :  i sprawno5 :  systemu zaopatrzenia, modernizacj6  i 
rozbudow6  istniej8 cej sieci wodoci8 gowej, zmniejszenie strat na przesyłach wody oraz 
optymalne wykorzystanie własnych uj6 :  wody.  

 
Działania uzupełniaj8 ce wymagaj8  zaanga7 owania wszystkich u7 ytkowników, obejmo-

wa:  b6 d8  głównie modernizacj6  i rozbudow6  lokalnych urz8 dze9  wodno – kanalizacyjnych 
oraz powszechn8  oszcz6 dno5 :  wody.  

 
Jako5 :  wody dostarczanej do sieci wodoci8 gowej jest poprawna, spełniaj8 c wymagane 

standardy jako5 ciowe (rozporz8 dzenie Rady Ministrów w sprawie wymaga9  dotycz8 cych ja-
ko5 ci wody przeznaczonej do spo7 ycia przez ludzi, Dz.U. nr 203, poz. 1718). Jedynie w 
przypadku uj6 cia wody w Oleszce, gdzie stwierdza si6  post6 puj8 ce zanieczyszczenie azota-
nami, przewiduje si6  wykonanie nowego uj6 cia i budow6  stacji uzdatniania wody.  

 
Dla ograniczenia potencjalnych ; ródeł zanieczyszczenia wód ujmowanych do celów pit-

nych realizowane b6 d8  działania obejmuj8 ce likwidacje nieczynnych uj6 :  wody. W ramach 
zobowi8 za9  ustawowych, na terenie gminy wymagane b6 dzie utworzenie systemu studni 
awaryjnych, stanowi8 cych element systemu ochrony przeciwpo7 arowej. 

 
Kierunki działa9  szczegółowych obejmuj8 : 
 
- modernizacj6  sieci wodoci8 gowej 
- rozbudow6  uj6 :  wodnych oraz realizacj6  stacji uzdatniania wody (Oleszka) 
- likwidacj6  nieczynnych uj6 :  wody  
- ograniczenie wykorzystania wód podziemnych dla celów przemysłowych, nie wyma-

gaj8 cych wodo o parametrach wody do picia 
 
5.   Ochrona przeciwpowodziowa – bezpiecze9 stwo  
 

Ochrona przed powodzi8  na terenie gminy Zdzieszowice koncentrowa:  si6  b6 dzie, po-
dobnie jak na obszarze całego województwa i powiatu, na przeciwdziałaniu skutkom powodzi 
przy wykorzystaniu instrumentów prewencji przeciwpowodziowej (z wykorzystaniem plano-
wania przestrzennego) oraz działa9  technicznych, zwi6 kszaj8 cych biern8  ochron6  przeciw-
powodziow8  gminy. 

 
Powód;  1997 r. wykazała, 7 e system ochronny gminy nie jest w stanie zapewni:  jej 

mieszka9 com wystarczaj8 cego bezpiecze9 stwa, w zwi8 zku z czym, wymaga on: 
- poprawy stanu technicznego istniej8 cych obwałowa9  
- rozbudow6  obwałowa9  przeciwpowodziowych 
- odbudow6  i utrzymanie wła5 ciwego stanu melioracji szczegółowych i podstawowych 

Du7 e znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej, obok działa9  technicznych, posiada 
rozbudowa retencji naturalnej oraz zagospodarowanie terenów zalewowych. Zalesianie grun-
tów rolniczo nieprzydatnych, poprawa naturalnej retencji wodnej i gruntowo – glebowej w do-
linach cieków wodnych poprzez odtwarzanie i zachowanie zadrzewien i zakrzacze9 , lokal-
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nych zbiorników wodnych i gleb organicznych s=  elementami zwi> kszaj= cymi zdolno? ci re-
tencyjne.  

 
Zwi> kszaniu bezpiecze@ stwa przeciwpowodziowego gminy sprzyjaA  b> dzie kompleksowy 

program rozwoju dorzecza Odry, w tym ochrony przeciwpowodziowej, „Program dla Odry 
2006” jak równieB  program rolno? rodowiskowy. Jednak kluczowe znaczenie dla bezpiecze@ -
stwa przeciwpowodziowego gminy b> d=  miały zadania inwestycyjne, realizowane powyB ej 
miasta, na terenie powiatu k> dzierzy@ sko – kozielskiego oraz budowa zbiornika wodnego 
„Racibórz”. Koniecznym uzupełnieniem jest stworzenie skutecznego i sprawnego systemu 
monitorowania i ostrzegania o zagroB eniu oraz planów operacyjnych ochrony przeciwpowo-
dziowej.  
 
 

4.3.3.  Ochrona powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatu i wykorzystanie energii 
odnawialnej.  
 
 

Ochrona powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i wykorzystanie energii od-
nawialnej realizowana jest w oparciu przede wszystkim o przepisy prawa wewn> trznego: 

 
- ustaw>  z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ? rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z 

póC niejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi 
- ustaw>  z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony ? rodowi-

ska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw 
- ustaw>  z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 poz. 348 z 

póC niejszymi zmianami) 
- ustaw>  z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsi> wzi> A  termomodernizacyjnych 

prowadz= ca do zmniejszania zuB ycia energii w budynkach mieszkalnych (Dz.U. nr 
162, poz. 1121 z póC niejszymi zmianami) 

- ustaw>  z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348 z póC -
niejszymi zmianami) 

- ustaw>  z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsi> wzi> A  termomodernizacyjnych 
(Dz.U. nr 162, poz. 1121 z póC niejszymi zmianami) 

 
Istotne znaczenie posiadaj=  jednak równieB  podpisane i ratyfikowane przez Polsk>  umo-

wy mi> dzynarodowe, w szczególno? ci: 
 

- Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie od-
legło? ci z 13.11.1979 r. (konwencja genewska) z protokołami wykonawczymi (m. 
inn. I i II protokół siarkowy, protokoły z Aarhus w sprawie TZO i metali ci> B kich) 

- Konwencja o ochronie warstwy ozonowej z 22.03.1985 r. (Konwencja wiede@ ska) i 
Protokół Montrealski w sprawie substancji zuboB aj= cej warstw>  ozonow=  z 1987 r. 
wraz z poprawkami londy@ skimi i kopenhaskimi) 

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 
9.05.1991 r. (konwencja klimatyczna w Rio) wraz z protokołem dodatkowym z Kioto 
(reguluje kwestie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych), 

- Biał=  Ksi> g>  „Energia dla przyszło? ci – odnawialne C ródła energii” z 1997 r. i Zielo-
n=  Ksi> g>  – o bezpiecze@ stwie energetycznym” z 2000 r. 

 
Szczególnego znaczenia dla obowi= zuj= cych w Polsce uregulowa@  posiadaj=  obowi= zu-

j= ce w Unii Europejskiej i w cało? ci transponowane (lub w najbliB szym czasie transponowa-
ne) podstawowe regulacje prawne w zakresie ochrony jako? ci powietrza, w szczególno? ci: 
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- dyrektywa Rady 96/62/WE z 27 wrzeE nia 1996 r w sprawie oceny i zarzF dzania ja-
koE ciF  powietrza w otoczeniu (tzw. dyrektywa ramowa) i dyrektywy pochodne – dy-
rektywy córki (dyrektywa 99/30/WE, dyrektywa 92/72/EWG, dyrektywa 2002/3/WE) 

- dyrektywa Rady 94/63/WE w sprawie kontrolowania emisji lotnych zwiF zków orga-
nicznych VOC powstajF cych w wyniku magazynowania benzyn i jej dystrybucji z 
terminali do stacji obsługi 

- dyrektywa Rady 2000/69/WE w sprawie zawartoE ci benzenu i tlenku wG gla w po-
wietrzu 

- dyrektywa Rady 99/32/WE w sprawie redukcji zawartoE ci siarki w paliwach płyn-
nych, 

 
jak równieH  w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeI  przemysłowych, obejmujF ce 

w szczególnoE ci kluczowF  dla zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeI  powietrza: 
 

- dyrektywG  Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli za-
nieczyszczeI  (IPPC) oraz 

- dyrektywa Rady 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczysz-
czeI  do powietrza z duH ych J ródeł spalania paliw, 

- dyrektywa Rady 2001/81/WE w sprawie krajowych pułapów emisji dla niektórych 
zanieczyszczeI  powietrza atmosferycznego, 

- dyrektywa Rady 2001/77/WE w sprawie promocji energii elektrycznej ze J ródeł od-
nawialnych na wewnG trznym rynku energii elektrycznej. 

 
Kluczowe znaczenie dla polityki ochrony powietrza atmosferycznego i przeciwdziałania 

zmianom klimatu posiadaK  bG dzie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE 
z 13.10.2003 r. w sprawie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

 
W zakresie wykorzystania energii odnawialnej polski system prawny transponuje nastG -

pujF ce dokumenty europejskie: 
 
- Dyrektywa Rady 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie wspólnych zasad 

wewnG trznego rynku elektroenergetycznego, 
- Dyrektywa Rady 001/77/WE z dnia 27 wrzeE nia 2000 r. w sprawie promocji wyko-

rzystania energii elektrycznej ze J ródeł odnawialnych na wewnG trznym rynku ener-
gii elektrycznej. 

 
 

Gmina Zdzieszowice pod wzglG dem jednostkowej emisji zanieczyszczeI  pyłowych i ga-
zowych z zakładów przemysłowych szczególnie uciF H liwych dla czystoE ci powietrza zajmuje 
drugie miejsce w województwie oraz czterdziesty oE rodek w kraju (pod wzglG dem emisji jed-
nostkowej zajmuje natomiast pierwsze miejsce w województwie). StwierdziK  jednak naleH y, H e wielkoE K  emisji, wskutek działaI  modernizacyjnych prowadzonych od poczF tku lat 90-tych 
przez najwiG ksze J ródło emisji na terenie gminy – Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” -  
wykazuje trwałF  tendencjG  spadkowF  (o ok. 97 % w przypadku zanieczyszczeI  pyłowych i 
ok. 83 % w przypadku zanieczyszczeI  gazowych).  

 
Emisja zanieczyszczeI  wpływa w sposób bezpoE redni na standardy jakoE ciowe powie-

trza atmosferycznego w gminie. Gmina Zdzieszowice, wg bieH F cej oceny jakoE ci powietrza 
atmosferycznego WIOL  Opole zalicza siG  do obszaru, na którym stG H enia zanieczyszczeI  
utrzymujF  siG  powyH ej wartoE ci dopuszczalnej, nie przekraczajF c wartoE ci dopuszczalnej, 
powiG kszonej o margines tolerancji (tzw. klasa B ze wzglG du na zanieczyszczenie pyłem i 
benzenem). Pomiary imisji zanieczyszczeI , prowadzone w sieci pomiarowej Zakładów Kok-
sowniczych wskazujF , na utrzymywania siG  wartoE ci E redniorocznych głównych zanieczysz-
czeI  pyłowo – gazowych oraz gazów charakterystycznych (siarkowodór, benzen) znaczF co 
poniH ej dopuszczalnych standardów, natomiast badania SANEPID Opole wykazujF  na zna-
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czN ce przekraczanie wartoO ci normatywnych O redniodobowych dla benzenu i jego pochod-
nych. 

 
W zakresie pozostałych P ródeł zanieczyszczeQ  – komunikacyjnych i niskiej emisji – aktu-

alny stan emisyjno – imisyjny moR na uznaS  za dobry (diagnoza pkt 3.7). 
 

Wykorzystanie energii odnawialnej na terenie gminy jest niewielkie i sprowadza siT  do 
jednej instalacji pracujN cej na biomasie organicznej. IstniejN cy potencjał biomasy organicz-
nej, biopaliw płynnych i energii wodnej stwarza moR liwoO S  zwiT kszenia udziału energii ze P ródeł odnawialnych w strukturze wytwarzania energii na terenie gminy. 

 
Cel strategiczny i kierunki działaQ  w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, prze-

ciwdziałania zmianom klimatu oraz wykorzystania odnawialnych P ródeł energii na terenie 
gminy sN  spójne z celami i kierunkami okreO lonymi w politykach i strategiach rangi krajowej, 
wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. W zwiN zku z powyR szym, jako strategiczny cel O rodowi-
skowy dla gminy Zdzieszowice, do osiN gniT cia w perspektywie 2011 r. uznaje siT : 

 
 
 
 
 
 
Ochrona zasobów O rodowiska, w tym ochrona powietrza, zgodnie z Prawem ochrony O rodowiska, realizowana jest poprzez: 

- kształtowanie standardów jakoO ci powietrza atmosferycznego, kontrolT  ich osiN ga-
nia oraz podejmowanie działaQ  słuR N cych ich nieprzekraczaniu lub przywracaniu 
stanu wymaganego na obszarach, gdzie standardy te zostały przekroczone 

- kształtowanie standardów emisyjnych z instalacji, urzN dzeQ  i procesów technolo-
gicznych 

- kształtowanie jakoO ci wytwarzanych produktów pod kN tem zawartoO S  niepoR N da-
nych substancji zanieczyszczajN cych lub emisji zanieczyszczeQ  zwiN zanej z ich 
uR ytkowaniem (normy produktowe jakoO ci paliw samochodowych, zawartoO S  siarki 
w paliwach i olejach opałowych itp.) 

 
Działania w zakresie ochrony powietrza, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wyko-

rzystania energii odnawialnej na terenie gminy pozostawaS  bT dN  w zwiN zku z celami ekolo-
gicznymi okreO lonymi w II Polityce ekologicznej paQ stwa i w „Programie ochrony O rodowiska 
województwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspektywN  na lata 2007 – 2010”. Cechami 
tej polityki jest miT dzy innymi konsekwentna realizowana likwidacja zanieczyszczeQ  u P ródła, 
minimalizacja zuR ycia surowców i energii, egzekwowanie standardów emisyjnych, imisyjnych 
i produktowych. ZmierzaS  ona bT dzie do kontynuacji działaQ  redukujN cych emisjT  zanie-
czyszczeQ  atmosferycznych do poziomów okreO lonych w polityce ekologicznej paQ stwa, bu-
dowy systemu zarzN dzania ochronN  powietrza atmosferycznego, wdroR enia mechanizmów 
rynkowych, sprzyjajN cych podejmowaniu działaQ  w zakresie ochrony powietrza i przeciwdzia-
łania zmianom klimatu. 

 
Zakładane cele emisyjne zmierzaS  bT dN  do osiN gniT cia wyznaczonych przez politykT  

paQ stwa poziomów emisyjnych, w tym: 
- ograniczenia emisji zanieczyszczeQ  pyłowych o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, 

dwutlenku azotu o 31 %, lotnych zwiN zków organicznych (LZO) o 31 %, amoniaku 
o 8 % w stosunku do roku bazowego 1990 oraz gazów cieplarnianych o 6 % w 
stosunku do roku bazowego 1988  

- ograniczenia emisji toksycznych substancji z grupy metali ciT R kich i trwałych za-
nieczyszczeQ  organicznych (TZO), zgodnie z wymaganiami protokołów z Aarhus 

Uzyskanie dobrej jako U ci powietrza atmosferycznego elementem trwałej popra wy 
standardu V ycia mieszka W ców i utrzymania dobrego stanu U rodowiska przyrodni-
czego gmin y. 
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do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 
odległoY ci  

- wycofania z uZ ytkowania do 2005 r. benzyny ołowiow[  oraz całkowitego dostoso-
wania wymaga\  dotycz[ cych benzyn i oleju nap] dowego do norm europejskich 

- intensyfikacji procesu eliminacji b[ d^  ograniczania uZ ytkowania wyrobów i urz[ -
dze\  zawieraj[ cych rt] _ , ołów, kadm i PCB oraz substancji niszcz[ cych warstw]  
ozonow[  

- wprowadzenia w szerokim zakresie najlepszych dost] pnych technik (BAT) w za-
kresie ochrony powietrza (instalacje IPPC, w szczególnoY ci w energetyce, prze-
myY le i sektorze komunalnym). 

 
ChociaZ  wyznaczone poziomy emisyjne na obszarze województwa opolskiego zostały juZ  

osi[ gni] te, uznaje si]  za wskazane kontynuowanie działa\  w zakresie dalszego ogranicza-
nia emisji. Analiza struktury emisji i imisji zanieczyszcze\  na obszarze gminy wskazuje, Z e 
najbardziej racjonalnym kierunkiem działa\  umoZ liwiaj[ cym osi[ gni] cie zakładanych celów 
ekologicznych b] dzie ograniczenie emisji w sektorze przemysłowym i gospodarce komunal-
nej (cieplnej – ograniczenie niskiej emisji). 

 
Program ochrony Y rodowiska województwa opolskiego jako waZ ny cel do osi[ gni] cia w 

perspektywie roku 2010 uznaje stworzenie systemu zarz[ dzania, stanowi[ cego podstaw]  
dla prowadzenia skoordynowanych działa\  w zakresie poprawy jakoY ci powietrza atmosfe-
rycznego w wyznaczonych strefach (w tym na obszarach wyst] powania przekrocze\  norm 
dopuszczalnych), stałego monitorowania i prognozowania zmian imisji zanieczyszcze\  oraz 
podejmowania działa\  zapobiegawczych w przypadku przekroczenia poziomów normatyw-
nych. Kluczowym zagadnieniem systemu zarz[ dzania b] dzie opracowanie i wdroZ enie jed-
nolitego w skali kraju systemu bilansowania i weryfikowania ładunków zanieczyszcze\  
wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.  

Istotnym celem w zakresie ochrony powietrza jest wdroZ enie na wszystkich poziomach 
mechanizmów ekonomicznych i organizacyjnych, sprzyjaj[ cych podejmowaniu działa\  w za-
kresie ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (ograniczenie emisji ga-
zów cieplarnianych), w szczególnoY ci mechanizmów handlu emisjami, zasad wspólnych 
przedsi] wzi] _  i czystszej produkcji. Ekonomizacji działa\  sprzyja_  b] dzie upowszechnianie 
systemów zarz[ dzania Y rodowiskowego i przegl[ dów ekologicznych w sektorze gospodarki.  

W nakreY lony schemat działa\  podstawowych wpisywa_  si]  b] d[  równieZ  wynikaj[ ce z 
zobowi[ za\  mi] dzynarodowych i polityki krajowej działania, zmierzaj[ ce do zwi] kszenia wy-
korzystania energii z odnawialnych ^ ródeł energii.  

 
Głównym obszarem działa\  ochronnych b] d[  przedsi] wzi] cia podejmowane w sekto-

rach maj[ cych najwi] kszy wpływ na kształtowanie stanu higieniczno – sanitarnego: w prze-
myY le, gospodarce komunalnej i w komunikacji.  
 
Emisja zanieczyszcze\  z sektora przemysłowego 
 

KoniecznoY _  uzyskania przez Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. wymaga-
nego dyrektyw[  IPPC pozwolenia zintegrowanego, prowadzi_  b] dzie do modernizacji stoso-
wanych technologii, wdraZ ania najlepszych dost] pnych technik (BAT) oraz montaZ u urz[ -
dze\  ochronnych. W Y ród działa\  towarzysz[ cych duZ e znaczenie b] dzie posiadało efektyw-
ne wykorzystanie energii w drodze modernizacji i rozbudowy istniej[ cego systemu cieplnego 
oraz modernizacji i hermetyzacji procesów technologicznych w pozostałych obiektach prze-
mysłowych na terenie gminy.  

 
WaZ nym instrumentem polityki ograniczania emisji zanieczyszcze\  b] dzie uruchomienie 

procedur zwi[ zanych z handlem zbywalnymi jednostkami emisji do powietrza oraz wprowa-
dzaniem instrumentów zarz[ dzania ochron[  Y rodowiska (mechanizm wspólnych przedsi] -
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wzia b  (JI), mechanizmu czystego rozwoju (CDM) oraz systemu zielonych certyfikatów i zie-
lonych podatków).  

 
Emisja zanieczyszczec  z sektora komunalnego 

 
Najwia kszy – po przemyd le - wpływ na jakod b  powietrza na terenie gminy posiadaje  lo-

kalne f ródła grzewcze, pracuje ce dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło budynków mieszkal-
nych, obiektów ug ytecznod ci publicznej, małych podmiotów gospodarczych oraz indywidual-
nych gospodarstw domowych.  

Rozbudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w ciepło, bazuje cy na kotłowni centralnej 
Zakładów Koksowniczych, doprowadził do stopniowej likwidacji znacznej ilod ci kotłowni lo-
kalnych i podłe czenia dotychczasowych odbiorców do systemu. W pozostałych przypadkach 
obserwuje sia  stopniowe  zmiana  dotychczas stosowanych nod ników energii na tzw. paliwa 
niskoemisyjne, przy czym realizacja tych działac  prowadzona jest przy wykorzystaniu pog y-
czek i dotacji z powiatowego i wojewódzkiego funduszy ochrony d rodowiska oraz d rodków 
własnych przedsia biorców, wspólnot mieszkaniowych, jednostek komunalnych i podlegaje -
cych samorze dowi lokalnemu oraz indywidualnych mieszkac ców. 

 
Docelowo system zaopatrzenia w ciepło zogniskowany ba dzie głównie na podłe czeniu 

nowych odbiorców do rozbudowywanej sieci ciepłowniczej, energetycznej i gazowej, zgodnie 
z „Projektem załog ec  do planu zaopatrzenia w ciepło, energia  elektryczne  i paliwa gazowe 
gminy Zdzieszowice”.  

 
W ramach ograniczania emisji zanieczyszczec  z sektora komunalnego prowadzone ba de  

działania promuje ce wykorzystanie energii ze f ródeł odnawialnych, głownie wodnych, tak, 
aby w roku 2010 uzyskab  wymagane przez II Polityka  ekologiczne  pac stwa i zobowie zania 
mia dzynarodowe udziały energii odnawialnej w energii zug ywanej ogółem. Powszechnym i 
stosunkowo łatwo osie galnym dzia ki zacha tom finansowym kierunkiem działania ba de  prace 
termomodernizacyjne i renowacje systemów grzewczych, sprzyjaje ce oszcza dnod ci energii. 
Dug a rola przypisywana ba dzie rozbudzaniu d wiadomod ci ekologicznej mieszkac ców.  
 
Emisja zanieczyszczec  z komunikacji. 
 

Emisja ze f ródeł komunikacyjnych stanowi w obecnych czasach jedno z najdynamiczniej 
rozwijaje cych sia  ucie g liwod ci d rodowiskowych na terenie Polski. Szybki przyrost ilod ci po-
jazdów samochodowych, przy braku realizacji nowych odcinków drogowych, przebiegaje -
cych poza terenami zabudowy mieszkalnej, wywołuje szereg konfliktów d rodowiskowych i 
wzrost zanieczyszczec  powietrza atmosferycznego.  

 
Układ komunikacyjny gminy Zdzieszowice pod tym wzgla dem jest korzystny dla d rodowi-

ska. Brak dróg krajowych o znacznym nata g eniu ruchu – poza krótkim odcinkiem autostrady 
– oraz jedna droga wojewódzka, znacze co ogranicza ucie g liwod b  ruchu samochodowego dla d rodowiska. Towarzysze ca ruchowi samochodowemu strefa podwyg szonego zanieczysz-
czenia powietrza atmosferycznego ograniczona jest do najblig szego otoczenia drogi Krap-
kowice – Zdzieszowice – Kof le (droga wojewódzka nr 423), w szczególnod ci na obszarach 
przebiegu przez miejscowod ci Rozwadza, Kra pna i Januszkowice. W przypadku pozostałych 
miejscowod ci, zjawisko ucie g liwod ci komunikacyjnej jest znacze co mniejsze.  

 
Ograniczenie ucie g liwod ci komunikacyjnej transportu samochodowego wymagab  ba dzie 

prowadzenia szeregu ukierunkowanych działac  – organizacyjnych, technicznych i plani-
styczno – prawnych – sprzyjaje cych ograniczeniu emisji komunikacyjnej. Głównym kierun-
kiem działac  ba dzie rozpocza cie prac zwie zanych z poprawe  drog nod ci i płynnod ci ruchu 
oraz wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza tereny zabudowy wsi rozwadza, Kra pna i ja-
nuszkowice, poprawa stanu technicznego układu komunikacyjnego i obiektów infrastruktury 
komunikacyjnej oraz prawidłowa lokalizacja funkcji wymagaje cych ochrony w stosunku do 
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układu komunikacyjnego (przy wykorzystaniu planów zagospodarowania przestrzennego i 
opracowai  ekofizjograficznych). 

 
Waj nym kierunkiem działai  prewencyjnych bk dzie miało tworzenie warunków do zwik k-

szenia udziału komunikacji zbiorowej w strukturze przewozowej, w tym wymiana przestarza-
łego taboru jezdnego na spełniajl cy wymagania normy EURO 1 i EURO 2. Osil gnik ciu celu 
sprzyjam  bk dzie poprawa stanu technicznego indywidualnych n rodków transportu i wycofanie 
z powszechnego stosowania do 2005 r. benzyny ołowiowej.  

 
Gmina Zdzieszowice połoj ona jest czk n ciowo na terenach o wysokich walorach tury-

stycznych. Wywołuje to zwik kszony napływ turystów, w szczególnon ci weekendowych, poru-
szajl cych sik  przy wykorzystaniu zbiorowych i indywidualnych n rodków transportu, ale coraz 
czk n ciej spotykani sl  turyn ci rowerowi. Wzrastajl cy udział turystów rowerowych powoduje, j e w okresie perspektywicznym rozwój systemu n ciej ek rowerowych moj e przyczynim  sik  
nie tylko do rozszerzenia oferty turystycznej i wzmoj onego napływu rekreantów, ale równiej  
do obnij enia emisji zanieczyszczei  i zmiany dotychczasowych wzorców konsumpcji. Sprzyja 
to równiej  organizacji transportu kombinowanego, obejmujl cego dowóz (wywóz) turystów 
publicznymi n rodkami transportu, przy wykorzystaniu rowerów do lokalnej penetracji terenu.  

 
Wykorzystanie energii odnawialnej 
 

Krajowe dokumenty strategiczne dotyczl ce wykorzystania energii odnawialnej zakładajl  
zwik kszenie udziału energii ze o ródeł odnawialnych w bilansie paliwowym kraju do 7 % w ro-
ku 2010 i 14 % w roku 2020. Realizacja tego celu wymaga podjk cia szeregu działai  nie tylko 
na poziomie krajowy i regionalnym, ale równiej  na poziomie lokalnym. Nalej y sobie jednak 
zdawam  sprawk , j e na terenie gminy, z uwagi na ułatwiony dostk p do zorganizowanych sys-
temów zaopatrzenia w energik  ze o ródeł tradycyjnych (miasto Zdzieszowice), wykorzystanie 
energii odnawialnej ograniczone bk dzie do obszarów peryferyjnych, o niewielkich moj liwo-n ciach podłl czenia do istniejl cych sieci ciepłowniczych i gazowych.  

 
Jednl  z najwaj niejszych kwestii bk dzie prowadzenie popularyzacji wykorzystania tego 

rodzaju energii, okren lenie moj liwon ci jej pozyskania oraz realizacja konkretnych inwestycji. 
Pierwszym krokiem w kierunku zwik kszenia wykorzystania energii ze o ródeł odnawialnych 
bk dzie zbilansowanie potencjału paliwowo - energetycznego na terenie gminy oraz przeła-
manie bariery psychologicznej w społeczei stwie w zakresie skutecznon ci i korzyn ci ekono-
micznych wynikajl cych z ich stosowania. Działania takie nalej y prowadzim  przy wsparciu nie 
tylko organów administracji, ale równiej  podmiotów, stowarzyszei  gospodarczych i agencji 
branj y energetycznej (np. Agencja Poszanowania Energii).  

 
Nastk pnym etapem bk dzie realizacja urzl dzei  i instalacji do produkcji i transportu ener-

gii ze o ródeł odnawialnych, nie tylko przez celowe działania ludnon ci i indywidualnych pod-
miotów gospodarczych, ale równiej  przez podmioty komunalne. W pierwszej kolejnon ci 
zwik kszenie stopnia wykorzystania energii odnawialnej zrealizowana zostanie poprzez bu-
dowk  w latach 2004 – 2006 elektrowni wodnych, na stopniach wodnych Januszkowice i 
Krk pna.  

 
Waj nl  rolk  we wdraj aniu energii z odnawialnych o ródeł spełniam  bk dzie wojewódzki, 

powiatowy i gminny fundusz ochrony n rodowiska.  
 
System monitorowania i zarzl dzania powietrzem atmosferycznym 
 

Podstawl  prowadzenia skoordynowanych działai  w zakresie ochrony powietrza atmos-
ferycznego jest budowa spójnego systemu monitorowania i zarzl dzania. Utworzenie takiego 
systemu nalej y do kompetencji organów administracji pai stwowej, jednak równiej  na po-
ziomie lokalnym wskazane jest gromadzenie informacji na temat funkcjonujl cych o ródeł i 
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wielkoq ci emisji, egzekwowania ustawowych obowir zków emitentów zanieczyszczes . Całoq t  
zebranej informacji ułatwiat  bu dzie równiev  – w ramach ogólnego systemu - dostu p społe-
czes stwa do informacji o q rodowisku i jego ochronie. 

 
Istotnym celem ekologicznym w zakresie ochrony powietrza jest wdrov enie na wszystkich 

poziomach mechanizmów ekonomicznych i organizacyjnych, sprzyjajr cych podejmowaniu 
działas  w zakresie ochrony powietrza, przeciwdziałania zmianom klimatycznym (ogranicze-
nie emisji gazów cieplarnianych) i wykorzystania energii odnawialnej, w szczególnoq ci me-
chanizmów handlu emisjami, zasad wspólnych przedsiu wziu t  i czystszej produkcji. Ekono-
mizacji działas  sprzyjat  bu dzie upowszechnianie systemów zarzr dzania q rodowiskowego 
(ISO) i przeglr dów ekologicznych (EMAS) w sektorze gospodarki.  
 

4.3.4. Ochrona przed hałasem. 
 

Ochrona q rodowiska przed nadmiernym hałasem realizowana jest głównie na podstawie 
nastu pujr cych przepisów prawnych: 

- ustawu  z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony q rodowiska (Dz.U. z dnia 20 czerwca 
2001, nr 62, poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi 

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony q rodowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z dnia 18 wrzeq nia 2001, 
nr 100, poz. 1085) 

- ustawa z dnia 3 paw dziernika 2003 o zmianie ustawy – Prawo ochrony q rodowiska, 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 7 listopada 2003, nr 190, poz. 1865) 

- rozporzr dzenie Ministra Ochrony x rodowiska Zasobów Naturalnych i Leq nictwa z 
dnia 13 maja 1998 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w q rodowisku (Dz.U. 
z dnia 01 czerwca 1998, nr 66, poz. 436) 

- rozporzr dzenie Ministra x rodowiska z dnia 09 stycznia 2002 w sprawie wartoq ci 
progowych poziomów hałasu (Dz.U. z dnia 31 stycznia 2002, nr 8, poz. 81) 

- rozporzr dzenie Ministra x rodowiska z dnia 14 paw dziernika 2002 w sprawie szcze-
gółowych wymagas  jakim powinien odpowiadat  program ochrony q rodowiska przed 
hałasem (Dz.U. z dnia 29 paw dziernik 2002, nr 179, poz. 1489) 

- rozporzr dzenie Ministra x rodowiska z dnia 17 stycznia 2003 w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w zwir zku z eksploatacjr  dróg, linii kolejowych, li-
nii tramwajowych, lotnisk oraz portów które powinny byt  przekazywane właq ciwym 
organom ochrony q rodowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. z 
dnia 06 lutego 2003, nr 18, poz. 164) 

- rozporzr dzenie Ministra x rodowiska z dnia 23 stycznia 2003 w sprawie wymagas  w 
zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w q rodowisku substancji lub energii przez 
zarzr dzajr cego drogr , linir  kolejowr , linir  tramwajowr , lotniskiem, portem (Dz.U. z 
dnia 28 luty 2003, nr 35, poz. 308) 

- rozporzr dzenie Ministra x rodowiska z dnia 27 luty 2003 w sprawie rodzajów wyni-
ków pomiarów prowadzonych w zwir zku z eksploatacjr  instalacji lub urzr dzenia, 
przekazywanych właq ciwym organom ochrony q rodowiska oraz terminu i sposobu ich 
prezentacji (Dz.U. z dnia 08 kwiecies  2003, nr 59, poz. 529) 

- rozporzr dzenie Ministra x rodowiska z dnia 13 czerwiec 2003 w sprawie wymagas  w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkoq ci emisji (Dz.U. z dnia 27 czerwiec 2003, nr 
110, poz. 1057) 
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- rozporzz dzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 lipca 2003 
w sprawie zasadniczych wymaga{  dla urzz dze{  u| ywanych na zewnz trz pomiesz-
cze{  w zakresie emisji hałasu do } rodowiska (Dz.U. z dnia 7 sierpie{  2003, nr 138, 
poz. 1316) 

- rozporzz dzenie Ministra ~ rodowiska w sprawie sporzz dzania map akustycznych w 
zwiz zku z eksploatacjz  dróg, linii kolejowych i lotnisk (projekt) 

Istotne znaczenie dla obowiz zujz cych przepisów prawa krajowego posiadajz  wspólnoto-
we regulacje prawne, a w tym Dyrektywa 2002/49/EC z dnia 25.06.2002 w sprawie oceny i 
zarzz dzania hałasem } rodowiskowym 

Przeprowadzone prace terenowe i pomiary hałasu pozwoliły stwierdzi�  i|  praktycznie na 
cz� } ci odcinków dróg biegnz cych przez wsie i miasto Zdzieszowice poziom hałasu komuni-
kacyjnego oscyluje w granicach normy, cz� sto jz  przekraczajz c o 1-6dB(A). Je| eli zało| y� , i|  
w okresie jesiennych prac polowych nat� | enie ruchu wzmaga si�  i wzrasta udział sprz� tu 
rolniczego i aut ci� | arowych, to mo| na powiedzie� , | e praktycznie w ka| dej z miejscowo} ci 
mo| e dochodzi�  do przekrocze{  dopuszczalnego poziomu hałasu w } rodowisku: 
 
- Kr� pna - � ródłem generowania hałasu jest droga wojewódzka  nr 423; zmierzony po-

ziom hałasu wynosi 65,3dB(A). 
- Rozwadza - punkt pomiarowy został zlokalizowany w pobli| u skrzy| owania drogi woje-

wódzkiej nr 423 i drogi gruntowej pomi� dzy Rozwadz  a północnz  cz� } ciz  Zdzieszowic; 
zmierzony poziom hałasu wynosi 61dB(A). 

- Januszkowice - punkt pomiarowy został zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 423; 
zmierzony poziom hałasu wynosi 69,1 dB(A).  

- � yrowa - punkt pomiarowy został zlokalizowany w sz siedztwie stacji paliw, jednak ruch 
samochodów na stacji, w trakcie pomiaru, był na tyle mały, | e mo| na pominz �  jej wpływ 
na wynik pomiaru; zmierzony poziom hałasu wynosi 58,6dB(A). 

- Zdzieszowice - pomiary w miejscowo} ci Zdzieszowice realizowano w dwóch punktach 
pomiarowych. Pierwszy z punktów pomiarowych był zlokalizowany w południowo-
zachodniej cz� } ci miasta, na drodze wojewódzkiej nr 423; zmierzony poziom hałasu 
wynosi 65,3 dB(A); w północnej cz� } ci miasta, w pobli| u obszarów przeznaczonych pod 
inwestycje zmierzony poziom hałasu wynosi 61,1dB(A). 

 
Przeprowadzona prognoza obliczeniowa, z uwzgl� dnieniem wyników uzyskanych w 

trakcie pomiarów pozwoliła stwierdzi� , i|  strefa zagro| enia hałasem w poszczególnych miej-
scowo} ciach obejmuje obszar w pasie 6.1-11.6m od kraw� dzi jezdni w porze dziennej, oraz 
w pasie od 7.9-30.9m w porze nocnej, 
 

Ekwiwalentny poziom hałasu pochodzz cy od linii kolejowej dla pory dziennej wynosi 
80,5dB(A) w odległo} ci 1 metra od torowiska. Strefa zagro| ona hałasem o poziomie wy| -
szym od dopuszczalnego (powy| ej 60dB(A) rozciz ga si�  do odległo} ci 112 metrów od toro-
wiska. Dla pory nocnej wyliczony ekwiwalentny poziom hałasu wynosi 83,5dB(A). Strefa za-
gro| ona hałasem o poziomie wy| szym ni|  dopuszczalny, tj. powy| ej 50dB(A) rozciz ga si�  na 
szeroko} ci 225 metrów od torowiska. Zabudowa mieszkaniowa sz siaduje z liniz  kolejowz  je-
dynie na terenie miasta Zdzieszowiece.  
 

Hałas przemysłowy powodowany funkcjonowaniem Zakładów Koksowniczych S.A. w 
Zdzieszowicach, jak te|  Zakładu Produkcyjnego firmy NORDENIA nie jest rozpoznany do tej 
pory z dokładno} ciz  okre} lonz  w obowiz zujz cych metodykach referencyjnych i Dyrektywie 
Wspólnot Europejskich 2002/49/EC   
 

Cel strategiczny i kierunki działa{  w zakresie ochrony przed hałasem na terenie gminy sz  
spójne z celami i kierunkami okre} lonymi w politykach i strategiach rangi krajowej, woje-
wódzkiej, powiatowej i gminnej. W zwiz zku z powy| szym, jako strategiczny cel } rodowisko-
wy dla gminy Zdzieszowice, do osiz gni� cia w perspektywie 2011 r. uznaje si� : 
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Cel ten jest identyczny z celami polityki ekologicznej pa� stwa oraz programu ochrony �

rodowiska województwa opolskiego.  
 
Aktywno

� �
 gminy powinna koncentrowa

�
 si�  na podejmowaniu działa� , w ramach usta-

wowego obowi� zku prowadzenia gospodarki przestrzennej, b� d� cego zadaniem własnym 
gminy, polegaj� cych na wst� pnym rozpoznaniu stanu zagro� enia hałasem na terenach chro-
nionych oraz na terenach przeznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego, lub w studium uwarunkowa�  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, na cele zwi� zane z rozwojem funkcji podlegaj� cych ochronie przed nadmiernym ha-
łasem – wyszczególnionych w art.113 ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony �
rodowiska [Dz.U. z dnia 20.06.2001, nr 62, poz. 627 z pó� niejszymi zmianami]. 

 
Dla osi� gni� cia celu strategicznego koniecznym jest podj� cie nast� puj� cych kierunków 

działa� : 
• przeprowadzenie wst� pnej oceny, z wykorzystaniem obowi� zuj� cych metodyk re-

ferencyjnych, stanu zagro� enia terenu gminy hałasem komunikacyjnym i przemy-
słowym ze szczególnym uwzgl� dnieniem: 

 
- terenów istniej� cego zainwestowania przeznaczonych na cele zwi� zane ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzie� y (szkoły, internaty, 
przedszkola, � łobki), szpitali i domów opieki społecznej 

- terenów istniej� cego zainwestowania przeznaczonych na cele zwi� zane z 
zabudow�  mieszkaniow�  

- terenów istniej� cego zainwestowania przeznaczonych na cele zwi� zane z 
rekreacj�  i wypoczynkiem, poło� one poza miastem Zdzieszowice 

 
jak równie�  terenów przeznaczonych na w/w cele w obowi� zuj� cych, miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowa�  i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice 
 

• ustalenie wielko
�
ci populacji mieszka� ców gminy zagro� onej ponadnormatywnym 

hałasem w miejscach jej stałego pobytu (tereny mieszkaniowe, usług o
�
wiaty, opie-

ki społecznej itp.) 
• ustalenie granic terenów zagro� onych nadmiernie hałasem, a przeznaczonych w 

studium uwarunkowa�  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zdzieszowice, oraz w obowi� zuj� cych, miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, na cele okre

�
lone w art. 113 ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27.04.2001 

Prawo ochrony 
�
rodowiska [Dz.U. z dnia 20.06.2001, nr 62, poz. 627 z pó� niejszy-

mi zmianami]. 
• wskazanie, odpowiednio do wła

�
ciwo

�
ci, staro

�
cie powiatu lub wojewodzie opol-

skiemu, terenów istniej� cego zainwestowania, zagro� onych nadmiernie hałasem 
komunikacyjnym lub przemysłowym na których: 

 
- stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych warto

�
ci nat� � enia hałasu, które 

powiatowy program ochrony 
�
rodowiska powinien okre

�
la

�
, jako wymagaj� -

ce dokonywania oceny stanu akustycznego 
�
rodowiska – zgodnie z art.117 

ust.3 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony 
�
rodowiska [Dz.U. z dnia  

20.06.2001, nr 62, poz. 627 z pó� niejszymi zmianami] 

Zmniejszenie powierzchni obszarów i liczby mieszka � ców obj � tych zasi � giem szko-
dliwego oddziaływania na zdrowie hałasu komunikacyjne go i przemysłowego.  
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- stwierdzono przekroczenie warto� ci dopuszczalnych w stopniu kwalifikuj� -
cym je do terenu zagro� onego, i które wymagaj�  sporz� dzenia i uchwalenia 
programów działa�  w zakresie ochrony przed hałasem – zgodnie z art.119 
ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony � rodowiska. 

 
 

• dokonanie, na podstawie przeprowadzonej oceny stanu zagro� enia zdrowia hała-
sem, oceny aktualno� ci i wprowadzenia zmian do ustale�  studium uwarunkowa�  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice oraz obowi� zu-
j� cych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

• doskonalenie istniej� cych i wdro� enie nowych mechanizmów i procedur administra-
cyjnych w zakresie ustalania obowi� zku i ustalania zakresu zakresu raportów o od-
działywaniu na � rodowisko, oraz problematyki opracowa�  ekofizjograficznych dla 
potrzeb studium uwarunkowa�  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Zdzieszowice oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego    

• monitorowanie zmian przestrzennych stanu zagro� enia hałasem i realizacji progra-
mów ochrony przed hałasem, w ramach działalno� ci lokalizacyjnej oraz przy spo-
rz� dzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Realizacja ustalonych kierunków działa�  wymaga�  b� dzie: 

 
- rozpocz� cia monitorowania stanu zagro� enia hałasem na terenach chronionych, 

poło� onych w s� siedztwie odcinków dróg wojewódzkich, na terenach zabudowy 
wiejskiej oraz w mie� cie Zdzieszowice 

- podj� cia działa�  administracyjnych w stosunku do zarz� dzaj� cych zakładami i in-
stalacjami, których funkcjonowanie mo� e powodowa�  przekroczenie dopuszczal-
nych poziomów nat� � enia hałasu w � rodowisku  

- opracowania i wdro� enie planu działa�  zapewniaj� cych systematyczne pozyskiwa-
nie wiarygodnych danych o zagro� eniu hałasem, minimalizacj�  kosztów realizacji 
monitoringu akustycznego i upublicznianie posiadanych danych pomiarowych 

- jednoznacznej identyfikacji terenów obj� tych ponadnormatywnym oddziaływaniem 
w zakresie imisji hałasu komunikacyjnego i przemysłowego w � rodowisku. 

- doskonalenia istniej� cych i kształtowanie nowych mechanizmów i procedur admini-
stracyjnych umo� liwiaj� cych zapobieganie rozszerzaniu obszarów i powi� kszaniu 
wielko� ci populacji zagro� onych hałasem 

- monitorowania zmian przestrzennych stanu zagro� enia hałasem i realizacji progra-
mu ochrony przed hałasem 

 
Podj� cie realizacji konkretnych działa�  okre� lonych w programie wykonawczym stano-

wi�  b� dzie pocz� tek wdra� ania programu poprawy jako� ci warunków � ycia mieszka� ców, 
który b� dzie realizowany poprzez bie� � c�  obserwacj�  stanu zagro� enia terenów hałasem w 
ramach zada�  własnych zwi� zanych z gospodark�  i polityk�  przestrzenn� , przekazywanie 
informacji i wnioskowanie o podejmowanie działa�  przez organy ustawowo wła� ciwe [staro-
sta, wojewoda], wnioskowanie o sporz� dzenie programów ochrony przed hałasem itp. 

Ze wzgl� du na stosunkowo du� e koszty realizacji programów walki z hałasem, decyzje 
w tym zakresie musz�  by�  podejmowane w oparciu o wiarygodne dane pomiarowe, aby 
unikn� �  przypadkowo� ci podejmowanych działa� . 

Pozyskiwanie danych pomiarowych powinno jedynie w cz� � ci obci� � a�  � rodki publiczne 
[bud� et gminy i fundusze celowe] a poprzez odpowiedni�  organizacj�  pracy wydziałów wła-� ciwych w sprawach: zagospodarowania przestrzennego, ochrony � rodowiska i infrastruktury 
umo� liwi�  pozyskiwanie takich danych w ramach post� powania w sprawie ocen oddziaływa-
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nia na � rodowisko, przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go oraz przygotowywania inwestycji miejskich do realizacji. 

Działania podejmowane przez Urz� d Miejski w Zdzieszowicach musz�  mie�  charakter 
długofalowy a jego wdro� enie powinno by�  uprzednio przygotowane tak, aby: 

- zapewni�  wiarygodno� �  i porównywalno� �  pozyskiwanych w długim okresie czasu 
wyników pomiarowych poprzez ustalenie obowi� zuj� cych metodyk pomiarowych i 
formy przekazywania dokumentacji pomiarowej, 

- obni� y�  koszty pozyskiwania wyników bada�  ze � rodków publicznych, poprzez na-
kładanie obowi� zku wykonywania stosownych pomiarów, według � ci� le okre� lonych 
metodyk, w ramach; przygotowywanych raportów o oddziaływaniu na � rodowisko, 
sporz� dzaniu opracowa�  ekofizjograficznych dla potrzeb miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, oraz wykonywaniu bada�  i pomiarów przy zgłaszaniu 
oddania inwestycji do u� ytkowania, 

- ustali�  form�  i zasady udost� pniania i prezentacji wyników pomiarów mieszka� com 
gminy Zdzieszowice, przede wszystkim poprzez wykorzystanie strony internetowej 
Urz� du Miejskiego 

 

4.3.5. Ochrona gleb, powierzchni ziemi i kopalin. 
   

Ochrona gleb, powierzchni ziemi i kopalin prowadzona jest w oparciu o nast� puj� ce 
przepisy prawne: 

- ustaw�  z dnia 27.01.2001r. Prawo Ochrony � rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627) z 
pó� niejszymi zmianami, 

- ustaw�  z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le� nych (Dz.U. nr 16 poz. 
78) z pó� niejszymi zmianami, 

- ustaw�  z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze  (Dz.U. 27 poz. 96) ze 
zmian�  znowelizowan�  w dniu 27.07.01r. (Dz.U. Nr 110 poz.1190) z przepisami wy-
konawczymi, 

- ustaw�  z dnia  27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. nr 80 poz. 717), 

- ustaw�  z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. nr 38, poz, 452) z 
pó� niejszymi zmianami, 

- ustaw�  z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo� eniu (Dz.U. nr 89, poz, 991), 
- ustaw�  z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie ro� lin uprawnych (Dz.U. nr 171, poz, 1398 

z 2002 r. – tekst jednolity).  
 
Zgodnie z ustaw�  Prawo ochrony � rodowiska oraz ustaw�  Prawo Geologiczne i Górni-

cze, ochrona kopalin polega na zapewnieniu racjonalnego gospodarowania ich zasobami 
oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzysz� cych.  

 
Gmina Zdzieszowice nale� y do gmin o stosunkowo ubogich i jednorodnych zasobach su-

rowcowych, stanowi� cych 0.8 % zasobów bilansowych województwa. Na udokumentowane 
4 zło� a, tylko jedno – zło� e kruszywa naturalnego Januszkowice – Lesiany – podlega aktual-
nie eksploatacji, a dwa nast� pne zło� a kruszywa naturalnego pozostaj�  w fazie rozpoznania 
wst� pnego. Eksploatacja zło� e surowców ilastych Kr� pna II została zaniechana.  

 
Zło� a kruszywa udokumentowane zostały na obszarze doliny Odry. Z uwagi na znacze-

nie doliny Odry w krajowym i europejskim systemie przyrodniczym, powszechno� �  wyst� po-
wania kruszywa naturalnego, jego wysok�  poda�  na rynku oraz poło� enie w strefie zalewu 
powodziowego, jedynie zło� e Januszkowice – Lesiany przewidywane jest do dalszej eksplo-
atacji. 
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rodowisko glebowe gminy wykazuje małe zró¡ nicowanie. Pod wzgl¢ dem mechanicz-

nym zaliczaj£  si¢  one do gleb lekkich i bardzo lekkich (ok. 75 %), zaliczaj£ ce si¢  pod wzgl¢ -
dem typologicznym do gleb brunatnych i mad rzecznych, z niewielkim udziałem r¢ dzin bru-
natnych, gleb pseudobielicowych, organicznych i czarnych ziem. W wi¢ kszo¤ ci zaliczaj£  si¢  
one do kompleksów ¡ ytnich słabych i najsłabszych oraz zbo¡ owo – pastewnych (ok. 64.1 % 
gruntów ornych), kompleksy dobre, pszenno – buraczane i ¡ ytnie stanowi£  ok. 25.5 %. Pod 
wzgl¢ dem bonitacyjnym grunty gminy cechuj£  si¢  niska i bardzo nisk£  warto¤ ci£  (grunty orne 
V i VI klasy stanowi ponad 56 %, u¡ ytki zielone najsłabsze stanowi£  ok. 96 %). Uwarunko-
wania te powoduj£ , ¡ e gmina Zdzieszowice cechuje si¢  jednym z najni¡ szym w skali woje-
wództwa wska¥ nikiem waloryzacji przestrzeni produkcyjnej, wynosz£ cym 63.3 pkt (srednia 
wojewódzka 87.2 pkt). Pod wzgl¢ dem zanieczyszczenia, gleby gminne cechuj£  si¢  warto-¤ ciami umiarkowanymi, nie odbiegaj£ cymi zasadniczo od poziomu powiatu i województwa. 
Gleby bardzo kwa¤ ne i kwa¤ ne stanowi£  ok. 41 % powierzchni, a 52 % wymaga i wskazane 
jest do wapnowania. Zanieczyszczenie metalami ci¢ ¡ kimi przekracza warto¤ ci graniczne dla 
I stopnia zanieczyszczenia (z uwagi na zawarto¤ ¦  kadmu i cynku), co czyni je przydatne dla 
prowadzenia wszystkich upraw polowych, z ograniczeniem warzyw przeznaczonych do spo-¡ ycia przez dzieci.  

 
Cel strategiczny i kierunki działa§  w zakresie ochrony gleb, powierzchni ziemi i kopa-

lin na terenie gminy s£  spójne z celami i kierunkami okre¤ lonymi w politykach i strategiach 
rangi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej. W zwi£ zku z powy¡ szym, jako strategiczny cel ¤ rodowiskowy dla gminy Zdzieszowice, do osi£ gni¢ cia w perspektywie 2011 r. uznaje si¢ : 

 
Wg polityki ekologicznej pa§ stwa działania w zakresie ochrony zasobów kopalin b¢ d£  

wymaga¦  kontynuacji, wzmocnienia a przede wszystkim egzekucji obowi£ zuj£ cego prawa, 
optymalizacji dostosowania potrzeb w zakresie planowania przestrzennego lokalizacji inwe-
stycji oraz racjonalnej i oszcz¢ dnej gospodarki surowcami. 

 
Strategicznymi celami zakładanymi do osi£ gni¢ cia w zakresie ochrony powierzchni ziemi, 

kopalin oraz gleb na terenie gminy s£ : 
 
 
 
 
 
 
Realizacja celu strategicznego prowadzona b¢ dzie poprzez realizacj¢  nast¢ puj£ cych kie-

runków działa§ : 

1. Ochrona i racjonalizacja eksploatacji zasobów kopalin. 

 
Zgodnie z II Polityk£  ekologiczn£  pa§ stwa, działania w zakresie ochrony zasobów kopalin 

b¢ d£  wymaga¦  kontynuacji, wzmocnienia a przede wszystkim egzekucji obowi£ zuj£ cego 
prawa, optymalizacji dostosowania potrzeb w zakresie planowania przestrzennego lokalizacji 
inwestycji oraz racjonalnej i oszcz¢ dnej gospodarki surowcami.  

 
Działania te, w warunkach istniej£ cej i udokumentowanej na terenie gminy bazy surow-

cowej, eksploatowanej przez uprawnione przedsi¢ biorstwo na prawach gospodarki rynkowej 
i obowi£ zuj£ cych przepisów prawnych, mog£  mie¦  charakter przedsi¢ wzi¢ ¦  organizacyjnych 
dotycz£ cych organu koncesyjnego Wojewody i Starosty. Ochron¢  złó¡  gwarantuje bowiem 
przede wszystkim bezwzgl¢ dne przestrzeganie warunków koncesji, której uzyskanie wyma-
ga spełnienia przepisów prawnych zapewniaj£ cych ochron¢  zasobów pod k£ tem rozpozna-
nia oraz działa§  organizacyjno-prawnych. Realizowane na obszarze gminy działania stano-
wi¦  b¢ d£  kontynuacj¢  i usprawnienie egzekucji prawa geologicznego i górniczego.  

 

Ochrona zasobów kopalin, rekultywacja i rewitalizacj a terenów poeksploatacyjnych 
oraz gleb.  
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Programowanie i realizacja zada©  w dziedzinie ochrony zasobów kopalin jest wynikiem 
obowiª zujª cych uwarunkowa©  prawnych w oraz mechanizmów funkcjonowania gospodarki 
rynkowej. Racjonalne gospodarowanie zasobami złó«  wynika z jednej strony z obowiª zków 
przedsi¬ biorców eksploatujª cych kopalin¬ , a dodatkowo wymuszane jest  przez instrumenty 
ekonomiczne i konkurencyjno ®  gospodarki.  

W przypadku udokumentowanych, a dotychczas nie eksploatowanych złó«  kruszywa na-
turalnego Ko¯ le – Kr¬ pna oraz Kr¬ pna, zapewnienie ich ochrony przed trwałym zainwesto-
waniem, prowadzone b¬ dzie poprzez przy wykorzystaniu instrumentarium planowania prze-
strzennego.  

 
Bezpo rednia odpowiedzialno ®  za ochron¬  złó«  i gospodarowanie zasobami na tere-

nie gminy spoczywa na Staro cie Krapkowickim (zło« a o powierzchni do 2 ha i wielko ci wy-
dobycia poni« ej 20 000 m3) lub Wojewodzie Opolskim. Odpowiednie współdziałanie organów 
koncesyjnych z organem gminy w zakresie uzgadniania koncesji i jej warunków w celu za-
pewnienia maksymalnego wykorzystania udokumentowanych (eksploatowanych) złó«  oraz 
okre lenia wskaza©  docelowego zagospodarowania terenów ich wyst¬ powania, nale« y do 
głównych kierunków działa©  ochronnych.  

 
 

2. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.  
 
Obowiª zujª ce obecnie przepisy nakładajª  na przedsi¬ biorców obowiª zek podejmowa-

nia niezb¬ dnych  rodków w celu ochrony  rodowiska, rekultywacji gruntów i zagospodaro-
wania terenów po działalno ci górniczej. Sposób wykonania tych obowiª zków okre la plan 
ruchu a nadzór nad rekultywacjª  po likwidacji zakładu górniczego pełniª  urz¬ dy górnicze. 
Obecne prawo nało« yło na przedsi¬ biorców tak« e obowiª zek utworzenia funduszu na likwi-
dacj¬  zakładu górniczego. 

 
Podj¬ cie działa©  zmierzajª cych do rekultywacji bª d¯  rewitalizacji terenów poeksploata-

cyjnych wymaga przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji ich stanu technicznego, 
prawnego dla okre lenia mo« liwo ci wykorzystania i przystosowania do pełnienia okre lo-
nych funkcji przyrodniczych lub gospodarczych. Dora¯ nym działaniem w tym zakresie po-
winna by®  kontrola i ochrona przed dewastacjª , zanieczyszczaniem oraz składowaniem od-
padów. Inwentaryzacja powinna objª ®  równie«  inne tereny zdegradowane, co pozwoli na 
okre lenie rzeczywistej powierzchni terenów przeznaczonych do rekultywacji. Przewidywane 
działania obejmowa®  powinny mi¬ dzy innymi inwentaryzacj¬  wyrobisk poeksploatacyjnych i 
innych terenów zdegradowanych, kontrol¬  oraz ochron¬  terenów poeksploatacyjnych przed 
dewastacjª , zanieczyszczaniem i składowaniem odpadów, rekultywacj¬  wybranych terenów 
poeksploatacyjnych oraz „dzikich” wyrobisk.  

 
Okre lenie kierunków działa©  rekultywacyjnych nale« y do kompetencji organu koncesyj-

nego, który w porozumieniu z samorzª dem lokalnym, podejmuje decyzj¬  o kierunku rekulty-
wacji terenu.  

 
3. Ochrona gleb.  
 

Realizowane w ramach II Polityki Ekologicznej Pa© stwa działania w zakresie ochrony 
gleb prowadzona b¬ dzie w kierunku rozwijania wła ciwej kultury rolnej, w ramach wdra« ania 
i upowszechniania Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych. Oprócz oczekiwanej działalno ci 
edukacyjnej bezpo rednio w ród rolników, du« e znaczenie przypisuje si¬  szerszemu wpro-
wadzaniu problemów ochrony gleby i rolnictwa ekologicznego (zintegrowanego) do progra-
mów szkolnych. W ramach programów wymagane jest uwzgl¬ dnienie aspektów technolo-
gicznych, jak i prawnych, mo« liwo ci uzyskania przez rolników wsparcia finansowego  i po-
mocy doradczej, certyfikacji produktów rolnych, organizacji grup producenckich itp. Działania 
te nale« ª  do działa©  o charakterze ciª głym, nadzorowanym przez Ministerstwo Rozwoju 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współpracy z Krajowym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnic-
twa i Obszarów Wiejskich, wy± szymi uczelniami i szkołami rolniczymi, regionalnymi centrami 
edukacji ekologicznej, o² rodkami doradztwa rolniczego.  

 
Ochrona gleb - szczególnie o wysokim potencjale produkcyjnym - przed przeznaczaniem 

na cele nierolnicze i niele² ne, na terenie gminy Zdzieszowice nie b³ dzie nale± e´  do prioryte-
towych kierunków działaµ . Funkcje przyrodnicze doliny Odry w poł¶ czeniu z ograniczeniami 
w u± ytkowaniu terenu, wynikaj¶ cymi z poło± enia na terenach zagro± onych powodziowo, 
sprzyja´  b³ d¶  realizacji programów rolno – ² rodowiskowych lub prowadzeniu rolnictwa 
zrównowa± onego, a nawet ekologicznego. Przy uwzgl³ dnieniu struktury obszarowej gospo-
darstw rolnych, pozwoli to na zwi³ kszenie mo± liwo² ci zbytu produktów rolnych oraz spadek 
zu± ycia nawozów i ² rodków ochrony ro² lin, kosztem alternatywnych metod gospodarowania.  

 
Poło± enie gminy na skraju obszaru uprzemysłowienia (rejon k³ dzierzyµ sko – zdzieszo-

wicki) powodowa´  b³ dzie konieczno² ´  prowadzenia przez Starost³  okresowych kontroli 
standardów jako² ci gleb (rozporz¶ dzenie M·  w sprawie standardów jako² ci gleb i jako² ci 
ziemi)  oraz optymalizacji stosowania nawozów (ustawa o nawozach i nawo± eniu). Badania 
te w sposób obiektywny pozwol¶  na ustalenie mo± liwo² ci realizacji rolnictwa ekologicznego 
w gminie Zdzieszowice.  

 
Dotychczasowe, wyrywkowe badania zanieczyszczenia gleb nie wskazuj¶  na wysoki po-

ziom degradacji (mimo bezpo² redniego s¶ siedztwa Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowi-
ce” Sp. z o.o.), potencjalne działania rekultywacyjne winny by´  prowadzone zgodnie z „Pro-
gramem rz¶ dowym dla terenów poprzemysłowych”.  

 
Wa± nym kierunkiem działaµ  ochronnych b³ dzie równie±  zachowanie ² ródpolnych za-

drzewieµ , zakrzaczeµ  i podmokłych nieu± ytków jako wa± nych elementów funkcjonalnych, 
wzbogacaj¶ cych struktur³  ekologiczn¶  i zapewniaj¶ cych utrzymanie poziomu wód grunto-
wych oraz zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo.  

 

4.3.6.  Ochrona przed promieniowaniem elektromagnety cznym. 
 
 
 

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym realizowana jest w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ² rodowiska [Dz.U. nr 62. Poz. 627 
z pó¸ niejszymi zmianami] wraz z aktami wykonawczymi. 
 

Ustawa obejmuje szereg unijnych uregulowaµ  prawnych zawartych w dyrektywach, a naj-
istotniejsze z nich to:  

- Dyrektywa Rady 96/62/WE z 27 wrze² nia 1996 r. w sprawie oceny i zarz¶ dzania ja-
ko² ci¶  powietrza w otoczeniu, 

- Dyrektywa 89/336/CE z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie kompatybilno² ci elektroma-
gnetycznej. 

 
Zagadnienia zwi¶ zane z ochron¶  przed promieniowaniem elektromagnetycznym znajduj¶  

równie±  miejsce w Rozporz¶ dzeniu Ministerstwa Ochrony · rodowiska Zasobów Naturalnych 
i Le² nictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad ochrony przed promie-
niowaniem szkodliwym dla ludzi i ² rodowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, 
jakie mog¶  wyst³ powa´  w ² rodowisku oraz wymagaµ  obowi¶ zuj¶ cych przy wykonywaniu 
pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz.U. z 1998 r. nr 107 poz. 676). 

Ponadto, zagadnienia ochrony ludzi i ² rodowiska przed niejonizuj¶ cym promieniowaniem 
elektromagnetycznym s¶  uregulowane w Polsce przepisami bezpieczeµ stwa i higieny pracy, 
prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi, które po-
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zwalajº  na kontrolowanie doboru lokalizacji » ródeł pól elektromagnetycznych i ograniczenie 
ich oddziaływania na ludzi i ¼ rodowisko do poziomów dopuszczalnych. 

 
Na terenie gminy » ródłem emisji pól elektromagnetycznych sº : 

- linie elektroenergetyczne wysokich napi½ ¾  110 i 220 kV 
- stacje elektroenergetyczne, w tym GPZ 
- stacje bazowe telefonii komórkowej  
- elektrownie przemysłowe 

 
Jak do tej pory, na terenie gminy nie prowadzi si½  pomiarów zagro¿ enia ¼ rodowiska 

elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizujº cym, ani w odniesieniu do stacji i linii 
energetycznych, ani w odniesieniu do obiektów nadawczych. Zatem wielko¼ ci te nie sº  zna-
ne ani organom administracji samorzº dowej, ani te¿  społeczeÀ stwu. Istniejº ce urzº dzenia 
nie stwarzajº , jak do tej pory, konfliktów przestrzennych i społecznych. Napowietrzne linie 
elektroenergetyczne wysokich napi½ ¾  bardziej postrzegane sº  obecnie, jako elementy infra-
struktury technicznej wpływajº ce na krajobraz i stanowiº ce ograniczenia lokalizacyjne, ni¿  
jako » ródła emisji niejonizujº cego promieniowania elektromagnetycznego. 

 
Podstawowym celem polityki ekologicznej paÀ stwa w sferze ochrony przed elektroma-

gnetycznym promieniowaniem niejonizujº cym, jest uregulowanie stanu formalno-prawnego 
poprzez wydawanie pozwoleÀ  na emitowanie pól elektromagnetycznych. 

 
Pozwolenia o których mowa wy¿ ej dotyczº  instalacji elektroenergetycznych o napi½ ciu 

znamionowym 110 kV i wy¿ szym, oraz instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i 
radiolokacyjnych, których równowa¿ na moc promieniowana izotropowo jest równa 15W lub 
wy¿ sza, emitujº cych pola elektromagnetyczne o cz½ stotliwo¼ ciach od 0.03 MHz do 300 000 
MHz. 

 
Cel strategiczny w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizujº cym na obszarze 

gminy Zdzieszowice, zgodnie z II Politykº  Ekologicznº  PaÀ stwa, wojewódzkim i powiatowym 
programem ochrony ¼ rodowiska jest: 

 
 
 
 
  

 
Wg obowiº zujº cych przepisów prawnych, ochrona przed polami elektromagnetycznymi 

polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu ¼ rodowiska poprzez utrzymanie poziomów pól 
elektromagnetycznych poni¿ ej dopuszczalnych, lub co najmniej na tych poziomach oraz 
zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie 
sº  one dotrzymane. 

 
W zwiº zku z powy¿ szym, w najbli¿ szych latach podstawowym kierunkiem działaÀ  b½ dzie 

prowadzenie badaÀ , pozwalajº cych na ocen½  stopnia zagro¿ enia polami elektromagnetycz-
nymi oraz uzyskania wymaganych pozwoleÀ  na emitowanie pól elektromagnetycznych w od-
niesieniu do: 

- linii i stacji elektroenergetycznych o napi½ ciu znamionowym 110 i 220 kV (docelowo, w 
zwiº zku z przebudowº  linii 220 kV relacji Groszowice – K½ dzierzyn na lini½  o napi½ ciu 
znamionowym 400 kV równie¿  dla niej), 

- instalacji radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, których równowa¿ na moc promienio-
wania izotropowo jest równa 15W lub wy¿ sza, emitujº cych pola elektromagnetyczne o 
cz½ stotliwo¼ ciach od 0,03 MHz do 30 000 MHz. 

 

Monitoring pól elektromagnetycznych oraz zapewnienie bezpiecze Á stwa mieszka Á -
ców.  
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Pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizujÃ cego wytwarzanego 
przez obiekty, urzÃ dzenia bÄ dÃ ce Å ródłami promieniowania wykonywane powinny byÆ  bez-
poÇ rednio po pierwszym uruchomieniu obiektu, urzÃ dzenia, a takÈ e kaÈ dorazowo w razie 
zmiany warunków pracy obiektu, urzÃ dzenia, o ile zmiany te mogÃ  mieÆ  wpływ na zmianÄ  
poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizujÃ cego, którego Å ródłem jest ten 
obiekt lub urzÃ dzenie. 

 
DuÈ e znaczenie dla prewencji, zapewnienia bezpieczeÉ stwa mieszkaÉ ców i minimalizacji 

potencjalnych konfliktów posiadaÆ  bÄ dzie odpowiednia polityka przestrzenna (wyznaczanie 
w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów ograniczonego uÈ ytkowania). 

 

4.3.7.  Powa Ê ne awarie przemysłowe. 
 
Zapobieganie powaÈ nym awariom przemysłowym regulowane jest przez nastÄ pujÃ ce 

przepisy prawne: 
- ustawÄ  z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony Ç rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z 

póÅ niejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi 
- ustawÄ  o ochronie przeciwpoÈ arowej (Dz.U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r.) 
- ustawÄ  o PaÉ stwowej StraÈ y PoÈ arnej (Dz.U. nr 147, poz. 1230 z 2002 r.) 

 
ObowiÃ zujÃ ce przepisy prawne zharmonizowane sÃ  z dyrektywÃ  Seveso II (dyrektywa 
96/82/WE) – kontrola zagroÈ eÉ  wypadkami z udziałem niebezpiecznych substancji. 
 

Głównym przedmiotem zainteresowania uregulowaÉ  prawnych zawartych w Prawie  
ochrony Ç rodowiska sÃ  awarie wystÄ pujÃ ce na terenie zakładów przemysłowych (awarie 
przemysłowe), nie sÃ  natomiast nimi zdarzenia zaliczane do klÄ sk È ywiołowych (sÃ  one 
przedmiotem uregulowaÉ  prawnych w ramach ustawy o klÄ skach È ywiołowych). Podstawo-
wym aktem prawnym regulujÃ cym zasady postÄ powania na wypadek wystÃ pienia powaÈ nej 
awarii jest ustawa Prawo ochrony Ç rodowiska, okreÇ lajÃ ca ogólne regulacje w zakresie po-
stÄ powania na wypadek powaÈ nych awarii, instrumenty słuÈ Ã ce przeciwdziałaniu powaÈ nym 
awariom przemysłowym, obowiÃ zki prowadzÃ cego zakład i organów administracji, w tym 
równieÈ  w kontekÇ cie transgranicznym. 

 
ObowiÃ zki zwiÃ zane z awariami przemysłowymi spoczywajÃ  głównie na prowadzÃ cym 

zakład o zwiÄ kszonym lub o duÈ ym ryzyku wystÃ pienia awarii oraz na organach PaÉ stwowej 
StraÈ y PoÈ arnej.  

 
Na terenie gminy Zdzieszowice wystÄ pujÃ  dwa zakłady o zwiÄ kszonym ryzyku wystÃ pie-

nia powaÈ nej awarii (BOC Gazy Sp. z o.o. oraz ZK „Zdzieszowice” Sp. z o.o.). 
 
PowaÈ ne awarie obejmujÃ  zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym – emisjÄ , poÈ ar, 

eksplozjÄ  – powstajÃ ce w wyniku awarii przemysłowych i transportowych z udziałem niebez-
piecznych substancji chemicznych, prowadzÃ ce do natychmiastowego zagroÈ enia zdrowia 
lub È ycia ludzi lub Ç rodowiska lub powstania takiego zagroÈ enia. Zgodnie z zasadÃ  przezor-
noÇ ci i prewencji, jednym z głównych celów polityki ekologicznej paÉ stwa, województwa i 
gminy jest: 

 
 
 
 

 
 

Zapobieganie oraz zmniejszanie skutków dla Ë rodowiskowych i społecznych z ty-
tułu powa Ê nych awarii, a tak Ê e doskonalenie istniej Ì cego systemu ratowniczego 
na wypadek zaistnienia po wa Ê nej aw arii.  
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Wszystkie przedsiÎ wziÎ cia w zakresie powaÏ nych awarii ukierunkowane sÐ  na działania 
profilaktyczne w celu niedopuszczenia do awarii bÐ dÑ  ograniczenia jej skutków, a takÏ e na 
działania ratownicze w przypadku zaistnienia awarii oraz na likwidacjÎ  skutków awarii na Ò
rodowisko. Zgodnie z polityka ekologicznÐ , w pierwszej kolejno

Ò
ci działania zapobiegawcze 

obejmowaÓ  bÎ dÐ  opracowanie ocen ryzyka wystÐ pienia powaÏ nych awarii przemysłowych 
dla zakładów, zaliczanych zgodnie z dyrektywÐ  Seveso II do grupy o zwiÎ kszonym ryzyku 
wystÐ pienia powaÏ nej awarii przemysłowej 
 

FunkcjonujÐ ce na terenie gminy zakłady o zwiÎ kszonym ryzyku wystÐ pienia powaÏ nej 
awarii podlegajÐ  nadzorowi prowadzonemu przez PaÔ stwowÐ  StraÏ  PoÏ arnÐ  i Wojewódzkie-
go Inspektora Ochrony Õ rodowiska pod kÐ tem: 

 
– zabezpieczenia przed wystÐ pieniem powaÏ nych awarii, 
– stanu technicznego stosowanych zabezpieczeÔ , 
– planów ratowniczych i przygotowania słuÏ b zakładowych do akcji na wypadek zaist-

nienia powaÏ nej awarii 
 Ö

ródłem zagroÏ eÔ  
Ò
rodowiskowych jest równieÏ  załadunek i rozładunek materiałów nie-

bezpiecznych, w szczególno
Ò
ci za

Ò
 ich transport po drogach publicznych przy wykorzystaniu 

specjalistycznego sprzÎ tu jezdnego. Z uwagi na konfliktowo
Ò Ó  przewoÏ onych ładunków, tra-

sy przewozów prowadzone winny byÓ  przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeÔ stwa dla 
mieszkaÔ ców i 

Ò
rodowiska.  

 
Wszystkie przewidziane do realizacji przedsiÎ wziÎ cia zaliczane siÎ  do zadaÔ  koordyno-

wanych, realizowanych przez WojewodÎ  i podległe mu słuÏ by zespolone oraz podmioty go-
spodarcze. Zadania w wiÎ kszo

Ò
ci posiadajÐ  charakter pozainwestycyjny. 

 

4.3.8. Gospodarka odpadami 
 

Szczegółowe dane dotyczÐ ce aktualnej oraz programowanej gospodarki odpadami w 
gminie Zdzieszowice zostały przedstawione w osobnej dokumentacji: „Plan gospodarki 
odpadami dla gminy Zdzieszowice ”. Dokumentacja ta w pełni wyczerpuje zagadnienia ujÎ -
te w art. 14 ustawy o odpadach. W powyÏ szym opracowaniu przedstawiono syntetyczne wy-
niki inwentaryzacji ilo

Ò
ci i rodzajów odpadów powstajÐ cych w sektorze komunalnym i gospo-

darczym. 
 

Ilo
Ò Ó  odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Zdzieszowice obliczono 

stosujÐ c dwie metody szacunkowe przedstawione w: 
− „Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami” . 
− Krajowy plan gospodarki odpadami 

 
ŁÐ czna ilo

Ò Ó  odpadów komunalnych, oszacowana na podstawie metod szacunkowych, 
wytwarzana rocznie na terenie gminy Zdzieszowice wynosi 6973 ton. Odpady składowane sÐ  
na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej (gmina Le

Ò
nica, powiat Strzelce Opol-

skie). Poziom selektywnej zbiórki surowców wtórnych (opakowania z tworzyw sztucznych, 
szkła, karton, makulatura) w roku 2002 osiÐ gnÐ ł ok. 1,25 % wagowy masy odpadów komu-
nalnych.  
 

Odpady z działalno
Ò
ci gospodarczej stanowiÐ  główny strumieÔ  wytwarzanych odpadów. 

Ich ilo
Ò
ci i rodzaje sÐ  bezpo

Ò
rednio powiÐ zane z charakterem produkcji przemysłowej regio-

nu. ŁÐ czna oszacowana ilo
Ò Ó  odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie gminy 

Zdzieszowice wynosi ok. 21920 ton rocznie, Odpady niebezpieczne stanowiÐ  ok. 0,08 % 
wagowy ogółu wytwarzanych odpadów przemysłowych, tj. 18,5 ton rocznie. 
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PrzyjmujØ c jako podstawÙ , okreÚ lone prawnie podstawowe zasady postÙ powania z odpada-
mi: 

− zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów 
− zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
− bezpieczne składowanie odpadów, których nie da siÙ  poddaÛ  procesom odzysku lub 

unieszkodliwienia (poza składowaniem) 
 
oraz przyjmujØ c strategiÙ  wyznaczonØ  w dokumentach: „Polityka ekologiczna PaÜ stwa”, 
„Krajowy plan gospodarki odpadami”, „Plan gospodarki odpadami dla województwa opol-
skiego”, „Plan gospodarki odpadami dla powiatu Krapkowice” wyznaczono dla gminy Zdzie-
szowice nastÙ pujØ ce cele strategiczne: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cele, kierunki działaÜ  i szczegółowe zadania, harmonogram działaÜ  organizacyjno-

inwestycyjnych, harmonogram rzeczowo-finansowy, zostały opracowane w „Planie gospo-
darki odpadami dla gminy Zdzieszowice”.  
 
ObejmowaÛ  one bÙ dØ : 

- objÙ cie wszystkich mieszkaÜ ców gminy zorganizowanØ  zbiórkØ  odpadów, a co za 
tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunal-
nych do Ú rodowiska, 

- podniesienie skutecznoÚ ci selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzglÙ d-
nieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegajØ cych biode-
gradacji, 

- rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i makulatury 
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, 
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie od-

padów komunalnych, 
- stworzenie systemu nadzoru nad gospodarkØ  odpadami w sektorze gospodar-

czym, 
- podnoszenie Ú wiadomoÚ ci społecznej obywateli, 
 

Dla osiØ gniÙ cia wyÝ ej wymienionych celów za niezbÙ dne uwaÝ a siÙ  podjÙ cie nastÙ pujØ -
cych działaÜ : 

- utworzenie ponadgminnego zintegrowanego systemu segregacji, zbierania, odzy-
sku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, powołanie jednostki organizacyjnej 
ponadgminnej – Południowy ZwiØ zek Gospodarki Odpadami (PZGO), siedziba 
zwiØ zku w KÙ dzierzynie-KoÞ lu 

- budowa Centrum Unieszkodliwiania Odpadów, lokalizacja - składowisko odpadów 
w KÙ dzierzynie-KoÞ lu, obiekt obsługiwaÛ  bÙ dzie wszystkie gminy, które wejdØ  w 
skład ZwiØ zku 

 

1. Stworzenie nowoczesnego kompleksowego systemu zarz ß dzania odpa-
dami komunalnymi. 

2. Stworzenie nowoczesnego systemu nadzoru i kontroli  nad gospodark ß  
odpadami sektora przemysłowego. Ochrona zasobów kop alin, rekultywa-
cja i rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych oraz gleb. 
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4.3.9.  Edukacja ekologiczna społecze á stwa i dost â p do informacji.  
 

Skuteczna realizacja polityki ekologicznej gminy wymaga udziału w tym procesie wszyst-
kich zainteresowanych podmiotów wywierajã cych bezpoä redni lub poä redni wpływ na spo-
sób i intensywnoä å  korzystania ze ä rodowiska, w tym równieæ  udział obywateli. Podstawowe 
znaczenie dla społecznego udziału w realizowaniu celów ekologicznych ma przede wszyst-
kim odpowiednia edukacja ekologiczna oraz powszechny dostç p do informacji o ä rodowisku.  

 
Koniecznym uzupełnieniem działaè  ekologicznych winno byå  dalsze rozszerzanie współ-

pracy miç dzy instytucjami publicznymi, przedsiç biorcami a organizacjami ekologicznymi i in-
nymi organizacjami pozarzã dowymi, w tym na etapie sporzã dzania dokumentów strategiczno 
– planistycznych jak i procedur lokalizacyjno – budowlanych, angaæ owanie przedstawicieli 
organizacji w kierownicze gremia niektórych publicznych instytucji działajã cych w sferze 
ochrony ä rodowiska oraz powierzanie im realizacji konkretnych projektów proä rodowisko-
wych. Dla tworzenia dobrego klimatu współpracy konieczne jest zapewnienie dostç pu oby-
watelom i organizacjom społecznym do informacji o ä rodowisku i jego stanie.  

 
W odczuciu społecznym działania na rzecz ochrony przyrody i ä rodowiska majã  mniejsze 

znaczenie wobec wagi problemów gospodarczych i społecznych, szczególnie w okresie za-
chwiania podstaw ekonomicznych funkcjonowania mieszkaè ców miasta. Niska ä wiadomoä å  
ekologiczna społeczeè stwa, w tym takæ e przedstawicieli władzy stanowi jedno z najwiç k-
szych zagroæ eè  dla ä rodowiska. Skutecznym sposobem pozyskania społeczeè stwa do idei 
ochrony przyrody i ä rodowiska jest uä wiadomienie potencjalnych korzyä ci i straty, jakie po-
niesie społeczeè stwo wskutek ochrony lub jej zaniechania w odniesieniu do poszczególnych 
komponentów ä rodowiska, wystç pujã cych w bezpoä rednim lub dalszym otoczeniu. Kluczo-
we, perspektywiczne znaczenie posiada ciã gła misja edukacyjna wä ród dzieci i młodzieæ y, 
prowadzona na poziomie szkół, przedszkoli i pozostałych placówek oä wiatowo – kultural-
nych.  

 
Cele edukacji ekologicznej, okreä lone w „Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej” oraz 

w „Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej” obejmujã  miç dzy innymi: 
- nadanie odpowiedniej rangi edukacji ekologicznej traktowanej jako niezbç dny waru-

nek osiã gniç cia rozwoju zrównowaæ onego 
- kształtowanie pełnej ä wiadomoä ci i budzenie zainteresowania społeczeè stwa wza-

jemnie powiã zanymi ze sobã  zagadnieniami ekonomicznymi, społecznymi, politycz-
nymi i ekologicznymi, 

- umoæ liwienie kaæ demu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejç tnoä ci niezbç dnych 
dla poprawy stanu ä rodowiska, 

- tworzenie nowych wzorców zachowaè , kształtowanie postaw, wartoä ci i przekonaè  
jednostek, grup i społeczeè stwa, uwzglç dniajã cych troskç  o ä rodowisko, 

- promocjç  racjonalnych wzglç dem społeczeè stwa oraz ä rodowiska zachowaè  i po-
staw w procesach decyzyjnych na róæ nych szczeblach 

- tworzenie warunków do ä wiadomego współuczestnictwa wszystkich mieszkaè ców w 
przestrzeganiu zasad bezpieczeè stwa ekologicznego, 

- udoskonalenie systemu wymiany informacji sprzyjajã cej zmniejszeniu liczby konflik-
tów na tle ekologicznym (edukacja ekologiczna w procesie inwestycyjnym, uwzglç d-
nienie edukacji w dokumentach strategicznych na kaæ dym szczeblu zarzã dzania), 

- wspieranie procesu tworzenia struktur instytucjonalnego wspomagania edukacji eko-
logicznej (w administracji, organizacjach pozarzã dowych, itd.) 

 
Majã c na uwadze koniecznoä å  zjednania jak najwiç kszych grup społecznych dla idei 

ochrony ä rodowiska, uznaje siç  za cel strategiczny 
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Kierunki działaê  umoë liwiajì cych osiì gnií cie załoë onego celu, ukierunkowane powinny 

byî  na: 
 
1. Podnoszenie ï wiadomoï ci i popularyzacja wiedzy ekologicznej, w tym: 

- realizacjí  szkoleê , kursów, konkursów, wydawnictw, akcji popularyzatorskich 
podnoszì cych ï wiadomoï î  ekologicznì  społeczeê stwa, w szczególnoï ci rolni-
ków, leï ników, nauczycieli oraz młodzieë y szkolnej, 

- rozpowszechnianie informacji dotyczì cej ochrony ï rodowiska i edukacji ekolo-
gicznej, w szczególnoï ci przez biblioteki i inne placówki dydaktyczne, 

- zwií kszenie udziału problematyki ekologicznej w programach nauczania dzieci i 
młodzieë y,  

- aktywnì  edukacjí  ekologicznì  w systemie szkolenia, wspieranie działaê  edukacji 
szkolnej przez instytucje samorzì dowe, 

2. Aktywnì  ochroní  obiektów i obszarów cennych przyrodniczo, w tym: 
- realizacjí  modelowych przedsií wzií î  i projektów chroniì cych obiekty i obszary 

cenne przyrodniczo i kulturowo, wraz z ich wykorzystaniem dla promocji gminy, 
- rozwój infrastruktury turystyczno – dydaktycznej na terenach o wysokich walorach 

przyrodniczo – kulturowo – krajobrazowych, 
3. Realizacjí  cyklicznych prezentacji o treï ciach przyrodniczych w ramach publicznych ï rodków przekazu oraz instytucji kultury, oï wiaty i wypoczynku. 
4. Dostí p do informacji o ï rodowisku i jego ochronie, w tym: 

- utworzenie systemu udostí pniania informacji o ï rodowisku w oparciu o rejestry 
oraz interaktywne bazy danych o ï rodowisku, dostí pne za poï rednictwem inter-
netu. 

 
Edukacja ekologiczna prowadzona powinna byî  w ramach formalnego systemu kształce-

nia na poziomie przedszkolnym, szkolnym podstawowym, ponadpodstawowym, gdzie wï ród 
róë nych ï cieë ek nauczania, powinno nastí powaî  wprowadzanie treï ci wychowania ekolo-
gicznego do wielu przedmiotów. Waë nym zadaniem jest wprowadzenie do programów 
szkolnych zagadnieê  dotyczì cej lokalnych problemów ekologicznych, wystí pujì cych w oto-
czeniu terenu zamieszkania, np. selektywnej zbiórki odpadów, właï ciwej gospodarki wodno 
– ï ciekowej, ochrony powietrza i wykorzystania energii odnawialnej. Działalnoï î  edukacyjna 
nakierowana byî  powinna na kształtowaniu postaw odpowiedzialnoï ci za stan ï rodowiska, 
zachí cania do prowadzenia własnych obserwacji i badaê  ï rodowiska, kształtowania umie-
jí tnoï ci rozwiì zywania problemów zgodnie z posiadana wiedzì  i podejmowanie praktycz-
nych działaê  na rzecz ochrony ï rodowiska.  

 
Waë nì  rolí  w edukacji ekologicznej posiadajì  lokalne media, które poprzez sposób uka-

zywania problemów ekologicznych poszerzajì  grono zwolenników oraz podnoszì  poziom 
ogólnej wiedzy na temat ochrony ï rodowiska. Coraz wií kszego znaczenia nabierajì  progra-
my tematyczne, poruszajì ce lokalne problemy ekologiczne oraz popularyzujì ce działania 
proï rodowiskowe w ramach cyklicznych programów informacyjnych, wywiadów, filmów edu-
kacyjnych. Poprzez propagowanie i udostí pnianie informacji o stanie ï rodowiska i działa-
niach na rzecz jego ochrony wzrasta znaczenie internetu.  
 

Podniesienie ð wiadomo ð ci ekologicznej społecze ñ stwa – ukształtowanie na-
wyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialn oð ci za stan i ochron ò  ð rodowiska  
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Strategiczne cele ekologiczne do 2011 roku stanowi�  podstaw�  opracowania planu 

operacyjnego (wykonawczego) na lata 2004 – 2007, tj. okre� lenia konkretnych przedsi� -
wzi� �  inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, które realizuj�  priorytety ochrony � rodowiska 
gminy Zdzieszowice.  

 
Wybór przedsi� wzi� �  przeprowadzono w oparciu o ustalone kryteria wyboru. Przewidy-

wane zamierzenia na lata 2004 – 2007 podporz� dkowane zostały okre� lonym kierunkom, 
realizuj� cym zało	 one cele. Poszczególne przedsi� wzi� cia przedstawione zostały z podzia-
łem na przedsi� wzi� cia inwestycyjne i pozainwestycyjne, okre� lono dla nich instytucje odpo-
wiedzialne i współpracuj� ce, orientacyjne koszty realizacji i 
 ródła finansowania.  

 

� �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
 
W � ród najwa	 niejszych kryteriów, branych pod uwag�  przy ustalaniu listy przedsi� -

wzi� �  do realizacji w latach 2004 – 2007 i w perspektywie do roku 2011, wymieni�  nale	 y: 
 
- kryteria wynikaj� ce z obowi� zków ustawowych, w szczególno� ci z ustawy „Prawo 

ochrony � rodowiska”, ustawy o odpadach, ustawy „Prawo Wodne”, ustawy o ochro-
nie przyrody oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, 

- kryteria zawarte w „II Polityce ekologicznej pa� stwa, „Polityce ekologicznej pa� stwa 
na lata 2003 – 2006  z perspektyw�  na lata 2007 – 2010” oraz w „Programie wyko-
nawczym do II polityki ekologicznej pa� stwa”, 

- zgodno� �  ze „Strategi�  rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice na lata 2001 – 2010”, 
- zgodno� �  z „Mi� dzygminn�  strategi�  rozwoju powiatu krapkowickiego”,  
- zgodno� �  z projektem „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 

– 2006”. 
- zgodno� �  ze „Studium uwarunkowa�  i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go gminy Zdzieszowice”, 
- zadania koordynowane i wytyczne zawarte w „Programie ochrony � rodowiska woje-

wództwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspektyw�  na lata 2007 – 2010” oraz z 
„Programem ochrony � rodowiska powiatu krapkowickiego na lata 2003 – 2015”, 

- zadania koordynowane i wytyczne zawarte w „Planie gospodarki odpadami woje-
wództwa opolskiego” oraz w „Planie gospodarki odpadami powiatu Krapkowice na 
lata 2003 – 2015”,  

- zgodno� �  przedsi� wzi� �  z priorytetami, celami i działaniami okre� lonymi w Podsta-
wach Wsparcia Wspólnoty, w Zintegrowanym Programie Operacyjnych Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR), Programie rozwoju województwa opolskiego na lata 2004 – 
2006, Kontrakcie dla Województwa Opolskiego na rok 2004, w sektorowych progra-
mach operacyjnych (w szczególno� ci w Sektorowym Programie Operacyjnym 
Wzrost Konkurencyjno� ci Przedsi� biorstw) oraz w programach spójno� ciowych,  

- zgodno� �  z priorytetami Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego Funduszu 
Ochrony � rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
Ponadto przy wyborze brano pod uwag� : 

- przedsi� wzi� cia zgłoszone przez podmioty gospodarcze funkcjonuj� ce na terenie 
gminy, 

- przedsi� wzi� cia zgłoszone przez poszczególne wydziały Urz� du Miasta i Gminy 
- przedsi� wzi� cia zgłoszone przez jednostki organizacyjne podległe Urz� dowi.  
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Priorytety ekologiczne „Programu ochrony 0 rodowiska dla gminy Zdzieszowice”  okre-0 lone zostały w pkt. 2.7. niniejszego programu. 

 ! 1 ! # + 2 / & 3 ) $ 2 - ' 4 / ' 5 6 2 $ 7 & / & , $ 2 7 $ . ) - . & 8 & 5 9 % / 2 / : & 8 '
 
Harmonogram rzeczowo – finansowy przedsi; wzi; <  przewidzianych do realizacji w ra-

mach programu ochrony 0 rodowiska oraz planu gospodarki odpadami sporz= dzono w rozbi-
ciu rocznym w latach 2004 – 2007. Podział taki zapewnia harmonizacj;  programu i przed-
si; wzi; <  inwestycyjnych z programami województwa i powiatu, stanowi= cymi wytyczn=  dla 
opracowania programu ni> szego rz; du. Pozwala tak> e okre0 li<  szacunkowe koszty realizacji 
programu, a ? ródła finansowania w wielu przypadkach wskazuj=  na potencjaln=  mo> liwo0 <  
finansowania. Zestawienia tabelaryczne planowanych przedsi; wzi; <  obejmuj=  nast; puj= ce 
zagadnienia:  

 
1. Ochrona przyrody i krajobrazu oraz wykorzystanie lasów. 
2. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona przed powodzi= . 
3. Ochrona powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatu i wykorzystanie energii 

odnawialnej. 
4. Ochrona przed hałasem. 
5. Ochrona gleb, powierzchni ziemi i kopalin. 
6. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 
7. Powa> ne awarie przemysłowe. 
8. Gospodarka odpadami 
9. Edukacja ekologiczna społecze@ stwa, działania systemowe i dost; p do informacji 

o 0 rodowisku i jego stanie.  
10. Zarz= dzanie 0 rodowiskiem i programem ochrony 0 rodowiska.  

 
Program ochrony 0 rodowiska gminy Zdzieszowice sporz= dzony jest w formule otwartej, 

co oznacza, > e mo> na go aktualizowa<  i uzupełnia<  o nowe elementy inwestycji i ich finan-
sowania. Zaproponowana lista przedsi; wzi; <  nie zamyka mo> liwo0 ci realizowania innych 
przedsi; wzi; < , nieznanych w chwili opracowywania programu, charakteryzuj= cych si;  mniej-
sz=  skal=  i mniejszym efektem ekologicznym. Oznacza to mo> liwo0 <  uzyskania dofinanso-
wania przedsi; wzi; <  nie wymienionych imiennie w poni> szym harmonogramie, o ile przed-
si; wzi; cie to b; dzie si;  wpisywało w zało> one cele i kierunki, realizowane przez gmin; .  

 
W zestawieniach tabelarycznych uwzgl; dniono nast; puj= ce zadania:  
 
- zadania własne  (W) - przedsi; wzi; cia, które b; d=  finansowane w cało0 ci lub w cz; -0 ci ze 0 rodków bud> etowych i pozabud> etowych b; d= cych w dyspozycji gminy), 
- zadania koordynowane  (K) - przedsi; wzi; cia zwi= zane z ochron=  0 rodowiska            

i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które s=  finansowane ze 0 rod-
ków przedsi; biorstw oraz ze 0 rodków zewn; trznych, b; d= cych w dyspozycji organów 
i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego (np. RZGW, Nadle-0 nictwo) 

 
W 0 ród proponowanych do realizacji przedsi; wzi; < , wydzielono przedsi; wzi; cia              

o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym, przy czym pod poj; ciem „inwestycyjne” 
nale> y rozumie<  zamierzenia, których realizacja wymaga przeprowadzenia procedury lokali-
zacyjnej i budowlanej.   
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HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADAN PRZEWIDZIANY CH DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OCHRONY 
B

RO-
DOWISKA GMINY ZDZIESZOWICE NA LATA 2004 – 2007 Z PE RSPEKTYW

C

 NA LATA 2008 – 2011. 
 
Tabela 76. Ochrona przyrody, krajobrazu oraz zrównowa

D

one wykorzystanie lasu.  
koszt realizacji w tys. PLN 

całkowity koszt 
lp.  opis przedsi Ewzi Ecia jednostka  

realizuj Fca 
Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

G
ródła finan-
sowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRZEDSI

H

WZI

H

CIA POZAINWESTYCYJNE 
1 Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej 

oraz dokumentacji ekofizjograficznej gminy.  
Gmina W 2004 - 2007 80   80  Bud

I

et gminy, 
WFO

J

iGW, 
GFO

J

iGW 
2 Opracowanie oraz przygotowanie koncepcji 

systemu ekologicznego gminy. 
Gmina W 2004 - 2007 10  10   Bud

I

et gminy, 
GFO

J

iGW 
3 Opracowanie planu ochrony parku Krajobra-

zowego Góra 

K

w. Anny oraz planu ochrony 
obszaru Natura 2000 – Góra 

K

w. Anny. 

Wojewoda K 2004 - 2006 150     Bud

L

et pa

M

-
stwa, 
WFO

K

iGW 
4 Obj Ncie ochron O prawn O proponowanych 

u

I

ytków ekologicznych, pomników przyrody, 
stanowisk dokumentacyjnych oraz stanowisk 
ro

P

lin chronionych i rzadkich. 

Wojewoda/ 
Gmina 

K/W na bie

I Oco 20 5 5 5 5 Bud

I

et pa

Q

-
stwa, (Bud

I

et 
gminy), 
WFO

J

iGW, 
GFO

J

iGW 
5 Wdro

L

enie krajowego programu rolno – 

R

ro-
dowiskowego - ochrona i odbudowa zaso-
bów przyrodniczych oraz tradycyjnego kra-
jobrazu kulturowego – utrzymanie zieleni ł S-
gowej, ekstensywnych ł Tk, wód i gleb. 

Minister Rolnictwa/ 
wła

R

ciciele gruntów 
K 2004 - 2013      Bud

L

et pa

M

-
stwa, fundusze 
strukturalne 
(EFOiGR) 

6 Opracowanie i wdro

L

enie jednolitych zasad 
ochrony krajobrazu kulturowego na wyzna-
czonych obszarach krajobrazu kulturowego. 

Wojewoda K 2004 - 2007      Bud

L

et pa

M

-
stwa 

7 Wyznaczenie obszarów u

L

ytkowanych rolni-
czo, o du

L

ych walorach przyrodniczych oraz 
opracowanie zasad ich u

L

ytkowania. 

Wojewoda K 2004 - 2007      Bud

L

et pa

M

-
stwa 

8 Rozwój turystyki i rekreacji z wykorzystaniem 
walorów turystyczno – krajobrazowych: 

- promocja terenu (wydawnictwa, 
publikacje, akcje informacyjne) 

- rozbudowa sieci szlaków turystyki 
rowerowej i 

P

cie

I

ek przyrodniczych 

Gmina 
Wojewoda (Zarz Od 
Opolskich Parków 
Krajobrazowych) 

W 2004 - 2007 Finansowanie uj Nte w tabeli nr 84  – Edukacja 
ekologiczna, działania systemowe i dost Np do in-
formacji o 

P

rodowisku i jego ochronie 

Bud

I

et gminy, P

rodki własne 
ZOPK 

9 Przygotowanie podstaw do realizacji pro-
gramu zalesie

Q

 (weryfikacja klasyfikacji 
Gmina, Nadle

P
nictwo 

Strzelce Opolskie, 
W 2004 - 2007 20  20   Bud

I

et gminy, 
GFO

J

iGW, 
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koszt realizacji w tys. PLN 
całkowity koszt 

lp.  opis przedsi Vwzi Vcia jednostka  
realizuj Wca 

Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

X

ródła finan-
sowania 

gruntów rolnych, aktualizacja granicy polno – 
le

Y

nej w planach zagospodarowania prze-
strzennego). 

Wojewoda PFO
Z

iGW, 
WFO

Z
iGW,  

10 Opracowanie Wieloletniego Planu Łowiec-
kiego. 

Nadle

Y

nictwo Strzelce 
Opolskie 

K 2004 - 2005      

Y
rodki własne 

Nadle

Y

nictwa 
11 Współpraca przy ustalaniu rocznego limitu 

zalesie

[

 gruntów rolnych (do 31.03. roku 
poprzedzaj \cego realizacj ] zalesie

[

). 

Starosta, Nadle

Y

nic-
two Strzelce Opolskie, 
ARiMR, Gmina 

K na bie \̂co b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. 

Y

rodki własne 
Starosty, 
WFO

Z

iGW, 
EFOiGR 

PRZEDSI

_

WZI

_

CIA INWESTYCYJNE 
1 Ochrona i rewaloryzacja zabytkowej zieleni 

w parkach wiejskich 

`

yrowa i Zdzieszowice. 
Wojewódzki Konser-
wator Zabytków, wła-Y

ciciel parku 

K na bie \̂co      Bud

^

et pa

[

-
stwa, 

Y

rodki 
własne wła

Y

ci-
cieli 

2 Bie \̂ca konserwacja zieleni na terenie gmi-
ny. 

Gmina  W na bie \̂co 20 5 5 5 5 Bud

^

et gminy, 
GFO

Z

iGW 
3 Tworzenie nowych terenów zieleni. Gmina  W na bie \̂co 20 5 5 5 5 Bud

^

et gminy, 
GFO

Z

iGW 
4 Zalesianie gruntów rolnych w ramach reali-

zacji Wojewódzkiego Programu Zwi ]kszenia 
Lesisto

Y

ci. 

Nadle

Y

nictwo Strzelce 
Opolskie, Gmina, wła-Y

ciciele gruntów 

K 2004 - 2020      

Y

rodki własne 
Nadle

Y

nictwa, 
EFOiGR 

5 Przebudowa drzewostanów – dostosowanie 
składu gatunkowego drzewostanu do siedli-
ska. 

Nadle

Y

nictwo Strzelce 
Opolskie 

K praca ci \gła      

Y

rodki własne 
Nadle

Y

nictwa 

6 Prowadzenie proekologicznej gospodarki le-Y

nej (trzebie

^

e selekcyjne, zwi ]kszenie 
udziały r ]bni zło

^

onych). 

Nadle

Y

nictwo Strzelce 
Opolskie 

K praca ci \gła      

Y

rodki własne 
Nadle

Y

nictwa 

7 Realizacja Wieloletniego Planu Łowieckiego. Nadle

Y

nictwo Strzelce 
Opolskie, kółka ło-
wieckie 

K praca ci \gła      

Y

rodki własne 
Nadle

Y

nictwa 

8 Realizacja Planu zagospodarowania tere-
nów le

Y

nych oraz wybranych obiektów edu-
kacyjnych. 

Nadle

Y

nictwo Strzelce 
Opolskie, ZOPK 

K praca ci \gła      

Y

rodki własne 
Nadle

Y

nictwa, Y

rodki własne 
ZOPK 

 
RAZEM 

Koszty całkowite w latach 2004 – 2007 – 320 tys. PLN 
w tym koszty inwestycyjne – 40 tys. PLN 

 
OBJA

a

NIENIA: 
druk kursyw b  – zadania okre

c

lone w „Wojewódzkim programie ochrony 
c

rodowiska na lata 2003 – 2006 z perspektyw d na lata 2007 – 2010” 
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b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
 
 

Koszty na realizacj f przedsi fwzi f g [tys. PLN] 
ł hcznie Zadanie własne Zadania koordynowane Lp.  Okres 

rozliczeniowy 
inwestycyjne pozainwestycyjne  inwestycyjne pozainwestycyjne  inwestycyjne pozainwestycyjne  

1 2004 – 2011 40 280 40 130 0 150 
2 2004 – 2007 40 280 40 130 0 150 
3 2008 -  2011 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 77. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych  oraz ochrona przed powodzi j.  
koszt realizacji w tys. PLN 

całkowity koszt 
lp.  opis przedsi kwzi kcia jednostka realizuj l-

ca 
Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 
m

ródła finan-
sowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRZEDSI

n

WZI

n

CIA POZAINWESTYCYJNE 
1 

Monitorowanie stanu ilo

o

ciowego i jako

o

cio-
wego wód na terenie GZWP 332, GZWP 
333 i GZWP 335. 

RZGW Wrocław, 
RZGW Gliwice 

K 2004 - 2007      Bud

p

et pa

q

-
stwa 

2 
Opracowanie analizy stanu zasobów wod-
nych w regionie wodnym  

RZGW Wrocław K  
2005 

     Bud

p

et pa

q

-
stwa 

3 
Tworzenie katastru wodnego 

RZGW Wrocław K 2004      Bud

p

et pa

q

-
stwa 

4 
Opracowanie planu ochrony przeciwpowo-
dziowej oraz przeciwdziałania skutkom su-
szy w regionie wodnym. 

RZGW Wrocław 
K 

2004 - 2005      Bud

p

et pa

q

-
stwa 

5 Ograniczenie 

r

ródeł potencjalnego zanie-
czyszczenia wód - opracowanie programu li-
kwidacji nieczynnych uj s t wody. 

Gmina, Starosta, Wo-
jewoda, WIO

u

 
K 2004 - 2007 5  5   Bud

v

et staro-
sty, PFO

u

iGW 

6 Bie

v wca rejestracja i kontrola odprowadzania o

cieków przez mieszka

x

ców i podmioty go-
spodarcze. 

Gmina, Policja, WIO

u

 W na bie

v wco b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. Bud

v

et gminy, 
GFO

u

iGW 

7 Propagowanie dobrych praktyk rolniczych w 
zakresie ochrony wód i gleb przed zanie-
czyszczeniem. 

Gmina, O

o

rodek Do-
radztwa Rolnego 

K na bie
v wco 4 1 1 1 1 Bud

v

et gminy, 
GFO

u

iGW, 
PFO

u

iGW 

8 Edukacja ekologiczna w zakresie oszcz sd-
nego gospodarowania wod w. Gmina  W 2004 - 2013 4 1 1 1 1 Bud

v

et gminy, 
GFO

u

iGW, 
fundusze struk-
turalne 

PRZEDSI

y

WZI

y

CIA INWESTYCYJNE 
1 Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw 

Kr spna i Rozwadza. 
Gmina, ZGKiM W 2004 - 2006 12 000     

2 Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw 
Jasiona i Oleszka. 

Gmina, ZGKiM W 2006 - 2008 5 200     

3 Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa 
Januszkowice. 

Gmina, ZGKiM W 2007 - 2008 7 600     

ISPA – Fun-
dusz Spójno

o

ci, 
bud

v

et gminy, 
WFO

u

iGW 
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koszt realizacji w tys. PLN 
całkowity koszt 

lp.  opis przedsi {wzi {cia jednostka realizuj |-
ca 

Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

}

ródła finan-
sowania 

4 Remont i modernizacja sieci wodoci ~gowej i 
kanalizacji sanitarnej na terenie m. Zdzie-
szowice – etap I. 

Gmina, ZGKiM W 2004 571 571    Bud
�

et gminy 

5 Budowa uzupełniaj ~cego uj �cia wody 
„Oleszka – Skała” wraz z projektem adapta-
cji SUW. 

Gmina, ZGKiM W 2004 300 300    Fundusze 
strukturalne, 
GFO

�

iGW 
6 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy 

Rozwoju Gospodarczego „Borek” w Zdzie-
szowicach. 

Gmina W 2004 - 2005 1 613.6     Fundusze 
strukturalne, 
GFO

�

iGW, bu-
d

�

et gminy 
7 Remont i modernizacja sieci wodoci ~gowej i 

kanalizacji sanitarnej na terenie m. Zdzie-
szowice – etap II. 

Gmina, ZGKiM W 2005 1 000  1 000   Fundusze 
strukturalne, 
GFO

�

iGW, bu-
d

�

et gminy 
8 Remont i modernizacja sieci wodoci ~gowej i 

kanalizacji sanitarnej na terenie m. Zdzie-
szowice – etap II. 

Gmina, ZGKiM W 2006 1 000   1 000  Fundusze 
strukturalne, 
GFO

�

iGW, bu-
d

�

et gminy 
9 Wymiana pomp przy SUW Kr �pna ZGKiM W 2006 30   30  

�

rodki własne 
ZGKiM 

10 Wymiana pomp przy SUW Raszowa ZGKiM W 2007 30    30 

�

rodki własne 
ZGKiM 

11 Modernizacja głównego kolektora sanitarne-
go miasta Zdzieszowice – IV etap 

ZGKiM W 2007 - 2008 220     dotacja przed-
miotowa UM 

12 Modernizacja biologiczno – chemicznej 
oczyszczalni 

�

cieków koksowniczych. 
ZK „Zdzieszowice” sp. 
z o.o. w Zdzieszowi-
cach 

K 2004 - 2006 390 000*     

�

rodki własne 
podmiotów go-
spodarczych, 
fundusze struk-
turalne 

13 Wymiana instalacji wod – kan. w PSP 

�

yro-
wa. 

Gmina  W 2005 - 2006   

�

rodki własne 

14 Modernizacja instalacji wod – kan w PP 

�

y-
rowa. 

Gmina W 2005 - 2006 
10 

  
5 5 �

rodki własne 

15 Modernizacja instalacji wod – kan w PP nr 3 
w Zdzieszowicach. 

Gmina W 2007 - 2010 8     

�

rodki własne 

16 Modernizacja i budowa wałów przeciwpowo-
dziowych w Zdzieszowicach (km 108.6 – 
109.5) 

WZMiUW K po roku 
2010  

     Bud

�

et pa

�

-
stwa, 
NFO

�

iGW, 
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koszt realizacji w tys. PLN 
całkowity koszt 

lp.  opis przedsi �wzi �cia jednostka realizuj �-
ca 

Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

�

ródła finan-
sowania 

fundusze struk-
turalne 

 
RAZEM 

Koszty całkowite w latach 2004 – 2007 – 23 085.6 tys. 
PLN 
w tym koszty inwestycyjne – 23 072.6  tys. PLN.  

 
OBJA

�

NIENIA: 
druk kursyw �  – zadania okre

�

lone w „Wojewódzkim programie ochrony 

�

rodowiska na lata 2003 – 2006 z perspektyw � na lata 2007 – 2010” 
b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
* - koszty zadania uj �te w cz � �ci finansowania zada

�

 z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego 
 
 

Koszty na realizacj � przedsi �wzi � � [tys. PLN] 
ł �cznie Zadanie własne Zadania koordynowane Lp.  Okres 

rozliczeniowy 
inwestycyjne pozainwestycyjne  inwestycyjne pozainwestycyjne  inwestycyjne pozainwestycyjne  

1 2004 – 2011 29 582.6 13 29 582.6 4 0 9 
2 2004 – 2007 23 072.6 13 23 072.6 4 0 9 
3 2008 - 2011 0 0 6 510.0 0 0 0 
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Tabela 78. Ochrona powietrza atmosferycznego, przeciwd ziałanie zmianom klimatu oraz wykorzystanie energii od nawialnej. 
koszt realizacji w tys. PLN 

całkowity koszt 
lp.  opis przedsi �wzi �cia jednostka realizuj �-

ca 
Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 
�

ródła finan-
sowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRZEDSI

�

WZI

�

CIA POZAINWESTYCYJNE 
1 Organizacja punktu konsultacyjnego promu-

j �cego proekologiczne 

�

ródła energii i ener-
gooszcz �dno

� �

. 

Gmina, firmy energe-
tyczne,  

W 2004 - 2007 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

2 Edukacja ekologiczna w zakresie oszcz �d-
no

�

ci energii i przebudowy wzorców kon-
sumpcji  w

�

ród mieszka

�

ców (komunikacja 
zbiorowa, wykorzystanie rowerów). 

Gmina W 2004 - 2007 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

3 Monitoring powietrza. WIO

�

, WSSE, ZK 
„Zdzieszowice” sp. z 
o.o. w Zdzieszowi-
cach 

K 2004 - 2007      Bud

�

et pa

�

-
stwa, 

�

rodki 
własne podmio-
tów gospodar-
czych 

4 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym - 
wprowadzenie handlu zbywalnymi jednost-
kami emisji do powietrza (CO2). 

ZK „Zdzieszowice” sp. 
z o.o. w Zdzieszowi-
cach. 

K 2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. 

�

rodki własne 
podmiotów go-
spodarczych, 
fundusze struk-
turalne 

5 Tworzenie warunków do wprowadzania sys-
temów zarz �dzania 

�

rodowiskowego – do-
browolne uczestnictwo w EMAS. 

ZK „Zdzieszowice” sp. 
z o.o. w Zdzieszowi-
cach. 

K 2004 - 2007 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. 

�

rodki własne 
podmiotów go-
spodarczych, 
fundusze struk-
turalne 

PRZEDSI

�

WZI

�

CIA INWESTYCYJNE 
1 Gazyfikacja przedsi �biorstw na terenie so-

łectwa Kr �pna (WAFRI, WAKRO) 
Gmina, Zakład Ga-
zowniczy, przedsi �-
biorstwa 

K 2005 700  700   partnerstwo 
publiczno – 
prywatne z 
udziałem Za-
kładu Gazow-
niczego 

2 Modernizacja technologii produkcji w kierun-
ku zastosowania najlepszych dost �pnych 
technik (BAT), modernizacji, hermetyzacji 
procesów wytwórczych, budowy urz �dze

�

 
ochronnych i monitoruj �cych oraz uzyskania 
pozwole

�

 zintegrowanych.  
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koszt realizacji w tys. PLN 
całkowity koszt 

lp.  opis przedsi �wzi �cia jednostka realizuj �-
ca 

Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

 

ródła finan-
sowania 

 • Modernizacja kotłowni zakładowej 
ZK „Zdzieszowice” sp z. o.o. (bu-
dowa kotła i turbiny) 

• Modernizacja baterii koksowniczej 
nr 8 

• Budowa baterii koksowniczej nr 11 
• Modernizacja wydziału w ¡glopo-

chodnych w zakresie chłodzenia 
gazu 

ZK „Zdzieszowice” sp. 
z o.o. 

K 2004 - 2006 390 000*     
¢

rodki własne 
podmiotów go-
spodarczych, 
fundusze struk-
turalne 

  BOC Gazy sp. z o.o. K 2007       

3 Budowa ciepłoci £gu preizolowanego na te-
renie miasta Zdzieszowice. 

 W 2004 - 2006 682      

4 Automatyzacja w ¡złów  cieplnych.  W 2004 - 2006 120      
5 Wymiana gazoci £gu DN 400 Zdzieszowice - 

Wrocław 
Zakład Gazowniczy K       

¢

rodki własne 
Zakładu Ga-
zowniczego  

6 Termomodernizacja PSP 2 w Zdzieszowi-
cach 

Gmina W 2004 431 431    Bud

¤

et gminy, 
dotacja termo-
modernizacyjna 

7 Termomodernizacja PSP 1 w Zdzieszowi-
cach 

Gmina W 2005      Bud

¤

et gminy, 
dotacja termo-
modernizacyjna 

8 Termomodernizacja PSP 

¥

yrowa Gmina W       Bud

¤

et gminy, 
dotacja termo-
modernizacyjna 

9 Termomodernizacja PP nr 3  
w Zdzieszowicach 

Gmina W 2007 - 2010 53    13 Bud

¤

et gminy, 
dotacja termo-
modernizacyjna 

10 Termomodernizacja PP nr 5 
 w Zdzieszowicach 

Gmina W 2004 - 2005 110     Bud

¤

et gminy, 
dotacja termo-
modernizacyjna 

11 Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w PP 
nr 2 w Zdzieszowicach 

Gmina  W 2005 50  50   

¢

r. własne, 
GFO

¦

iGW, 
PFO

¦

iGW 
12 Modernizacja kotłowni i termomodernizacja 

PSP w Rozwadzy 
Gmina  W       

¢

r. własne, 
GFO

¦

iGW, 
PFo

¦

iGW 
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koszt realizacji w tys. PLN 
całkowity koszt 

lp.  opis przedsi ¨wzi ¨cia jednostka realizuj ©-
ca 

Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

ª

ródła finan-
sowania 

13 
Modernizacja kotłowni w PSP w Januszko-
wicach 

Gmina W       
«

r. własne, 
GFO

¬
iGW, 

PFO

¬
iGW 

14 
Budowa elektrowni wodnych w Kr pnie           
i Januszkowicach 

przedsi biorstwa 
energetyczne 

K 2004 - 2006 14 000     

«
rodki własne 

podmiotów go-
spodarczych 

14 
Modernizacja instalacji c.o. i termomoderni-
zacja obiektu PP nr 6 w Zdzieszowicach 

Gmina  W 2006 - 2007 120   60 60 

«

r. własne, 
GFO

¬

iGW, 
PFO

¬

iGW 
15 

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 423 
Zdzieszowice - Januszkowice 

Zarz ®d Dróg Woje-
wódzkich 

K 2005 - 2006 2 000     

«

rodki własne, 
dotacje celowe, 
inne 

16 
Budowa 

«

cie

¯

ki rowerowej 

°

yrowa - Zdzie-
szowice 

Gmina  W 2004 170 170    Bud

¯

et gminy, 
GFO

¬

iGW 

17 
Budowa 

«

cie

¯

ki rowerowej „Bli

¯

ej naszego 
dziedzictwa”. 

Gmina  W 2004 25 25    Bud

¯

et gminy, 
Phare CBC 

18 Ograniczenie emisji lotnych zwi ®zków orga-
nicznych LZO - modernizacja punktów prze-
ładunku i dystrybucji paliw – dostosowanie 
do norm UE. 

Stacje paliw płynnych 
w Zdzieszowicach 

K 2005      własne 

 
RAZEM 

Koszty całkowite w latach 2004 – 2007 – 408 421 tys. PLN 
w tym koszty inwestycyjne – 408 412  tys. PLN  

 
OBJA

±

NIENIA: 
b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
*       - kwota ł ²czna, obejmuje równie

³

 modernizacj ´ biologiczno – chemicznej oczyszczalni 

µ

cieków ZK „Zdzieszowice’ 
 

Koszty na realizacj ¨ przedsi ¨wzi

¶̈

 [tys. PLN] 
ł ©cznie Zadanie własne Zadania koordynowane Lp.  Okres 

rozliczeniowy 
inwestycyjne pozainwestycyjne  inwestycyjne pozainwestycyjne  inwestycyjne pozainwestycyjne  

1 2004 – 2011 408 461* 0 1 761 0 406 700*       0 

2 2004 – 2007 408 461* 0 1 721 0 406 700*       0 

3 2008 – 2011  40 0 40 0 0 0 

*  - kwota ł ²czna, obejmuje równie

³

 modernizacj ´ biologiczno – chemicznej oczyszczalni 

µ

cieków ZK „Zdzieszowice’ 
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Tabela 79. Ochrona przed hałasem. 
Koszt przedsi ¸wzi ¸cia [tys.zł] 

Opis przedsi ¹wzi ¹cia 
Jednostka  
realizuj ºca 

Zadania 
własne (W), 
koordyno-
wane (K) 

Termin 
realizacji Koszt cał-

kowity 
2004 2005 2006 2007 

»
ródło 

 finansowania 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Przeprowadzenie wst ¸pnej oceny sta-
nu zagro

¼

enia terenu gminy hałasem 
komunikacyjnym i przemysłowym, w 
tym:  

 

  

      

Całodobowy pomiar nat ½ ¾enia hałasu 
komunikacyjnego w miejscowo

¿

ci Kr ½p-
na 

Gmina W 2004-2006 
 

3 
 

3  

  Bud

¾

et gminy,  
GFO

À

iGW, 
PFO

À

iGW, 
WFO

À

iGW 
Całodobowy pomiar nat ½ ¾enia hałasu 
komunikacyjnego w miejscowo

¿

ci Roz-
wadza 

Gmina W 2004-2006 3 3  

  Bud

¾

et gminy,  
GFO

À

iGW, 
PFO

À

iGW, 
WFO

À

iGW 
Całodobowy pomiar nat ½ ¾enia hałasu 
komunikacyjnego w miejscowo

¿

ci Ja-
nuszkowice 

Gmina W 2004-2006 3  3 

  Bud

¾

et gminy,  
GFO

À

iGW, 
PFO

À

iGW, 
WFO

À

iGW 
Całodobowy pomiar nat ½ ¾enia hałasu 
komunikacyjnego w miejscowo

¿

ci Jasio-
na 

Gmina W 2004-2006 3  3 

  Bud

¾

et gminy,  
GFO

À

iGW, 
PFO

À

iGW, 
WFO

À

iGW 
Całodobowy pomiar nat ½ ¾enia hałasu 
komunikacyjnego w miejscowo

¿

ci Olesz-
ka 

Gmina W 2004-2006 3  3 

  Bud

¾

et gminy,  
GFO

À

iGW, 
PFO

À

iGW, 
WFO

À

iGW 
Całodobowy pomiar nat ½ ¾enia hałasu 
komunikacyjnego w miejscowo

¿

ci Zdzie-
szowice – centrum 

Gmina W 

 
2004-2006 3  3 

  Bud

¾

et gminy,  
GFO

À

iGW, 
PFO

À

iGW, 
WFO

À

iGW 

1 

Całodobowy pomiar nat ½ ¾enia hałasu 
komunikacyjnego w miejscowo

¿

ci Zdzie-
szowice – Urz Ád Miejski 

Gmina W 

 
2004-2006 3  3 

  Bud

¾

et gminy,  
GFO

À

iGW, 
PFO

À

iGW, 
WFO

À

iGW 
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Całodobowy pomiar nat Ã Äenia hałasu 
komunikacyjnego w miejscowo

Å

ci Zdzie-
szowice –cz Ã Å Æ zachodnia (hałas kole-
jowy) 

Gmina W 2004-2006 3  3 

  Bud

Ä

et gminy,  
GFO

Ç
iGW, 

PFO

Ç
iGW, 

WFO
Ç

iGW 

Całodobowy pomiar nat Ã Äenia hałasu 
przemysłowego (4 punkty pomiarowe w 
s Èsiedztwie terenów mieszkaniowych) 

Zakłady Kok-
sownicze, Nor-
denia 

K 2004-2006 12  12 
  Zakłady Koksow-

nicze, Nordenia 

Przeprowadzenie wst Épnej oceny sta-
nu zagro

Ê

enia terenów gminy hałasem 
komunikacyjnym i przemysłowym, 
przeznaczonych w dokumentach pla-
nistycznych na cele wymagaj Ëce 
ochrony, w tym: 
 

 

       

Całodobowy pomiar nat Ã Äenia hałasu na 
terenach rozwojowych miasta Zdzieszo-
wice 

W na bie

Ä Èco 3 3  
  Bud

Ä

et gminy, 
PFOSiGW, 
GFO

Ç

iGW, 
Całodobowy pomiar nat Ã Äenia hałasu na 
terenach rozwojowych wsi Kr Ãpna W na bie

Ä Èco 3 3  
  Bud

Ä

et gminy, 
PFOSiGW, 
GFO

Ç

iGW, 
Całodobowy pomiar nat Ã Äenia hałasu na 
terenach rozwojowych wsi Rozwadza W na bie

Ä Èco 3 3  
  Bud

Ä

et gminy, 
PFOSiGW, 
GFO

Ç

iGW, 
Całodobowy pomiar nat Ã Äenia hałasu na 
terenach rozwojowych wsi Januszkowice W na bie

Ä Èco 3  3 
  Bud

Ä

et gminy, 
PFOSiGW, 
GFO

Ç

iGW, 
Całodobowy pomiar nat Ã Äenia hałasu na 
terenach rozwojowych wsi 

Ì

yrowa W na bie

Ä Èco 3  3 
  Bud

Ä

et gminy, 
PFOSiGW, 
GFO

Ç

iGW, 

2 

Całodobowy pomiar nat Ã Äenia hałasu na 
terenach rozwojowych wsi Oleszka 

Gmina 

W na bie
Ä Èco 3  3 

  Bud

Ä

et gminy, 
PFOSiGW, 
GFO

Ç

iGW, 
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3 Opracowanie i wdro

Î

enie programu 
działa

Ï

 zapewniaj Ðcych systematycz-
ne pozyskiwanie wiarygodnych da-
nych o zagro

Î

eniu hałasem, minimali-
zacj Ñ kosztów moniutoringu aku-
stycznego i upublicznianie posiada-
nych danych pomiarowych, w tym:  

1. Opracowanie instrukcji dotycz Òcej 
stosowania referencyjnych metod 
pomiarowych 

2. Okre

Ó

lenie formy przekazywania do-
kumentacji pomiarowej w cz Ô Óci do-
tycz Òcej zapisu elektronicznego, oraz 
przedstawienia graficznego i inter-
pretacji opisowej 

3. Okre

Ó

lenie formy przekazywania da-
nych meteorologicznych 

 
Starostwo 
Powiatowe 

 

K 

 

2004 

 

15 

 

5 

 

5 

 

5 

  

 

 

 

Bud

Õ
et gminy, 

PFO

Ö

iGW, Staro-
stwo Powiatowe, 
zarz Òdcy obiek-
tów 

4 Koordynacja działa

Ï

 pomi Ñdzy wy-
działami Urz Ñdu w zakresie pozyski-
wania informacji o zagro

Î

eniu hała-
sem, w tym: 

1. Koordynacja działa

×

 w zakresie po-
st Ôpowania dotycz Òcego ocen od-
działywania na 

Ó

rodowisko oraz usta-
lania zakresu raportów 

2. Koordynacja działa

×

 w zakresie usta-
lania problematyki opracowa

×

 ekofi-
zjograficznych 

3. Koordynacja działa

×

 w zakresie 
przygotowywania inwestycji gmin-
nych 

Gmina W b.d.k      Bud

Õ

et gminy 

5 Ujednolicenie zasad i formy udost Ñp-
niania wyników pomiarów, w tym: 

1. Opracowanie formy przedstawiania 
wyników pomiarów na stronie inter-
netowej Urz Ôdu Miasta 

 

Gmina W 2005 2 2    Bud

Õ

et gminy 
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6 Ustalenie planu pomiarów na lata 
2004-2006 

Gmina W b.d.k      Bud

Ù

et gminy 

RAZEM   Koszty całkowite w latach 2004 – 2007 – 71 tys. PLN 
w tym koszty inwestycyjne – 0  zł.  

 
koszty na realizacj Ú przedsi Úwzi Ú Û [tys. PLN] 

ł Ücznie zadanie własne zadania koordynowane lp. okres 
rozliczeniowy 

inwestycyjne nieinwestycyjne inwestycyjne nieinwestycyjne inwestycyjne nieinwestycyjne 
1 2004 – 2010 0 71 0 44 0 27 
2 2004 – 2007 0 71 0 44 0 27 
3 2008 – 2011   0 0 0 0 0 0 

 
OBJA

Ý

NIENIA: 
b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
 
 



Program ochrony 

Þ

rodowiska dla gminy Zdzieszowice 
 

Prawa autorskie INTEREKO   141 
 

Tabela 80. Ochrona gleb, powierzchni ziemi i kopalin .  
koszt realizacji w tys. PLN 

całkowity koszt 
lp.  opis przedsi ßwzi ßcia jednostka realizuj à-

ca 
Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 
á

ródła finan-
sowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRZEDSI

â

WZI

â

CIA POZAINWESTYCYJNE 
1 Uwzgl ãdnianie w miejscowych planach za-

gospodarowania przestrzennego i w studium 
uwarunkowa

ä

 i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego udokumentowanych  
złó

å

  surowców mineralnych z  zapisami 
uniemo

å

liwiaj æcymi ich trwałe zainwestowa-
nie. 

Gmina W na bie

å æco b.d.k. – realizacja w ramach aktualizacji dokumen-
tów planistycznych gminy  

Bud

å

et gminy 

2 Inwentaryzacja i uj ãcie w planach prze-
strzennych i w studium uwarunkowa

ä

 wyro-
bisk poeksploatacyjnych i innych terenów 
zdegradowanych, wymagaj æcych przepro-
wadzenia rekultywacji. 

Gmina W na bie

å æco b.d.k. – realizacja w ramach aktualizacji dokumen-
tów planistycznych gminy  

Bud

å

et gminy 

3 Współpraca przy opracowaniu powiatowego 
planu rekultywacji zdegradowanych gleb na 
obszarach u

å

ytkowanych rolniczo. 

Gmina, Starosta K 2004 - 2011 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. Bud

å

et starosty 

4 Weryfikacja granicy polno – le

ç

nej, w tym 
aktualizacja mapy zasadniczej.  

Gmina, Starosta W na bie

å æco Uwzgl ãdniono w zadaniach z zakresu zagospodarowania lasów – 
tabela nr 76. Ochrona przyrody, krajobrazu i zrównowa

å

one wyko-
rzystanie lasu. 

5 Okresowe badania jako

ç

ci gleby i ziemi. Starosta, gmina, wła-ç

ciciele gruntów rol-
nych 

K na bie

å æco 40 10 10 10 10 bud

å

et staro-
sty, 

ç

rodki go-
spodzrzy 

PRZEDSI

â

WZI

â

CIA INWESTYCYJNE 
1 Prowadzenie bie

å æcej rekultywacji terenów 
eksploatacyjnych i poeksploatacyjnych. 

koncesjonariusze K na bie

å æco      

ç

rodki własne 
koncesjonariu-
szy 

2 Wapnowanie gleb kwa

ç

nych. rolnicy, ODR K na bie

å æco      

ç

rodki własne 
u

å

ytkowników 
gruntów 

3 Ochrona gleb i wód przed przenikaniem za-
nieczyszcze

ä

 ze stacji paliw i magazynów 
paliw. 

podmioty gospodar-
cze 

K 2005 Uwzgl ãdniono w zadaniach z zakresu zagospoda-
rowania lasów – tabela nr 78. Ochrona powietrza 
atmosferycznego, przeciwdziałanie zmianom kli-
matu i wykorzystanie energii odnawialnej oraz w 
ramach tabeli 82. Powa

å

ne awarie przemysłowe. 

ç

rodki własne 
podmiotów go-
spodarczych, 
fundusze struk-
turalne 

 RAZEM Koszty całkowite w latach 2004 – 2007 – 40 tys. PLN 
w tym koszty inwestycyjne – 0 tys. PLN  
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OBJA

é

NIENIA: 
b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
 
 

Koszty na realizacj ê przedsi êwzi ê ë [tys. PLN] 
ł ìcznie Zadanie własne Zadania koordynowane Lp.  Okres 

rozliczeniowy 
inwestycyjne pozainwestycyjne  inwestycyjne pozainwestycyjne  inwestycyjne pozainwestycyjne  

1 2004 – 2011 0 40  0 0 0 40 
2 2004 – 2007 0 40 0 0 0 40 
3 2008 – 2011  0 0 0 0 0 - 
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Tabela 81. Promieniowanie elektromagnetyczne, niejo nizuj îce. 
koszt realizacji w tys. PLN 

całkowity koszt 
lp.  opis przedsi ïwzi ïcia jednostka realizuj ð-

ca 
Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 
ñ

ródła finan-
sowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRZEDSI

ò

WZI

ò

CIA POZAINWESTYCYJNE 
1 Okre

ó

lenie aktualnego poziomu elektroma-
gnetycznego promieniowania niejonizuj ôce-
go w 

ó

rodowisku – okre

ó

lenie stref ograni-
czonego u

õ

ytkowania linii energetycznych i 
GPZ. 

Starosta, Wojewoda K na bie

õ ôco b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. Bud

õ

et pa

ö

-
stwa 

2 Utworzenie systemu monitoringu promienio-
wania elektromagnetycznego, niejonizuj ÷ce-
go.  

Wojewoda (WIO

ø

) K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. Bud

ù

et pa

ú

-
stwa 

3 Uwzgl ûdnienie stref ograniczonego oddzia-
ływania w planach zagospodarowania prze-
strzennego i studium uwarunkowa

ö

 i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zdzieszowice.  

Gmina  W na bie

õ ôco w ramach aktualizacji dokumentów planistycznych Bud

õ

et gminy 

 RAZEM Koszty całkowite w latach 2004 – 2007 – 0 tys. PLN 
w tym koszty inwestycyjne – 0 tys. PLN  

 
OBJA

ü

NIENIA: 
druk kursyw ý  – zadania okre

þ

lone w „Wojewódzkim programie ochrony 

þ

rodowiska na lata 2003 – 2006 z perspektyw ÿ na lata 2007 – 2010” 
b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
 
 

Koszty na realizacj ï przedsi ïwzi ï �
 [tys. PLN] 

ł ðcznie Zadanie własne Zadania koordynowane Lp.  Okres 
rozliczeniowy 

inwestycyjne pozainwestycyjne  inwestycyjne pozainwestycyjne  inwestycyjne pozainwestycyjne  
1 2004 – 2011 0 0 0 0 0 0 
2 2004 – 2007 0 0 0 0 0 0 
3 2008 – 2011  0 0 0 0 0 0 
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Tabela 82. Powa

�

ne awarie przemysłowe. 
koszt realizacji w tys. PLN 

całkowity koszt 
lp.  opis przedsi �wzi �cia jednostka  

realizuj �ca 
Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin  
realizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 
�

ródła finan-
sowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRZEDSI

�

WZI

�

CIA POZAINWESTYCYJNE 
1 Okre

�

lenie optymalnych tras przewozów to-
warów niebezpiecznych. 

BOC Gazy sp. z o.o., 
Komenda PSP, 
WIO

�

, Policja 

K       Bud

	

et pa




-
stwa, 

�

rodki 
własne zakładu 

2 Opracowanie programu informowania społe-
cze




stwa o powa

	

nych awariach przemy-
słowych – dost �p do informacji o 

�

rodowi-
sku.  

Regionalne Centrum 
Bezpiecze

�

stwa Eko-
logicznego 

K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. Bud



et pa

�

-
stwa 

PRZEDSI

�

WZI

�

CIA INWESTYCYJNE 
1 Wykonanie zabezpiecze




 zbiorników punk-
tów przeładunkowych materiałów niebez-
piecznych 

Zakłady Koksownicze 
„Zdzieszowice” sp. z 
o.o.  

K 2006 5 000 5 000  

�

rodki własne 
ZK 

2 Ograniczenie emisji lotnych zwi �zków orga-
nicznych LZO - modernizacja punktów prze-
ładunku i dystrybucji paliw – dostosowanie 
do norm UE. 

Stacje paliw płynnych 
w Zdzieszowicach 

K 2005      

�

rodki własne 

 
RAZEM 

Koszty całkowite w l atach 2004 – 2007 – 5 000 tys. PLN 
w tym koszty inwestycyjne – 5 000 tys. PLN  

 
OBJA

�

NIENIA: 
druk kursyw �  – zadania okre

�

lone w „Wojewódzkim programie ochrony 

�

rodowiska na lata 2003 – 2006 z perspektyw � na lata 2007 – 2010” 
b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
 

Koszty na realizacj � przedsi �wzi � �

 [tys. PLN] 
ł �cznie Zadanie własne Zadania koordynowane Lp.  Okres 

rozliczeniowy 
inwestycyjne pozainwestycyjne  inwestycyjne pozainwestycyjne  inwestycyjne pozainwestycyjne  

1 2004 – 2011 5 000 0 0 0 5 000 0 
2 2004 – 2007 5 000 0 0 0 5 000 0 
3 2008 – 2011  0 0 0 0 0 0 
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Tabela 83. Gospodarka odpadami. 
 

Koszt przedsi �wzi �cia [tys. zł] Lp Kierunek działa

�

 Opis przedsi �wzi �cia Jednostka  
realizuj �ca W/K Termin  

realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

�
ródło fi-

nansowania  
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 

STWORZENIE NOWOCZESNEGO KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ZARZ

�

DZANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Odpady komunalne 
Cel: Doskonalenie lokalnego systemu odbioru wymiesza nych odpadów komunalnych od mieszka

�

ców i z obiektów infrastruktury 
− Przyj �cie przez gmin � okre

�

lonego systemu 
zbierania odpadów.  

− Weryfikacja i dostosowanie uchwały o 
utrzymaniu czysto

�

ci i porz �dku w gminie do 
wymogów prawa, uj �cie wszystkich elemen-
tów dotycz �cych selektywnej zbiórki odpa-
dów  

− Zmiana zakresu kompetencji i obowi �zków  
Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony �

rodowiska w zakresie: zarz �dzanie gospo-
dark � odpadami, dostosowanie do obowi �-
zuj �cych przepisów prawa PO

�

 i ustawy o 
odpadach 

Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  1 Obj �cie wszystkich 
mieszka

 

ców i obiek-
tów infrastruktury zor-
ganizowanym syste-
mem gospodarki od-
padami 

− Wzmo

!

ony nadzór i kontrola nad gospodar-
k � odpadami w gospodarstwach indywidual-
nych 

Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W Praca ci �gła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Opracowanie programu edukacji 2005 50  50   2 Edukacja ekologiczna 
społecze

 

stwa Wdro

!

enie i stosowanie programu edukacji 
Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 
Praca ci �gła 240   40 40 

GFO

�

iGW 
PFO

�

iGW 

Opracowanie i wdro

!

enie planu reagowania 
oraz post �powania z odpadami pochodz �cymi z 
nadzwyczajnych zagro

!

e

"

: awarie, powodzie, 
po

!

ary, wypadki, zdarzenia losowe 

2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  3 Minimalizacja zagro-!

e

"

 

�

rodowiska po-
wstaj �cych w wyniku 
nadzwyczajnych za-
gro

!

e

"

: awarie, po-
wodzie, po

!

ary, wy-
padki, zdarzenia lo-
sowe 

Wdro

!

enie planu reagowania oraz post �powa-
nia z odpadami pochodz �cymi z nadzwyczaj-
nych zagro

!

e

"

: awarie, powodzie, po

!

ary, wy-
padki, zdarzenia losowe 

Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 

Praca ci �gła   Wydatki wg bie

! �cych potrzeb, ko-
nieczna coroczna  rezerwa w 
GFO

�

iGW w wysoko

�

ci ok. 10 tys. zł. 

GFO

�

iGW 
 

4 Likwidacja zagro

#

e

 

 $

rodowiska powodo-
wanych przez niele-
galne składowanie 
odpadów 

Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich wysypisk” 
(poziom wydatków zale

!

ny od skuteczno

�

ci 
edukacji ekologicznej oraz kontroli firm i miesz-
ka

"

ców, konieczna coroczna rezerwa w bud

!

e-
cie na koszty likwidacji „dzikich wysypisk”) 

Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W Praca ci �gła Wg potrzeb GFO

�

iGW 
Bud

!

et gmi-
ny 
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Koszt przedsi &wzi &cia [tys. zł] Lp Kierunek działa

'

 Opis przedsi &wzi &cia Jednostka  
realizuj (ca 

W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

)
ródło fi-

nansowania  

Cel: Stworzenie mi *dzygminnego zintegrowanego systemu segregacji, zbieran ia, odzysku i unieszkodliwiania odpadów  
Opracowanie koncepcji Południowego Zwi +zku 
Gospodarki Odpadami (PZGO) i rozpocz ,cie 
tworzenia Centrum Unieszkodliwiania Odpadów 
na składowisku w K ,dzierzynie-Ko

-

lu 

Starostwo Po-
wiatowe 

K 2007 b.d.k.    b.d.k.  

Rozwój działalno

.

ci Południowego Zwi +zku Go-
spodarki Odpadami i zako

/

czenie tworzenia 
Centrum Unieszkodliwiania Odpadów na skła-
dowisku w K ,dzierzynie-Ko

-

lu 

PZGO K 2008-2011 b.d.k.    b.d.k.  

1 

Stworzenie Centralnych składowisk odpadów 
dla PZGO w oparciu o składowiska w Grabówce 
i K ,dzierzynie-Ko

-

lu 

PZGO K 2007 b.d.k.    b.d.k.  

 Budowa CUO: Podział kosztów budowy mi &dzy członków zwi (zku po zako

'

czeniu negocjacji 
o utworzeniu PZGO 

 
 − Budowa instalacji odzysku (rozdrabniania) 

odpadów budowlanych 
2007      

 − Budowa instalacji rozbiórki odpadów wielko-
gabarytowych 

2007      

 − Budowa zakładu przetwarzania tworzyw 
sztucznych (PP,PE, PET, PS) oraz tworzyw 
wielowarstwowych, szkła, papieru    

2007      

 − Budowa Powiatowego Punktu Gromadzenia 
Odpadów Niebezpiecznych (GPGON) 

2007      

 - Budowa kompostowni pryzmowej odpadów 
zielonych 

PZGO K 

2011      

 - Budowa instalacji demonta

0

u wraków samo-
chodowych 

  2011      

WFO

1

iGW 
NFO

1

iGW, 
fundusze 
strukturalne, 
po

0

yczki, 
bud

0

et gmi-
ny,  
bud

0

et 
PZGO 
 

 

Minimalizacja ilo

2

ci 
składowanych odpa-
dów oraz uzyskanie 
maksymalnych po-
ziomów recyklingu i 
odzysku odpadów. 
Ograniczenie oddzia-
ływania odpadów na 2

rodowisko 
Zapewnienie wyma-
ganych poziomów se-
lektywnej zbiór-
ki/odzysku/unieszkodli
wienia odpadów:  
− biodegradowal-

nych 
− opakowaniowych 
− wielkogabaryto-

wych  
− budowlanych 
− niebezpiecznych  

- Budowa instalacji demonta

0

u elektroniki 
u

0

ytkowej, AGD, odpadów wielkogabaryto-
wych 

  2011       

2 Zawarcie umowy z Organizacj + Odzysku na od-
biór odpadów z selektywnej zbiórki: szkło, maku-
latur, kartony, opakowania z tworzyw sztucznych 
i opakowania metalowe 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Ogłoszenie przetargu na obsług , systemu W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
 

Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów opa-
kowaniowych i maku-
latury, system „u 

3

ró-
dła” i w „s 4siedztwie” 

Wybór firm zajmuj +cych si , zbieraniem odpa-
dów 

Urz +d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Zakup i rozmieszczenie pojemników do selek-
tywnej zbiórki: 

Urz +d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W        
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Koszt przedsi 6wzi 6cia [tys. zł] Lp Kierunek działa

7

 Opis przedsi 6wzi 6cia Jednostka  
realizuj 8ca 

W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

9
ródło fi-

nansowania  
  − Zakup po jednym zestawie (po jednym po-

jemniku na: szkło, makulatura+kartony, opa-
kowania z tworzyw sztucznych + metalowe) 
dla wszystkich placówek edukacyjnych (z 
wył :czeniem 

;

łobków): 20 sztuk zestawów, 
razem 60 pojemników 1100l na surowce 
wtórne 

  2005 42,0  42,0   Bud

;
et gmi-

ny 

  − Zakup nowych zestawów do selektywnej 
zbiórki odpadów na terenie zabudowy wyso-
kiej (w zestawie po jednym pojemniku na: 
szkło, makulatura+kartony, opakowania z 
tworzyw sztucznych + metalowe): 20 sztuk 
zestawów, razem 60 pojemników 1100l 

  2005 42,0  42,0   Bud

;

et gmi-
ny 

  − Obj <cie wszystkich gospodarstw (ok. 250) w 
zabudowie niskiej sołectwa Zyrowa (pro-
gram pilota

;

owy) selektywna zbiórk :. Zakła-
daj :c odbiór min. 1 raz w m-cu. rocznie 12 x 
250 szt. = 3000 szt. zestawów (razem 9000 
szt. worków).  

− Zakup worków do selektywnego gromadze-
nia odpadów (po jednym worku na: szkło, 
makulatura+kartony, tworzywa sztucz-
ne+opakowania metalowe).  

  Praca ci :gła 4,5  2,25 2,25 rozsze-
rzenie 
systemu 
lub rezy-
gnacja 

Bud

;

et gmi-
ny 

3 wprowadzenie do-
browolnego i nieod-
płatnego zbierania 
odpadów organicz-
nych do specjalnych 
pojemników 
 

Zawarcie umowy z zarz :dcami terenów ogólno-
dost <pnych, osiedlowych, cmentarzy, ogródków 
działkowych na bezpłatny odbiór selektywnie 
gromadzonych odpadów zielonych 

Urz 8d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Stworzenie indywidualnego systemu komposto-
wania odpadów organicznych. Wspieranie roz-
woju indywidualnych kompostowni wykorzystu-
j =cych selektywne zbieranie odpadów we wła-
snym zakresie (odpady kuchenne, odpady zie-
lone) przez odpowiednie akcje władz gminy. 

Urz :d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W Praca ci :gła  W ramach kosztów edukacja ekologiczna  

  Program pilota

;

owy – wybór sołectwa (

>

yrowa), 
promocja kompostowania własnych odpadów 
bioorganicznych, zakup indywidualnych kompo-
stowników odpadów bio – ok. 100 szt.) 

 W 2005-2006 2,0  2,0  rozsze-
rzenie 
systemu 
lub rezy-
gnacja 

Bud

;

et gmi-
ny 
GFO

?

iGW 

4 Wprowadzenie do-
browolnego i nieod-
płatnego zbierania 
odpadów niebez-

Projekt i budowa Gminnego Punktu Zbierania 
Odpadów Niebezpiecznych (wraz ze zbiornic : 
padłych zwierz :t) 

Urz :d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004-2005 70,0  70,0   Bud

;

et gmi-
ny 
GFO

?

iGW, 
PFO

?

iGW, 
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Koszt przedsi Awzi Acia [tys. zł] Lp Kierunek działa

B

 Opis przedsi Awzi Acia Jednostka  
realizuj Cca 

W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

D
ródło fi-

nansowania  
Przetarg i wybór firmy 

E

wiadcz Fcej usługi zbie-
rania odpadów niebezpiecznych (wybrana firma 
zapewnia specjalistyczny pojemnik do selektyw-
nej zbiórki opadów niebezpiecznych oraz jego 
transport do Gminnego Punktu Gromadzenia 
Odpadów Niebezpiecznych)   

Urz Fd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Uruchomienie ruchomego punktu zbierania od-
padów niebezpiecznych; pojemnik do selektyw-
nej zbiórki odpadów ustawiany dwukrotnie w 
ci Fgu roku w ka

G

dym sołectwie i w mie

E

cie 
Zdzieszowice na okres jednego tygodnia. Ł Fcz-
na ilo

E H

 podstawie

I

: 14 szt, koszt jednego pod-
stawienia 1000,0 zł.  

Urz Fd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W praca ci Fgła 98,0  14,0 14,0 14,0 Bud

G

et gmi-
ny 
GFO

J

iGW 

Uruchomienie i obsługa MZWON (Miejsc Zbie-
rana Wybranych Odpadów Niebezpiecznych)  

Urz Fd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W praca ci Fgła 7,0  1,0 1,0 1,0 Bud

G

et gmi-
ny 
GFO

J

iGW 

piecznych 
 

Ustalenie harmonogramu odbioru opadów, po-
jemnik ustawiany na tydzie

I

 czasu w ró

G

nych 
punktach gminy 

Urz Fd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Opracowanie systemu finansowania selektywnej 
zbiórki.  

Urz Fd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Przetarg i wybór firmy 

E

wiadcz Fcej usługi zbie-
rania odpadów wielkogabarytowych i budowla-
nych 

Urz Fd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Objecie systemem mieszka

I

ców zabudowy jed-
norodzinnej (odbiory min. 1 raz na kwartał) 

Urz Fd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 

Zwi Kkszenie cz Kstotliwo

E

ci odbioru odpadów z 
terenu zabudowy wielorodzinnej (min. 1 raz na 
kwartał)  

Urz Fd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 

68,67 
Koszt szacunko-
wy zbiórki i 
transportu, przy 
zało

L
eniu speł-

nienia obowi Mz-
kowych pozio-
mów selektywnej 
zbiórki odpadów 
wielkogabaryto-
wych 

 6,83 6,83 6,85 Bud

G

et gmi-
ny 
GFO

J

iGW 

Ustalenie harmonogramu odbioru odpadów Urz Fd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 b.d.k.  b.d.k.    

5 Wdro

N

enie systemu 
selektywnej zbiórki 
odpadów wielkogaba-
rytowych i budowla-
nych.  
Odbiór odpadów wiel-
kogabarytowych bez-
płatny.  
Opłata za odbiór od-
padów budowlanych 
jak za odpady komu-
nalne 

Akcja informacyjna do firm budowlanych działa-
j Fcych na terenie gminy (brak konieczno

E

ci za-
kupu kontenerów – wykorzystanie b Kd Fcych na 
stanie firm transportowych) 

Urz Fd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 w ramach kosztów edukacja ekologiczna  
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Koszt przedsi Pwzi Pcia [tys. zł] Lp Kierunek działa

Q

 Opis przedsi Pwzi Pcia Jednostka  
realizuj Rca 

W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

S
ródło fi-

nansowania  

Pojazdy wycofane z u

T

ytkowania i zu

T

yte opony 
1 Prowadzenie ewidencji zakładów recyklingu po-

jazdów upowa

U

nionych do wydawania stosow-
nych za

V

wiadcze

W

 o złomowaniu samochodu w 
celu jego wyrejestrowana.  

Starostwo Po-
wiatowe w 
Krapkowicach, 
Urz Xd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

K Praca ci Xgła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

Spełnienie wymogów 
Dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 wrze-Y

nia 2000 r. w spra-
wie pojazdów wyco-
fanych z eksploatacji 
w formie ustawowej, 
która zapewni, 

Z

e 
wszystkie odpady b [-
d \ w cało

Y

ci przeka-
zywane do zakładów 
recyklingu.  
 

Kontrola spełniania wymogów ochrony 

V

rodowi-
ska i prawa budowlanego przez zakłady recy-
klingu. 

WIO

]

 K Praca ci Xgła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

2 Uzyskanie wymaga-
nych poziomów odzy-
sku opon samocho-
dowych. 
 

Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki, 
gromadzenia i transportu odpadowych opon – w 
ramach systemu kontrola podmiotów gospodar-
czych oraz selektywna zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych (miejsce zbiórki – projektowane 
Centrum (zakład) zbierania, odzysku, unieszko-
dliwiania, magazynowania odpadów 

Urz Xd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
Podmioty go-
spodarcze 

K 2004 - 2010 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

STWORZENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU NADZORU I KONTROLI NAD GOSPODARKA ODPADAMI SEKTORA GOSPODARCZEGO 
Odpady opakowaniowe 

Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpa-
dów opakowaniowych – w ramach systemu se-
lektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wł X-
czenie w system obiektów infrastruktury i firm  
 
  

Urz Xd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach, Przed-
si ^biorcy  
Podmioty po-
siadaj Xce ze-
zwolenia na 
transport  
i zbiórk ^ odpa-
dów 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  1 Zapewnienie, przez 
system gospodarki 
odpadami opakowa-
niowymi, minimalnych 
poziomów odzysku                   
w wysoko

Y

ci 50% i 
recyklingu 25%.    
Osi \gni [cie do 2007r. 
zakładanych limitów 
recyklingu dla przed-
si [biorców dla opa-
kowa

_

 z: 
• papieru i tektury – 

48%, 
• z aluminium  - 

40%, 

Rozwój technik odbioru odpadów z miejsc ich 
wytwarzania oraz wła

V

ciwej segregacji odpa-
dów  
 
 

Przedsi ^biorcy  
Podmioty po-
siadaj Xce ze-
zwolenia na 
transport  
i zbiórk ^ odpa-
dów 

K Praca ci Xgła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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Koszt przedsi awzi acia [tys. zł] Lp Kierunek działa

b

 Opis przedsi awzi acia Jednostka  
realizuj cca 

W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

d
ródło fi-

nansowania  
Analiza i weryfikacja zezwole

e

 na prowadzenie 
działalno

f

ci w zakresie transportu, zbierania, 
odzysku, unieszkodliwiania odpadów  
 

Starostwo Po-
wiatowe w 
Krapkowicach,  
Urz gd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
WIO

h

 

K 2004-2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Analiza i weryfikacja pozwole

e

 na wytwarzanie 
odpadów. 

Starostwo Po-
wiatowe w 
Krapkowicach,  
Urz gd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

K 2004-2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Kontrola prowadzonej gospodarki opakowa-
niami – wytwórcy odpadów  i  firmy prowadz g-
ce działalno

f i

 w zakresie transportu, zbierania, 
odzysku, unieszkodliwiania odpadów 
 

WIO

h

 K Praca ci ggła  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

• ze szkła – 40%, 
• z tworzyw sztucz-

nych -  25%, 
• wielomateriało-

wych - 25%, 
• ze stali - 20%,  
• z materiałów na-

turalnych (drewno 
i tekstylia) – 15% 

Nawi gzanie współpracy z przedsi jbiorcami 
prowadz gcymi działania w zakresie odzysku i 
recyklingu odpadów. 

Urz gd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach,  organi-
zacje odzysku 

K 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

2 Ograniczenie masy 
odpadów opakowa-
niowych deponowa-
nych na składowi-
skach 

Ewidencja odpadów deponowanych na skła-
dowiskach odpadów,  

 

Zarz gdzaj gcy 
składowiskiem 
 

K Praca ci ggła  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

3 Rozwój działalno

f

ci w 
zakresie odzysku i 
unieszkodliwiania od-
padów opakowanio-
wych 

Budowa i modernizacja zakładów odzysku i re-
cyklingu odpadów. 

Przedsi jbiorcy K        

Odpady medyczne i weterynaryjne 
1 Opracowanie sytemu zbierania z terenów pu-

blicznych zwłok padłych zwierz gt  Urz gd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach, Powia-
towy Inspektor 
Weterynarii 

K 2005 Koszt zbierania wg bie

k gcych  potrzeb, konieczna coroczna rezerwa 
w bud

k

ecie na koszty bezpłatnego przyjmowania padłych zwierz gt 
domowych do zbiornicy padłych zwierz gt) 

GFO

h

iGW 
PFO

h

iGW 
Bud

k

et 
gminy 

 Zmiana uchwały o utrzymaniu czysto

f

ci i po-
rz gdku w gminie 

Urz gd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

K 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

Stworzenie systemu 
zbierania zwłok pa-
dłych zwierz lt 

Utworzenie zbiornicy padłych zwierz gt na tere-
nie projektowanego Gminnego Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) 

Urz gd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 W ramach kosztów budowy GPZON  
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Koszt przedsi nwzi ncia [tys. zł] Lp Kierunek działa

o

 Opis przedsi nwzi ncia Jednostka  
realizuj pca 

W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

q
ródło fi-

nansowania  
Opracowanie planu gospodarki odpadami me-
dycznymi i weterynaryjnymi 

Urz rd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach, Powia-
towy Inspektor 
Sanitarny, Po-
wiatowy In-
spektor Wete-
rynarii 

K 2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  2 

Inwentaryzacja 

s

ródeł wytwarzania odpadów, Urz rd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
WIO

t

 

K 2004-2007 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Stworzenie systemu ewidencji gospodarki od-
padami medycznymi i weterynaryjnym – w ra-
mach gminnego systemu ewidencji odpadów 

Urz rd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 w ramach kosztów gminnego systemu  

 

Eliminacja nieprawi-
dłowych działa

u

 w 
gospodarce odpadami 
medycznymi i wetery-
naryjnymi 

Kontrola realizacji obowi rzków w zakresie go-
spodarowania odpadami w zakładach medycz-
nych i weterynaryjnych 

WIO

t

, K Praca ci rgła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Opracowanie strategii nadzoru weterynaryjnego 
nad procesem powstawania i niszczenia odpa-
dów pochodzenia zwierz vcego szczególnego 
ryzyka (SRM) oraz odpadów wysokiego ryzyka 
(HRM) 

Powiatowy In-
spektor Wetery-
naryjny, Urz wd 
Miejski w Zdzie-
szowicach 

K 2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

3 Całkowite wyelimino-
wanie nieprawidłowo-x

ci w gospodarowaniu 
odpadami medycz-
nymi, weterynaryjnymi 
i zwłokami padłych 
zwierz yt 

Nadzór i kontrola nad gospodark r odpadami WIO

t

, 
Wła

z

ciciele za-
kładów  

K Praca ci rgła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Odpady przemysłowe 
Utworzenie stanowiska (pełny etat) pełnomocni-
ka ds. realizacji Programu ochrony 

z

rodowiska i 
planu gospodarki odpadami 

 W 
2005 Koszt w „Programie ochrony 

z

rodowiska” Bud

{

et gmi-
ny 

1 

Utworzenie gminnej bazy danych gospodarki 
odpadami sektora gospodarczego (zakres – 
patrz monitoring planu): 

      

 − Zakup sprz vtu komputerowego 2005 5,0  5,0   
 − Zakup specjalistycznego oprogramowania 2005 20,0  20,0   
 

Budowa systemu kon-
troli zgodno

x

ci z pra-
wem gospodarki od-
padami w sektorze 
gospodarczym 

− Inne koszty (w tym utworzenie 1/2 etatu ds. 
kontroli i monitoringu gospodarki odpadami) 

Urz rd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 

Praca ci rgła 105,0  15,0 15,0 15,0 

Bud

{

et gmi-
ny 

 

 

Wdro

{

enie gminnego systemu ewidencji wy-
twórców, posiadaczy, ilo

z

ci i rodzajów  odpadów 
wytwarzanych, magazynowanych, ewidencja 
sposobów usuwania odpadów  

Urz rd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004-2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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Koszt przedsi }wzi }cia [tys. zł] Lp Kierunek działa

~

 Opis przedsi }wzi }cia Jednostka  
realizuj �ca 

W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

�
ródło fi-

nansowania  
 

Kontrola zgodno

�

ci wytwarzania i usuwania od-
padów z wydanymi decyzjami administracyjnymi 

WIO

�

, 
Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

K Praca ci �gła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 
Rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w ma-
łych i 

�

rednich podmiotach gospodarczych w 
tym w rzemio

�

le 

WIO

�

 
Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
 

K 2005-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

Kontrola składowiska odpadów przemysłowych 
w Januszkowicach 

WIO

�

, 
Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
 

K Praca ci �gła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Prowadzenie działa

�

 informacyjno-edukacyjnych 
dla małych i 

�

rednich podmiotów gospodarczych 
oraz rzemiosła z zakresu zapobiegania powsta-
waniu i wykorzystywaniu odpadów  

Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
 

W Praca ci �gła  W ramach kosztów edukacja ekologiczna  

 

Kontrola i monitoring działalno

�

ci firm posiada-
j �cych zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, 
transport i zbieranie odpadów, weryfikacja wy-
danych decyzji 

WIO

�

, 
Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
Starostwo Po-
wiatowe w 
Krapkowicach 

K Praca ci �gła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

2 Prowadzenie działa

�

 informacyjno-edukacyjnych 
w zakresie prawidłowego post �powania z odpa-
dami zawieraj �cymi PCB  

Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W Praca ci �gła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 
Zidentyfikowanie 

�

ródeł  wytwarzania odpadów 
zawieraj �cych PCB.  

WIO

�

, Urz �d 
Miejski w 
Zdzieszowi-
cach 

K 2004-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Opracowanie programu likwidacji urz �dze

�

 za-
wieraj �cych PCB nie podlegaj �cych rejestracji, 
w tym ustalenie miejsca magazynowania w 
GPZON, ustalenie sposobu finansowania zada-
nia unieszkodliwienia lub kontaminacji PCB 

Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Utworzenie harmonogramu eliminacji odpadów 
zawieraj �cych PCB 

Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach, Staro-
stwo Powiato-
we w Krapko-
wicach, przed-
siebiorcy 

K 2004-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

Całkowite zniszczenie 
i wyeliminowanie PCB 
ze 

�

rodowiska  

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawiera-
j �cych PCB 

przedsi �biorcy K 2004-2010 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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Koszt przedsi �wzi �cia [tys. zł] Lp Kierunek działa

�

 Opis przedsi �wzi �cia Jednostka  
realizuj �ca 

W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

�
ródło fi-

nansowania  
 Kontrola zakładów posiadaj �cych urz �dzenia 

zawieraj �ce PCB. 
WIO

�

 K Praca ci �gła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

3 Ewidencja 

�

ródeł powstawania odpadów WIO

�

, Urz �d 
Miejski w 
Zdzieszowi-
cach 

K 2004-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.   

 Utworzenie programu eliminacji wyrobów zawie-
raj �cych azbest; miejsce magazynowania odpa-
dów azbestowych – Gminny Punkt Gromadzenia 
Odpadów Niebezpiecznych lub inna wskazana 
jednostka, składowanie na składowisku odpa-
dów w Ziemiełowicach (po wybudowaniu) 

Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004-2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k.    

 Akcja informacyjna (w ramach akcji edukacyjnej) 
w zakresie szkodliwo

�

ci azbestu oraz post �po-
wania z odpadami zawieraj �cymi azbest 

Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W Praca ci �gła W ramach kosztów edukacja ekologiczna  

 

Bezpieczne dla zdro-
wia ludzi usuni �cie 
wyrobów zawieraj �-
cych azbest i zdepo-
nowanie ich na skła-
dowiskach w sposób 
eliminuj �cy ich nega-
tywne oddziaływanie  

Opracowanie systemu dopłat/dotacji dla osób fi-
zycznych  

Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 Wg potrzeb Bud

�

et gmi-
ny, 
GFO

�

iGW 
PFO

�

iGW 
4 

Kontrola zgodno

�

ci wytwarzania i usuwania od-
padów z wydanymi decyzjami administracyjnymi 

WIO

�

, 
Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
Starostwo Po-
wiatowe w 
Krapkowicach 

K Praca ci �gła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Organizacja MZWON (w ramach systemu selek-
tywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych sektora 
komunalnego), wyznaczenie sklepów, dystrybu-
torów sprz �tu,  

Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

Eliminacja nieprawi-
dłowej gospodarki 
odpadami zu

�

ytych 
urz �dze

�

 elektrycz-
nych i elektronicznych 

Stworzenie systemu ewidencji gospodarki odpa-
dami zu

�

ytych urz �dze

�

 elektrycznych i elektro-
nicznych – w ramach gminnego systemu ewi-
dencji odpadów 

Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 w ramach kosztów gminnego systemu  

Odpady z oczyszczalni 

�

cieków 
Stworzenie systemu ewidencji gospodarki odpa-
dami gminnego oczyszczalni (w ramach gmin-
nego systemu ewidencji odpadów) 

Urz �d Miejski 
w Zdzieszowi-
cach, zarz �dca 
oczyszczalni 

K 2004 w ramach kosztów gminnego systemu  1 Wyeliminowanie nie-
prawidłowo

�

ci w go-
spodarce osadami �

ciekowymi 
Kontrola i nadzór nad gospodark � osadami. Urz �d Miejski 

w Zdzieszowi-
cach, WIO

�

 

K Praca ci �gła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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Koszt przedsi �wzi �cia [tys. zł] Lp Kierunek działa

�

 Opis przedsi �wzi �cia Jednostka  
realizuj �ca 

W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

�
ródło fi-

nansowania  
2 Zwi �kszanie stopnia 

przetwarzania osa-
dów komunalnych 
osadów 

 

ciekowych, 
Maksymalizacja stop-
nia wykorzystania 
substancji biogennych 
zawartych w osadach  

ciekowych 

ocena mo

¡

liwo

¢

ci wykorzystania osadów 

¢

cie-
kowych do rekultywacji terenów zdegradowa-
nych,  
 
 
 
 
 
 

Eksploatatorzy 
oczyszczalni, 
przedsi £biorcy, 
o

¢

rodki na-
ukowe 

K 2005-2010      
¤

rodki wła-
sne zarz ¥d-
ców 

3 Maksymalizacja stop-
nia wykorzystania 
substancji biogennych 
zawartych w osadach  

ciekowych 

Systematyczne badanie osadów w celu wyse-
lekcjonowania osadów nadaj ¥cych si £ do rolni-
czego wykorzystania i badania gleb 

Eksploatatorzy 
oczyszczalni, 
przedsi £biorcy, 
o

¢

rodki na-
ukowe 

K 2005-2010      

¤

rodki wła-
sne zarz ¥d-
ców 

RAZEM  Koszty całkowite w latach 2004 – 2006 – 349,16 tys. PLN,  
w tym koszty inwestycyjne – 70 tys. PLN + koszty bu dowy Centrum Utylizacji Od-
padów w K ¦dzierzynie-Ko

§

lu 

 
Obja

¨

nienia: 
Druk kursyw © – zadania okre

ª

lone w wojewódzkim i powiatowym planie gospodarki odpadami 
b.d.k. – bez kosztów dodatkowych 
 
UWAGA 
W strukturze nakładów finansowych na realizacj « planu nie uwzgl «dniono kosztów inwestycyjnych zwi ¬zanych z budow ¬ Centrum Utylizacji Od-
padów w K «dzierzynie-Ko



lu, aport finansowy ka

®

dej gminy wchodz ¬cej w skład Zwi ¬zku Południowego Gospodarki Odpadami zostanie ustalon y 
na etapie negocjacji  
 
 

Koszty na realizacj ¦ przedsi ¦wzi ¦̄  [tys. PLN] 
ł °cznie Zadanie własne Zadania koordynowane 

Lp.  Okres 
rozliczeniowy 

inwestycyjne nieinwestycyjne inwestycyjne nieinwestycyjne inwestycyjne  nieinwestycyjne 
1 2004 – 2011 70,0 529,66 70,0 529,66 0 0 
2 2004 – 2007 70,0 279,16 70,0 279,16 0 0 
3 2008 - 2011 0 250,50 0 250,50 0 0 
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Tabela 84. Edukacja ekologiczna, działania systemowe i dost ²p do informacji o 

³

rodowisku i jego ochronie. 
koszt realizacji w tys. PLN 

całkowity koszt 
lp.  opis przedsi ´wzi ´cia jednostka  

realizuj µca 
Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

Termin 
 realizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 
¶

ródła finan-
sowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRZEDSI

·

WZI

·

CIA POZAINWESTYCYJNE 
1 Edukacja ekologiczna mieszka

¸

ców w za-
kresie ochrony 

¹

rodowiska, oszcz ºdnego 
gospodarowania energi » i wod », zmniejsze-
nia emisji i odpadów. 

Gmina, O

¹

rodki Do-
radztwa Rolniczego, 
organizacje pozarz »-
dowe, szkoły 

W praca ci »gła 10 2.5 2.5 2.5 2.5 Bud

¼

et gminy, 
GFO

½

iGW 

2 Szkolenia dla rolników w zakresie stosowa-
nie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, 
programów rolno – 

¹

rodowiskowych i agrotu-
rystyki. 

Gmina, O

¹

rodki Do-
radztwa Rolniczego, 
organizacje pozarz »-
dowe 

W praca ci »gła 10 2.5 2.5 2.5 2.5 Bud

¼

et gminy, 
GFO

½

iGW 

3 Organizacja pozaszkolnych form edukacji 
ekologicznej młodzie

¼

y (happeningi, festyny, 
akcje popularyzatorskie,  konkursów pla-
stycznych, fotograficznych itp. form eduka-
cyjnych 

Gmina, szkoły, ZOPK W praca ci »gła 10 2.5 2.5 2.5 2.5 Bud

¼

et gminy, 
GFO

½

iGW, 

4 Opracowanie i realizacja szkolnych i po-
zaszkolnych programów edukacyjnych dla 
młodzie

¼

y – zakup tablic 

¹

ciennych i gazetek 
dla szkół i przedszkoli. 

Gmina, szkoły, kurato-
rium 

W praca ci »gła 20 5 5 5 5 Bud

¼

et gminy, 
GFO

½

iGW, 
WFO

½

iGW 

5 Współorganizacja akcji ekologicznych (np. 
Dzie

¸

 Ziemi, Sprz »tanie 

½

wiata, Dni Lasu, 
Akcja sadzenia drzew itp). 

Gmina, szkoły, Nadle-¹

nictwo Strzelce 
Opolskie 

W praca ci »gła 12 3 3 3 3 Bud

¼

et gminy, 
GFO

½

iGW, 
WFO

½

iGW 
6 Edukacja ekologiczna nauczycieli.  Gmina, szkoły, kurato-

rium 
W praca ci »gła 20 5 5 5 5 Bud

¼

et gminy, 
GFO

½

iGW, 
WFO

½

iGW 
7 Organizacja gminnego etapu wiedzy ekolo-

gicznej. 
Gmina, Wojewódzki 
Kurator O

¹

wiaty  
W 2004 - 2007 2 0.5 0.5 0.5 0.5 Wojewódzki 

Komitet Olim-
piady Wiedzy 
Ekologicznej 

8 Promocja walorów turystyczno – kulturowo – 
krajobrazowych gminy (broszury, foldery, in-
ne wydawnictwa). 

Gmina, szkoły, ZOPK W praca ci »gła 40 10 10 10 10 Bud

¼

et gminy, 
GFO

½

iGW, 
WFO

½

iGW 
9 Wdro

¼

enie interaktywnej bazy danych o sta-
nie 

¹

rodowiska i jego zasobach oraz o dzia-
łaniach na rzecz jego ochrony na stronie in-
ternetowej gminy Zdzieszowice.  

Gmina  W  praca ci »gła Finansowanie uwzgl ºdnione w  tabeli 85. Zarz »-
dzanie 

¹

rodowiskiem i programem ochrony 

¹

ro-
dowiska. 

Bud

¼

et gminy, 
GFO

½

iGW 

10 Wdro

¼

enie publicznie dost ºpnego wykazu 
danych o dokumentach, zawieraj »cych in-

Gmina W praca ci »gła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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koszt realizacji w tys. PLN 
całkowity koszt 

lp.  opis przedsi ¿wzi ¿cia jednostka  
realizuj Àca 

Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

Termin 
 realizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 

Á

ródła finan-
sowania 

formacje o 

Â

rodowisku i jego ochronie, speł-
niaj Ãcego wymagania ustawy Prawo ochro-
ny 

Â

rodowiska 
11 Wprowadzenia przedstawicieli organizacji 

ekologicznych do ciał konsultacyjnych i opi-
niodawczych, gminnego funduszu ochrony Â

rodowiska itp. 

Gmina W praca ci Ãgła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

12 Wprowadzenie do strategii, polityk i progra-
mów problematyki ochrony 

Ä

rodowiska. 
Gmina W praca ci Ågła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

13 Opracowanie strategicznych ocen oddziały-
wania (prognozy oddziaływania na 

Â

rodowi-
sko) do strategii, polityk sektorowych, pro-
gramów i planów sporz Ãdzanych przez sa-
morz Ãd lokalny.  

Gmina W praca ci Ãgła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

14 Opracowanie i wdro

Æ

enie do przetargów listy 
towarów i usług, preferowanych z uwagi na 
proekologicznym proces produkcyjny. 

Gmina W praca ci Ågła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

15 Wdro

Æ

enie zasad i kryteriów „zielonych prze-
targów”. 

Gmina W praca ci Ågła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

16 Wdro

Æ

enie programu zielonych miejsc pracy. Gmina, 
podmioty gospodar-
cze, instytucje finan-
suj Åce, Urz Åd Pracy 

W praca ci Ågła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. fundusze eko-
logiczne, fun-
dacje, fundusze 
strukturalne, 
kredyty (B

Ç

, 
EBOiR, bud

È

et 
gminy, 

Â

rodki 
własne podmio-
tów gospodar-
czych 

 
RAZEM 

Koszty całkowite w latach 2004 – 2007 – 124 tys. PLN 
w tym koszty inwestycyjne – 0  tys. PLN  

OBJA

É

NIENIA: 
druk kursyw Ê  – zadania okre

Ë

lone w „Wojewódzkim programie ochrony 
Ë

rodowiska na lata 2003 – 2006 z perspektyw Ì na lata 2007 – 2010” 
druk wytłuszczony – zadania inwestycyjne  
b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
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Koszty na realizacj Î przedsi Îwzi Î Ï

 [tys. PLN] 
ł Ðcznie Zadanie własne Zadania koordynowane Lp.  Okres 

rozliczeniowy 
inwestycyjne pozainwestycyjne  inwestycyjne pozainwestycyjne  inwestycyjne pozainwestycyjne  

1 2004 – 2011 0 124 0 124 0 0 
2 2004 – 2007 0 124 0 124 0 0 
3 2008 – 2011  0 0 0 0 0 0 
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Tabela 85. Zarz Òdzanie 

Ó

rodowiskiem i programem ochrony 

Ó

rodowiska. 
koszt realizacji w tys. PLN 

całkowity koszt 
lp.  opis przedsi Ôwzi Ôcia jednostka realizuj Õ-

ca 
Zadania 
własne (W), 
koordynowane 
(K) 

termin re-
alizacji całkowity 

koszt 2004 2005 2006 2007 
Ö

ródła finan-
sowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRZEDSI

×

WZI

×

CIA POZAINWESTYCYJNE 
1 Sporz Ødzenie raportu z wykonania celów 

programu i planu gospodarki odpadami gmi-
ny Zdzieszowice na lata 2004 - 2007 

Gmina  W 2006 
2010 

15  15   Bud

Ù

et gminy, 
GFO

Ú

iGW 

2 Opracowanie gminnego programu ochrony Û

rodowiska wraz z planem gospodarki od-
padami na lata 2008 - 2011 

Gmina  W 2007 - 2008 45    45 Bud

Ù

et gminy, 
GFO

Ú

iGW 

3 Weryfikacja strategii rozwoju gminy Zdzie-
szowice w aspekcie koordynacji z polityk Ø 
ekologiczn Ø pa

Ü

stwa, województwa, powiatu 
i gminy. 

Gmina  W 2007 - 2008 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. Bud

Ù

et gminy 

4 Utworzenie lokalnej bazy danych o 

Û

rodowi-
sku gminy Zdzieszowice. 

Gmina  W na bie

Ù Øco 5  5   Bud

Ù

et gminy, 
GFO

Ú

iGW 
 RAZEM Koszty całkowite w latach 2004 – 2007 – 65 tys. PLN 

w tym koszty inwestycyjne – 0 tys. PLN  
OBJA

Ý

NIENIA: 
b.d.k. – bez dodatkowych kosztów 
 

Koszty na realizacj Ô przedsi Ôwzi Ô Þ
 [tys. PLN] 

ł Õcznie Zadanie własne Zadania koordynowane Lp.  Okres 
rozliczeniowy 

inwestycyjne pozainwestycyjne  inwestycyjne pozainwestycyjne  inwestycyjne pozainwestycyjne  
1 2004 – 2011 0 65 0 65 0 0 
2 2004 – 2007 0 65 0 65 0 0 
3 2008 – 2011  0 0 0 0 0 0 
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Zarzõ dzanie ochronõ  ö rodowiska jest, obok instrumentów finansowych, jednym z 

wa÷ niejszych instrumentów realizacji programu ochrony ö rodowiska, lecz nie jedynym. Wa÷ -
nym elementem w procesie wdra÷ ania programu jest właö ciwe wykorzystanie rozwiõ zaø  o 
charakterze organizacyjnym, uwzglù dniajõ cych zasady zrównowa÷ onego rozwoju. Trzeba 
pamiù taú , ÷ e zarzõ dzanie ö rodowiskiem – w tym równie÷  w kontekö cie integracji z Uniõ  Eu-
ropejskõ  – nie jest wyłõ cznie domenõ  słu÷ b ochrony ö rodowiska, lecz wymaga równie÷  sze-
rokiego udziału przedstawicieli ró÷ nych podmiotów gospodarki oraz innych uczestników ÷ y-
cia społecznego. 

 
Zarzõ dzanie programem powinno odbywaú  siù  w oparciu o instrumenty wspomagajõ ce 

realizacjù  programu ochrony ö rodowiska, obejmujõ ce instrumenty polityki ekologicznej, za-
sady zarzõ dzania ö rodowiskiem zgodnie z kompetencjami i obowiõ zkami podmiotów zarzõ -
dzajõ cych. W zarzõ dzaniu ö rodowiskiem szczególnõ  rolù  pełni „Program ochrony ö rodowiska 
wraz z planem gospodarki odpadami gminy Zdzieszowice”, który to program, z punktu wi-
dzenia władz gminy, mo÷ e byú  postrzegany jako instrument koordynacji działaø  na rzecz 
ochrony ö rodowiska oraz intensyfikacji współpracy ró÷ nych instytucji i organizacji, oparty o 
dobrowolne porozumienie na rzecz efektywnego wdra÷ ania niniejszego programu.  
 

û ü ý ü þ ÿ � � � � � � ÿ � � � � 	 
 � � � 
 � �  � � ÿ � � � � � � � 
 � � �
W ö ród instrumentów zarzõ dzania ochronõ  ö rodowiska mo÷ na wyró÷ niú  przede wszystkim 

instrumenty prawne, finansowe, społeczne oraz strukturalne.  
 

6.1.1. Instrumenty prawne 
Instrumentarium słu÷ õ ce realizacji polityki ochrony ö rodowiska wynika z obowiõ zujõ cego 

ustawodawstwa, łõ czõ cego w warunkach polskich koniecznoö ú  rozwoju gospodarczego z 
ochronõ  i racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrody.  
 
Kompetencje  
 

Najistotniejsze przepisy prawne, okreö lajõ ce kompetencje gminy w zakresie ochrony ö rodowiska zawarte zostały w: 
- ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony � rodowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z 

pó� niejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi, 
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz.U. nr 92 z 2004 r., poz. 

880], 
- ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

[Dz.U. nr 80, poz. 717], 
- ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [Dz. U. nr 115, poz 1229 z pó� niej-

szymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi, 
- ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Geologiczne i Górnicze [Dz.U. nr 27, poz. 

96 z pó� niejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi, 
- ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [Dz.U. nr 62, poz. 628 z pó� niejszymi 

zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi, 
- ustawie o utrzymani porzõ dku i czystoö ci w gminach [Dz.U. nr 132, poz. 622 z 

pó� niejszymi zmianami]  
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Pozwolenia i decyzje  
 

Reforma administracyjna pa� stwa, dokonuj� c podziału kompetencji pomi� dzy admini-
stracj�  rz� dow�  i samorz� dow� , ustaliła rodzaj i zakres podmiotowy pozwole�  i decyzji oraz 
opinii do decyzji administracyjnych, wydawanych na szczeblu gminy. Obejmuj�  one: 

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwole�  na prowadzenie działalno� ci w zakre-
sie gospodarowania odpadami (odzysk, unieszkodliwienia, transport, zbieranie), 

- postanowienia ustalaj� ce obowi� zek i zakres sporz� dzenia raportu o oddziaływa-
niu na � rodowisko oraz uzgadniaj� ce projekt budowlany (w tym w zakresie ochro-
ny � rodowiska) 

- procedury opracowywania i uchwalania studiów uwarunkowa�  i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego 

- opracowywanie i uchwalanie gminnego programu ochrony � rodowiska oraz planu 
gospodarki odpadami  

 
Monitoring stanu � rodowiska  
 

Szczególnym instrumentem prawnym jest monitoring stanu � rodowiska. Dotychczas zali-
czany do instrumentów o charakterze społecznym (informacyjnym), stanowił podstaw�  ana-
liz, ocen i decyzji. Obecne traktowanie bada�  monitoringowych jako obowi� zuj� cych, pozwa-
la traktowa�  je jako instrument prawny.  
 

6.1.2. Instrumenty ekonomiczno-finansowe 
 
Do instrumentów finansowych nale� �  przede wszystkim opłaty za gospodarcze korzysta-

nie ze � rodowiska, kary pieni� � ne, fundusze celowe oraz kredyty i dotacje.  
 
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze � rodowiska.  
 

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze � rodowiska pełni�  funkcje prewencyjne i redy-
strybucyjne. Funkcja prewencyjna realizowana jest poprzez zach� canie podmiotów gospo-
darczych do wyboru proekologicznych technologii, lokalizacj�  produkcji, instalowanie urz� -
dze�  ochronnych oraz oszcz� dnego korzystania z zasobów naturalnych w sposób najodpo-
wiedniejszy z punktu widzenia ochrony � rodowiska. Funkcja redystrybucyjna polega na gro-
madzeniu i przemieszczaniu � rodków finansowych przeznaczonych na cele ochrony � rodo-
wiska. Opłaty � rodowiskowe pobierane s�  za: 

- wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza, 
- pobór wód 
- wprowadzanie � cieków do wód lub do gruntu, 
- składowanie odpadów, 
- wył� czanie gruntów rolnych i le� nych z produkcji, 
- usuwanie drzew i krzewów. 
 

Opłaty trafiaj�  do funduszu celowego, prowadzonego przez Marszałka Województwa, 
sk� d w drodze redystrybucji cz� � �  z nich odprowadzana jest na gminny fundusz ochrony � rodowiska i gospodarki wodnej.  

 
Administracyjne kary pieni � � ne. 
 

Kary pieni� � ne s�  elementem odpowiedzialno� ci prawnej podmiotów gospodarczych. 
Pobierane s�  w zakresie przedmiotowym opłat za gospodarcze korzystanie ze � rodowiska, 
lecz wymierzane s�  za działania niezgodne z prawem. W odniesieniu do wód, powietrza, od-
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padów i hałasu, kar�  wymierza wojewódzki inspektor ochrony  rodowiska, w odniesieniu do 
drzew i krzewów organ gminy. Stawki karne ustalone s!  na poziomie kilkukrotnie wy" szym 
ni"  opłaty i w cz�  ci wynikaj! cej z zapisów ustawowych trafiaj!  do gminnego funduszu 
ochrony  rodowiska. 
 
Fundusze celowe.  
 

Fundusze celowe tworzone s!  z wpływów do wojewódzkiego i gminnego funduszu 
ochrony  rodowiska, z których w drodze redystrybucji trafiaj!  na szczebel powiatowy i gmin-
ny. Ze  rodków funduszu realizowane s!  zadania w zakresie ochrony  rodowiska i gospo-
darki wodnej w celu realizacji zasady zrównowa" onego rozwoju i polityki ekologicznej oraz 
na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działa#  realizowa-
nych z udziałem  rodków pochodz! cych z Unii Europejskiej niepodlegaj! cych zwrotowi. $

rodki funduszy mog!  by%  tak" e przeznaczane w formie dotacji na współfinansowanie pro-
jektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działa#  realizowanych z udziałem  rodków 
bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami mi� dzynarodowymi 
oraz współpracy dwustronnej. Szczegółowy zakres zada# , dofinansowywanych ze  rodków 
funduszy celowych okre lone s!  w ustawie Prawo ochrony  rodowiska oraz w długookreso-
wym i rocznym planie wpływów i wydatków.  
 

6.1.3. Instrumenty społeczne, edukacyjne i informacy jne 
 
Instrumenty społeczne wspomagaj!  realizacj�  programu ochrony  rodowiska. Zagadnie-

nie to wi! " e si�  z realizacj!  zasady współdziałania, której słu" !  uzgodnienia i usprawnienia 
instytucjonalne.   

 
Instrumenty społeczne s!  to narz� dzia dla usprawnienia współpracy i budowania part-

nerstwa, w drodze tzw. „uczenia si�  poprzez działanie”. W ramach instrumentów wydziela si�  
dwie podstawowe grupy: pierwsz!  – realizowan!  przez działania edukacyjne i drug!  – doty-
cz! c!  budowania powi! za#  mi� dzy władzami samorz! dowymi a społecze# stwem, gdzie 
podstawow!  form!  realizacyjn!  s!  konsultacje i debaty publiczne. 

 
Działania edukacyjne realizowane s!  w ró" nych formach i na ró" nych poziomach, po-

cz! wszy od przedszkoli i szkół wszystkich stopni a sko# czywszy na szkoleniach tematycz-
nych, adresowanych do poszczególnych grup zawodowych i organizacji. Czynnikami decy-
duj! cymi o sukcesie realizowanej edukacji ekologicznej jest rzetelna informacja o stanie  ro-
dowiska i działaniach na rzecz jego ochrony oraz umiej� tno %  komunikowania si�  ze społe-
cze# stwem, przy czym im szerszy jest zakres opracowywanego dokumentu i zwi! zanych z 
nim działa# , tym bardziej poszerza si�  zakres grup społecznych, wpływaj! cych na proces 
opracowywania i wdra" ania dokumentu.  

 
Obowi! zuj! ce ustawodawstwo nie przewiduje " adnych ogranicze#  w korzystaniu z prawa 

dost� pu do informacji o  rodowisku i jego ochronie, a dost� p do informacji nie jest uzale" -
niony od uczestnictwa w " adnym konkretnym post� powaniu i posiadania jakiegokolwiek inte-
resu w sprawie. Szeroko poj� ta komunikacja ma za zadanie sprzyja%  wymianie informacji 
pomi� dzy zainteresowanymi stronami, wspieraniu procesu przekazywania informacji decy-
dentom, anga" owaniu stron do aktywnej współpracy i promocji dokumentu.  

 
Najwa" niejszym przepisem prawnym reguluj! cym dost� p do informacji, rozpowszech-

nianie informacji oraz udział społecze# stwa w post� powaniu w sprawie ochrony  rodowiska 
jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  rodowiska [Dz.U. nr 62, poz.627]. 
Najwa" niejszym zadaniem administracji samorz! dowej, który pozwoli na pełn!  realizacj�  
ustale#  powy" szej ustawy, jest rozwój sprawnego systemu udost� pniania i upowszechniania 
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informacji, w tym publicznych rejestrów oraz elektronicznych baz danych o ' rodowisku i jego 
ochronie na terenie gminy, łatwo dost( pnych poprzez publiczne sieci telekomunikacyjne. 
 

6.1.4. Instrumenty strukturalne 
 
Instrumenty strukturalne rozumiane s)  jako narz( dzia do formułowania, integrowania i 

wdra* ania polityk ' rodowiskowych. S)  to przede wszystkim strategie i programy wdro* enio-
we oraz systemy zarz) dzania ' rodowiskowego.  
 
Strategie i programy wdro + eniowe  

 
Strategia rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice jest dokumentem wytyczaj) cym prioryte-

ty, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działa,  dla zrównowa* onego rozwoju. Stano-
wi ona  dokument wyj' ciowy do opracowania strategii i szczegółowych polityk sektorowych, 
planu rozwoju lokalnego gminy, a tak* e programu ochrony ' rodowiska i planu gospodarki 
odpadami.  

 
Program ochrony ' rodowiska i plan gospodarki odpadami okre' la polityk(  ekologiczn)  

gminy w horyzoncie ' redniookresowym, stanowi równie*  dokument operacyjny, wdro* eniowy 
w okresie krótkookresowym 2004 – 2007. Zaznaczy-  nale* y, * e program ochrony ' rodowi-
ska jest dokumentem, który z jednej strony uwzgl( dnia kompleksowo kierunki rozwoju po-
szczególnych dziedzin gospodarki i ich konsekwencje dla ' rodowiska, z drugiej strony wyty-
cza ramy tego rozwoju. Oznacza to, * e działania realizowane w obr( bie poszczególnych ob-
szarach musz)  by-  brane pod uwag(  w programie ochrony ' rodowiska i jednocze' nie 
ochrona ' rodowiska wymaga podejmowania działa,  w poszczególnych dziedzinach gospo-
darki i codziennego bytowania mieszka, ców gminy.  

 
Systemy zarz . dzania / rodowiskowego  
 

Dotychczasowe działania w zakresie ochrony ' rodowiska prowadzone przez zakłady 
przemysłowe, w wi( kszo' ci wymuszane przez czynniki zewn( trzne: przepisy prawne i czyn-
nik społeczny. Koncepcja zrównowa* onego rozwoju, stanowi) ca podstaw(  dla racjonalnych 
działa,  ochronnych, stanowi podstaw(  do zmiany nastawienia podmiotów gospodarczych do 
ochrony ' rodowiska, polegaj) c)  na samodzielnym definiowaniu problemów i szukaniu ' rod-
ków zaradczych – z tego wywodzi si(  koncepcja zarz) dzania ' rodowiskowego. 

 
Celem zarz) dzania ' rodowiskowego jest wł) czenie ' rodowiska i jego ochrony do celów 

strategicznych podmiotu gospodarczego i przypisanie tych zagadnie,  do kompetencji zarz) -
du. Idea ta jest realizowana poprzez wprowadzenie systemów zarz) dzania ' rodowiskiem 
(systemy sformalizowane - ISO 14000, EMAS oraz systemy niesformalizowane – Program 
Czystszej Produkcji). Wymogi konkurencyjno' ci powoduj) , * e podmioty gospodarcze w po-
szukiwaniu dróg zwi( kszaj) cych ich atrakcyjno' -  rynkow) , podejmowa-  b( d)  działania 
zmierzaj) ce do dobrowolnego wprowadzenia systemów zarz) dzania ' rodowiskowego.  
 

0 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 6 : ; 6 9 6 4 9 < = 9 6 7 8 6 > 4 ? = ? @ 8 A B 8 C D 1
 
System zarz) dzania ' rodowiskiem powinien opiera-  swoje działania na nast( puj) cych 

zasadach: 
- zanieczyszczaj) cy płaci 
- przezorno' ci 
- współodpowiedzialno' ci 
- pomocniczo' ci 
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SF  to jedne z podstawowych zasad zrównowaG onego rozwoju, akceptowane do stoso-

wanie przez II PolitykH  ekologicznF  paI stwa. Uzupełnieniem zasad winny byJ  tzw. złote re-
guły zarzF dzania ekologicznego: 

- nieodnawialne zasoby K rodowiska powinny byJ  wykorzystywane w stopniu dosto-
sowanym do moG liwoK ci ich kompensowania zasobami odnawialnymi 

- zasoby odnawialne winny byJ  wykorzystywane w zakresie nie przekraczajF cym 
moG liwego stopnia ich odnawialnoK ci 

- chłonnoK J  K rodowiska nie powinna byJ  w G adnym zakresie przekroczona 
- róG norodnoK J  K rodowiska winna byJ  w jak najwiH kszym stopniu zachowana 

 
ZarzF dzanie K rodowiskiem na terenie miasta i gminy Zdzieszowice odbywa siH  na po-

ziomie administracji samorzF dowej i podmiotów gospodarczych.  
 
Instytucje samorzF dowe odpowiedzialne za wykonywanie i egzekwowanie prawa majF  

na celu zapobieganie zanieczyszczeniu K rodowiska w drodze racjonalnego planowania prze-
strzennego, kontrolowania gospodarczego korzystania ze K rodowiska i porzF dkowania dzia-
łalnoK ci zwiF zanej z gospodarczym korzystaniem ze K rodowiska. W ramach prowadzonej 
działalnoK ci administracyjnej organy gminy, w ramach obowiF zku informowania i uzgadniania 
współpracujF  z organami administracji rzF dowej i samorzF dowej (Marszałek Województwa) 
oraz InspekcjF  Ochrony L rodowiska, posiadajF  równieG  w ograniczonym zakresie uprawnie-
nia kontrolne.  

WaG nym instrumentem zarzF dzania ochronF  K rodowiska na poziomie lokalnym jest pla-
nowanie miejscowe i strategiczne, wytyczajF ce priorytety, generalne cele i kierunki rozwoju 
miasta, z uwzglH dnieniem uwarunkowaI  K rodowiskowych oraz programy ochrony K rodowi-
ska, okreK lajF ce cele i sposób ich realizacji, z uwzglH dnieniem polityki ekologicznej paI stwa.  
 

Podmioty gospodarcze korzystajF ce ze K rodowiska kierujF  siH  głównie efektami ekono-
micznymi i zasadami konkurencyjnoK ci rynkowej, w coraz wiH kszym stopniu uwzglH dniajF  
równieG  stanowisko opinii społecznej. Na tym poziomie zarzF dzanie K rodowiskiem odbywa 
siH  poprzez respektowanie wymogów formalno – prawnych, porzF dkowanie i modernizowa-
nie technologii oraz reG imów obsługi urzF dzeI , eliminacjH  technologii uciF G liwych dla K rodo-
wiska, instalowanie urzF dzeI  ochrony K rodowiska oraz zakładowy monitoring. Coraz po-
wszechniejsze staje siH  wprowadzanie wewnF trzzakładowych systemów zarzF dzania K rodo-
wiskiem (ISO, EMAS). 
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PodstawowF  zasadF  realizacji programu ochrony K rodowiska powinna byJ  zasada wyko-

nywania zadaI  przez poszczególne jednostki włF czone w zagadnienia ochrony K rodowiska, K wiadome istnienia programu i uczestnictwa w nim.  
 

Uczestników programu podzieliJ  moG na na cztery grupy: 
- podmioty uczestniczF ce w organizacji i zarzF dzaniu programem (UrzF d Miasta i 

Gminy oraz podległe jednostki organizacyjne), 
- podmioty realizujF ce poszczególne zadania (oprócz wymienionych powyG ej, takG e 

podmioty gospodarcze, stowarzyszenia, organy i instytucje szczebla centralnego 
lub podlegajF ce bezpoK rednio organom centralnym, instytucje finansujF ce), 

- podmioty kontrolujF ce przebieg realizacji i efekty programu (Rada Gminy, Zespół 
Konsultacyjny, WIOL , WSSE, RZGW), 

- społecznoK J  gminy jako główny odbiorca programu. 
 
Główna odpowiedzialnoK J  za realizacjH  programu spoczywa na Burmistrzu Gminy, który 

składa Radzie Gminy okresowe (co 2 lata) raporty z wykonywania programu. Burmistrz w 
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ramach realizacji programu współdziała z organami administracji rzc dowej i samorzc dowej 
szczebla powiatowego i wojewódzkiego (wojewoda oraz podległe mu słud by zespolone oraz 
starosta dysponuje instrumentarium prawnym, umod liwiajc cym reglamentacje  korzystania ze f
rodowiska, natomiast w dyspozycji samorzc du wojewódzkiego znajduje sie  cze f g

 instru-
mentów finansowych na realizacje  programu (poprzez WFOh iGW w Opolu, oraz podległe 
sobie PFOh iGW oraz GFOh iGW). Ponadto Burmistrz współdziała z instytucjami administra-
cji specjalnej, w dyspozycji której znajdujc  sie  instrumenty kontroli przestrzegania wymogów 
prawnych i monitoringu stanu 

f
rodowiska (WIOh , WSSE, RZGW). 

 
 
Rysunek 5. Schemat zarz i dzania programem ochrony j rodowiska gminy Zdzieszowice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Gminy odpowiedzialny za wdrad anie programu wspierany be dzie przez Zespół 

Konsultacyjny, utworzony z przedstawicieli urze du (przedstawiciele wewne trzni) oraz repre-
zentantów podmiotów gospodarczych, organizacji pozarzc dowych i mieszkak ców (przedsta-
wiciele zewne trzni). Zespół konsultacyjny, nadzorujc cy opracowanie projektu, ma za zadanie 
nadzorowanie procesu jego wdrad ania, zapoznajc c sie  z okresowymi raportami z wykonania 
zadak  i uzyskania wymaganych efektów ekologicznych. Zadaniem zespołu jest równied  wy-
pracowanie płaszczyzny porozumienia społecznego w zakresie wyznaczania celów i okre-f
lania konkretnych sposobów ich osic gania. Istnieje zatem potrzeba stworzenia obiektyw-

nych warunków prowadzenia współpracy w realizacji zadak  programu i udziału we wdrad aniu 
programu.  

 
Wypracowane procedury i strategie powinny, po ustaleniu i weryfikacji, sta

g
 sie  rutync  i 

podstawc  zinstytucjonalizowanej współpracy pomie dzy partnerami ród nych szczebli decyzyj-
nych i 

f
rodowisk odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek miasta. Naste puje uporzc dko-

wanie i uczytelnienie samego procesu planowania i zarzc dzania na tyle, d e pewne działania 
stajc ce sie  rutync , powodujc  samoistne powtarzanie sie  dobrych rozwic zak , wytwarzajc c 
odpowiednie mechanizmy samoregulacji.  

 
Odbiorcc  programu sc  mieszkak cy gminy, którzy subiektywnie oceniajc  efekty realizacji 

programu. Obiektywizacje  oceny mod na uzyska
g
 poprzez wprowadzenie odpowiednich 

mierników 
f
wiadomo

f
ci społecznej (np. udział społeczek stwa w działaniach na rzecz ochro-

ny 
f
rodowiska, ilo

f g
 i jako

f g
 interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkak ców, liczba, 

jako
f g

 i skuteczno
f g

 kampanii edukacyjno – informacyjnych).  

RADA GMINY ZDZIESZOW ICE 

BURMISTRZ GMINY 

ZESPÓŁ KONSULTACYJNY 

JEDNOSTKI REALIZUJ l CE 

WOJEWODA OPOLSKI 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZ-
TWA 

                                             SPOŁECZEm STWO GMINY  

INSTYTUCJE FINANSUJ l CE INSTYTUCJE KONTROLUJ l CE 

PEŁNOMOCNIK ds. PROGRA-
MU 

STAROSTA KRAPKOWICKI 
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Monitoring � rodowiska jest podstaw�  do oceny polityki ekologicznej gminy poniewa�  
dysponuje danymi liczbowymi umo� liwiaj� cymi niezb� dne porównania mi� dzy stanem obec-
nym, a przyszłym. Mierniki efektów ekologicznych s�  w znacznym stopniu dost� pne jako 
wielko� ci mierzone w ramach istniej� cych systemów kontroli i monitoringu. Pomiary � rodowi-
skowe w województwie opolskim wykonywane s�  przede wszystkim w ramach działalno� ci 
WSSE i WIO� . Dane te oraz inne dane statystyczne dotycz� ce ochrony � rodowiska publiko-
wane s�  w trzech podstawowych opracowaniach: 

 
- „Stan � rodowiska w województwie opolskim” - WIO� , Zdzieszowice 
- „Ochrona � rodowiska’’ - GUS, Warszawa 
- „Rocznik statystyczny województwa opolskiego” - WUS Zdzieszowice 
 
Badanie stanu � rodowiska realizowane jest w ramach Pa� stwowego Monitoringu � ro-

dowiska, który stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu � rodowiska oraz gromadze-
nia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o � rodowisku. Sieci regionalne, za które 
odpowiada Wojewódzki Inspektor Ochrony � rodowiska s�  koordynowane przez Głównego 
Inspektora Ochrony � rodowiska i maj�  za zadanie udokumentowanie zmian zachodz� cych w � rodowisku w danym regionie.  

 
Rozwój monitoringu � rodowiska jest jednym z wa� niejszych zada�  przewidzianych do 

realizacji w polityce ekologicznej pa� stwa w ramach wypełniania nakazów ustawowych oraz 
dotrzymania zobowi� za�  mi� dzynarodowych.  

 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
 
Realizacja programu b� dzie polegała na regularnej ocenie i kontroli stopnia realizacji 

zada�  (przedsi� wzi� � )oraz zało� onych celów, ocenie rozbie� no� ci pomi� dzy przyj� tymi ce-
lami i działaniami a ich wykonaniem oraz analiz�  przyczyn tych rozbie� no� ci.  

 
Burmistrz Gminy, poprzez pełnomocnika ds./realizacji programu b� dzie sporz� dzał w 

okresach dwuletnich raport, oceniaj� cy stopie�  wdro� enia programu, natomiast na bie� � co 
b� dzie kontrolował post� p w zakresie wykonywania przedsi� wzi� �  zdefiniowanych w pro-
gramie. Poniewa�  okres kontrolny wypada�  b� dzie w roku 2006, wyniki oceny stanowi�  b� d�  
materiał wyj� ciowy do weryfikacji celów i sposobów realizacji programu na lata 2008 – 2011. 
Prowadzone oceny opiera�  si�  b� d�  na okre� lonych w programie wska� nikach jako� ciowo – 
ilo� ciowych, powszechnie dost� pnych w systemie monitoringu � rodowiska i danych Woje-
wódzkiego Urz� du Statystycznego. W okresach czteroletnich oceniany b� dzie stopie�  reali-
zacji celów ekologicznych, a wynik oceny stanowi�  b� dzie baz�  do potencjalnej korekty ce-
lów i kierunków ich realizacji. 
 

W celu spełnienia wymaga�  zapisanych w ustawie Prawo ochrony � rodowiska doty-
cz� cych raportowania nale� y zdefiniowa�  zakres i sposób oceny realizacji Programu.  

 
Najwa� niejsze zadania w tym zakresie to: 

 
- wyznaczenie przez Burmistrz Miasta i Gminy koordynatora wdra� ania Programu, 

który b� dzie na bie� � co � ledził post� p w zakresie wdra� ania poszczególnych za-
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da�  i realizacji celów, a na tej podstawie co dwa lata b� dzie przygotowywał raport 
z wykonania programu, 

- weryfikacja i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego zada� , 
- sporz  dzenie nowego Programu na podstawie zaktualizowanych celów i kierun-

ków działa�  (na pocz  tku 2008 roku). 

¡ ¢ £ ¢ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¦ ª « ¬ « ¦  ® ¯ © ° ± ² ª ³ « § ´ ª µ § ² ¶ ª · ³ ° ¸ ³ § ¹ º ¢
 
Podstaw   wła» ciwego systemu oceny realizacji programu jest dobry system sprawoz-

dawczo» ci, oparty na wska¼ nikach (miernikach) stanu » rodowiska i zmiany presji na » rodo-
wisko, a tak½ e na wska¼ nikach » wiadomo» ci społecznej. Zaproponowane poni½ ej wska¼ niki 
s   propozycj   wyj» ciow  , i mog   by¾  sukcesywnie modyfikowane i rozszerzane.  

 
Przy okre» laniu wska¼ ników przyj� to, z pewnymi wyj  tkami, jako wyj» ciowy 

2002/2003 rok – dane statystyczne dost� pne przy opracowywaniu programu pochodz   z 
tych lat. Przy ocenie Programu na koniec roku 2006 b� d   dost� pne dane statystyczne z roku 
2005, tak wi� c lata te przyj� to dla kontroli wska¼ ników.  
 
Tabela 86. Wska ¿ niki realizacji Programu ochrony À rodowiska gminy Zdzieszowice. 

L.p
. Wska Á niki Jednostka 

miary 
Stan wyj Â ciowy 

(dane z 2002/2003) 

Ocena realizacji 
Programu 
(dane z 2005 r.) 

1 2 3 4 5 
1 WskaÃ nik lesistoÄ ci % 14.75  
2 Powierzchnia lasów  ha 846.0  
3 Grunty zdewastowane i zdegradowane ha 53.0  
4 JakoÄ Å  wód podziemnych – udział wód bar-

dzo dobrej i dobrej jakoÄ ci :  
- pkt. 619 (Zdzieszowice) 

jakoÄ Å  
wód podziemnych 
 

II  

5 JakoÄ Å  wód powierzchniowych, udział wód 
pozaklasowych – rzeka Odra – ppk. Zdzie-
szowice 

klasa czystoÄ ci wód N  

6 Ładunki zanieczyszczeÆ  w Ä ciekach komu-
nalnych odprowadzane do odbiorników w 
kg/rok 

BZT5 -  Mg/rok 
ChZT – Mg/rok 

254.811 
4 282.2 

 

7 Ładunki zanieczyszczeÆ  w Ä ciekach prze-
mysłowych odprowadzane do odbiorników 

BZT5 -  Mg/rok 
ChZT – Mg/rok 

662.015 
9 859.3 

 

8 Ç cieki przemysłowe i komunalne oczyszcza-
ne 

tys. m3/rok 916.8  

9 LudnoÄ Å  korzystajÈ ca z sieci kanalizacyjnej % 79.3  
10 LudnoÄ Å  obsługiwana przez oczyszczalnie Ä cieków (w % ludnoÄ ci ogółem) 

% 79.3  

11 Emisja zanieczyszczeÆ  pyłowych z zakładów 
szczególnie uciÈ É liwych 

Mg/rok 201.0  

12 Emisja zanieczyszczeÆ  gazowych z zakła-
dów szczególnie uciÈ É liwych (z CO2) 

Mg/rok 782 109.0  

13 Emisja SO2 ogółem  Mg/rok 705.0  
14 Emisja NO2 ogółem Mg/rok 604.0  
15 Emisja CO2 Mg/rok 778 600.0  
16 Moc grzewcza zainstalowanych urzÈ dzeÆ  

energii odnawialnej 
kW 70  

17 IloÄ Å  odpadów komunalnych wytwarzanych 
ogółem w gminie Zdzieszowice 

ton/rok 6 973.066  

18 IloÄ Å  odpadów komunalnych odebranych 
przez przewoÃ ników od mieszkaÆ ców/firm z 
terenu gminy Zdzieszowice 

ton/rok 
4977.8 

 

19 IloÄ Å  odpadów przemysłowych  24 100  
 − wytworzona ton 10 800  
 − oddana do odzysku ton 0  
 − oddana do unieszkodliwienia (z wyjÈ t-

kiem składowania) 
ton 12 400  

 − zeskładowana na składowiskach ton   
 − zmagazynowana ton   
20 Nakłady ogółem na ochronÊ  Ä rodowiska zł/rok   
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21 Nakłady inwestycyjne na gospodarkÌ  odpa-
dami 

zł/rok   

22 IloÍ Î  i jakoÍ Î  interwencji i wniosków miesz-
kaÏ ców 

liczba/opis   

23 Udział społeczeÏ stwa w działaniach na 
rzecz ochrony Í rodowiska  

   

24 Liczba, jakoÍ Î  i skutecznoÍ Î  kampanii edu-
kacyjno - informacyjnych 

   

 − Prasa    
 − TV    
 − Radio    
 − Konkursy    
 − Inne    
b.d. – brak danych 
UWAGA – szczegółowe wska Ð niki realizacji w zakresie odpadów zawarte zostały w „Planie gospodarki odpadami gmi-
ny Zdzieszowice”. 
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Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony æ rodowiska 

[Dz.U. nr 62, poz.627] z wykonania programu Burmistrz Miasta i Gminy sporzç dza, co 2 lata 
raporty, które przedstawia Radzie Gminy. Dla niniejszego Programu raport powinien byè  
sporzç dzony w 2006 r.  

 

Ñ Ò é Ò ê ë ì Ø í ß Û Ú á × ë × í á × Ø Ö × ä × Ü î Ú × Ö Ú ï Û Ú × í á × ð Ö Ù ã Ö × ä ß ä Ò
 

W oparciu o informacje zawarte w rozdziale 4, główne działania zwiç zane z realizacjç  
Programu w zakresie wdrañ ania Programu (koordynacja, weryfikacja celów ekologicznych, 
strategia ich osiç gania, przewidywane przedsiò wziò cia), zarzç dzania i monitorowania przed-
stawione zostały w tabeli nr 87.  

 
Tabela 87. Działania w zakresie zarz ó dzania Programem ochrony ô rodowiska gminy Zdzieszo-
wice. 

L.p.  Działania Jednostka odpowiedzial-
na i współpracuj õ ca 

1 2 3 
Wdra ö anie Programu 
1 Wyznaczenie koordynatora realizacji Programu.  
2 Ocena wykonania Programu i przygotowanie raportu (2006 r.). 
3 Współpraca z ró÷ nymi jednostkami. 
4 Weryfikacja i aktualizacja Programu: 

- opracowanie raportu o realizacji Programu (2006) 
- aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego (2006 i 2008 r.) 
- aktualizacja celów i kierunków działaø  (2006 i 2010 r.) 

Burmistrz gminy Zdzieszo-
wice 
jednostki wdra÷ ajù ce Pro-
gram 

5 Wspieranie finansowe samorzù dów, zakładów, instytucji, organizacji wdra÷ a-
jù cych Program 

WFOú iGW, PFOú iGW, 
GFOú iGW,  
Fundusze celowe 
Fundusze UE 

Monitoring û rodowiska i wdra ü ania programu 
1 Prowadzenie i rozwój monitoringu ý rodowiska (na bie÷ ù co)  WIOú , RZGW, WSSE,  

Wojewoda, Urzù d Miasta 
Zdzieszowice 
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ÿ � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � �  � � � � � � � � � �
 
Kalkulacja kosztów realizacji Programu dotycz� ca okresu najbli� szych 4 lat, tj. lat 

2004-2007, sporz� dzona została na podstawie danych uj� tych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym przedsi� wzi� �  przewidzianych lub planowanych do realizacji (rozdział 4). Kalku-
lacja kosztów na realizacj�  przewidywanych przedsi� wzi� �  ma charakter szacunkowy, z 
uwagi na niekompletno� �  danych dotycz� cych finansowania zadania w wyró� nionym okre-
sie. Nale� y stwierdzi� , � e jedynie w przypadku zada�  okre� lonych w Planie Rozwoju Lokal-
nego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 – 2013 mo� emy mówi�  o w miar�  pewnie okre� lo-
nych kosztach i monta� u finansowania podejmowanych przedsi� wzi� � . W pozostałych przy-
padkach, z uwagi na szybko zmieniaj� ce si�  uwarunkowania gospodarcze (szczególnie 
podmiotów gospodarczych) wyst� puj�  trudno� ci z długookresowym programowaniem inwe-
stycji - koszty realizacji przedsi� wzi� �  maj�  charakter szacunkowy. Poniewa�  Program ma 
formuł�  otwart� , mo� na go w pó� niejszym okresie aktualizowa�  i uzupełnia�  nowe przedsi� -
wzi� cia i sposób ich finansowania.   
 � � � � � �  ! " # $ � $ % & ' ( ' ) * � + � $ # � , * & - * �  . �

 
Elementem Programu jest wskazanie ram finansowych poprzez wst� pny szacunek � rod-

ków na realizacj�  przedsi� wzi� � , w ramach poszczególnych dziedzin zdefiniowanych w Pro-
gramie, w rozbiciu na zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne. S�  to � rodki własne gminy, � rodki własne podmiotów gospodarczych, � rodki bud� etu Pa� stwa, województwa i powiatu, a 
tak� e � rodki funduszy strukturalnych i celowych.  

 
Analiza ekonomiczno – finansowa bud� etu gminy jest nieodł� czn�  cz� � ci�  Programu, 

gdy�  mo� liwo� ci finansowania zada�  z bud� etu gminy s�  ograniczone, a zadania inwesty-
cyjne, które stoj�  przed samorz� dem s�  bardzo du� e. Stan � rodowiska przyrodniczego w 
Polsce ulega jednak stopniowej poprawie dzi� ki wzrostowi nakładów inwestycyjnych na jego 
ochron� . Przeznaczenie � rodków w bud� ecie na dan�  inwestycj�  jest bardzo wa� nym ele-
mentem planowania, gdy�  samorz� d finansuje ró� ne sfery � ycia społeczno� ci lokalnej.  

 
W okresie dotychczasowym zadania z zakresu ochrony � rodowiska realizowane były ze � rodków Gminnego Funduszu Ochrony / rodowiska i Gospodarki Wodnej. Suma � rodków 

b� d� cych w dyspozycji gminy i wydatkowana na realizacj�  zada�  przedstawiona została w 
poni� szych tabelach.  

 
Tabela 88. Dane dotycz 0 ce wykonania bud 1 etu gminy Zdzieszowice 2000 – 2003 z uwzgl 2 dnie-
niem 3 rodków GFO 4 iGW (kwoty w złotych).  
Wyszczególnienie Wykonanie 2000 r. Wykonanie 2001 r. Wykonanie 2002 r. Wykonanie 2003 r. 

1 2 3 4 5 
Bud5 et gminy  
ogółem 

21.493.664 19.638.567 20.824.462 22.278.321 

Stan GFO6 iGW na po-
cz7 tku okresu 

1.628.88 492.989 489.600 588.943 

Wpływy GFO6 iGW ogó-
łem  

753. 949 507.156 738.367 508.871 

Wydatki GFO6 iGW ogó-
łem 

1.889.798 510.545 639.024 584.241 

Stan funduszu na koniec 
okresu GFO6 iGW 

492.989 489.600 588.943 513.573 
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Tabela 89. Dane dotycz 9 ce struktury wydatków : rodków GFO ; iGW gminy Zdzieszowice w la-
tach 2000 – 2003 (kwoty w złotych). 
Wyszczególnienie Wykonanie 2000 r. Wykonanie 2001 r. Wykonanie 2002 r. Wykonanie 2003 r. 

1 2 3 4 5 
Wydatki GFO< iGW,  
w tym na: 

1.889.798 510.545 639.024 584.241 

Gospodarka = ciekowa  
i ochrona wód 

1.359.877 163.466 296.029 467.854 

Gospodarka wodna  
i ochrona przed powo-
dzi>  404.965 347.079 - - 

Ochrona powietrza 13.387 - 191.234 63.754 

Ochrona przyrody 59.604 - - - 

Ochrona powierzchni 
ziemi 

51.965 - - - 

inne - - 151.761 52.633 

 
Maj? c @ wiadomo@ A  znaczenia i kosztów planowanych inwestycji dla poprawy stanu @ ro-

dowiska naturalnego (tabela nr 90), stwierdza siB , C e wielko@ A  projektowanych zamierzeD  
wykracza poza moC liwo@ ci finansowe. St? d teC  realizacja wnioskowanych zadaD  jest moC li-
wa wył? cznie przy wspomaganiu ich realizacji ze E ródeł zewnB trznych.  
 

F G H G I J K L M N O P Q N Q R S T N Q P N G
 

WdraC anie Programu ochrony @ rodowiska wi? C e siB  z funkcjonowaniem sprawnego sys-
temu finansowania przedsiB wziB A . U rodki finansowe na realizacjB  programu bB d?  pochodziły 
z budC etu gminy jak równieC  z budC etów paD stwa, wojewody, samorz? dów terytorialnych 
(wojewódzkiego, powiatowego), ze @ rodków własnych przedsiB biorstw i inwestorów prywat-
nych, funduszy ekologicznych oraz z funduszy pomocowych i strukturalnych UE.  

 
NajwiB kszy udział w finansowaniu przedsiB wziB A  z zakresu ochrony @ rodowiska bB d?  

miały budC ety podmiotów gospodarczych (głownie poprzez @ rodki własne i kredyty oraz @ rodki pomocowe), gminy i funduszy pomocowych.  
 V

ródła finansowania inwestycji w zakresie ochrony @ rodowiska moC na podzieliA  na trzy 
grupy: 

- W ródła publiczne – np. pochodz? ce z budC etu paD stwa, miasta lub pozabudC eto-
wych instytucji publicznych, 

- W ródła prywatne –  np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towa-
rzystw leasingowych, 

- W ródła prywatno-publiczne  – np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy. 

W ramach montaC u finansowego moC liwe jest ł? czenie @ rodków pochodz? cych z róC nych E ródeł oraz zawieranie umów na wspóln?  realizacjB  inwestycji przez samorz? dy terytorialne i 
podmioty prywatne. 

 
Dla gminy dostB pnymi sposobami finansowania inwestycji s? : 

- fundusze własne inwestorów 
- poC yczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udziela-

ne przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony U rodowiska i gospodarki 
Wodnej 
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- kredyty preferencyjne udzielane przez Bank Ochrony Y rodowiska S.A. z dopłata-
mi do oprocentowania 

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe 
(np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, funduszu ISPA) 

- kredyty miZ dzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i 
rozwoju – EBOiR, Bank Y wiatowy) 

- kredyty i pozyczki udzielane przez banki komercyjne 
- leasing 

 
Po przyst[ pieniu Polski do Unii Europejskiej podstawowe znaczenie dla pozyskania \

rodków finansowych na realizacjZ  inwestycji posiada]  bZ d[  programy i fundusze struktural-
ne (mo^ liwo

\ ]  wiZ kszego ni^  dotychczas wykorzystania 
\
rodków strukturalnych i funduszu 

spójno
\
ci w szczególno

\
ci w inwestycjach zwi[ zanych z infrastruktur[  techniczn[ , rozwojem 

obszarów wiejskich, rekultywacj[  terenów oraz turystyk[  i edukacj[  ekologiczn[ ). Fundacje i 
programy pomocowe udzielaj[  bezzwrotnej pomocy finansowej w ró^ nych formach. S[  to 
miZ dzy innymi: pomoc finansowa na zadania inwestycyjne lub projekty, pomoc konsultingo-
wa oraz pomoc szkoleniowa.  

 

8.2.1. Fundusze i programy funkcjonuj _ ce w zakresie ochrony ` rodowiska, 
rozwoju regionalnego i rozwoju wsi. 
 

W zakresie ochrony 
\
rodowiska, rozwoju regionalnego i rozwoju wsi funkcjonuj[  m.in.: 

takie organizacje i fundusze jak: 
 a

 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY Y RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – 
najwiZ ksza instytucja finansuj[ ca przedsiZ wziZ cia ochrony 

\
rodowiska o zasiZ gu po-

nadregionalnym i ogólnokrajowym w Polsce, a
 WOJEWÓDZKI, POWIATOWY I GMINNY FUNDUSZ OCHRONY Y RODOWISKA I 

GOSPODARKI WODNEJ – dofinansowuje zadania z zakresu ochrony 
\
rodowiska i 

gospodarki wodnej z uwzglZ dnieniem celów okre
\
lonych w ustawie z dnia 27.04.2001 

r. Prawo ochrony 
\
rodowiska ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001r.), Polityce Ekologicznej 

Pab stwa, a
 GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITY (Program Małych Dotacji GEF/SGP oraz Y rednich i Du^ ych Dotacji GEF/MSP) – 

\
wiatowa organizacja o charakterze kapitało-

wego funduszu celowego na rzecz ochrony 
\
rodowiska, zarz[ dzany przez 3 agendy 

ONZ: Bank 
\
wiatowy, UNEP oraz UNDP. Celem Funduszu jest osi[ gniZ cie poprawy 

stanu 
\
rodowiska naturalnego poprzez programy i projekty przyczyniaj[ ce siZ  do roz-

wi[ zywania problemów o charakterze globalnym w tak kluczowych dziedzinach jak: 
ochrona bioró^ norodno

\
ci, ochrona wód miZ dzynarodowych, zapobieganie zmianom 

klimatycznym, oraz ochrona gruntów przed degradacj[ . a
 PROGRAM WWF DLA POLSKI – krajowe przedstawicielstwo miZ dzynarodowej orga-

nizacji World Wild Fund, a
 NARODOWA FUNDACJA OCHRONY Y RODOWISKA - fundacja zajmuj[ ca siZ  opra-

cowywaniem ekspertyz w zakresie ochrony 
\
rodowiska oraz edukacj[  ekologiczn[ , a

 FUNDACJA PARTNERSTWO DLA Y RODOWISKA – Fundacja promuje działania na 
rzecz ekorozwoju, a

 REGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE NA EUROPc  Y RODKOWd  WSCHODNId  
– wspomaga swobodn[  wymianZ  informacji oraz udział społeczeb stwa w podejmowa-
niu decyzji dotycz[ cych ochrony 

\
rodowiska, 
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8.2.2. Programy i Fundusze Unijne 
 

Finansowanie przedsif wzif g  w ramach programów i funduszy unijnych odbywag  sif  bf -
dzie za pomoch  funduszu przedakcesyjnego ISPA, funduszy strukturalnych i funduszy spój-
noi ciowych. 
 

8.2.2.1. Fundusze przedakcesyjne  -  ISPA (Instrument for Structural for Pre-Accession. 

 
Pomoc Wspólnoty w ramach funduszy ISPA (Instrument for Structural for Pre-Accession) 

miał przyczynig  sif  do lepszego przygotowania krajów kandydujh cych do weji cia do UE w 
dziedzinie gospodarczej infrastruktury, a w szczególnoi ci w sektorach ochrony i rodowiska i 
transportu. ISPA jest instrumentem finansowym do realizacji celów okrei lonych w dokumen-
cie „Partnerstwo dla Członkostwa” oraz priorytetów wskazanych w Narodowym Programie 
Przygotowania do Członkostwa w UE. Rok 2003 był ostatnim rokiem, w których przyznawa-
no dofinansowanie w ramach i rodków ISPA (po akcesji zasth piony funduszami spójnoi cio-
wymi).  

 
ISPA jest instrumentem finansowania duj ych inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, 
dlatego tej  na terenie miasta Zdzieszowice i w jego okolicy z programu tego realizowane 
bf dh  nastf pujh ce projekty:  
1. Ochrona zbiornika wód podziemnych zbiornika wód podziemnych GZWP – 333 Zdzie-

szowice Zawadzkie, w jego strefie ochronnej – I faza (lata 2004 – 2007). 
2. Ochrona zbiornika wód podziemnych zbiornika wód podziemnych GZWP – 333 Zdzie-

szowice Zawadzkie, w jego strefie ochronnej – II faza (lata 2005 – 2008). 
 

8.2.2.2. Fundusze strukturalne. 

 
Inicjatywy w dziedzinie ochrony i rodowiska bf dh  miały moj liwoi ci otrzymania dofinan-

sowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (European Regional 
Development Fund – ERDF). Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w po-
ziomie rozwoju regionalnego krajów nalej h cych do UE. Priorytety i rodowiskowe współfinan-
sowane z ERDF bf dh  realizowane w ramach dwóch programów operacyjnych, przygotowa-
nych przez rzh d Polski na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006:  

 
• Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjnoi ci Przedsif biorstw”  
• Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR zarzh -

dzanego na poziomie krajowym, ale wdraj anego w systemie zdecentralizowanym 
na poziomie wojewódzkim (na szczeblu województwa opolskiego i rodki finansowe 
ZPORR umoj liwiajh  finansowanie zadak , realizowanych w ramach tzw. I komponent 
Programu Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2004 – 2006)  

 
Celem generalnym SOP WKP jest poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki 

funkcjonujh cej w warunkach otwartego rynku. Cel programu bf dzie osih gany poprzez kon-
centracjf  i rodków finansowych kierowanych bezpoi rednio do sektora przedsif biorstw, sek-
tora naukowo-badawczego oraz instytucji otoczenia biznesu (główni beneficjenci programu) 
na najbardziej efektywne, gwarantujh ce wzrost innowacyjnoi ci produktowej i technologicznej 
projekty i przedsif wzif cia. Program operacyjny koncentruje dostf pne i rodki finansowe na 
realizacji dwóch priorytetów: 
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Priorytet 1 -  Rozwój przedsim biorczon ci i wzrost innowacyjnon ci z wykorzystaniem in 
stytucji otoczenia biznesu, 

Priorytet 2 -   Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsim biorstw działajo cych na 
Jednolitym Rynku Europejskim. 

Bezpon rednie znaczenie dla ochrony n rodowiska bm do  miały działania prowadzone w 
ramach priorytetu 2. Jego celem jest zwim kszenie konkurencyjnon ci przedsim biorstw poprzez 
poprawm  poziomu technologicznego i organizacyjnego, dostosowanie do wymogów standar-
dów UE w zakresie ochrony n rodowiska oraz wzrost wymiany handlowej poprzez wsparcie 
jej promocji. Realizacja priorytetu wesprze przedsim biorców w dokonywaniu zmian moderni-
zacyjnych, inwestycji majo cych na celu poprawm  stanu n rodowiska, wdrap aniu innowacji 
technologicznych i organizacyjnych. Ponadto preferowane bm do  m.in. inwestycje w technolo-
gie informacyjne umop liwiajo ce poprawm  produktywnon ci i jakon ci, wspólne inwestycje po-
dejmowane przez przedsim biorstwa działajo ce w kooperacji, w dostosowanie przedsim biorstw 
do wymogów norm zharmonizowanych oraz inwestycje zwio zane z wdrap aniem systemów 
zarzo dzania. W ramach priorytetu ochronie n rodowiska sprzyjaq  bm do  w szczególnon ci na-
stm pujo ce działania:   

• działanie 2 – Wsparcie doradcze w zakresie zwim kszania konkurencyjnon ci produkto-
wej i technologicznej MSP. Celem działania jest zwim kszenie dostm pu przedsim biorstw 
do specjalistycznej pomocy doradczej dla poprawy ich oferty produktowej. Wsparcie 
bm dzie udzielane na projekty obejmujo ce usługi doradcze w zakresie m. in. poprawy 
warunków bezpieczer stwa i higieny pracy, podejmowania przedsim wzim q  w zakresie 
ochrony n rodowiska, wdrap ania systemów jakon ci lub zarzo dzania n rodowiskowego 
oraz uzyskiwania certyfikatów 

• działanie 4 – Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsim biorstw do 
wymogów ochrony n rodowiska. Celem działania jest dostosowanie przedsim biorstw 
do wymogów wybranych dyrektyw UE w obszarach: ochrona powietrza, ochrona wód 
i gospodarka odpadami. Wsparcie bm dzie udzielane w formie pomocy publicznej dla 
inwestycji proekologicznych w przedsim biorstwach m.in. w zakresie ograniczania po-
ziomu emisji z dup ych zakładów energetycznego spalania, zagospodarowania odpa-
dów przemysłowych i niebezpiecznych, budowy przemysłowych oczyszczalni n cie-
ków, uzyskiwania energii ze p ródeł odnawialnych, osio gania standardów bezpieczer -
stwa ekologicznego oraz wdrap ania Najlepszych Dostm pnych Technik (BAT).   

 
Celem generalnym ZPORR jest zapewnienie wszystkim regionom w Polsce, w powio -

zaniu z działaniami podejmowanymi w ramach innych programów operacyjnych, udziału w 
procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie warunków wzro-
stu konkurencyjnon ci regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. 
Program bm dzie finansowany ze n rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(ERDF) i Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) oraz ze n rodków krajowych. Benefi-
cjantami kor cowymi pomocy so  przede wszystkim samorzo dy województw, powiatów i gmin, 
stowarzyszenia oraz zwio zki gmin i powiatów, instytucje naukowe, instytucje rynku pracy, 
agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsim biorczon ci, a za ich pon rednic-
twem przedsim biorstwa, w tym głównie małe i n rednie. W ramach ZPORR o dofinansowanie 
mogo  ubiegaq  sim  projekty, które ze wzglm du na mniejszo  skalm  oddziaływania (do 10 mln eu-
ro) nie kwalifikujo  sim  do Funduszu Spójnon ci.  
 

Na terenie województwa opolskiego finansowanie przedsim wzim q  ze n rodków ZPORR 
prowadzone bm dzie w ramach Programu Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2004 – 
2006. W ramach programu realizowanego na terenie miasta Zdzieszowice wsparcie uzyska-
jo  przedsim wzim cia realizowane przez jednostki samorzo dowe miasta, jednostki n wiadczo ce 
usługi publiczne na zlecenie samorzo du oraz inne jednostki publiczne, wpisujo ce sim  w ramy 
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priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słut u cej wzmocnieniu konkurencyjno-v
ci regionu, w działania 1.2  - Infrastruktura ochrony 

v
rodowiska, w tym:  

 
• w zakresie ochrony wód powierzchniowych: 

- budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych, udostw pnienie terenów na 
poldery 

- budowa i modernizacja stopni wodnych, które pozwolu  na gospodarcze wyko-
rzystanie rzek (turystyka, rekreacja, hydroenergetyka) i zmniejszenie zagrot e-
nia przeciwpowodziowego  

 
• w zakresie ochrony powietrza: 

- rozbudowa i modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych stanowiu cych 
własno

v x
 publicznu  i wyposat enie ich w instalacje do odsiarczania i odpylania 

spalin 
- przekształcenie istnieju cego systemu opalania w obiektach publicznych w sys-

temy bardziej przyjazne 
v
rodowisku, w szczególno

v
ci ograniczenie niskiej emisji 

 
• w zakresie wsparcia dla zarzu dzania ochronu  

v
rodowiska: 

- opracowanie baz danych o 
v
rodowisku 

- rozwój systemów informacji o 
v
rodowisku 

- tworzenie systemów monitoringu 
v
rodowiska, w tym reagowania na zagrot enia 

- rozwój zinformatyzowanych systemów zarzu dzania 
v
rodowiskiem 

8.2.2.3. Fundusze spójnoy ciowe. 
 

Fundusz Spójno z ci , inaczej zwany Funduszem Kohezji, stanowi czasowe wsparcie fi-
nansowe dla krajów Unii Europejskiej, których PKB na mieszka{ ca nie przekracza 90 % v
redniej dla wszystkich pa{ stw członkowskich. Fundusz Spójno

v
ci nie nalet y do funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej, ale jest elementem polityki strukturalnej. Funduszu Spójno-v
ci rót ni siw  od funduszy strukturalnych:  

- krajowym, a nie regionalnym zasiw giem pomocy,  
- podejmowaniem ostatecznej decyzji o przyznaniu 

v
rodków na dofinansowanie przez Ko-

misjw  Europejsku , a nie indywidualnie przez pa{ stwo członkowskie, 
- kwot mot liwych do dofinansowania projektów powyt ej 10 mln euro 
 

Głównym celem strategii 
v
rodowiskowej Funduszu Spójno

v
ci jest wsparcie dla realizacji 

zada{  inwestycyjnych władz publicznych, wynikaju cych z wdrat ania prawa Unii Europejskiej. 
Współfinansowanie działa{  w ramach Funduszu Spójno

v
ci realizowane bw dzie równolegle z 

realizacju  sektorowych programów operacyjnych i programu regionalnego ZPORR i obejmo-
wa

x
 bw dzie dut e projekty, przekraczaju ce warto

v
ciu  10 mln euro. | rodki pochodzu ce z tego 

funduszu nie bw du  przekazane na działania wykonywane w ramach programów operacyj-
nych, ale bw du  z nimi powiu zane. W ramach Funduszu Spójno

v
ci wsparcie uzyskaju  dwa 

sektory: 
v
rodowisko i transport. 

 

| rodowisko 

Głównym celem strategii pro
v
rodowiskowej Funduszu Spójno

v
ci bw dzie wsparcie realiza-

cji zada{  inwestycyjnych władz publicznych, wynikaju cych z wdrat ania prawa ochrony 
v
ro-

dowiska Unii Europejskiej transponowanych do polskiego systemu prawnego. 

Działania podejmowane w sferze ochrony 
v
rodowiska w ramach polityki spójno

v
ciowej  bw du  

ukierunkowane na zachowanie, ochronw  i popraww  jako
v
ci 

v
rodowiska, ochronw  zdrowia 

ludzkiego, oszczw dne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, a przez to w dłut -
szym horyzoncie czasowym wpłynu  na realizacjw  paradygmatu rozwoju zrównowat onego. 
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~
rodki tego instrumentu b� d�  przeznaczone przede wszystkim na ni� ej wymienione kierunki 

interwencji: 
 

1.  Poprawa jako� ci wód powierzchniowych, polepszenie dystrybucji i jako� ci wody do picia, 
w tym: 

• budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz oczyszczalni � cieków 
tam, gdzie przyniesie to najwi� kszy efekt ekologiczny przy uwzgl� dnieniu efektyw-
no� ci kosztowej, 

• rozbudowa i modernizacja urz� dze�  uzdatniaj� cych wod�  i sieci wodoci� gowej 
(w powi� zaniu z systemami sanitacji), 

2.  Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w tym: 

• budowa, rozbudowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych oraz two-
rzenie systemów recyklingu i utylizacji odpadów komunalnych (sortownie, kompo-
stownie itp.).  

• tworzenie systemów zagospodarowania osadów � ciekowych (w tym spalarnie),  

• rekultywacja terenów zdegradowanych przez działalno� �  przemysłow� . 

3.  Poprawa jako� ci powietrza, w tym: 

• modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych (� ródeł, sieci) poł� -
czona z likwidacj�  "niskiej emisji" w strefach o znacz� cych przekroczeniach do-
puszczalnych st� � e�  zanieczyszcze�  w powietrzu, 

• systemowa konwersja palenisk domowych na rozwi� zania przyjazne zdrowiu 
i � rodowisku (głównie zamiana w� gla na gaz, w okresie pocz� tkowym – eliminacja 
w� gla niskiej jako� ci,  przej� cie na paliwa bezdymne). 

4.  Poprawa bezpiecze� stwa przeciwpowodziowego, w tym renaturyzacja rzek, budowa po-
lderów, zbiorników wielofunkcyjnych.   

Odbiorcami pomocy tj. beneficjantami ko� cowymi s�  samorz� dy terytorialne (gminy, 
zwi� zki gmin) i przedsi� biorstwa komunalne.  
 

Transport 

 

Głównym celem polityki transportowej pa� stwa jest utworzenie układu zapewniaj� cego 
odpowiedni poziom spójno� ci społecznej i gospodarczej w układzie regionalnym, krajowym 
i europejskim. Powy� szy cel realizowany b� dzie w ramach dwóch priorytetów:  

1.  Zrównowa� enie rozwoju systemu transportowego zdominowanego przez transport koło-
wy, poprzez utrzymania proporcji przewozów transportem kolejowym. Zostanie to osi� -
gni� te poprzez modernizacj�  sieci kolejowej. Pozwoli ona na zwi� kszenie atrakcyjno� ci 
oferty przewozowej zarówno w transporcie towarowym, jak i pasa� erskim.  

2.  Rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej poprzez budow�  autostrad i dróg ekspreso-
wych z uwzgl� dnieniem potrzeb ratownictwa drogowego i medycznego. Celem priorytetu 
jest skokowe zwi� kszenie spójno� ci w układzie europejskim i krajowym, a tak� e zwi� k-
szenie udziału dróg o wysokich parametrach technicznych. 
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8.2.2.4. � rodki bud� etowe - Kontrakt dla Województwa Opolskiego na rok 2004.  

 
Kontrakt dla Województwa Opolskiego jest instrumentem wspierania rozwoju społeczno 

– gospodarczego województwa w sferze wzmacniania konkurencyjno� ci oraz wzrostu po-
ziomu � ycia. Finansowanie kontraktu zapewniane jest na podstawie umowy podpisanej 
przez Województwo Opolskie ze stron�  rz� dow�  ze � rodków bud� etu pa� stwa (� rodki krajo-
we), a zadania w nim ujmowane realizowane b� d�  w ramach tzw. II komponentu Programu 
Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2004 – 2006).  

 
W ramach Kontraktu, wsparcie uzyskaj�  przedsi� wzi� cia realizowane przez jednostki 

samorz� dowe miasta, regionalne i lokalne instytucje publiczne oraz działaj� ce non-profit in-
stytucje i organizacje pozarz� dowe i społeczne, wspieraj� ce w ramach swej działalno� ci sta-
tutowej rozwój społeczno – gospodarczy województwa, wpisuj� ce si�  w ramy priorytetu 1 - 
Rozbudowa i modernizacja elementów infrastruktury technicznej oraz systemu o� wiaty, kul-
tury i � wiadcze�  społecznych w regionie, w działania 1.1 – Podnoszenie standardu technicz-
nego dróg i lokalnego transportu miejskiego oraz priorytetu 2 - Wzmocnienie systemu ochro-
ny � rodowiska. W ramach priorytetów realizowane b� d�  działania ukierunkowane na: 

 
•  w zakresie podnoszenia standardu technicznego dróg: 

- zapewnienie dost� pno� ci do dobrze rozwini� tej infrastruktury komunikacyjnej 
- modernizacj�  dróg lokalnych 
- popraw�  jako� ci transportu na terenach miejskich (w tym unowocze� nienie � rodków 

transportu) 
• w zakresie wzmocnienia systemu ochrony � rodowiska: 

- modernizacj�  i rozbudow�  miejskich systemów ciepłowniczych 
- zachowanie i ochrona najcenniejszych zasobów przyrodniczych 
- zwi� kszenie gospodarczego wykorzystania odpadów 

 

8.2.2.5. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 – 2006. 

 

Konieczno� �  dostosowania funkcjonuj� cych w Polsce zasad wieloletniego programowa-
nia inwestycji oraz korzystania z funduszy strukturalnych (w zakresie działania 3 – Rozwój 
terenów wiejskich) do standardów przyj� tych w Unii Europejskiej wywołała potrzeb�  przygo-
towania przez gmin�  Zdzieszowice Planu Rozwoju Lokalnego. Program ten, zapewniaj� cego 
koncentracj�  � rodków na realizacj�  inwestycji słu� � cych osi� gni� ciu okre� lonych w strategii 
rozwoju miasta najistotniejszych celów rozwojowych, zwi� ksza atrakcyjno� �  miasta dla po-
tencjalnych inwestorów oraz podwy� sza poziom � ycia mieszka� ców.   

 Ze wzgl� du na ograniczone mo� liwo� ci finansowania inwestycji z dochodów bud� eto-
wych, koniecznym staje si�  finansowanie zada�  inwestycyjnych � rodkami ze � ródeł ze-
wn� trznych, zwrotnych i bezzwrotnych. Poniewa�  szybka realizacja potrzeb rozwojowych 
miasta nie jest mo� liwa, wieloletni program inwestycyjny wskazuje na wyodr� bnione zadania 
priorytetowe, kluczowe dla dalszego rozwoju miasta.  

Plan Rozwoju Lokalnego gminy Zdzieszowice na lata 2004 – 2006 przyj� ty został do re-
alizacji przez Rad�  Miasta i Gminy Zdzieszowice w dniu 30 kwietnia 2004 r. W niniejszym 
„Programie ochrony � rodowiska miasta Zdzieszowice 2004 – 2011” uwzgl� dnione zostały 
wszystkie kluczowe dla gminy zadania inwestycyjne, maj� ce znaczenia dla ochrony, popra-
wy stanu i dalszego funkcjonowania � rodowiska. 
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„Program ochrony ¯ rodowiska gminy Zdzieszowice na lata 2004 – 2007 z perspektyw°  
na lata 2008 – 2011” obejmuje ł° cznie 96 zada± , z czego 46 to zadania o charakterze inwe-
stycyjnym, a 50 to zadania o charakterze pozainwestycyjnym (przy czym pod poj² ciem „in-
westycyjne” niniejszy program rozumie zamierzenia, których realizacja wymaga przeprowa-
dzenia procedury lokalizacyjnej i budowlanej).   

 
 Szacunkowe koszty wdra³ ania "Programu..." w latach 2004 - 2007 przedstawiono w ta-

beli zbiorczej (tabela 90). Koszty te zostały okre¯ lone w oparciu o: 
 

- szczegółowe dane zgłoszone przez ró³ ne jednostki nt. kosztów realizacji konkretnych 
przedsi² wzi² ´  lub szacunek kosztów przeprowadzony w oparciu o ¯ rednie wskaµ niki 
dotycz° ce budowy i eksploatacji urz° dze± ,  

- ocen²  wielko¯ ci ¯ rodków mo³ liwych do zaanga³ owania (tzw. ramy finansowe) 
 
Tabela 90. Szacunkowe, sumaryczne koszty realizacji Pro gramu na lata 2004-2007.  

Koszty w latach 2004-2007 [tys. PLN], w tym: 

Lp. 

 
Dziedzina 

 
 

pozainwestycyj-
ne inwestycyjne razem 

1 2 3 4 5 
1. Ochrona przyrody i krajobrazu oraz wykorzysta-

nie lasów. 
280 40 320 

2. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 
oraz ochrona przed powodzi¶  13 23 072.6 23 085.6 

3. Ochrona powietrza, przeciwdziałanie zmianom 
klimatu i wykorzystanie energii odnawialnej. 

0 408 421* 408 421* 

4. Ochrona przed hałasem. 71 0 71 
5. Ochrona gleb, powierzchni ziemi i kopalin 40 0 40 
6. Promieniowanie elektromagnetyczne, niejonizu-

j¶ ce 
0 0 0 

7 Powa· ne awarie przemysłowe. 0 5 000 5 000 
8 Gospodarka odpadami 279,16** 70 349,16** 
9 Edukacja ekologiczna, działania systemowe i 

dost¸ p do informacji o ¹ rodowisku 
124 0 124 

10 Zarz¶ dzanie ochron¶  ¹ rodowiska i programem 
ochrony ¹ rodowiska 

65 0 65 

SUMA 872,16 436 603.6 437 475,76 
*  kwota łº czna, obejmuje równie»  modernizacj¼  biologiczno – chemicznej oczyszczalni ½ cieków ZK „Zdzieszowice” 

** kwoty wynikajº ce z Planu gospodarki odpadami gminy Zdzieszowice, nie obejmujº  kosztów budowy Centrum Utylizacji Od-
padów w K¼ dzierzynie-Ko¾ lu Zwiº zku Południowego Gospodarki Odpadami,  

 

 
Finansowanie programu uj² te zostało w trzech zasadniczych grupach, obejmuj° cych: 
 
- finansowanie z bud³ etu gminy, bez wspomagania z innych µ ródeł (uj² to tutaj m.inn. 

udział własny gminy w finansowaniu inwestycji z udziałem ¯ rodków pomocowych) 
- monta³  finansowy ¯ rodków gminnych z udziałem ¯ rodków z innych µ ródeł, mo³ li-

wych do pozyskania, aczkolwiek niemo³ liwych w chwili obecnej do okre¯ lenia w po-
staci okre¯ lonych kwot 

- ¯ rodki własne podmiotów gospodarczych, wspomaganych ¯ rodkami pomocowymi, 
kredytami itp. 

- w chwili obecnej do pozyskania dla realizacji zada±  
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Struktura finansowania Programu ochrony À rodowiska (bez uwzglÁ dnienia Planu Gospo-
darki Odpadami) w latach 2004–2007 oparta o ramy finansowe przedstawione w rozdziale 
7.1. (tabela 91) przedstawia siÁ  w sposób nastÁ pujÂ cy:  
 
Tabela 91. Struktura finansowania „Programu ochrony Ã rodowiska gminy Zdzieszowice”. 

Udział 
Ä

ródło 
% tys. PLN Å

rodki własne gminy (w tym udział gminy we współfinan-
sowaniu zadaÆ  ISPA i ZPORR) 

1,34 5 857.5 * 

MontaÇ  È rodków (È rodki gminy oraz potencjalnie  
WFO

Å
iGW, PFO

Å
iGW, GFO

Å
iGW, budÇ etu paÆ stwa, bu-

dÇ etu województwa, budÇ et powiatu, podmiotów gospodar-
czych) 

2,46 10 783,36 

Å
rodki własne podmiotów gospodarczych 96,20 420 834.9 

RAZEM 100,00 437 457,76 

 
*w tym È rodki własne miasta przewidziane na inwestycje, uwzglÉ dnione w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy 
Zdzieszowice, w wysokoÈ ci – 5 278.4 tys. PLN  
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1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice 
2. Strategia rozwoju gminy Zdzieszowice 
3. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Ü rodowiska i Gospodarki 

Wodnej w Zdzieszowicach za 2004r. 
4. Stan Ý rodowiska w województwie opolskim w 2000 r. WIOÜ  Opole, 2001 r.  
5. Stan Ý rodowiska w województwie opolskim w roku 2001”. WIOÜ , Opole, 2002 r. 
6. Stan Ý rodowiska w województwie opolskim w roku 2002”. WIOÜ , Opole, 2003 r. 
7. Ochrona Ý rodowiska 2002. GUS, Warszawa 2002 r. 
8. Ochrona Ý rodowiska 2003. GUS, Warszawa 2003 r. 
9. Klasyfikacja stref według kryteriów monitoringowych i propozycja reorganizacji systemu 

monitoringu powietrza. WIOÜ  Opole, 2002 r.  
10. Materiały WSSE w Opolu. 
11. Materiały WIOÜ  w Opolu 
12. Materiały Stacji Chemiczno-Rolniczej w Opolu 
13. Materiały Opolskiego UrzÞ du Marszałkowskiego 
14. Materiały własne INTEREKO 
15. Materiały Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji 2001. Warszawa.  
16. Materiały Wojewódzkiego UrzÞ du Statystycznego w Opolu. Opole 2003 r. 
17. Rocznik statystyczny województwa opolskiego, rok 2003  
 


