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1. WPROWADZENIE 
Obowiązek  sporządzenia  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  do  projektów  dokumentów
strategicznych  -  programów,  planów  i  polityk  wynika  z  ustawy  o  udostępnianiu  informacji
o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227). Przepisy tej ustawy zobowiązują
organ opracowujący projekty:  aktualizacje Programu Ochrony Środowiska oraz aktualizacje Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
do  sporządzenia  dokumentacji  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  oraz  przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społecznym.
Głównym  celem  niniejszej  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  (zwanej  dalej  Prognozą)  jest
określenie  możliwych  skutków  w  środowisku,  jakie  mogą  wystąpić  w  wyniku  realizacji
zaktualizowanego  Programu  Ochrony  Środowiska  i  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy
Zdzieszowice (zwanego dalej PGO).
Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji PGO. Wskazuje
na możliwe negatywne skutki  realizacji  Planu i  przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania
ewentualnym negatywnym skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji. 
Program ochrony środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice na lata 2009-
2012  z  perspektywą  na  lata  2013-2016  są  dokumentami  współzależnymi,  wymagającymi
zintegrowanych  działań  realizacyjnych,  dlatego  dla  projektów  obu  tych  dokumentów  opracowano
wspólną prognozę oddziaływania na środowisko.

2.  METODYKA  SPORZĄDZENIA  PROGNOZY  ODDZIAŁYWANIA
PROJEKTU  PROGRAMU  OCHRONY  ŚRODOWISKA  I  PLANU
GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO

Podstawą  prawną  sporządzenia  niniejszej  Prognozy  oddziaływania  na  środowisko  projektu
„Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice na lata 2009-
2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016” jest  art.  46 i  47 ustawy  o udostępnianiu
informacji  o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o
ocenach oddziaływania na środowisko  (DzU z 2008 r.  Nr 199 poz. 1227). Artykuł  ten nakłada na
organy  administracji  opracowujące  projekty  planów  obowiązek  przeprowadzenia  postępowania  w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko jego skutków realizacji. 
Zakres  Prognozy  wynika  z  art.  51  ust.  2  ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o środowisku  i  jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na
środowisko i w związku z tym powinien: 
1) zawierać:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z
innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c)  propozycje  dotyczące  przewidywanych  metod  analizy  skutków  realizacji  postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
2) określać, analizować i oceniać:
a)  istniejący  stan  środowiska  oraz  potencjalne  zmiany  tego  stanu  w  przypadku  braku  realizacji
projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
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c)  istniejące  problemy  ochrony  środowiska  istotne  z  punktu  widzenia  realizacji  projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania,  w tym oddziaływania bezpośrednie,  pośrednie,  wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność  tego obszaru, a
także na środowisko, a w szczególności na:
– różnorodność biologiczną,
– ludzi,
– zwierzęta,
– rośliny,
– wodę,
– powietrze,
– powierzchnię ziemi,
– krajobraz,
– klimat,
– zasoby naturalne,
– zabytki,
– dobra materialne
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te
elementy;
3) przedstawiać:
a)  rozwiązania  mające  na  celu  zapobieganie,  ograniczanie  lub  kompensację  przyrodniczą
negatywnych  oddziaływań  na  środowisko,  mogących  być  rezultatem  realizacji  projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w
projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań  alternatywnych,  w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Analizie  poddano  aktualny  i  prognozowany  stan  środowiska  oraz  gospodarowania  odpadami  na
terenie  Gminy  Zdzieszowice  oraz  proponowane  kierunki  działań  w  tym  zakresie.  Wynikające  z
przeprowadzonej  analizy  wnioski  odniesiono  do  stanu  środowiska  w  gminie  i  przeanalizowano
możliwe skutki środowiskowe realizacji Programu oraz Planu.

3.  INFORMACJE  O  ZAWARTOŚCI,  GŁÓWNYCH  CELACH
PROJEKTOWANEGO  PROGRAMU  OCHRONY  ŚRODOWISKA  I
PLANU  GOSPODARKI  ODPADAMI  ORAZ  POWIĄZANIE
PROJEKTU Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Analizując cele sformułowane w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami dla
Gminy Zdzieszowice, oprócz analizy ich wpływu na środowisko,  należy dokonać  odniesienia tych
celów do kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych (krajowym i powiatowym) oraz
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równoległych,  określonych  na  szczeblu  regionu.  Od  komplementarności  i  zharmonizowania  tych
celów w znacznym stopniu zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy.

4.  OKREŚLENIE,  ANALIZA  I  OCENA  ISTNIEJĄCEGO  STANU
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU W
PRZYPADKU  BRAKU  REALIZACJI  PROJEKTOWANYCH
DOKUMENTÓW

4.1. Charakterystyka ogólna Gminy Zdzieszowice 
Gmina Zdzieszowice jest  gminą  miejsko-wiejską,  położoną  powiecie  krapkowickim,  w centralno –
wschodniej  części  województwa  opolskiego  nad  rzeką  Odrą.  W  jej  skład  wchodzą:  miasto
Zdzieszowice, oraz sześć  sołectw: Januszkowice, Jasiona, Krępna, Rozwadza, Oleszka i  Żyrowa.
Gmina Zdzieszowice graniczy z  dwoma powiatami:  kędzierzyńsko-kozielskim i  strzeleckim oraz  z
siedmioma  gminami:  Krapkowice,  Walce,  Leśnica,  Strzelce  Opolskie,  Gogolin,  Reńska  Wieś  i
Kędzierzyn-Koźle. 
Gmina Zdzieszowice zajmuje obszar 57 km2 powierzchni, zamieszkuje 16 515 mieszkańców, z czego
74,4% ludności skupiona jest w mieście. Przeciętna gęstość zaludnienia wynosi 288 osób/km2. 
Gmina położona jest w strefie uprzemysłowienia i urbanizacji województwa. Gmina Zdzieszowice jest
typową gminą o charakterze przemysłowo-rolniczym. 
Siedziba  gminy   -  miasto  Zdzieszowice,  pod  względem  hierarchiczno  –  funkcjonalnej  struktury
województwa stanowi ośrodek lokalnej obsługi administracyjnej, z rozwiniętą funkcją przemysłową.
Miasto zlokalizowane jest  w bliskim sąsiedztwie dwóch największych zespołów administracyjnych
województwa: Opola (35 km) i  Kędzierzyna – Koźla (15 km), jak również  stolicy powiatu – miasta
Krapkowice – w odległości 15 km.

Warunki klimatyczne 
Według  podziału E.  Romera  gmina  położona jest  na pograniczu dwóch regionów klimatycznych:
klimat wyżyn środkowych (północna część gminy) oraz klimat podgórskich nizin i kotlin.
Warunki klimatyczne charakteryzujące obszar gminy Zdzieszowice są następujące:

średnia temperatura roczna - 8,0 o C,
średnia temperatura stycznia - 2,0 o C,
średnia temperatura czerwca - 16,0 o C,
usłonecznienie - 1450 - 1500 h,
udział usłonecznienia faktycznego do astronomicznie możliwego - ok. 32%,
roczne sumy promieniowania całkowitego - 3600 - 3700 MJ/m2,
stosunek promieniowania faktycznego do dochodzącego do atmosfery - ok. 41%,
termiczne pory roku:

przedwiośnie 25 II - 3 IV,
wiosna 3 IV - 30 IV,
przedlecie 30 IV - 5 VI,
lato 5 VI - 5 IX,
polecie 5 IX - 5 X,
jesień 5 X - 10 XI,
przedzimie 10 XI - 15 XII,
zima 15 XII - 25 II,

opady atmosferyczne - ok. 680mm,
opady półrocza ciepłego - ok. 440mm,
opady półrocza chłodnego - ok. 240mm,
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maksymalne opady – lipiec - ok. 85mm,
minimalne opady – luty , marzec - ok. 40mm,
liczba dni z pokrywą śnieżną - ok. 65 dni,
średnia maksymalna grubość pokrywy śnieżnej - do 15cm,
średnia roczna prędkość wiatru - 2,5 - 3 m/s,
dominujące kierunki wiatrów – sektor zachodni,
długość okresu wegetacyjnego – 200-220 dni.

Pod względem warunków klimatycznych na obszarze Gminy Zdzieszowice panują warunki ostrzejsze
niż w centralnej części województwa, co jest związane z położeniem na krawędzi Wyżyny Śląskiej.
Charakterystyczne jest znaczące zróżnicowanie warunków w obrębie jej obszaru.

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia
Zgodnie  z  regionalizacją  fizycznogeograficzną  J.  Kondrackiego  (2002)  południowa  część  Gminy
Zdzieszowice znajduje się w obrębie mezoregionu Kotlina Raciborska natomiast północna w obrębie
mezoregionu Masyw Chełmu.
Rzeźba terenu Gminy Zdzieszowice ukształtowała się w erze trzeciorzędu i czwartorzędu. Głównymi
jednostkami  morfologicznymi  gminy  jest  rozciągająca się  w zachodniej  i  środkowej  części  Dolina
Odry, z wykształconym systemem teras zalewowych i nadzalewowych, oraz garb Chełmu. Terasa
zalewowa, ciągnie się wąskim pasem o szerokości 500 – 600 m wzdłuż koryta rzecznego, a w jej
powierzchni  wykształcone  zostały  liczne  rowy  melioracyjne,  starorzecza  i  obniżenia  terenowe,
częściowo wypełnione wodą. Terasa nadzalewowa, o charakterze akumulacyjnym, stanowi wyższy
poziom rzeczny, wzniesiony krawędzią 4 – 8 m ponad średni poziom wody w rzece. W jej obrębie
występują zagłębienia terenu, stanowiące pozostałość po eksploatacji kruszyw naturalnych. Terasa ta
w kierunku wschodnim przechodzi w płaską lub lekko falistą wysoczyznę plejstoceńską, zbudowaną z
piasków i żwirów wodnolodowcowych, w rejonie Rozwadzy, Krępny i Jasiony urozmaiconej resztkami
pagórów kemowych, a po południowej i północnej części Zdzieszowic – fragmentami ciągów ozów. 
W  części  północno  –  wschodniej  (rejon  Oleszki  –  Jasiony  i  Żyrowej)  płaska  powierzchnia
wysoczyznowa  przechodzi  stopniowo  w  kierunku  garbu  Chełmskiego  –  formy  strukturalnej,
stanowiącej fragment triasowego (wapień muszlowy) Garbu Tarnogórskiego. Obszar gminy cechuje
się  znaczącym  dla  obszarów  niżowych  zróżnicowaniem  wysokościowym,  zamykającym  się  w
przedziale 165.2 (rejon Januszkowice - Lesiany) do ok. 219.4 m n.p.m. (rejon wsi Oleszka).

Pod  względem  geologicznym  Gmina  Zdzieszowice  zlokalizowana  jest  w  strefie  granicznej
trzeciorzędowego zapadliska przedkarpackiego, tzw. rowu tektonicznego Kędzierzyna i zrębu Góry
Św. Anny.
Utwory geologiczne, które wykształciły się na terenie gminy to:

osady środkowego triasu- wapienie i margle tzw. warstw gogolińskich, warstw górażdżańskich,
warstw terebratulowych i karchowickich (w rejonie wsi Jasiona, Oleszka),
osady  dolnego  triasu-  pstry  piaskowiec  w  postaci  iłowców i  piaskowców wiśniowych  tzw.
warstw  świerklanieckich,  wapieni  i  dolomitów,  margli,  gipsów  i  anhydrytu  oraz
dolnokarbońskich szarogłazów i łupków szarogłazowych, silnie pofałdowanego i zaburzonego,
osady kredowe- piaskowców, margli, margli ilastych i wapieni występują szczątkowo w strefie
wierzchołkowej Góry Św. Anny,
osady czwartorzędowe- osady glacjalne, fluwioglacjalne i fluwialne oraz pokrywy lessowe.



Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”

Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy
Strukturę przestrzenną Gminy Zdzieszowice charakteryzują:

• stosunkowo duże obszary użytków czysto rolnych,
• niski stopień zalesienia,
• zabudowa zagrodowa i jednorodzinna na terenach wiejskich oraz wielorodzinna na terenach

miejskich,
• przebieg dróg kolejowych i drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym.

4.2. Ocena stanu środowiska

Wody powierzchniowe
Gmina  Zdzieszowice  pod  względem  hydrograficznym  w  całości  położona  jest  w  zlewniach
cząstkowych potoków Anka, Padół, Cegielnia oraz w zlewni bezpośredniej rzeki Odra. 
Głównym ciekiem powierzchniowym na terenie Gminy Zdzieszowice jest rzeka Odra, przepływająca z
południowego – wschodu na północny – zachód. Odra na tym odcinku jest spławna, wykorzystywana
do transportu wodnego. Uzupełnieniem systemu rzecznego jest ciek wodny „potok Anka” i  „potok
Cegielnia”, rzeka Łącka Woda oraz bezimienne potoki i rowy melioracyjne. 
Potok  Anka jest  prawym dopływem Odry.  Całkowita  jego  długość  wynosi  4 030 m.  Jest  ciekiem
częściowo uregulowanym. Potok Cegielnia jest prawostronnym dopływem Odry. Całkowita długość
cieku wynosi 4400 m. Jest on uregulowany na całej długości.
Z wód powierzchniowych stojących ważnym elementem są liczne stawy oraz fragmenty starorzecza
Odry.  Powierzchnia  większości  stawów  jest  niewielka.  Największy  staw  zlokalizowany  jest  w
Januszkowicach, nad którym znajduje się ośrodek żeglarski.

Wody podziemne
Na terenie gminy Zdzieszowice wody podziemne występują w kilku poziomach w utworach triasu,
trzeciorzędu  i  czwartorzędu.  W ich  obrębie  wydzielonych  zostało  kilka  zbiorników wodonośnych,
a największe znaczenie posiadają zbiorniki:

triasowe  – wykształcone w utworach dolnego i  środkowego pstrego piaskowca – zbiornik
„Opole”  oraz  w  utworach  triasu  środkowego  (wapienia  muszlowego)  –  zbiornik  „Opole”
i „Grotowice – Krupski – Młyn”
trzeciorzędowe  –  wykształcone  w  utworach  piaszczystych  w  środowisku  kompleksów
utworów  ilastych,  budujące  sarmacki  zbiornik  trzeciorzędowy  rejonu  Zdzieszowice  –
Kędzierzyn – Blachownia, w obrębie którego istotną rolę w zasilaniu odgrywa czwartorzędowa
rynna erozyjna Kędzierzyn – Koźle - Rudy
czwartorzędowe  – związane z utworami piaszczysto –  żwirowymi pochodzenia rzecznego
doliny Odry, tworzącego poziom górny, powszechny na tym obszarze oraz w obrębie poziomu
dolnego, związanego z doliną kopalną Kędzierzyn – Koźle – Rudy.

Z  uwagi  na  przewodność  hydrauliczną,  wydajność  potencjalną  studni  oraz  ryzyko  zagrożenia
zasobów wodnych, na obszarze gminy wyodrębnia się - zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną A.
Kleczkowskiego – 3 (z 13 na terenie województwa) Główne Zbiorniki  Wód Podziemnych (GZWP)
zakwalifikowane  do  obszarów  wymagających  specjalnej  ochrony  (w  pierwotnej  nomenklaturze
zwanymi obszarami wymagającymi najwyższej (ONO) bądź wysokiej ochrony (OWO). Łączne zasoby
dyspozycyjne tych zbiorników oszacowano w latach dziewięćdziesiątych na 411 tys. m3 /d (150 mln
m3 /rok). Są to zbiorniki:

• GZWP  nr  332  Subniecka  Kędzierzyńsko  –  Głubczycka  z  rynną  czwartorzędową
Kędzierzyn – Koźle – Rudy
• GZWP nr 333 Opole – Zawadzkie
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• GZWP nr 335 zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie.

Walory przyrodnicze gminy

Lasy
W Gminie Zdzieszowice lasy wraz z gruntami leśnymi zajmują ok. 14 % powierzchni gminy. Wskaźnik
lesistości gminy jest niższy od przeciętnej lesistości powiatu (23,8%), województwa (25,5%) i kraju
(27,5%).
Grunty  Lasów Państwowych  zajmują  824,8  ha  i  podlegają  Nadleśnictwu  Strzelce  Opolskie,  lasy
należące do właścicieli prywatnych zajmują 150,5 ha. 
Rozmieszczenie  terenów  leśnych  na  obszarze  gminy  jest  nierównomierne.  Skupiają  się  one
generalnie w północno – wschodniej części, na północ od linii kolejowej Opole – Kędzierzyn – Koźle.
Kompleksy leśne występują w trzech głównych kompleksach na południe od wsi Jasiona, na południe
od wsi Oleszka (fragment kompleksów leśnych Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny z rezerwatem
przyrody „Lesisko”) oraz na północny wschód od Zdzieszowic (kompleks lasów ochronnych Zakładów
Koksowniczych w Zdzieszowicach). 
W strukturze siedliskowej lasów dominują  siedliska borowe, mieszane,  świeże i lasowe, wyżynne,
jedynie lokalnie w rejonie wsi Jasiona siedliska olsowe, z rozwiniętymi zbiorowiskami łęgów jesionowo
– olszowych, a na obszarze rezerwatu „Lesisko” siedliska lasu wyżynnego, ze zbiorowiskami kwaśnej
buczyny  niżowej  i  kwaśnej  buczyny  niżowej.  W  strukturze  gatunkowej  dominują  gatunki  iglaste
(sosna,  świerk),  ze  znacznym  udziałem  drzewostanów  liściastych,  głównie  buka  i  dębu
szypułkowego. Pod względem struktury wiekowej są  to drzewostany stosunkowo młode i  średnie.
Łączna powierzchnia lasów ochronnych na terenie gminy wynosi ok. 202.7 ha i wynika ze znacznego
udziału  uszkodzeń  drzewostanów  na  skutek  uszkodzeń  przemysłowych.  Powierzchnia  lasów
uszkodzonych wynosi ok. 355.28 ha.

Zbiorowiska roślinne
Szata  roślinna  gminy  wykazuje  silną  synantropizację,  z  dominacją  zbiorowisk  nieleśnych,
segetalnych, związanych z gruntami ornymi (46,5 %) i łąkowymi (9,5%). Jedynie niewielkie fragmenty
leśne położone w obrębie rezerwatu „Lesisko” (Park Krajobrazowy Góra  Św. Anny) oraz obszaru
chronionego  krajobrazu  Łęgu  Zdzieszowickiego  należą  do  obszarów  cennych  pod  względem
geobotanicznym, a na ich obszarze wykształciły się i zachowały zbiorowiska oraz gatunki o wysokich
walorach przyrodniczych.
Na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  udokumentowano  występowanie  stanowisk  roślin  rzadkich
i chronionych m.in.:

dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis L)
wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.)
bluszcz pospolity (Hedera helix L.)
barwinek pospolity (Vinca minor L.)
litera jajowata (Litera ovata)
lilia złotogłów (Lilium martagon L.)

Do roślin objętych ochroną częściową na terenie Gminy Zdzieszowice należą:
kalina koralowa (Viburnum opulus L.)
centuria pospolita (Centaurium erythraea Rafn)
kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.)
konwalia majowa (Convallaria majalis L.)
przytulia wonna (Galium odoratum)
kruszyna pospolita (Frangula alnus Mill.)
pierwiosnek lekarski (Primula veris L.)
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Rośliny rzadkie i zagrożone wymarciem reprezentowane są na terenie Gminy przez takie gatunki jak: 
przegorzan kulisty (Echinops sphaerocephalus L.)
przytulia okrągłolistna (Galium rotundifolium L.)
krwawnik panoński Scheele
wyka leśna (Vicia sylvatica)
dziki bez (Sambucus L.)

Obszary przyrodniczo cenne
Według  koncepcji  krajowej  sieci  ekologicznej  ECONET  –  PL  przez  teren  Gminy  Zdzieszowice
przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym 19M – Górnej Odry oraz występuje
obszar węzłowy o znaczeniu krajowym 14K – Góra Świętej Anny.
Dolina Odry tworzy ciąg terenów wodno-błotnych, rozciągających się  z  mniejszymi lub większymi
przerwami od północnych Czech do Północnej  Polski,  ciągnąc się  również  wschodnimi  granicami
Niemiec. Jest zatem strukturą przyrodniczą o znaczeniu międzynarodowym, zwłaszcza w zakresie
migracji elementów florystycznych i faunistycznych z terenów górskich.
Góra Świętej Anny stanowi  jednostkę  ponad ekosystemową, wyróżniającą  się  z otoczenia znaczną
różnorodnością gatunkową, krajobrazową i kulturową. Obszar ten stanowi element zasilający system
przyrodniczy województwa.

Obszary NATURA 2000

Góra Świętej Anny PLH160002

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I

Nazwa siedliska                                                                                                                                 % pokrycia  
Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion 
septentrionalis- Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi 
stanowiskami storczyków 5,00 
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 2,00
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 2,00
Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati 1,00
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 3,00
Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis 0,10
Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 0,00
Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 19,00
Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 15,00
Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) 2,00
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 1,00

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU
Klasy siedlisk                                                                                              % pokrycia  
grunty orne 49,00 %
lasy iglaste 4,00 %
lasy liściaste 24,00 %
lasy mieszane 11,00 %
łąki i pastwiska 2,00 %
miejsca eksploatacji odkrywkowej 0,00 %
sady i plantacje 2,00 %
tereny budowlane 2,00 %
tereny luźno zabudowane 1,00 %
tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych 3,00 %
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złożone systemy upraw i działek 2,00 %

OPIS OBSZARU
Obszar  wyniesienia  Garbu  Chełmu  z  wychodniami  wapieni  i  dolomitów  środkowego  triasu.  Od
południa opadający stromo zdenudowanym uskokiem tektonicznym, od północy łagodnie zanurzający
się  pod  utworami  polodowcowymi.  Garb  jest  najdalej  na  zachód  wysuniętą  częścią
środkowotriasowego  progu  strukturalnego  (kuesty).  Z  trzech  stron  otoczony  terenami  nizinnymi
stanowi  wyraźną  kulminację  w  krajobrazie.  Rzeźba  Chełmu  należy  do  form  krawędziowych,
ukształtowanych w trzeciorzędzie i zmodyfikowanych przez morfologię czwartorzędową, a zwłaszcza
dwukrotne nasunięcie się i regresję lodowca oraz procesy eolicznej akumulacji lessów i ich erozji.
Garb jest rozczłonkowany na szereg wyniesień oddzielonych suchymi dolinkami i obszarami zrównań.
W wierzchołkowej  jego  części,  w obrębie  wychodni  skał  węglanowych  rzeźba  krasowa,  z  lejami,
misami i studniami krasowymi, wywierzyskami, wychodniami skalnymi, niewielkimi wnękami i grotami.
Kulminację garbu stanowi nek wulkaniczny na Górze Św. Anny - 404 m n.p.m. Wśród obszarów o
najwyższych walorach przyrodniczych dominującymi formami pokrycia terenu są
lasy,  w większości  reprezentujące  3  fitosocjologiczne odmiany buczyn.  Znaczący  udział  osiągają
murawy kserotermiczne, zarośla okrajkowe oraz ekstensywnie użytkowane łąki, w tym eutroficzne.
Uzupełnieniem  są  wychodnie  skał  węglanowych  oraz  źródliska  wraz  ze  specyficzną  dla  nich
roślinnością  zielną  i  wysoką.  Spośród  form  intensywniejszego  zagospodarowania  przestrzeni
dominują grunty orne, tworzące z ekosystemami o dużej naturalności, mozaikę krajobrazową.

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE
Obszar ważny w skali regionalnej dla zachowania bioróżnorodności, a zwłaszcza dla priorytetowych
muraw  kserotermicznych  (zajmujących  w  obszarze  znaczące  powierzchnie).  Występuje  tu  11
rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z czego największą powierzchniowo
reprezentację  osiągają  kwaśne oraz żyzne buczyny. Dobrze reprezentowane są  też  ekstensywnie
użytkowane niżowe i górskie łąki, ciepłolubne buczyny storczykowe, a także podmokłe łąki kalcyfilne i
eutroficzne.  Stwierdzono  występowanie  2  gatunków  ssaków  z  Załącznika  II  Dyrektywy  Rady
92/43/EWG. Na terenie ostoi występuje ponadto około 40 gatunków roślin chronionych w Polsce oraz
około 40 gatunków uznawanych za rzadkie lokalnie. Gatunki wymienione w p. 3.3. z motywacją D to
gatunki prawnie chronione w Polsce.

ZAGROŻENIA
Działalność gospodarcza człowieka - eksploatacja odkrywkowa wapieni, brak czynnej ochrony muraw
kserotermicznych  prowadzący  do  ich  powolnego  zarastania,  intensywna  penetracja  ludzka,
szczególnie w granicach parku krajobrazowego "Góra Św. Anny" i rezerwatów przyrody.

STATUS OCHRONY
Obszar w większości położony na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny (5780 ha; 1988) z
rezerwatami przyrody: Ligota Dolna (4,90 ha; 1959), Lesisko (46,95 ha; 1997), Boże Oko (57,31 ha;
1997), Grafik (27,66 ha; 1997), Góra Św. Anny (2,69 ha; 1971), Biesiec (24,46 ha; 2001).

Obszary chronionego krajobrazu
W południowej części Gminy Zdzieszowice znajduje się fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Łęg  Zdzieszowicki”.  Łęg  Zdzieszowicki  to  unikatowa  na  Opolszczyźnie  enklawa  lasu  łęgowego.
Drzewostan składa się głównie z jesionów, olch i dorodnych dębów. Bardzo dobrze rozwinięta jest
warstwa  krzewów:  czeremchy,  jarząba  oraz  kruszyny.  Ważnym  i  charakterystycznym elementem
obszaru jest, jedno z dwóch w województwie opolskim, stanowisko skrzypu olbrzymiego. 
Łęg Zdzieszowicki według systemu CORINE (Dyduch – Falniowska, 1999) stanowi ostoję przyrody o
znaczeniu europejskim: nr 511 Dolina Odry między Koźlem a Krapkowicami.
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Park krajobrazowy
W północnej części gminy zlokalizowany jest fragment Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”.
Całkowita powierzchnia parku wynosi 5051,0 ha, a powierzchnia strefy ochronnej parku 6374,0. Park
ten,  typu  wyżynnego,  położony  jest  w  środkowo  –  wschodniej  części  województwa  opolskiego  i
obejmuje najdalej wysunięty na zachód fragment Wyżyny Śląskiej. Park zapewnia ochronę masywu
Chełmu wraz z licznymi dolinami i wąwozami, wywierzyskami skalnymi i misami krasowymi. W parku
zarejestrowano około 400 gatunków roślin naczyniowych, z czego 20 jest objętych ochroną prawną.
Na  terenie  parku  w  części  obejmującej  Gminę  Zdzieszowice  występują  zespoły  leśne  (łęgu
jesionowo-olszowego na niewielkich obszarach, głównie na podmokłych terenach źródliskowych koło
Jasiony,  żyznej  buczyny  sudeckiej,  kwaśnej  buczyny  niżowej),  zespoły  zaroślowe  (ligustru
pospolitego i śliwy tarniny w okolicach Oleszki, zespół bzu na skrajach lasu i dróg leśnych oraz zespół
podagrycznika  pospolitego  i  lepiężnika  różowego  w  rezerwacie  „Lesisko”,  zespołu  wyki  leśnej  i
zaroślowej przy drogach leśnych między Ligotą Dolną i Oleszką) oraz zespoły łąkowe w postaci łąki
trzęślicowej w dolinach cieków w okolicy Jasionej).

Rezerwaty przyrody
Na terenie Gminy Zdzieszowice w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Żyrowa zlokalizowany jest rezerwat
„Lesisko”. Powierzchnia rezerwatu wynosi 46,95 ha, w tym gruntu leśnego 46,22 ha. Przedmiotem
ochrony jest starodrzew bukowy, występujący w odmianie kwaśnej buczyny niżowej i żyznej buczyny
sudeckiej.  Do  roślin  chronionych  obecnych  w rezerwacie  zalicza  się:  kopytnik  pospolity,  bluszcz
pospolity,  konwalia majowa, a do gatunków rzadkich: narecznica szerokolistna, przetacznik górski
oraz żywiec dziewięciolistny. Las ten wykształcił się w głębokim wąwozie krasowym w specyficznych
warunkach mikroklimatycznych gwarantujących dużą wilgotność i dobry rozkład materii organicznej,
co tłumaczy bujny rozwój roślinności i wykształcenie tego właśnie zespołu.

Użytki ekologiczne
Na terenie Gminy Zdzieszowice użytki ekologiczne nie występują.

Pomniki przyrody
Na obszarze Gminy Zdzieszowice ochroną  objęty  został  1  pomnik  przyrody ożywionej  w postaci
dwóch drzew: klon jawor oraz lipa drobnolistna. Pomnik zlokalizowany jest na terenie parku we wsi
Żyrowa.

Projektowane formy ochrony przyrody
Proponuje  się  sporządzenie  dokumentacji  przyrodniczej  i  ewentualne  objęcie  ochroną  prawną
następujących  wyróżniających  się  obiektów  przyrodniczych  i  terenów,  nadając  im  statut
następujących form ochrony przyrody:

Użytek ekologiczny „Źródlisko Jasiona” – położony na wschód od wsi Zakrzów, o powierzchni
6,0 ha. Proponuje się objąć ochroną wywierzysko oraz początkowy odcinek źródła, a także
fragment lasu – łęgu jesionowo – olszowego. 
Użytek ekologiczny „Oleszka” – położony na wschód od wsi Oleszka, o powierzchni 30,0 ha.
Proponuje się objąć  ochroną murawę kserotermiczną na skraju lasu, która obejmuje swym
zasięgiem wyrobiska po nieczynnym kamieniołomie wapienia. 
Pomniki  przyrody:  Miłorząb dwuklapowy,  Kasztan jadalny,  5 drzew – Buk pospolity  i  Klon
jawor w miejscowości Żyrowa. 
Drzewa o kryteriach pomników przyrody - cenne ze względów naukowych i ekologicznych,
rosnące w granicach rezerwatów przyrody: 10 drzew – Buk pospolity, rosnących na terenie
rezerwatu „Lesisko”, w miejscowości Żyrowa. 
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Formy i obiekty przyrody nieożywionej: „Dolina krasowa z ponorem” – pole dawnego PGR
„Leśnik”,  studnia krasowa i  uwał  –  około 800 m na północ od miejscowości  Żyrowa,  głaz
narzutowy w Żyrowej, początek drogi do Oleszki, początek drogi Żyrowa – Oleszka i drogi
Oleszka – Ligota Dolna,
Obszar Natura 2000 „Łęg Zdzieszowicki”.

Łęg Zdzieszowicki PLH16_07 
(miasto 86,695ha, obszar wiejski 20,470ha),

Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Nazwa siedliska                                                                                                                                 % pokrycia  
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 2,91
Zalewane muliste brzegi rzek 0,01
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 0,02 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 1,89
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 71,17

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU:

Klasy siedlisk                                                       % pokrycia  
Lasy liściaste 75%
Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) 2%
Siedliska rolnicze (ogólnie) 9%
Wody śródlądowe (stojące i płynące) 14%

OPIS OBSZARU
Kompleks dobrze zachowanych, lecz nieco grądowiejących łęgów jesionowo-wiązowych nad Odrą.
Jedyny taki zachowany kompleks w tej części doliny Odry. Ostoja zlokalizowana jest na terenach
zalewowej doliny Odry na najniższych terasach holoceńskich. W pokrywie geologicznej i  glebowej
dominują ciężkie mady. Lokalnie występują namuły. W obrębie ostoi zlokalizowane są starorzecza
Odry znajdujące się w różnych stadiach rozwoju geomorfologicznego i sukcesji ekologicznej.

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE
Ważna  ostoja  lasów  łęgowych  i  grądów  połęgowych,  charakterystyczny  krajobraz  doliny  Odry,
największy płat lasu łęgowego na pd. od Opola.

ZAGROŻENIA
Uchylenie zalewów wodami rzecznymi, zmiany reżimu Odry.

STATUS OCHRONNY
Fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Łęg Zdzieszowicki (600,0 ha; 1988).
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Rysunek  1.Lokalizacja  istniejących  i  projektowanych form ochrony przyrody względem położenia
gminy Zdzieszowice
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Fauna
Obszar gminy cechuje się silnym przekształceniem ekosystemów, w związku z czym wysokie walory
faunistyczne zachowane zostały fragmentarycznie na obszarze Parku Krajobrazowego „Góra Św.
Anny”, na obszarze chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” oraz w otoczeniu remiz śródpolnych i
zbiorników wodnych.
Obszar Parku Krajobrazowego cechuje się występowaniem największych, zadomowionych w latach
70-tych jeleni i dzików, sarny leśnej i polnej, lisów, borsuków, kun leśnych i domowych, jeży, kretów.
Sukcesywnemu spadkowi podlega jednak populacja zajęcy. Spośród populacji ptaków stwierdza się
tutaj  ok.  50 gatunków, a na szczególne wyróżnienie zasługują  zagrożone ptaki  drapieżne, w tym
myszołowy, jastrzębie, pustułki. Licznie reprezentowane są dzięcioły, sowy, przepiórki, kuropatwy. Na
obszarze parku słabo reprezentowane są płazy i gady, występuje tutaj jednak gatunki żmii, gniewosza
plamistego, jaszczurek i padalca. Występuje tutaj również większość spośród 16 gatunków płazów.
Dolina  rzeki  Odry  na  odcinku  objętym  ochroną  w  postaci  obszaru  chronionego  krajobrazu  „Łęg
Zdzieszowicki” jest wyraźnie przekształcona (prawy brzeg), co doprowadziło do znacznego zubożenie
świata  fauny,  jednak  strona  lewobrzeżna,  zalesiona,  cechuje  się  bogactwem  gatunków,
w szczególności  awifauny.  Do  najważniejszych  gatunków  awifauny,  występujących  na  Obszarze
Chronionego Krajobrazu w części gminy Zdzieszowice, spośród 81 występujących gatunków zaliczyć
należy  zimorodka,  świerszczaka  i  strumieniówkę.  Wśród  ichtiofauny  rzeki  Odry,  jej  starorzeczy  i
zawodnionych wyrobisk, na szczególną uwagę zasługuje kleń, płoć, jaź, karaś.

Gleby
Pod względem typologicznym dominują gleby brunatne i mady rzeczne, stanowiące łącznie około 79
% użytków rolnych. Mniejszy odsetek stanowią rędziny brunatne (7%), gleby pseudobielicowe (6,6%),
gleby organiczne (4,8%) i czarne ziemie (2,5). Wytworzenie się określonych profilów glebowych oraz
ich przydatność  rolnicza pozostaje w ścisłym związku z budową  geologiczną  i  morfologią  danego
obszaru.  Lokalne  warunki  przyrodnicze  powodują,  że  gleby  gminy  Zdzieszowice zaliczają  się  do
jednych z najsłabszych na obszarze województwa opolskiego.

Zasoby kopalin
Gmina  Zdzieszowice  należy  do  obszarów  o  stosunkowo  ubogiej  bazie  surowców  mineralnych.
Budowa  geologiczna  gminy  wskazuje  na  wyraźną  dominację  kruszyw  naturalnych,  związanych
z osadami rzecznymi doliny Odry oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej, związanej z utworami
gliniastymi, lodowcowymi.
Na  obszarze  gminy  udokumentowane  są  aktualnie  3  złoża  kopalin.  Są  to  dwa  złoża  kruszywa
naturalnego: „Krępna” i  „  Januszkowice – Lesiany” oraz jedno złoże surowców skalnych ceramiki
budowlanej „Krępna II”. Ponadto 4 złoża zostały wykreślone z Bilansu Zasobów. Są to złoża kruszywa
naturalnego: „Rozwadza”, „Zdzieszowice”, „Januszkowice – Otok” i „Januszkowice”. Wszystkie złoża
kruszywa  naturalnego  zbudowane  są  z  piasków  i  żwirów  fluwioglacjalnych.  Jest  to  surowiec
przeznaczony dla potrzeb budownictwa. 

Pole elektromagnetyczne
Na terenie Gminy Zdzieszowice występują następujące źródła emitujące pola elektromagnetycznego:

linie energetyczne wysokiego napięcia,
stacje transformatorowe,
stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej,
stacje linii radiowych wraz z nadajnikiem.



ł ś „ ŚPrognoza oddzia ywania na rodowisko projektów Programu Ochrony rodowiska i Planu Gospodarki
ą ”Odpadami dla Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 z perspektyw  na lata 2013-2016

4.3. Potencjalne  zmiany  stanu  środowiska  w przypadku  braku  realizacji
projektów 
Wszystkie  działania  zaproponowane  do  realizacji  w  ramach  Programu  Ochrony  Środowiska  dla
Gminy Zdzieszowice mają  z założenia na celu poprawę  stanu środowiska na terenie gminy i  tym
samym  pozytywnie  wpływać  będą  na  zdrowie  człowieka.  W  związku  z  rozwojem gospodarczym
regionu,  wzrostem  inwestycji  przemysłowych  i  poziomu  konsumpcji,  zwiększającą  się  presją  na
obszary cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce brak
realizacji  zapisów Programu prowadzić  będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów
środowiska. 
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Zdzieszowice: 

pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym
wytwarzaniem ścieków, 

postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa, 
utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów, 
degradacja walorów krajobrazu, 
zwiększającą  się  liczba  mieszkańców  narażonych  na  ponadnormatywne  natężenie

hałasu, 
zwiększającą  się  liczba  mieszkańców  narażonych  na  promieniowane

elektromagnetyczne.
W przypadku gdy Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice nie zostanie wdrożony,
negatywne trendy będą się pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu
jest więc konieczna. 

Celem projektu  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy  Zdzieszowice  jest  wdrożenie  na  terenie
gminy systemu gospodarki odpadami, który będzie zgodny z KPGO 2010 i innym dokumentami z
tego zakresu. 
Nie  wdrożenie  założeń  planu  spowoduje  dalsze  pogarszanie  się  stanu  środowiska,  pogłębiając
istniejące już niekorzystne oddziaływania. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku
realizacji założeń projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice są następujące: 

zwiększona  emisja  pyłów i  gazów  do  atmosfery,  pogorszenie  jakości  powietrza,  wód
powierzchniowych i podziemnych, gleby, straty w bioróżnorodności – wynik powstawanie „dzikich
wysypiska  śmieci”,  spalanie  odpadów w  paleniskach  domowych,   niewłaściwie  postępowanie
z odpadami zawierającymi azbest, 

niszczenie zasobów leśnych – występowanie „dzikich wysypisk odpadów”, 
negatywne  oddziaływanie  na  wszystkie  komponenty  środowiska  –  niewłaściwe

postępowanie z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi. 
Taki stan środowiska będzie negatywnie wpływał na zdrowie i standard życia ludzi. 
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5.  OKREŚLENIE,  ANALIZA I  OCENA STANU ŚRODOWISKA NA
OBSZARACH  OBJĘTYCH  PRZEWIDYWANYM  ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM

5.1. Wody powierzchniowe
Na podstawie wyników badań przeprowadzanych przez WIOŚ w Opolu w 2007r., dokonano ogólnej
oceny wód rzeki Łącka Woda. Rzeka Łącka Woda w badanym zakresie zalicza się do wód III klasy
(wody zadowalającej jakości).

5.2. Wody podziemne
W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadzał badania jakości
wód  w  dwóch  punktach  pomiarowo-kontrolnych  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice.  Jakość  wód
podziemnych  pobranych  z  punktów  pomiarowo-  kontrolnych  zakwalifikowano  do  III  klasy  (wody
zadowalającej  jakości).  W  wyżej  wymienionych  przekrojach  jednolitej  części  wód  podziemnych
wskaźnikami, jakie dyskwalifikowały wodę jako zdatną do spożycia były mangan i żelazo.

5.3. Powietrze atmosferyczne
Na terenie  Gminy  Zdzieszowice  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  w Opolu  prowadzi
bezpośredni monitoring powietrza poprzez: pięć stacji lokalnych, trzy stacje pasywne, jedną stację
manualną i jedną stację automatyczną. 

W  wyniku  przeprowadzonej  oceny  jakości  powietrza  strefę  krapkowicko-strzelecką  dla  kryterium
oceny  zdrowia  w  2008r.  zakwalifikowano  do  klasy C pod  względem zanieczyszczenia  powietrza
pyłem zawieszonym PM10 i  ozonem oraz do klasy  B pod względem zanieczyszczenia powietrza
benzenem.  W związku  z  tym,  dla  zanieczyszczeń  zaklasyfikowanych  do  klasy C wymagane  jest
opracowanie „Programu Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych.
W przypadku kryterium ochrony roślin, strefa krapkowicko-strzelecka uzyskała wynikową klasę C, co
oznacza pogorszenie ze względu na poziom ozonu O3 w porównaniu do lat 2005-2006) i podobnie
potrzebę opracowania specjalnego programu w tym zakresie.
W  roku  2008  nastąpiło  pogorszenie  jakości  powietrza  w  strefie  krapkowicko-strzeleckiej  pod
względem stężenia benzenu i pyłu zawieszonego PM10 w stosunku do jakości powietrza z 2007r. dla
tej strefy. 

5.4. Hałas
Na terenie Gminy Zdzieszowice nie były prowadzone pomiary emisji hałasu przemysłowego. 
Pomiary hałasu wykonywane są na obszarze województwa opolskiego przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony  Środowiska  w  razie  ewentualnych  skarg  mieszkańców  lub  zgodnie  z przyjętym  planem
kontroli zakładów.
Na terenie gminy nie były w ostatnich latach prowadzone badania natężenia ruchu i wywołanego
przez niego hałasu komunikacyjnego. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzonego na terenie
województwa opolskiego  przez  Generalną  Dyrekcję  Dróg  Krajowych  i Autostrad  Oddział  w Opolu
corocznie wykazują, że dla tego typu dróg - SDR wykazuje wartość systematycznie rosnącą.
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5.5. Pole elektromagnetyczne
Na  terenie  gminy  powstało  wiele  stacji  bazowych  i  przekaźników  GSM  największych  polskich
operatorów ERA GSM, PLUS GSM i ORANGE GSM (wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci
GSM  na  stan  środowiska  przyrodniczego  według  wyników  badań  wykonywanych  na  potrzeby
inwestorów określany jest jako nieistotny). 
Na terenie Gminy Zdzieszowice w 2008 roku nie był zlokalizowany żaden z punktów pomiarowych
PEM.

5.6. Zasoby przyrodnicze
Według  koncepcji  krajowej  sieci  ekologicznej  ECONET  –  PL  przez  teren  Gminy  Zdzieszowice
przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym 19M – Górnej Odry oraz występuje
obszar węzłowy o znaczeniu krajowym 14K – Góra Świętej Anny.
Dolina Odry tworzy ciąg terenów wodno-błotnych, rozciągających się  z  mniejszymi lub większymi
przerwami od północnych Czech do Północnej  Polski,  ciągnąc się  również  wschodnimi  granicami
Niemiec. Jest zatem strukturą przyrodniczą o znaczeniu międzynarodowym, zwłaszcza w zakresie
migracji elementów florystycznych i faunistycznych z terenów górskich.
Góra Świętej Anny stanowi  jednostkę  ponad ekosystemową, wyróżniającą  się  z otoczenia znaczną
różnorodnością gatunkową, krajobrazową i kulturową. Obszar ten stanowi element zasilający system
przyrodniczy województwa.
Szata  roślinna  gminy  wykazuje  silną  synantropizację,  z  dominacją  zbiorowisk  nieleśnych,
segetalnych, związanych z gruntami ornymi (46,5 %) i łąkowymi (9,5%). Jedynie niewielkie fragmenty
leśne położone w obrębie rezerwatu „Lesisko” (Park Krajobrazowy Góra  Św. Anny) oraz obszaru
chronionego  krajobrazu  Łęgu  Zdzieszowickiego  należą  do  obszarów  cennych  pod  względem
geobotanicznym, a na ich obszarze wykształciły się i zachowały zbiorowiska oraz gatunki o wysokich
walorach przyrodniczych.
Na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  udokumentowano  występowanie  stanowisk  roślin  rzadkich
i chronionych m.in.:

dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis L)
wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.)
bluszcz pospolity (Hedera helix L.)
barwinek pospolity (Vinca minor L.)
litera jajowata (Litera ovata)
lilia złotogłów (Lilium martagon L.)

Do roślin objętych ochroną częściową na terenie Gminy Zdzieszowice należą:
kalina koralowa (Viburnum opulus L.)
centuria pospolita (Centaurium erythraea Rafn)
kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.)
konwalia majowa (Convallaria majalis L.)
przytulia wonna (Galium odoratum)
kruszyna pospolita (Frangula alnus Mill.)
pierwiosnek lekarski (Primula veris L.)

Rośliny rzadkie i zagrożone wymarciem reprezentowane są na terenie Gminy przez takie gatunki jak: 
przegorzan kulisty (Echinops sphaerocephalus L.)
przytulia okrągłolistna (Galium rotundifolium L.)
krwawnik panoński Scheele
wyka leśna (Vicia sylvatica)
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dziki bez (Sambucus L.)

5.7. Powierzchnia ziemi
Wśród gruntów ornych udział gleb dobrych, będących w II i III klasie bonitacyjnej wynosi zaledwie
16,94 %. Gleby średnie IV klasy bonitacyjnej to 29,33 % ogółu, zaś gleby słabe i bardzo słabe V i VI
klasy  bonitacyjnej  stanowią  aż  53,73  %.  Natomiast  udział  użytków  zielonych  (łąki  i pastwiska)
będących w II i III klasie bonitacyjnej wynosi 22,85 %, w IV klasie – 59,89 %, zaś najsłabsze V i VI
klasy to 17,26 % ogółu.
Powyższe  uwarunkowania  decydują,  że  głównym  kierunkiem  w  produkcji  rolniczej  jest  uprawa
roślinna,  dostosowana  do  potrzeb  produkcji  zwierzęcej,  na  potrzeby  ludności  i  przemysłu
przetwórczego oraz hodowla zwierząt. W strukturze zasiewów dominującą pozycję zajmują zboża –
87,9% (głównie pszenica i żyto), co niekorzystnie wpływa na płodozmian.
Z  ostatnich  przeprowadzonych  przez  Stacje  Chemiczno-  Rolniczą  w  Opolu  badań  kwasowości  i
potrzeb wapnowania wynika, że gleby Gminy Zdzieszowice cechują się wartościami umiarkowanymi,
nie odbiegającymi w zasadniczy sposób od wartości odnotowywanymi na terenie powiatu i w całym
województwie.  Jedynie  w  zakresie  zawartości  magnezu,  gleby  gminy  Zdzieszowice  cechują  się
mniejszą zawartością (związane jest to z większym udziałem węglanów i dolomitów w budowie skał
macierzystych gleb).
W Gminie Zdzieszowice dominują gleby o odczynie obojętnym (40%), na drugim miejscu plasują się
gleby o odczynie lekko-kwaśnym (27,3%), na trzecim o odczynie zasadowym (19%), a najmniejszy
odsetek gleb stanowią gleby o odczynie kwaśnym (12%) i bardzo kwaśnym (1,7%).
Badania  na  zawartość  w  gruntach  ornych  metali  ciężkich  na  terenie  województwa  opolskiego
wykonane zostały  w latach  1992 –  97  na  zlecenie  ówczesnego Ministra  Rolnictwa i  Gospodarki
żywnościowej, przez Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Na obszarze Gminy
Zdzieszowice badania przeprowadzone zostały w 11 punktach pomiarowych. Obserwowane wartości
stężeń kadmu, ołowiu, niklu, miedzi, cynku są niższe od wartości dopuszczalnych ujętych w zgodnie z
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby
oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, Poz. 1359). 

6.  OKREŚLENIE,  ANALIZA  I  OCENA  ISTNIEJĄCYCH
PROBLEMÓW  OCHRONY  ŚRODOWISKA  ISTOTNYCH  Z
PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGYCH DOKUMENTU, W
SZCZEGÓLNOŚCI  DOTYCZĄCYCH  OBSZARÓW
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE

6.1. Wody powierzchniowe i podziemne
6.1.1. Wody powierzchniowe
Jakość  wód  na  obszarach  zabudowanych,  a  szczególnie  wiejskich  jest  niewłaściwa,
stanowiąc wynik nieprawidłowości w gospodarce ściekami.
Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią ziemi, stanowią źródło zanieczyszczeń wód
powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów zlewni obciążonych działalnością człowieka, stanowi
zanieczyszczenia obszarowe (główne źródło - mineralne nawożenie gleby, chemiczne środki ochrony
roślin, składowanie odpadów).
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6.1.2. Wody podziemne
Istotnym  elementem,  wpływającym  na  zagrożenie  jakości  wód  podziemnych  jest  nieprawidłowe
prowadzenie hodowli (gnojówka, gnojowica, wody gnojowe, soki kiszonkowe zawierają znaczne ilości
materii organicznej, która przy nieprawidłowym ujmowaniu może przedostawać się do potoków lub
infiltrować do wód podziemnych).
Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania, jak
również  przywrócenie  oraz  zachowanie  ich  naturalnej  jakości  dla  obecnych  i  przyszłych
użytkowników, a także zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach. 

Jakość  wód  na  obszarach  zabudowanych,  a  szczególnie  wiejskich  jest  niewłaściwa,
stanowiąc wynik nieprawidłowości w gospodarce ściekami.

Zagrożeniem dla wód może być:
brak kompleksowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, przepełnione szamba oraz

wylewanie gnojowicy na pola, 
źle  prowadzona gospodarka gnojowicą  i  gnojówką  w gospodarstwach rolnych  oraz

niekontrolowane stosowanie nawozów sztucznych,
"dzikie wysypiska".

6.2. Powietrze atmosferyczne
Emisja zanieczyszczeń na terenie Gminy Zdzieszowice występuje w postaci:

• emisji zorganizowanej (działalność przemysłowa, sektor komunalny)
• emisji niskiej (indywidualne źródła grzewcze)
• emisji komunikacyjnej

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Zdzieszowice
są  Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o., zlokalizowane na terenie miasta Zdzieszowice.
Jest  to  jedno  z  największych  na  terenie  województwa  źródeł  emisji  zanieczyszczeń  pyłowo  –
gazowych. Emisja zanieczyszczeń związana jest z funkcjonowaniem instalacji do wytwarzania ciepła i
energii oraz instalacji do wytwarzania koksu i węglopochodnych. 
Na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  emisja  ze  źródeł  niezorganizowanych  związana  jest
z funkcjonowaniem obiektów powierzchniowych i  emitorów, wprowadzających zanieczyszczenia do
powietrza  bez pośrednictwa przeznaczonych do tego środków technicznych  (spalanie  i czynności
techniczne na wolnym powietrzu). Należą do nich źródła indywidualne (kotłownie lokalne i ogrzewania
indywidualne), odpowiedzialne za niską emisje zanieczyszczeń.
Głównym nośnikiem energii na cele grzewcze i przemysłowe jest paliwo węglowe, na bazie którego
pokrywane jest 99 % potrzeb cieplnych miasta. Pozostała część potrzeb cieplnych pokrywana jest z
wykorzystaniem paliwa gazowego i w mniejszym stopniu oleju opałowego i biomasy.
Na obszarze Gminy Zdzieszowice źródłem emisji niezorganizowanej jest przyzakładowe składowisko
odpadów  energetycznych  oraz  przemysłowo  –  komunalna  oczyszczalnia  ścieków  Zakładów
Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. Do źródeł emisji niezorganizowanej zaliczyć należy również
procesy deflacyjne (wywiewanie) gruntów użytkowanych rolniczo. Z uwagi na lokalizację  obiektów
powierzchniowych (tereny zakładowe, oddalone od terenów zabudowy mieszkalnej) zjawisko to ma
charakter  lokalny  i  nie  wpływa  istotnie  na  kształtowanie  się  strumienia  emisji  oraz  standardy
jakościowe powietrza.

6.3. Hałas
Hałas przemysłowy
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Na terenie Gminy Zdzieszowice  hałas przemysłowy posiada znaczące znaczenie,  ze względu na
obecność  dużych zakładów przemysłowych.  W przypadku mniejszych zakładów istotna jest  coraz
większa  dostępność  nowoczesnych  technologii  ograniczających  natężenie  hałasu,  podczas
modernizacji zakładów stosowane są coraz sprawniejsze urządzenia, charakteryzujące się obniżoną
emisją hałasu. 
Pewną  uciążliwość  powodują  zakłady  rzemieślnicze  i  usługowe  zlokalizowane  blisko  zabudowy
o charakterze mieszkalnym.  Ich wpływ na ogólny klimat  akustyczny Gminy  Zdzieszowice nie  jest
znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez okolicznych
mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie,
ślusarskie, stolarskie i kamieniarskie. 

Hałas komunikacyjny
Przez teren Gminy Zdzieszowice przebiegają  będące źródłami  hałasu drogowego autostrada A4,
drogi wojewódzkie,  oraz  szereg  dróg  powiatowych  i gminnych,  łączących  Gminę  Zdzieszowice
z innymi ośrodkami. Występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza
znaczne  utrudnienia  dla  uczestników  ruchu  drogowego  i  uciążliwości  dla  terenów  otaczających.
Ocenia się, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego mogą występować
na terenach zabudowanych położonych wzdłuż dróg. 
Na terenie gminy  źródłem hałasu komunikacyjnego kolejowego jest   głównie przebiegająca przez
teren  gminy  magistralna  linia  kolejowa  państwowego  znaczenia  nr  136  (Opole  Groszowice  –
Kędzierzyn – Koźle), będąca jednocześnie częścią Europejskiego Szlaku Kolejowego E – 30.

6.4. Pole elektromagnetyczne
Na  terenie  gminy  powstało  wiele  stacji  bazowych  i  przekaźników  GSM  największych  polskich
operatorów  ERA  GSM  i  Plus  GSM  (wpływ  stacji  bazowych  i  przekaźników  sieci  GSM  na  stan
środowiska przyrodniczego według wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów określany
jest jako nieistotny). 

6.5. Zasoby przyrodnicze
Według  koncepcji  krajowej  sieci  ekologicznej  ECONET  –  PL  przez  teren  Gminy  Zdzieszowice
przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym 19M – Górnej Odry oraz występuje
obszar węzłowy o znaczeniu krajowym 14K – Góra Świętej Anny.
Dolina Odry jest zatem strukturą przyrodniczą o znaczeniu międzynarodowym, zwłaszcza w zakresie
migracji elementów florystycznych i faunistycznych z terenów górskich.
Góra Świętej Anny stanowi jednostkę  ponad ekosystemową, wyróżniającą  się  z otoczenia znaczną
różnorodnością gatunkową, krajobrazową i kulturową. Obszar ten stanowi element zasilający system
przyrodniczy województwa.
Na terenie Gminy ustanowiono szereg obszarowych i indywidualnych form ochrony przyrody. Także
kilka  cennych  przyrodniczo  obszarów  i  obiektów  przyrodniczych  pretenduje  do  objęcia  ochroną
prawną.
Na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  udokumentowano  występowanie  stanowisk  roślin  rzadkich
i chronionych  m.in.:dziewięćsił  bezłodygowy  (Carlina  acaulis  L),  wawrzynek  wilczełyko  (Daphne
mezereum L.), bluszcz pospolity (Hedera helix L.), barwinek pospolity (Vinca minor L.), litera jajowata
(Litera ovata), lilia złotogłów (Lilium martagon L.).
Do  roślin  objętych  ochroną  częściową  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  należą:  kalina  koralowa
(Viburnum opulus L.),  centuria pospolita  (Centaurium erythraea Rafn),  kopytnik pospolity  (Asarum
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europaeum  L.),  konwalia  majowa  (Convallaria  majalis  L.),  przytulia  wonna  (Galium  odoratum),
kruszyna pospolita (Frangula alnus Mill.), pierwiosnek lekarski (Primula veris L.).
Rośliny rzadkie i zagrożone wymarciem reprezentowane są na terenie Gminy przez takie gatunki jak:
przegorzan kulisty  (Echinops sphaerocephalus L.),  przytulia okrągłolistna  (Galium rotundifolium L.),
krwawnik panoński Scheele, wyka leśna (Vicia sylvatica), dziki bez (Sambucus L.).

Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń dokonanych przez człowieka. Większość lasów
została  zastąpiona  przez  tereny  użytkowane  rolniczo  i  tereny  zabudowane,  ze  sztucznymi
powierzchniami  i  towarzyszącą  im  roślinnością  synantropijną  i  roślinnością  obcą.  Niewielkie
fragmenty o charakterze zbliżonym do naturalnego zlokalizowane są na terenie rezerwatu leśnego
„Lesisko” i na obszarze obszaru chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”.
Szata roślinna gminy wykazuje silną synatropizację z dominacją zbiorowisk nieleśnych, związanych z
gruntami  ornymi  i  łąkami.  Dominujące na terenie  gminy  zbiorowiska segetalne  nie  przedstawiają
większej wartości.

6.6. Powierzchnia ziemi
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:

nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji
chemicznych, np. ropopochodnych,
zasolenie,
nadmierną alkalizację,
zakwaszenie przez związki siarki i azotu,
skażenie radioaktywne. 

Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe,
azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. Degradujące
działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby polega na rozkładzie
minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu, który w formie jonowej ma
właściwości  toksyczne,  wymywaniu  składników  mineralnych  z  kompleksu  sorpcyjnego  oraz  na
znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów. 

Z  ostatnich  przeprowadzonych  przez  Stacje  Chemiczno-  Rolniczą  w  Opolu  badań  kwasowości  i
potrzeb wapnowania wynika, że gleby Gminy Zdzieszowice cechują się wartościami umiarkowanymi,
nie odbiegającymi w zasadniczy sposób od wartości odnotowywanymi na terenie powiatu i w całym
województwie.  Jedynie  w  zakresie  zawartości  magnezu,  gleby  gminy  Zdzieszowice  cechują  się
mniejszą zawartością (związane jest to z większym udziałem węglanów i dolomitów w budowie skał
macierzystych gleb).
W Gminie Zdzieszowice dominują gleby o odczynie obojętnym (40%), na drugim miejscu plasują się
gleby o odczynie lekko-kwaśnym (27,3%), na trzecim o odczynie zasadowym (19%), a najmniejszy
odsetek gleb stanowią gleby o odczynie kwaśnym (12%) i bardzo kwaśnym (1,7%).
Badania  na  zawartość  w  gruntach  ornych  metali  ciężkich  na  terenie  województwa  opolskiego
wykonane zostały  w latach  1992 –  97  na  zlecenie  ówczesnego Ministra  Rolnictwa i  Gospodarki
żywnościowej, przez Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Na obszarze Gminy
Zdzieszowice badania przeprowadzone zostały w 11 punktach pomiarowych. Obserwowane wartości
stężeń kadmu, ołowiu, niklu, miedzi, cynku są niższe od wartości dopuszczalnych ujętych w zgodnie z
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby
oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, Poz. 1359). 
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Nadmierna  zawartość  metali  ciężkich  degraduje  biologiczne  właściwości  gleb,  powoduje
zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one w
glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin.

6.7. Gospodarka odpadami
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

• brak  objęcia  wszystkich  mieszkańców gminy  zorganizowanym systemem zbiórki  odpadów
komunalnych,  co  skutkuje  tym,  iż  część  odpadów  wytwarzanych  przez  właścicieli
nieruchomości  (nieposiadających  umów  na  odbiór  odpadów)  jest  w  sposób  nielegalny
deponowana na tzw. „dzikich wysypiskach”,

• selektywna  zbiórka  surowców  wtórnych  na  terenie  gminy  w  chwili  obecnej  nie  pozwala
w zadowalającym stopniu ograniczyć ich unieszkodliwiania poprzez składowanie,

• brak jest wdrożonej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów budowlanych,
• brak  jest  wdrożonej  na  większą  skalę  selektywnej  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych

wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,
• spalanie odpadów w paleniskach domowych.

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

7.1.  Cele  ochrony  środowiska  określone  w  POŚ  dla  Gminy
Zdzieszowice

7.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej jest
VI  Wspólnotowy  Program  Działań  w  Zakresie  Środowiska  Naturalnego.  VI  EAP  ustanawia
wspólnotowe ramy polityki ochrony środowiska na okres od lipca 2002 r. do lipca 2012 r. Stanowi on
środowiskowy  wymiar  wspólnotowej  strategii  zrównoważonego  rozwoju  i  wytycza  priorytety
w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności:  

1. zmiany klimatu; 
2. przyrodę i różnorodność biologiczną; 
3. zdrowie i jakość życia; 
4. zasoby naturalne i odpady.
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Tabela  1 Powiązanie  celów ochrony środowiska określone w POŚ  dla Gminy Zdzieszowice z  VI Wspólnotowy Program Działań w
Zakresie Środowiska Naturalnego

VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego POŚ dla Gminy Zdzieszowice Określenie

zgodnościCele działań Kierunki działań Cele działań Kierunki działań

Zmiany klimatu

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o
przynajmniej 20 % do roku 2020. Częścią

pakietu są zobowiązania dotyczące 2020 roku:
20 % udział energii odnawialnej  w ogólnej

produkcji energii i 10 % udział biopaliw.

Promocja i
wspieranie

wykorzystania
energii ze źródeł

odnawialnych

Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i
możliwościach technicznych wykorzystania potencjału

energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych
źródeł energii

Całkowita
zgodność

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących
odnawialne źródła energii

Przyroda
i różnorodność

biologiczna

Zwiększenie ochrony obszarów o znaczeniu
wspólnotowym i włączanie cennych obszarów

do europejskiej sieci Natura 2000.

Zachowanie
bogatej

różnorodności
biologicznej

Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w
istniejących kompleksach leśnych

Całkowita
zgodność

Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej
Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed

niewłaściwym sposobem użytkowania
Zachowanie istniejących zbiorników wodnych

Stały nadzór nad rozwojem uciążliwego przemysłu
Ochrona zwierząt

Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni
Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek

dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo
Zachowanie istniejącej zieleni urządzonej

Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień i parków
Ochrona krajobrazu

Zagospodarowanie terenu przystani promowej wraz z
budową amfiteatru letniego

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż prawego brzegu rzeki
Odry wraz z

miejscami do wypoczynku
Modernizacja Przestrzeni Publicznej w centrum wsi

Żyrowa
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VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego POŚ dla Gminy Zdzieszowice Określenie

zgodnościCele działań Kierunki działań Cele działań Kierunki działań

Zdrowie i jakość
życia

Zapewnienie poprawy jakości zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych oraz

ekosystemów od wody zależnych.

Racjonalizacja
gospodarowania
zasobami wód

powierzchniowych i
podziemnych w taki

sposób, aby
uchronić

gospodarkę od
deficytów wody

Wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w
przedsiębiorstwach

Całkowita
zgodność

Stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska
naturalnego

Promowanie wprowadzania systemów recyklingu
umożliwiających wielokrotne użytkowanie materiałów

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

Utrzymanie i
osiągnięcie

dobrego stanu
wszystkich wód

Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami
wpływającymi na jakość wód, wspieranie edukacji

ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i
jej ochrony przed zanieczyszczeniem

Całkowita
zgodność

Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie
wdrażania dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych dla

skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem
obszarowym

Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla
miejscowości dla w których jest to ekonomicznie

uzasadnione.

Wspieranie budowy indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest

niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa
sieci kanalizacyjnej

Ochrona wód
Modernizacja stacji ujęcia wody Oleszka

Uzbrojenie terenu przy ul. Waryńskiego pod
budownictwo niskie – 17 Ha
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VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego POŚ dla Gminy Zdzieszowice Określenie

zgodnościCele działań Kierunki działań Cele działań Kierunki działań

Zdrowie i jakość
życia c.d.

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

Zapewnienie 75%
redukcji

całkowitego
ładunku azotu i

fosforu w ściekach
komunalnych

kończąc krajowy
program budowy

oczyszczalni
ścieków i sieci

kanalizacyjnych.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w
Krajowym programie oczyszczania ścieków

komunalnych przewidzianych dla aglomeracji o RLM od
2 000 do 15 000

Całkowita
zgodność

Przeciwdziałanie degradacji środowiska dla
zdrowia, szczególnie w miastach (hałas,
stres, zanieczyszczenie powietrza i wody

leżą u źródeł wielu schorzeń i alergii).

Poprawa stanu
zdrowotnego

mieszkańców w
wyniku wspólnych

działań sektora
ochrony

środowiska z
sektorem zdrowia

Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi
szczególnie w odniesieniu do zawartości w wodzie

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(WWA), trihalometanów (THM) oraz metali ciężkich

Całkowita
zgodność

Prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy
pracowników ze szczególnym uwzględnieniem

narażania na czynniki biologiczne oraz substancje
chemiczne niebezpieczne

Promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz
profilaktyka chorób cywilizacyjnych i ograniczenie

zewnętrznych przyczyn ich powstawania

Zasoby
naturalne i

odpady

Stworzenie możliwości mających na celu
zmniejszenie marnotrawstwa i szkodliwego
dla zdrowia wpływu odpadów. Recykling,

utylizacja odpadów winny zostać
usprawnione, uwzględniając w większym

stopniu cykl życia materiałów.

Nie uwzględniono w Programie Ochrony Środowiska. Temat odpadów
zawarty jest w oddzielnym opracowaniu stanowiącym integralną część

Programu (Plan Gospodarki Odpadami)
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7.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa
Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały w przewadze przeniesione do
Polityki  Ekologicznej  Państwa  w latach  2009–2012 z  perspektywą  do  roku 2016.  Priorytety  tego
dokumentu obejmują:

kierunki działań systemowych,
ochrona zasobów naturalnych,
poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
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Tabela 2 Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Zdzieszowice z Polityką Ekologiczną Państwa
Polityka Ekologiczna Państwa POŚ dla Gminy Zdzieszowice Określenie zgodnościPriorytety Cele działań Cele działań
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Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w
strategiach sektorowych

Dążenie aby projekty dokumentów strategicznych
były zgodne z obowiązującym prawem Całkowita zgodność

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska Brak realizacji – zadanie
nie przynależne dla gminy

Zarządzanie środowiskowe Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów
zarządzania środowiskowego Całkowita zgodność

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz
ochrony środowiska

Podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie,

działaj lokalnie”
Całkowita zgodność

Rozwój badań i postęp techniczny Brak realizacji – zadanie
nie przynależne dla gminy

Odpowiedzialność za szkody w środowisku
Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na

celu zapobieganie szkodom w środowisku i
sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody

Całkowita zgodność

Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym
Opracowanie miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, które powinny
być podstawą lokalizacji nowych inwestycji

Całkowita zgodność
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C
H Ochrona przyrody Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej Całkowita zgodność

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez

kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i
wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego

Całkowita zgodność

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób,

aby uchronić gospodarkę od deficytów wody Całkowita zgodność

Zabezpieczenie przed skutkami powodzi

Ochrona powierzchni ziemi
Rekultywacja gleb zdegradowanych i

zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji
przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej

Całkowita zgodność

Gospodarowanie zasobami geologicznymi Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w
procesie planowania przestrzennego Całkowita zgodność
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Polityka Ekologiczna Państwa POŚ dla Gminy Zdzieszowice Określenie zgodnościPriorytety Cele działań Cele działań

Środowisko a zdrowie
Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w
wyniku wspólnych działań sektora ochrony
środowiska z sektorem zdrowia

Całkowita zgodność

Jakość powietrza

Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie
dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy
Zdzieszowice oraz utrzymanie jakości powietrza
atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi
standardami jakości środowiska

Całkowita zgodność

Ochrona wód

Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich
wód Całkowita zgodność

Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku
azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc
krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i
sieci kanalizacyjnych

Całkowita zgodność

Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 stanowiącym oddzielny załącznik.

Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

Dokonanie wiarygodnej oceny narażania
społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i
podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia
tam, gdzie jest ono największe

Całkowita zgodność

Ochrona mieszkańców Gminy Zdzieszowice przed
szkodliwym oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych

Całkowita zgodność

Substancje chemiczne w środowisku Brak realizacji – zadanie
nie przynależne dla gminy
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Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej
awarii

Zadanie dodatkowe

Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych Zadanie dodatkowe



Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”

7.1.3. Cele wynikające z Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Krapkowickiego
Kompleksowość  zagadnień  ochrony  środowiska,  a  także  zakres  przeobrażeń  na  terenie  powiatu
wymusiła wyznaczenie celów średniookresowych i priorytetowych, a także przyjęcie zadań z zakresu
wielu  sektorów ochrony  środowiska.  Spośród  nich  dokonano wyboru  najistotniejszych  zagadnień,
których rozwiązanie przyczyni się w przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie powiatu.
Wyboru  priorytetów  ekologicznych  dokonano  w  oparciu  o  diagnozę  stanu  poszczególnych
komponentów  środowiska  na  terenie  powiatu  krapkowickiego,  uwarunkowania  zewnętrzne
(obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska.
Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie powiatu krapkowickiego na lata 2004-
2007  z  perspektywą  2008-2011  przeprowadzono  przy  zastosowaniu  następujących  kryteriów
organizacyjnych i środowiskowych.

Kryteria o charakterze organizacyjnym
- wymiar zadania przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny),
- konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych,
- zabezpieczenie środków na realizację lub możliwość uzyskania dodatkowych zewnętrznych

środków finansowych (z Unii Europejskiej, z innych źródeł zagranicznych lub krajowych),
- efektywność ekologiczna przedsięwzięcia,
- znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej,
- spełnianie  wymogów  zrównoważonego  rozwoju  -  zgodność  przedsięwzięcia  dla  rozwoju

gospodarczego powiatu.
Kryteria o charakterze środowiskowym

- możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi, 
- zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających ze Strategii

rozwoju województwa opolskiego,
- zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w “Polityce Ekologicznej Państwa

na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011-2014” i „Programie Ochrony
Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2014”,

- zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska,
- skala  dysproporcji  pomiędzy  aktualnym  i  prognozowanym  stanem  środowiska  a  stanem

wymaganym przez prawo,
- skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia),
- wieloaspektowość  efektów  ekologicznych  przedsięwzięcia  (możliwość  jednoczesnego

osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska),
- w odniesieniu  do  gospodarki  odpadami  istotnym kryterium była zgodność  proponowanych

zadań  z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki  odpadami poprzez priorytetowe
traktowanie  tworzenia  systemów,  działań  w  zakresie  zbiórki  i  transportu,  odzysku
i unieszkodliwiania odpadów.
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Tabela 3 Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Zdzieszowice z Programem Ochrony Środowiska dla
Powiatu Krapkowickiego na lata 2004- 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008- 2011.

POŚ dla Powiatu Krapkowickiego POŚ dla Gminy Zdzieszowice Określenie
zgodnośćPriorytety Cele działań Kierunki działań Priorytety Cele

działań Kierunki działań
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Zadanie nie
uwzględnion

e w POŚ

Opracowanie kompleksowej koncepcji
rozwiązania gospodarki ściekowej na

terenie Powiatu

Rozbudowa istniejącej sieci
kanalizacyjnej dla miejscowości dla w

których jest to ekonomicznie
uzasadnione.

Całkowita
zgodność

Uzbrojenie terenu przy ul. Waryńskiego
pod budownictwo niskie – 17 Ha

Całkowita
zgodność

Wspieranie budowy indywidualnych
systemów oczyszczania ścieków

w miejscach gdzie jest niemożliwa lub
ekonomicznie nieuzasadniona budowa

sieci kanalizacyjnej

Całkowita
zgodność

Realizacja przedsięwzięć
inwestycyjnych ujętych w Krajowym

programie oczyszczania ścieków
komunalnych przewidzianych dla

aglomeracji o RLM od 2 000 do 15 000

Całkowita
zgodność

Rozwój współpracy ze wszystkimi
instytucjami wpływającymi na jakość

wód, wspieranie edukacji ekologicznej
w zakresie racjonalnej gospodarki

wodami i jej ochrony przed
zanieczyszczeniem

Zadania
dodatkowe

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

obszarowym

Zadania
dodatkowe
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Ochrona wód Zadania
dodatkowe

Modernizacja stacji ujęcia wody
Oleszka

Zadania
dodatkowe

POŚ dla Powiatu Krapkowickiego POŚ dla Gminy Zdzieszowice Określenie
zgodnośćPriorytety Cele działań Kierunki działań Priorytety Cele

działań Kierunki działań

Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami  została  omówiona w Planie  Gospodarki  Odpadami  na  lata
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 stanowiącym oddzielny załącznik.
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Ochrona
powierzchni ziemi

Inwentaryzacja i rejestr terenów
zdegradowanych na terenie powiatu

O
ch

ro
na

 p
ow

ie
rz

ch
ni

 z
ie

m
i
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ty

w
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 g

le
b Zadanie nie

uwzględnion
e w POŚ

Rewitalizacja gleb
zdegradowanych 

i oddanie do
środowiska

Poprawa stanu powierzchni ziemi
poprzez ochronę rzek 

i zbiorników wodnych oraz rekultywację
terenów zdegradowanych

Przeciwdziałanie degradacji chemicznej
gleb poprzez ochronę powietrza i wód

powierzchniowych

Całkowita
zgodność

Realizacja programu rekultywacji gleb
zdegradowanych na obszarach

rolniczego użytkowania, w tym ich
zalesianie

Całkowita
zgodność
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Zrekultywowanie gleb zdegradowanych
w kierunku rolnym, leśnym i

rekreacyjno-wypoczynkowym

Całkowita
zgodność

Ochrona wód 
i gruntów przed

zanieczyszczeniem
ściekami

Utrzymanie i rozwój infrastruktury
technicznej terenów wiejskich
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Współpraca ze środowiskami rolniczymi
w zakresie wdrażania dobrych praktyk
rolniczych, niezbędnych dla skutecznej
ochrony wód przed zanieczyszczeniem

obszarowym

Całkowita
zgodność

Budowa szczelnych zbiorników na
gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt
obornikowych w gospodarstwach

rolnych prowadzących hodowlę i chów
zwierząt

Całkowita
zgodność
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POŚ dla Powiatu Krapkowickiego POŚ dla Gminy Zdzieszowice Określenie
zgodnośćPriorytety Cele działań Kierunki działań Priorytety Cele

działań Kierunki działań

O
ch

ro
na

 p
ow

ie
tr

za

Obniżenie
zapotrzebowanie na

energię cieplną.
Ograniczenie emisji
przede wszystkim

pyłów, CO,
benzo(a)pirenu

Opracowanie „Kompleksowego
programu ograniczenia niskiej emisji dla

obszaru całego powiatu" z
wystąpieniem o dofinansowane ze

środków unijnych w tym prowadzenie
pomiarów i badań stanu powietrza

atmosferycznego

O
ch

ro
na
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ow

ie
tr

za

Zadanie nie
uwzględnion

e w POŚ

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej należących do
powiatu wraz z modernizacją systemów

grzwczych w Zespole Szkół im. J.
Kilińskiego przy ul. Ks. F. Duszy 7 Realizacja przedsięwzięć

termomodernizacyjnych
Całkowita
zgodnośćTermomodernizacja budynków

użyteczności publicznej należących do
powiatu wraz z modernizacją systemów

grzwczych w budynku Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach przy ul.

Kilińskiego 1
Ograniczenie emisji

zanieczyszczeń
Usprawnienie systemu kontroli

przestrzegania przepisów dot. ochrony
środowiska, w tym ochrony powietrza.

Wnikliwe prowadzenie postępowań w
sprawie oceny oddziaływania na

środowisko planowanych przedsięwzięć

Całkowita
zgodność
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POŚ dla Powiatu Krapkowickiego POŚ dla Gminy Zdzieszowice Określenie
zgodnośćPriorytety Cele działań Kierunki działań Priorytety Cele

działań Kierunki działań

O
ch
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na
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za

Poprawa płynności
ruchu, ograniczenie

emisji spalin

Modernizacja systemu
komunikacyjnego

Poprawa stanu technicznego dróg
powiatowych

O
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za

Prowadzenie remontów istniejących
dróg m.in. zmiana nawierzchni

Całkowita
zgodność

Wspieranie rozwiązań pozwalających
na unikanie lub zmniejszanie wielkości

emisji z transportu

Całkowita
zgodność

Ograniczenie
natężenia ruchu

samochodowego,
ograniczenie emisji

spalin

Budowa i organizacja tras rowerowych Budowa ścieżek rowerowych Całkowita
zgodność

Wzrost
świadomości

mieszkańców na
temat konieczności
ochrony powietrza,

nabycie
umiejętności

korzystania ze
środków

pomocowych

Organizacja punktu konsultacyjnego.
Propagowanie informacji o
możliwościach stosowania
proekologicznych źródeł,

termomodernizacji i działalności
funduszy proekologicznych

Zwiększenie świadomości
społeczeństwa w zakresie potrzeb i

możliwości ochrony powietrza, w tym
oszczędności energii i stosowania
odnawialnych źródeł energii oraz
szkodliwości spalania odpadów w

gospodarstwach domowych

Całkowita
zgodność

Upowszechnianie informacji o
rozmieszczeniu i możliwościach

technicznych wykorzystania potencjału
energetycznego poszczególnych

rodzajów odnawialnych źródeł energii

Zadania
dodatkowe
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Wspieranie działań na rzecz
ograniczenia niskiej emisji ze źródeł
komunalnych m.in. wymian kotłów
węglowych na paliwo gazowe, olej

opałowy, biopaliwa

Zadania
dodatkowe
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POŚ dla Powiatu Krapkowickiego POŚ dla Gminy Zdzieszowice Określenie
zgodnośćPriorytety Cele działań Kierunki działań Priorytety Cele

działań Kierunki działań
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Podniesienie
świadomości
ekologicznej

społeczeństwa

Opracowanie 
i realizacja programów edukacyjnych
uświadamiających problemy ochrony

przed hałasem
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ze

Zadanie nie
uwzględnion

e w POŚ

Kontrola stanu
środowiska,
eliminacja
lokalnych
konfliktów

Stworzenie i aktualizacja bazy danych o
obiektach przemysłowych

stwarzających zagrożenie akustyczne
dla środowiska

Zadanie nie
uwzględnion

e w POŚ

Kontrola stanu
środowiska

Opracowanie mapy akustycznej
powiatu i jej aktualizacja

Zadanie nie
uwzględnion

e w POŚ

Poprawa klimatu
akustycznego na
terenie Powiatu

Modernizacja dróg powiatowych

Dotacja na przebudowę skrzyżowania
dróg powiatowych 1808O –

Zdzieszowice, 1444O z drogą DW 423,
1443 O DW 423-DP 1444 w

Zdzieszowicach

Całkowita
zgodność

Remont drogi gminnej na obszarze
gospodarczym Januszkowice

Zadania
dodatkowe

Budowa obwodnicy centrum
Zdzieszowic

Zadania
dodatkowe

Modernizacja części ulicy Karola Miarki
(poszerzenie na długości 500m)

Zadania
dodatkowe

Przebudowa drogi łączącej
Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w

ciągu ulicy Waryńskiego)

Zadania
dodatkowe

Budowa ścieżek rowerowych Zadania
dodatkowe

Wprowadzanie stref wolnych od ruchu
samochodowego

Zadania
dodatkowe

Modernizacja nawierzchni dróg Zadania
dodatkowe

Usprawnianie organizacji ruchu
drogowego

Zadania
dodatkowe
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Przestrzeganie zasad strefowania w
planowaniu przestrzennym m.in.

lokalizowania w sąsiedztwie
przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości

hałasu

Zadania
dodatkowe

POŚ dla Powiatu Krapkowickiego POŚ dla Gminy Zdzieszowice Określenie
zgodnośćPriorytety Cele działań Kierunki działań Priorytety Cele

działań Kierunki działań
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Rejestrowanie
przetrzymywanych
zwierząt i roślin na
podstawie umów

międzynarodowych

Rejestrowanie przetrzymywanych
zwierząt i roślin na podstawie umów

międzynarodowych
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Ochrona zwierząt Całkowita
zgodność

Wzrost
świadomości

ekologicznej w
społeczeństwie

Promocja własnych działań i inicjatyw
proekologicznych o charakterze

cyklicznym: „Powiatowe Dni Lasu”,
„Wiosenna Akcja Sadzenia Drzew”,

„Dzień Ziemi” (+konkursy
towarzyszące)

Zadanie nie
uwzględnion

e w POŚ

Program pozaszkolnej edukacji
ekologicznej dla młodzieży szkół

ponadgimnazjalnych (ok. 10% stanu
ilościowego młodzieży- ok. 500 osób na
terenie Powiatu) – warsztaty i wycieczki

ekologiczne

Wspieranie merytoryczne i finansowe
aktywnych form edukacji ekologicznej
dzieci i młodzieży np. organizowanie

konkursów i sesji popularno-naukowych
związanych z tematyką środowiskową

Całkowita
zgodność

Wzrost
różnorodności
biologicznej w

obszarach
ekstensywnej

gospodarki rolnej

Promocja działań proekologicznych,
wydawnictwa ekologiczne – z

przeznaczeniem dla dorosłej części
społeczności lokalnej. Informator o
walorach przyrodniczych Powiatu

Krapkowickiego 

Zadanie nie
uwzględnion

e w POŚ
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Zalesianie gruntów porolnych niskich
klas bonitacyjnych (prognoza ok. 30 ha,

tj. 3 ha/rok) –  Fundusz Leśny
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o Zalesianie gruntów nieprzydatnych do
produkcji rolnej oraz nieużytków i

terenów zdegradowanych i
przekształconych gatunkami rodzimymi

Całkowita
zgodność 
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7.1.4. Cele wynikające z polityki regionalnej
Strategia  Rozwoju  Gminy  Zdzieszowice  na  lata  2001-  2010  to  jeden  z  najważniejszych
dokumentów przygotowywanych przez samorząd, określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju,
prowadzonej na terenie gminy. Niniejsza strategia jest zapisem świadomych wyborów społeczności
lokalnej  i  pokazuje  koncepcję  rozwoju  zaplanowaną  na  kilka  kolejnych  lat,  zorientowana  jest  na
rozwiązanie  kluczowych  problemów  z  wykorzystaniem  pojawiających  się  szans.  Opracowanie
niniejszego dokumentu jest wynikiem porozumienia różnych środowisk i dowodem silnego poczucia
odpowiedzialności społeczności lokalnej za przyszłość gminy.                                                            
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Tabela  4 Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Zdzieszowice ze Strategią Rozwoju Miasta i
Gminy Zdzieszowice na lata 2001- 2010.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice Określenie
zgodnośćCel

strategiczny Program działań Cele działań

O
ch
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ka

Budowa utylizacji i segregacji odpadów typu ORFA Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 stanowiącym oddzielny załącznik

Opracowanie planu zadrzewień i realizacja Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień i parków

Całkowita
zgodność

Kontrola parametrów czystości środowiska, monitoring

Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi Całkowita
zgodność

Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi szczególnie w
odniesieniu do zawartości w wodzie wielopierścieniowych

węglowodorów aromatycznych (WWA), trihalometanów (THM)
oraz metali ciężkich

Całkowita
zgodność

Rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i
podziemnych, dostosowanie jej do wymagań wspólnotowych

Całkowita
zgodność

Monitorowanie i ocena poziomu pól elektromagnetycznych
emitowanych na terenach zurbanizowanych i w miejscach

przebywania ludzi

Całkowita
zgodność

Współpraca z gminami ościennymi

Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na
jakość wód, wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie

racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed
zanieczyszczeniem

Całkowita
zgodność
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7.1.5. Zgodność celów projektu POŚ dla Gminy Zdzieszowice z celami polityk
nadrzędnych i równoległych

Traktat  Akcesyjny  w  obszarze  „Środowisko”  zawarł  warunki  transpozycji  unijnych  dyrektyw  do
krajowego  prawa  ochrony  środowiska.  Stały  się  one  podstawą  formułowania  celów
krótkoterminowych,  średnioterminowych  (2010)  i  długoterminowych  w  II  Polityce  Ekologicznej
Państwa,  w  zakresie  gospodarowania  zasobami  naturalnymi,  poprawy  jakości  środowiska,
wzmocnienia instrumentów zarządzania środowiskiem oraz współpracy międzynarodowej.  Łącznie
z restrukturyzacją  gospodarki  działania  te  przyczyniły  się  do  postępu  w  wielu  dziedzinach
(ograniczenie  emisji  podstawowych  zanieczyszczeń  do  powietrza,  pobór  wód,  zrzut  biogenów).
Oznacza to konieczność kontynuowania działań, przede wszystkim dotyczących:

osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego  PM10  w  powietrzu  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  oraz  utrzymanie  jakości
powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska,

utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, 
zachowanie bogatej różnorodności biologicznej.

Podstawowym dokumentem opracowanym na szczeblu krajowym, który powinien być uwzględniony
przy  realizacji  Programu Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Zdzieszowice  jest  Polityka  Ekologiczna
Państwa.  W  projekcie  Programu  Ochrony  Środowiska  podkreślono,  że  stanowi  on  przeniesienie
polityki  krajowej  na  szczebel  regionalny.  W niniejszej  prognozie  dokonano  sprawdzenia  tej  tezy,
poprzez zestawienie w matrycy (tabela nr 2) celów projektu PEP w latach 2009-2012 z perspektywą
do 2016 i celów projektu Programu Ochrony Środowiska dla  Gminy Zdzieszowice.
Z listy celów PEP nie uwzględniono w Projekcie Ochrony Środowiska  dla Gminy Zdzieszowice celów
zawartych w priorytecie „Ochrona klimatu”, których realizacja zależy głównie od działań na szczeblu
centralnym i nie odnoszą się one do regionalnej polityki ekologicznej.
Przeprowadzono  również  porównanie  realizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy
Zdzieszowice z Programem Ochrony Środowiska Powiatu Krapkowickiego. Przeprowadzona w tabeli
nr 3 analiza pozwoliła na potwierdzenie tezy, iż przy konstruowaniu Programu Ochrony Środowiska w
znacznym  stopniu  wykorzystano  cele  sformułowane  na  poziomie  powiatowym.  Większość  celów
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice ma swoje dokładne lub prawie dokładne
odpowiedniki w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Krapkowickiego. 

7.2. Cele  ochrony  środowiska  określone  w  PGO  dla  Gminy
Zdzieszowice

Celem  głównym  Aktualizacji  planu  gospodarki  odpadami  dla  Gminy  Zdzieszowice  wynikającym
z KPGO 2010,  APGOWO oraz APPGO jest  stworzenie systemu gospodarki  odpadami  zgodnego
z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym realizowane są zasady:

• zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów;
• ograniczenia właściwości niebezpiecznych;
• wykorzystania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów.

Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa cele główne to:
• zwiększenie  udziału  odzysku  (w  szczególności  odzysku  energii  z  odpadów),  zgodnego

z wymaganiami ochrony środowiska;
• zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowisko odpadów;
• bieżąca aktualizacja danych o gospodarce odpadami w gminie.
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Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów
Decyzje  o  zapobieganiu  powstawania  odpadów zapadają  już  na  etapie  fazy  projektowej  wyrobu,
a także na etapie jego wytwarzania, użytkowania oraz związane są z ostatecznym zagospodarowaniem
odpadów  powstających  z  tych  wyrobów  po  zakończonym  ich  cyklu  życia.  W  związku  z  tym
na szczeblu gminnym będą podejmowane następujące działania:

• intensyfikacja  edukacji  ekologicznej  promującej  minimalizację  powstawania  odpadów  oraz
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, zarówno wśród
społeczności lokalnej jak również u przedsiębiorców z terenu gminy.

Działania zmierzające do ograniczenia ilości  odpadów i  ich negatywnego oddziaływania na
środowisko
Głównymi kierunkami działań w zakresie gospodarowania odpadami są:

intensyfikacja edukacji  ekologicznej promującej  minimalizację  powstawania odpadów
oraz  prowadzenie  skutecznej  kampanii  informacyjno-edukacyjnej  w  tym  zakresie,
zarówno wśród społeczności lokalnej jak również u przedsiębiorców z terenu gminy,
wypracowanie  i  monitorowanie  rzeczywistych  wskaźników  wytwarzania  i  morfologii
odpadów, celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,
wspieranie  wdrażania  efektywnych  ekonomicznie  i  ekologicznie  technologii  odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii
zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,
wzmocnienie  kontroli  podmiotów  prowadzących  działalność  w  zakresie  odbierania,
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania oraz wytwarzania odpadów,
wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie
gospodarki  odpadami  przez  jednostki  samorządu terytorialnego i  dyscyplinujących
jednostki samorządu w zakresie wykonywania przez nie obowiązków.

Działania  wspomagające  prawidłowe  postępowanie  z  odpadami  w  zakresie  zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Odpady komunalne
Podstawą planowanego systemu gospodarki odpadami, są następujące działania priorytetowe:

• powszechna edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami, (kampanie informacyjno
- reklamowe dotyczące selektywnej zbiórki, konkursy, gry i zabawy dla dzieci o tematyce związanej z
gospodarką odpadami oraz ogólnie z ochroną środowiska),

• odzysk i wykorzystanie odpadów ulegających biodegradacji,
• intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie gminy,
• wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,
• wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,
• wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych.

Zbieranie i transport odpadów
Osiągnięcie  zakładanych  celów  w  zakresie  zbierania  odpadów  komunalnych  wymaga  realizacji
następujących działań:

• kontrolowania  przez  gminę  stanu  zawieranych  umów  przez  właścicieli  nieruchomości
z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

• kontrolowania przez gminę  sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  odbieranie  odpadów  komunalnych  od
właścicieli nieruchomości - ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc
prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

• doskonalenie  systemów  ewidencji  wytwarzanych,  poddawanych  odzyskowi  oraz
unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.
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Zgodnie  z  wytyczonymi  celami  w  zakresie  odzysku  i  recyklingu  wymagane  jest  prowadzenie
selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

• odpady zielone z ogrodów i parków,
• papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),
• odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,
• tworzywa sztuczne i metale,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• przeterminowane leki,
• chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlano-remontowe,

Pozostałe  frakcje  odpadów  komunalnych  mogą  być  zbierane  łącznie  jako  zmieszane  odpady
komunalne.
Odpady zebrane selektywnie powinny być transportowane w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów
Maksymalizacja odzysku wymaga:

• zapewnienia, że odpowiednia przepustowość instalacji będzie dostępna, aby przetworzyć
wszystkie selektywnie zebrane odpady, poprzez odpowiednie monitorowanie zrealizowanych
i planowanych inwestycji,
• konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu,
• promowania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie
działania promocyjne i edukacyjne jak również zamówienia publiczne,
• zachęcania  inwestorów  publicznych  i  prywatnych  do  udziału  w  realizacji  inwestycji
strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami.

Jednym  z  zasadniczych  kierunków  działań  jest  intensywny  wzrost  zastosowania  zarówno
biologicznych, jak i termicznych metod przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. 

Ograniczenie  składowania  odpadów  ulegających  biodegradacji  -  związane  jest  z  koniecznością
budowy linii technologicznych do ich przetwarzania:

• kompostowni odpadów organicznych,
• linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
• instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych).

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych
Do osiągnięcia założonych celów należy podjąć następujące kierunki działań:

• minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom unieszkodliwiania
poprzez składowanie,

• organizacja  nowych  i  rozwój  istniejących  systemów zbierania  odpadów niebezpiecznych  ze  źródeł
rozproszonych odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o:

-  funkcjonujące  sieci  zbierania  poszczególnych  rodzajów  odpadów  niebezpiecznych
utworzone przez przedsiębiorców,

-  funkcjonujące  placówki  handlowe,  apteki,  zakłady  serwisowe  oraz  punkty  zbierania
poszczególnych  rodzajów  odpadów  niebezpiecznych  (np.  przeterminowane  lekarstwa,
baterie, akumulatory),

-   stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,
-  regularne  odbieranie  odpadów  niebezpiecznych  od  mieszkańców  prowadzących

selektywne  zbieranie  w  systemie  workowym  lub  pojemnikowym  przez  podmioty
prowadzące  działalność  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
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nieruchomości.

Wymagane jest prowadzenie przez przedsiębiorców oraz instytucje selektywne zbieranie odpadów
niebezpiecznych i pozostałych - z podziałem na grupy omówione poniżej.

Zużyte baterie i akumulatory
Osiągnięcie  założonych  celów  w  zakresie  gospodarowania  zużytymi  bateriami  i  akumulatorami
wymaga realizacji następujących działań:

• udoskonalenia  i  rozwinięcia  systemu  zbierania  małogabarytowych  zużytych  baterii
i akumulatorów ze źródeł rozproszonych, 
• rozszerzenia  zakresu  przeznaczenia  środków  finansowych  pochodzących  z  opłat
produktowych  o  finansowanie  zakupu  elementów  infrastruktury  zbierania  (między  innymi
pojemników).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Osiągnięcie  założonych  celów  w  zakresie  gospodarowania  zużytym  sprzętem  elektrycznym
i elektronicznym wymaga realizacji następujących działań:

• rozbudowania  infrastruktury  technicznej  w  zakresie  zbierania  i  przetwarzania  zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

• zapewnienie  instrumentów i  mechanizmów organizacyjnych  zapewniających  zorganizowanie
wtórnego obiegu przestarzałych, lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Przeterminowane leki
Osiągnięcie  założonych celów w zakresie  gospodarowania  odpadami  z  tej  grupy wymaga realizacji
następujących działań:

•  rozbudowa systemu zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności.

Przeterminowane pestycydy
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z tej grupy wymaga realizacji
następujących działań:

• zwrócenie szczególnej uwagi na powstające na terenie gminy odpady niebezpieczne jakimi są
pestycydy i opakowania po tych środkach oraz sposób postępowania z nimi,

• podniesienie  świadomości  ekologicznej  mieszkańców  gminy  w  zakresie  prawidłowego
i bezpiecznego dla środowiska oraz zdrowia ludności postępowania z w/w odpadami,

• utworzenie i  rozwój systemu zbierania środków ochrony roślin (w tym przeterminowanych)
oraz opakowań po tych środkach.

Komunalne osady ściekowe
Osiągnięcie  założonych  celów  w  zakresie  gospodarowania  komunalnymi  osadami  ściekowymi
wymaga uwzględnienia zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w
trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kontroli
jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi.

Odpady opakowaniowe
Osiągnięcie  założonych  celów  w  zakresie  gospodarowania  odpadami  opakowaniowymi  wymaga
rozbudowania  infrastruktury  technicznej  w  zakresie  sortowania  i  recyklingu  odpadów
opakowaniowych.

Inne odpady
Odpady zawierające azbest
Osiągnięcie  założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami  zawierającymi  azbest  wymaga
realizacji następujących działań:
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• stworzenie  pełnej  inwentaryzacji  budynków,  budowli  i  innych  urządzeń  i  wyposażenia
zawierających azbest,

• zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest ze  środków krajowych
i europejskich.

Zużyte opony
Osiągnięcie  założonych  celów  w  zakresie  gospodarowania  zużytymi  oponami  wymaga  realizacji
następujących działań:

• rozbudowy infrastruktury technicznej zbierania zużytych opon,
• kontroli właściwego postępowania ze zużytymi oponami.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
Osiągnięcie  założonych  celów  w  zakresie  gospodarowania  odpadami  z  budowy,  remontów
i demontażu obiektów budowlanych wymaga realizacji następujących działań:

• rozbudowy  infrastruktury  technicznej  selektywnego  zbierania,  przetwarzania  oraz  odzysku,
w tym recyklingu tych odpadów,

• kontroli właściwego postępowania z tymi odpadami.

Działania  zmierzające  do  redukcji  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji
kierowanych na składowisko odpadów

Uwzględniając wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że udział
odpadów komunalnych  ulegających  biodegradacji  kierowanych  do  składowania  powinien  wynosić
wagowo:

• w 2010 roku – 75%,
• w 2013 roku – 50%,
• w 2020 roku – 35%.

Wartością odniesienia dla ustalania udziału procentowego jest całkowita ilość odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku. 

Zgodnie  z  Wojewódzkim  Planem  Depozytowym,  poniżej  przedstawiono:  ilość  odpadów  komunalnych
(ogółem)  dopuszczoną  do  składowania  oraz  ilość  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji
konieczną do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie – dla Gminy Zdzieszowice, w rozbiciu na
poszczególne lata prognozy planu.

Ilość odpadów komunalnych (ogółem) dopuszczona do składowania w Gminie Zdzieszowice (wg APGOWO
– Wojewódzki Plan Depozytowy):
• 3 224,00 Mg w 2010 r.,
• 2 150,00 Mg w 2013 r.,
• 1 505,00 Mg w 2020 r.

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji konieczna do zagospodarowania w sposób inny niż
składowanie w Gminie Zdzieszowice (wg APGOWO – Wojewódzki Plan Depozytowy):
• 583,00 Mg w 2010 r.,
• 1 166,00 Mg w 2013 r.,
• 1 516,00 Mg w 2020 r.

W celu osiągnięcia powyższych założeń proponuje się podjąć następujące działania:
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• zorganizowanie  selektywnej  zbiórki  odpadów  ulegających  biodegradacji  wydzielonych  ze
strumienia odpadów komunalnych, 

• skierowanie do instalacji kompostowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących
z selektywnej zbiórki, utrzymania terenów zielonych oraz ogrodów,

• rozwijanie  metod  zagospodarowania  odpadów ulegających biodegradacji  u  źródła poprzez
wdrażanie  do  stosowania  przez  mieszkańców  zabudowy  jednorodzinnej  przydomowych
kompostowników.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach powinien być zgodny z polityką ekologiczną państwa oraz powiatowym planem
gospodarki odpadami. Przedstawione powyżej  cele projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Zdzieszowice  na  lata  2009-2013  z  perspektywą  na  lata  2014-2016  są  zgodne  z  wymienionymi
dokumentami.

8.  OKREŚLENIE,  ANALIZA  I  OCENA  PRZEWIDYWANYCH
ZNACZĄCYCH  ODDZIAŁYWAŃ  NA  ŚRODOWISKO,  W  TYM
ODDZIAŁYWANIA  BEZPOŚREDNIE,  POŚREDNIE,  WTÓRNE,
SKUMULOWANE,  KRÓTKOTERMINOWE,  ŚREDNIOTERMINOWE
I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I
NEGATYWNE
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne
ujęte do realizacji w ramach poszczególnych celów w POŚ i PGO dla Gminy Zdzieszowice. 
Stopień  i  zakres  oddziaływania  zależeć  będzie  przede  wszystkim  od  lokalizacji  danego
przedsięwzięcia,  czy  będzie  ono  realizowane  na  terenach  zurbanizowanych,  przekształconych
antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo
i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy. 
Określenie  zmian  stanu  środowiska  na  obszarach  objętych  przewidywanym  znaczącym
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w POŚ  i  PGO dla Gminy
Zdzieszowice przy  braku  informacji  o  sposobie  i  dokładnych miejscach  realizacji  poszczególnych
przedsięwzięć  jest  bardzo  trudne.  Biorąc  jednak  pod  uwagę,  że  większość  z  zamierzeń
inwestycyjnych  przewidywanych  do  realizacji  w  ramach  POŚ  i  PGO  dla  Gminy  Zdzieszowice
wymagać  będzie  przeprowadzenia  postępowań  w  sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko
w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające
będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych
przypadkach oddziaływanie,  w zależności  od aspektu  jaki  się  rozważa,  może mieć  jednocześnie
negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska. 
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych
skutków  środowiskowych  związanych  z  realizacją  poszczególnych  zadań.  Ponadto  ocenę  tę
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji,
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy. 

8.1. Wody podziemne i powierzchniowe 
Realizacja zadań w ramach priorytetu  utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód
ma doprowadzić do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Możliwe będzie ograniczenie
zużycia  wody  oraz  szczególnie  cennych  wód  podziemnych  na  cele  przemysłowe.  Inwestycje  w
zakresie wodociągów i stacji uzdatniana wody przyczynią się do poprawy jakości wody pitnej oraz
przyczynią się do podniesienia standardu życia mieszkańców. 
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Zadania realizowane w ramach priorytetu zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i
fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i
sieci  kanalizacyjnych przyczynią  się  do  poprawy jakości  wód powierzchniowych i  podziemnych.
Inwestycje takie jak oczyszczalnie ścieków nie stwarzają podczas normalnej eksploatacji znaczących
zagrożeń  dla  środowiska.  Z  uwagi  jednak  na  znaczące  oddziaływania  w  przypadku  awarii  lub
wypadku, wskazana jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie
szczegółowych planów usuwania skutków awarii. 

Generalnie realizacja tych zadań i inwestycji spowoduje jednak pozytywny wpływ na środowisko m.in.
poprzez zmniejszenie ilości  odprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze źródeł
komunalnych i  przemysłowych oraz ograniczenie spływu zanieczyszczeń  obszarowych.  Realizacja
tych działań jest niezbędna i w efekcie korzystna dla środowiska. 

8.2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 
Zadania  ujęte  w  priorytecie  osiągnięcie  jakości  powietrza  w  zakresie  dotrzymywania
dopuszczalnego  poziomu  pyłu  zawieszonego  PM10  w  powietrzu  na  terenie  Gminy
Zdzieszowice oraz utrzymanie jakości  mają na celu poprawę jakości powietrza na terenie gminy.
Przedsięwzięcia w tym zakresie mają prowadzić do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery
m.in.  poprzez  eliminację  wykorzystania  paliw  konwencjonalnych  w  kotłowniach  lokalnych  i
gospodarstwach  domowych  czy  stosowanie  urządzeń  do  oczyszczania  spalin  i  wykorzystywanie
nowoczesnych technologii w zakładach przemysłowych. Działania takie pozwolą na wyeliminowanie
zagrożenia dla zdrowia ludzi i ograniczą niszczenie fasad budynków w tym także zabytkowych, co
związane jest z zanieczyszczeniem powietrza. 
W tym zakresie do inwestycji  o najbardziej znaczącym negatywnym oddziaływaniu na środowisko
należą  drogi.  Zidentyfikowano  znaczące  oddziaływania  o  charakterze  lokalnym,  związane
z zaburzeniem  stosunków  wodnych  (melioracja,  budowa  systemów  odwadniających),
przekształceniami  powierzchni  ziemi,  degradacją  krajobrazu  oraz  hałasem.  Emisja  substancji
z silników pojazdów jest znaczna i oddziałuje na stan czystości powietrza szczególnie w najbliższym
otoczeniu dróg, jednak ich wpływ maleje wraz z odległością. Oprócz tego, zarówno podczas budowy
jak i eksploatacji. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie drogi mogą wystąpić zmiany w ekosystemach
co jest spowodowane zanieczyszczeniami gleb i wód, gdzie głównym źródłem zanieczyszczeń  są
spływy z drogi substancji chemicznych stosowanych przy ich utrzymaniu, wycieki z pojazdów, a także
wytwarzane odpady (remonty dróg, ale też ich eksploatacja, np. zmiotki z oczyszczania ulic, odpady
z koszy przy miejscach postojowych lecz także „dzikie śmietniki”  oraz odpady powstałe w wyniku
zdarzeń  losowych,  w  tym wypadków  i  kolizji  drogowych).  Poprawa  parametrów  istniejących  tras
komunikacyjnych  spowoduje  wzrost  natężenia  ruchu,  któremu  towarzyszy  wzrost  emisji  spalin
i hałasu.  Korzystnym  środowiskowo  efektem  budowy  obwodnic  dla  miast  będzie  wyprowadzenie
części  ruchu  samochodowego  (głównie  tranzytu)  z  centrów,  co  przyczyni  się  do  poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w dłuższej perspektywie czasowej do złagodzenia problemów
związanych  z  emisjami  zanieczyszczeń  atmosferycznych  i  poziomem  hałasu  komunikacyjnego.
Poprawa infrastruktury transportowej powoduje poprawę płynności ruchu, przyspieszenie przejazdów,
co  wiąże  się  także  ze  zmniejszeniem  emisji  spalin  i  oszczędnością  w  zużyciu  paliw.  Rozwój
infrastruktury transportowej ma także wpływ na dziedzictwo kulturowe w tym zabytki. Z jednej strony
wyprowadzenie transportu poza centra miast korzystnie wpływa na budynki, ponieważ ograniczona
zostaje  emisja  zanieczyszczeń  do powietrza  oraz  hałas.  Z drugiej  strony nowe drogi  na nowych
obszarach  mogą  powodować  zmiany  krajobrazu  kulturowego  poprzez  wyburzenia,  czy  zmiany
w istniejącym układzie urbanistycznym. 
Kolejnym  kierunkiem  działania  jest  wzrost  udziału  energii  z  odnawialnych  źródeł.  Różnorodność
postaci energii odnawialnej przekłada się na różnorodność oddziaływań na środowisko. Generalnie,
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poza  wykorzystaniem  biomasy,  zaletą  energii  odnawialnej  jest  eliminacja  wytwarzania  odpadów
i emisji  do  powietrza  na  etapie  eksploatacji  systemu.  Wielkość  oddziaływania  zależy  przede
wszystkim od rodzaju wykorzystywanego paliwa, którym mogą być słoma, zrębki, brykiet drewna. 

8.3. Ograniczenie emisji hałasu
Na  terenie  gminy  głównym  problemem  nie  jest  hałas  ze  źródeł  przemysłowych  ale  hałas
komunikacyjny,  co wiąże się  ze stałym wzrostem natężenia ruchu i  rozwojem sieci transportowej.
Zadania  zaproponowane  w  ramach  priorytetu  dokonanie  wiarygodnej  oceny  narażania
społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia
tam, gdzie jest ono największe mają na celu ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego i jego
negatywnego oddziaływania  na  człowieka oraz  budynki  w tym zabytki.  W tym kontekście  należy
wskazać, że wszelkiego rodzaju inwestycje zwiększające płynność ruchu, zwłaszcza na obszarach
zwartej  zabudowy,  a  także  wyprowadzające  ruch  tranzytowy  z  centrów  miast  przyczyniają  do
istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Korzystne jest to także dla
budynków, ponieważ  zmniejszają  się  drgania i  wibracje, które mogą  powodować  ich uszkodzenie.
Ograniczenie emisji  hałasu komunikacyjnego można uzyskać  poprzez poprawę  stanu nawierzchni
drogi, a także poprawę płynności ruchu. 
Szczególne znaczenie mają także działania, które prowadzą do zidentyfikowania i zinwentaryzowania
terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu, ponieważ dzięki temu
można prowadzić  efektywne działania ograniczającego jego skutki np. poprzez wymianę  okien na
dźwiękoszczelne i modernizację dróg.

8.4. Utrzymanie  obowiązujących  standardów  w  zakresie
promieniowania elektromagnetycznego 

Zagrożenie  promieniowaniem elektromagnetycznym występuje przede wszystkim w bezpośrednim
otoczeniu jego źródła, takie jak stacje elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne, stacje bazowe
telefonii  komórkowej  itp.  Dlatego,  aby  ograniczać  negatywne  oddziaływanie  promieniowania
elektromagnetycznego na ludzi i środowisko, konieczne jest prowadzenie monitoringu jego natężenia,
a także zidentyfikowanie obszarów narażenia na to promieniowanie. Ze względu na występowanie
tego  promieniowania  konieczne  jest  więc  wyznaczanie  obszarów  bez  zabudowy  i  uwzględnianie
takich obszarów, i  wynikających z tego ograniczeń,  w planach zagospodarowania przestrzennego
i decyzjach  lokalizacyjnych.  W  ramach  priorytetu  ochrona  mieszkańców  Gminy  Zdzieszowice
przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych realizowane będą zadania, które
umożliwią ograniczenie narażenia organizmów na promieniowanie elektromagnetyczne. 

8.5. Racjonalne wykorzystanie materiałów i surowców 
Ograniczenie  wpływu  na  środowisko  można  uzyskać  także  poprzez  wzrost  efektywności
i wykorzystywania surowców i zasobów wodnych w przemyśle, co zmniejsza emisje do środowiska.
Wszelkie działania na rzecz ograniczenia całkowitej ilości zużywanej energii i surowców przyczyniają
się  do  wolniejszego  zużywania  nieodnawialnych  zasobów  i  ograniczania  presji  na  środowisko.
Realizowane  to  będzie  poprzez  wdrażanie  ekoinnowacyjnych,  czystych  technologii  i  systemów
zarządzania  środowiskiem w przedsiębiorstwach.  W zakresie  wytwarzania  odpadów pochodzenia
przemysłowego  działania  te  winny  być  ukierunkowane  na  zminimalizowanie  ich  powstawania
u źródła.  Należy  także  wprowadzać  zamknięte  obiegi  wody  oraz  ograniczać  w  procesach
technologicznych  wykorzystanie  wód  podziemnych.  Ochrona  zasobów  kopalin  możliwa  jest  też
poprzez ograniczanie wydobycia do wielkości gospodarczo uzasadnionych. Realizacja takich zadań
w ramach Aktualizacji POŚ dla Gminy Zdzieszowice będzie więc korzystnie wpływać na wszystkie
elementy  środowiska  poprzez  zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza  i  wytwarzania
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opadów, ograniczenie odprowadzania ścieków do wód i zużycia surowców naturalnych, dzięki czemu
ograniczone będą też niekorzystne przekształcenia w krajobrazie. 

8.6. Ograniczenie wystąpienia poważnych awarii 
Wszelkie działania mające na celu ograniczanie i  zwalczanie skutków zagrożeń  naturalnych oraz
przeciwdziałanie skutkom poważnych awarii  przemysłowych,  wypadkom związanym z przewozem
substancji  niebezpiecznych,  są  bardzo  korzystne  dla  środowiska  i  zdrowia  człowieka.  Wdrażanie
systemów ratowniczo-gaśniczych, doposażenie jednostek we właściwy sprzęt pozwala na stworzenie
jednolitego  i  spójnego  układu  podmiotów  ratowniczych,  tak  aby  można  było  podjąć  skuteczne
działania  ratownicze  w  sytuacjach  zagrożeń  życia,  zdrowia  lub  środowiska.  Plany  operacyjno-
ratownicze powinny też  opracowywać  zakłady o dużym i  zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii,
ponieważ w razie wystąpienia awarii pozwalają one na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań
na środowisko i zdrowie ludzi. 
Jednym  z  kierunków  działań,  mających  na  celu  ograniczenie  ryzyka  wypadku  przy  transporcie
substancji niebezpiecznych jest właściwa organizacja ich przewozu i dobór trasy oraz pory przejazdu.
Wyprowadzenie tej kategorii ruchu poza obszar zabudowy dzięki budowie nowych obwodnic służy
poprawie  bezpieczeństwa.  Służy  jej  również  dbałość  o  stan  dróg,  którymi  odbywa  się  transport
substancji o dużym potencjale zagrożenia, o prawidłowe ich oznakowanie, utrzymanie w zimie itp. 

8.7. Ochrona zasobów przyrody 
Zadania zaplanowane do realizacji w związku z priorytetami:

zachowanie  bogatej  różnorodności
biologicznej, 

racjonalne  użytkowanie  zasobów  leśnych
przez  kształtowanie  ich  właściwej  struktury  gatunkowej  i  wiekowej,  z  zachowaniem
bogactwa  biologicznego,  mają  na  celu  zwiększenie  bioróżnorodności  oraz  ochronę
siedlisk, walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy. 

Przedsięwzięcia  te  pozwolą  na  ograniczenie  niszczenia  walorów  przyrodniczo-krajobrazowych,
fragmentacji  ekosystemów  i  utraty  bioróżnorodności,  co  obecnie  wiąże  się  z  rozwojem  sieci
transportowej,  przemysłu  i  przeznaczaniem  terenów  na  cele  mieszkaniowe.  Szczególna  rolę  w
ochronie  różnorodności  biologicznej  spełniają  lasy,  ponieważ  pomimo  znaczących  przekształceń
nadal  zachowują  duży  stopień  naturalności,  cechują  się  znacznym  zróżnicowaniem siedlisk  i  są
ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt, a także stanowią ważne ogniwo spajające inne ekosystemy i
znacząco wpływają na ich stan. Działanie te korzystnie wpływają także na takie elementy środowiska
jak powietrze, zasoby wodne czy glebowe, pośrednio na zdrowie ludzi, ponieważ lasy pełnią wiele
funkcji w środowisku. 
Działania te korzystnie wpływają także na takie elementy środowiska jak powietrze, zasoby wodne
czy glebowe, pośrednio na zdrowie ludzi, ponieważ lasy pełnią wiele funkcji w środowisku. 

Dla każdej projektowanej farmy wiatrowej należy przeprowadzić ocenę wpływu elektrowni wiatrowej
na krajobraz.  Ocena powinna składać się z:
1.Wstępnej analizy na etapie poprzedzającym zmiany studium gminy i uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

- określenie charakteru krajobrazu na danym terenie i występujące w nim typów krajobrazu
- wykonanie wstępnej analizy uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowej i wybór obszarów
na terenie gminy, gdzie będą one najmniej konfliktowe
- wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb zmiany w studium i miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
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- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
-  przeprowadzenie  postępowania  ocen  oddziaływania  na  środowisko  w  trybie  decyzji  o
środowiskowych  uwarunkowaniach  przedsięwzięcia  na  etapie  poprzedzającym  uzyskanie
pozwolenia budowlanego

2.  Analizy szczegółowej na etapie opracowania ekofijograficznego
- określenie kluczowych punktów i ciągów widokowych oraz obserwatorów, na których może
mieć wpływ widok inwestycji,
-  wizualizacja  fotograficzna  projektowanej  inwestycji  wkomponowanej  w  panoramy
krajobrazowe z  dostępnych  punktów i  ciągów widokowych,  ocena  wpływu  i  optymalizacja
lokalizacji.

Projektowane farmy wiatrowe nie będą lokalizowane na terenie rezerwatów przyrody, na obszarach
parków krajobrazowych, ich otulin i obszarów chronionego krajobrazu. 

8.8. Ochrona ludzi, roślinności oraz zwierząt 
Obecnie  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  nie  ma  działających  elektrowni  wiatrowych,  w  studium
zagospodarowania przestrzennego gminy wyznaczone są tereny pod farmy wiatrowe. 

Podczas pracy elektrowni wiatrowej istnieje niebezpieczeństwo, że lecący ptak mając na kursie lotu
turbinę,  uderzy  w  nią.  W  kilku  opracowaniach  podano  różne  statystyki,  ale  ogólnie  wszystkie
wskazują  na  minimalny  wpływ turbin  na  ptactwo.  American  Wind  Energy  Association  w  artykule
"Fakty na temat energetyki wiatrowej & ptaków" (ang. "Facts about wind energy & birds") podała, "że
ptak średnio wejdzie w kolizję z turbiną raz na 8 do 15 lat. Wyższa śmiertelność jest zauważana w
przypadku niektórych grup turbin umieszczonych na terenach morskich w pobliżu dużych skupisk
ptactwa"

Okazuje się, że dużo większym zagrożeniem dla ptactwa są energetyczne linie napowietrzne. Wyniki
badań  wykonanych  przez  U.S.  Fish  and  Wildlife  Service  podają,  że  w  wyniku  kolizji  ptaków  z
napowietrznymi  liniami  energetycznymi  rocznie  ginie  aż  do  174  milionów  ptaków.  Elektrownie
wiatrowe w przeciwieństwie do elektrowni konwencjonalnych nie produkują sztucznej zasłony dymnej,
która może doprowadzić do zmniejszenia widoczności i zasłonięcia przeszkody. Podczas montażu
linii  przyłączeniowych  między  parkiem  wiatrowym  a  stacją  energetyczną  zalecane  są  zazwyczaj
instalacje podziemne, a to likwiduje zagrożenie kolizji ptaków z liniami napowietrznymi.

Elektrownie wiatrowe wywierają wpływ na krajobraz. Projektowana siłownia wiatrowa to konstrukcja o
wysokości 30 m. Nie powinno się  ich lokalizować  w parkach narodowych i  terenach atrakcyjnych
krajobrazowo.  Powinny  być  lokalizowane  z  dala  od  zamieszkałych  budynków,  aby  nie  wpływały
niekorzystnie na psychikę pobliskich mieszkańców. 

Zjawiska  stroboskopowe wynikają  z  tzw.  bezwładności  wzroku,  tj.  zdolności  łączenia  kolejno
oglądanych obrazów w jeden obraz ciągły. 
Dzięki  owej  bezwładności  można  też  obserwować  wybraną  fazę  szybkozmiennego  ruchu
periodycznego (lub obrotowego) dowolnego układu mechanicznego - dany układ oświetla się krótkimi
błyskami  światła (z  tzw.  lampy stroboskopowej),  o  okresie  zsynchronizowanym z  okresem drgań
badanego układu, co prowadzi  do powstania statycznego (lub wolnozmiennego) obrazu układu w
wybranej fazie drgań (wykorzystuje się to np. w regulatorach prędkości obrotowej).
Efekt stroboskopowy obserwuje się w momencie, kiedy częstotliwość f obrotów wiatraka jest równa
stosunkowi częstotliwości tętnień źródła światła F (np. 100 Hz) do liczby skrzydeł wiatraka n (f=F/n).
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W  przypadku  elektrowni  wiatrowej  nie  przewiduje  się  negatywnego  oddziaływania  na  ludzi
związanego z oznakowaniem świetlnym.

Usytuowanie  elektrowni  z  dala od zabudowy mieszkaniowej  nie  powinno wpłynąć  negatywnie  na
ludzi.

8.9. Ochrona gleb i powierzchni ziemi przed degradacją 
Degradację  gleb  powodują  m.in.  złe  wykorzystywanie  nawozów  i  środków  ochrony  roślin  czy
niewłaściwie zabiegi agrotechniczne. Korzystne oddziaływanie na gleby będą miały przedsięwzięcia
podejmowane w obrębie działania  rekultywacja gleb zdegradowanych i  zdewastowanych oraz
przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej. Przede wszystkim przyczynią
się do zachowania właściwego chemizmu gleb i zapobiegać będą ich degradacji. Wapnowanie gleb
pozwala  utrzymać  właściwy  odczyn  gleby,  co  zmniejsza  ryzyko  pobierania  metali  ciężkich  przez
rośliny  i  tym  samym  włączenie  ich  w  łańcuch  pokarmowy  oraz  zmniejsza  ich  migrację  do  wód
gruntowych. Właściwe postępowanie z środkami ochrony roślin i nawozami pozwoli także ograniczyć
przedostawanie  się  pierwiastków  biogennych  do  wód  podziemnych  i  powierzchniowych.
Wprowadzenie  zadrzewień  i  zakrzewień  śródpolnych  wpłynie  korzystnie  na  gleby  i  zachowanie
różnorodności  biologicznej,  ponieważ  stanowią  one  ostoje  i ułatwiają  migrację  wielu  organizmów,
które  w  nieróżnorodnym  krajobrazie  rolniczym  nie  mogły  by  bytować.  Stanowią  ceny  element
krajobrazowy i biotyczny. 
W ramach działania prowadzone będzie zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Rekultywacja
terenów  zdegradowanych  pozwala  przywrócić  teren  do  produkcji  rolniczej,  leśnej  czy  na  cele
rekreacyjne. Należy także dążyć do likwidacji i rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych. Szczególnie
korzystne  jest  ponowne  zagospodarowanie  terenów  zdegradowanych  na  cele  gospodarcze
i przemysłowe,  ponieważ  w ten sposób nie  jest  potrzebne przeznaczanie  terenów rolniczych czy
leśnych na tą działalność. Działania rekultywacyjne powinny być prowadzone w kierunku najbardziej
optymalnym dla środowiska. 

8.10. Racjonalna gospodarka odpadami 
8.10.1 Odpady komunalne
Podstawowym  elementem  poprawy  sytuacji  w  zakresie  gospodarki  odpadami  komunalnymi  jest
podniesienie  sprawności  systemów  selektywnego  zbierania  odpadów,  w  tym  odpadów
biodegradowalnych z  jednoczesnym zapewnieniem ich odzysku i unieszkodliwiania w instalacjach
spełniających wymagania ochrony środowiska. Realizacja w/w celów bardzo korzystnie wpłynie na
stan  środowiska  w  gminie.  Przyczyni  się  to  do  zmniejszenia  ilości  odpadów  kierowanych
bezpośrednio na składowiska poprzez poddawanie ich w pierwszej  kolejności procesom odzysku.
Ponadto objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym zbieraniem odpadów wyeliminuje
zjawisko niekontrolowanego pozbywania się  odpadów, przeciwdziałać  będzie powstawaniu dzikich
„wysypisk  śmieci”.  Jednakże  powodzenie  tych  działań  wymaga  wdrożenia  odpowiednich
instrumentów  finansowych,  właściwej  kontroli  i  nadzoru  nad  jednostkami  odpowiedzialnymi  za
realizację tych zadań a także wykonanie działań zgodnie z określonymi terminami. Nie bez znaczenia
jest tutaj przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyjno – informacyjnej wśród społeczeństwa.
Wzrost ilości zbiórki odpadów, które można ponownie wykorzystać, będzie pozytywnie wpływał  na
ograniczenie degradacji gleb i zasobów leśnych. 
W Aktualizacji  PGO dla Gminy  Zdzieszowice przedstawiono działania,  z  określeniem terminu ich
realizacji,  które  mają  na  celu  poprawę  sytuacji  w  zakresie  gospodarki  odpadami  komunalnymi.
Zaproponowany system gospodarki  odpadami komunalnymi obejmuje rozbudowę  infrastruktury do
segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych. 
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Realizacja zadań powinna korzystnie wpłynąć na stan środowiska i jednocześnie zdrowie ludzi. 

8.10.2 Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne 
Jednym z  głównych  problemów związanych  z  gospodarką  odpadami  niebezpiecznymi  na  terenie
gminy  są  odpady  zawierające  azbest.  Niezbędnym  działaniem  do  realizacji  w  tym  zakresie  jest
wdrożenie  mechanizmów  finansowych  umożliwiających  dofinansowanie  zadań  związanych
z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Działania zaproponowane w tym
zakresie w Aktualizacji Planu wpłyną korzystnie na stan środowiska w gminie. W przypadku braku
realizacji w/w zadań może nastąpić sytuacja składowania tego rodzaju odpadów w miejscach na ten
cel nie przeznaczonych – zanieczyszczenie środowiska oraz zagrożenie dla zdrowia ludzi poprzez
niewłaściwe usuwanie azbestu. 
Potencjalnym  zagrożeniem  dla  środowiska  są  odpady  niebezpieczne  występujące  w  strumieniu
odpadów komunalnych, które dziś w większości trafiają na składowiska odpadów. Prowadzenie stałej
edukacji i informacji dotyczącej konieczności selektywnego zbierania tych odpadów ze wskazaniem
miejsc  ich  odbioru,  a  także  pokazującej  szkodliwość  ich  oddziaływania  na  zdrowie  i  środowisko
w przypadku  niewłaściwego  postępowania,  oprócz  funkcjonowania  instalacji  do  odzysku
i unieszkodliwiania  odpadów niebezpiecznych,  powinny  w  rezultacie  przyczynić  się  do  znaczącej
poprawy stanu środowiska w gminie. 
Stosowanie  określonych  metod  i  technologii  zagospodarowania  zużytych  opon t.j.  bieżnikowanie,
wytwarzanie  granulatu  gumowego  czy  odzysk  energii  poprzez  współspalanie  w  cementowniach
pozwoli wyeliminować zjawisko spalania zużytych opon w instalacjach nieprzystosowanych do tego
celu i mieszania tych odpadów z odpadami komunalnymi i składowania ich na składowiskach. 
W zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi rozbudowa systemu zbiórki i postępowania z tymi
odpadami  w  celu  osiągnięcia  określonych  rocznych  poziomów  odzysku  i  recyklingu  pozwoli
zmniejszyć  ilość  odpadów  deponowanych  na  składowiskach  odpadów,  zużycie  surowców  do
produkcji nowych opakowań i ograniczy zaśmiecanie lasów , rzek i jezior. 
Zaproponowane  w  projekcie  PGO  dla  Gminy  Zdzieszowice  działania  w  zakresie  gospodarki
odpadami  niebezpiecznymi  i  innymi  niż  niebezpieczne  powinny  ograniczyć  ich  negatywne
oddziaływanie na środowisko pod warunkiem wprowadzenia i realizacji systemu gospodarki zgodnie
z założeniami Aktualizacji Planu. 

8.11. Kształtowanie postaw ekologicznych 
Działania związane z edukacją ekologiczną i zwiększeniem dostępu do informacji o środowisku mają
pośrednie pozytywne oddziaływanie na środowisko, ponieważ  zwiększają wiedzę społeczeństwa o
tym,  jakie  zagrożenia  niesie  ze  sobą  działalność  człowieka  i  jakie  są  tego  konsekwencje  dla
środowiska i zdrowia człowieka. Zwiększenie świadomość ekologicznej jest koniecznym warunkiem
realizacji  priorytetu  Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą
„myśl  globalnie,  działaj  lokalnie”  ponieważ  ochrona  środowiska  wymaga  podejmowania
świadomych  decyzji  przez  administrację  oraz  uzyskania  dla  tych  decyzji  akceptacji  i  poparcia
mieszkańców. Niezbędnym elementem zwiększającym świadomość ekologiczną jest także swobodny
dostęp do informacji o środowisku. Stworzenie elektronicznych baz danych umożliwia podejmowanie
właściwych  decyzji  administracyjnych  mających  wpływ  na  stan  środowiska,  ponieważ  zawsze
dostępna jest informacja o aktualnym stanie środowiska. Kształtowanie postaw proekologicznych jest
więc bardzo istotną działalnością w ramach ochrony przyrody i zapobiegania degradacji środowiska. 
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9.  ROZWIĄZANIA  MAJĄCE  NA  CELU  ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE  LUB  KOMPENSACJĘ  PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH  ODDZIAŁYWAŃ  NA  ŚRODOWISKO,
MOGĄCYCH  BYĆ  REZULTATEM  REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO  PROGRAMU  OCHRONY  ŚRODOWISKA  I
PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

9.1. Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych 
Uzbrojenie terenu przy ul. Waryńskiego pod budownictwo niskie – 17 Ha dotyczy budowy systemu
sieci wodociągowej oraz systemu odprowadzania ścieków na obszarze objętym inwestycją.
Ścieki  komunalne  ujęte  w  system  kanalizacyjny  przyczynia  się  do  poprawy  jakości  wód
powierzchniowych i podziemnych poprzez „bezpieczne” i zorganizowane odprowadzenie ścieków na
oczyszczalnię.
Modernizacja stacji ujęcia wody Oleszka poprawi jakość  dostarczanej wody do mieszkańców oraz
zwiększy ilość użytkowników. 

9.2. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza
Ochrona  powietrza  przed  zanieczyszczeniem  polega  na  ograniczaniu  lub  eliminowaniu
wprowadzanych do powietrza substancji szkodliwych, które są emitowane przez zakłady produkcyjne
i  usługowe,  pojazdy mechaniczne i  inne źródła. Zanieczyszczenia oddziałujące na danym terenie
mogą pochodzić z wielu różnych źródeł, położonych zarówno w tym terenie, jak też daleko od niego,
bo zanieczyszczenia mogą być przenoszone przez wiatr. 
W  zakresie  rozwiązań  technicznych  i  technologicznych  mających  na  celu  ochronę  atmosfery
wprowadza się: paleniska zapewniające dobre spalanie, ogranicza zużycie paliw bogatych w siarkę,
odsiarczanie  zarówno  paliw,  jak  i  spalin.  Dla  osiągnięcia  celu  poprawy  „niskiej  emisji”  gmina
zamierza:

wspierać działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. wymian
kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa,
realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
przeprowadzić modernizację budynku ośrodka zdrowia,
upowszechniać  informacje  o  rozmieszczeniu  i  możliwościach  technicznych  wykorzystania
potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii,
promować  i  wspierać  rozwój  odnawialnych  źródeł  energii  oraz  technologii  zwiększających
efektywne wykorzystanie energii,
prowadzić działania edukacyjne oraz popularyzujące odnawialne źródła energii.

Duży  wpływ  na  jakość  powietrza  mają  zanieczyszczenia  ”komunikacyjne”.  W celu  poprawy  tych
czynników  wytypowano  szereg  zadań  wyznaczonych  w  podstawowym  kierunku  działania:
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych a w tym:

prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni,
wspieranie  rozwiązań  pozwalających  na  unikanie  lub  zmniejszanie  wielkości  emisji
z transportu.

9.3. Ograniczenie emisji hałasu
W celu ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego i jego negatywnego oddziaływania na człowieka
oraz budynki, w tym zabytki realizowany będzie:
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•modernizacja nawierzchni dróg,
•usprawnianie organizacji ruchu drogowego,
• remont drogi gminnej na obszarze gospodarczym Januszkowice,
•budowa obwodnicy centrum Zdzieszowic,
•modernizacja części ulicy Karola Miarki (poszerzenie na długości 500m),
•przebudowa drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ulicy Waryńskiego,
•budowa ścieżek rowerowych,
•wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego.

9.4. Ochrona zasobów przyrody 
Zadania  zaplanowane do realizacji  zasobami  przyrody wpłyną  na poprawę  zasobów przyrody na
terenie gminy. W związku z powyższym planuje się:

•zagospodarowanie terenu przystani promowej wraz z budową amfiteatru letniego, 
•budowa ścieżki rowerowej wzdłuż prawego brzegu rzeki Odry wraz z miejscami do
wypoczynku, 
•modernizacja Przestrzeni Publicznej w centrum wsi Żyrowa,
• rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących
przyrodniczo,
•ochrona krajobrazu,
•urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków,
•ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania,
•ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej,
•zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych.

9.5. Ochrona ludzi, roślinności oraz zwierząt 
Projektowane elektrownie wiatrowe będą posiadały oznaczenie przeszkodowe wymagane zarówno
przez  Szefostwo  Infrastruktury  Lotniskowej  jak  i  przez  Główny  Inspektorat  Lotnictwa  Cywilnego
obejmuje oznakowanie podwójne: nocne oraz dzienne.
Jako  oznakowanie  nocne  przyjmuje  się  jako  wystarczające  umieszczenie  lamp  oświetleniowych
koloru czerwonego na maszcie gondoli. Jako oznakowanie dzienne zaś – malowanie końcówek łopat
śmigieł na kolor czerwony.
Polskie przepisy zbieżne są z zaleceniami Międzynarodowej Cywilnej Agencji Lotnictwa (ICAO), wg
której  jednak  w przypadku  elektrowni  wiatrowych,  nie  ma  obligatoryjnego  obowiązku  stosowania
takiego oznakowania.

Typowe oznakowanie elektrowni wiatrowych:
1. Podstawowe oznakowanie przeszkodowe stosowane najczęściej w elektrowniach wiatrowych

jest  to  oświetlenie  składające się  z  dwóch czerwonych synchronicznie migających świateł
ostrzegawczych, odpowiednio rozstawionych i montowanych na gondoli. Światła takie migają
z częstotliwością ok. 30 błysków na minutę. Włączane i wyłącznie oświetlenia ostrzegawczego
sterowne jest w zależności od jasności  otoczenia przez przełącznik zmierzchowy. W razie
awarii  sieci  oświetlenie  ostrzegawcze zasilane jest  z  odpowiednio przygotowanego układu
zasilania awaryjnego.

2. Dodatkowe oświetlenie  ostrzegawcze  stosuje  się  w  zależności  od usytuowania  elektrowni
wiatrowej np. w pobliżu lotniska. Lampy takiego oświetlenia rozmieszczone są na gondoli w tai
sposób, by były dobrze widoczne ze wszystkich stron. Lampy włączane są przełącznikiem
zmierzchowym. 

60



Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”

Oznakowanie  wiatraka  stosowane  w  porze  dziennej  nie  spowoduje  wystąpienia  zjawisk
stroboskopowych.  W  porze  nocnej  przy  zastosowaniu  oświetlenia  w  postaci  lamp,  zjawiska
stroboskopowe  mogą  być  obserwowane  w momencie,  kiedy  częstotliwości  obrotów wiatraka  jest
równa  stosunkowi  częstotliwości  tętnień  źródła  światła  do  liczby  skrzydeł.  Mając  na  uwadze
zmienność  prędkości  wiatru  i  jego kierunku,  wystąpienie efektów stroboskopowych przez dłuższy
okres czasu, w porze nocnej jest mało prawdopodobne.

9.5. Racjonalna gospodarka odpadami 
9.5.1. Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki na terenie gminy (w
tym rozwój zbiórki odpadów biodegradowalnych)
Podstawowym  elementem  poprawy  sytuacji  w  zakresie  gospodarki  odpadami  komunalnymi  jest
podniesienie sprawności systemów zbierania odpadów z jednoczesnym zapewnieniem ich odzysku
i unieszkodliwiania w instalacjach spełniających wymagania ochrony środowiska. 
Wprowadzenie  systemu selektywnej  zbiórki  odpadów,  w  tym odpadów ulegających  biodegradacji
i niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych bardzo korzystnie wpłynie na
stan  środowiska  w  gminie.  Przyczyni  się  to  do  zmniejszenia  ilości  odpadów  kierowanych
bezpośrednio na składowiska poprzez poddawanie ich w pierwszej  kolejności procesom odzysku.
Ponadto objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym zbieraniem odpadów wyeliminuje
zjawisko niekontrolowanego pozbywania się  odpadów, przeciwdziałać  będzie powstawaniu dzikich
„wysypisk  śmieci”.  Jednakże  powodzenie  tych  działań  wymaga  wdrożenia  odpowiednich
instrumentów  finansowych,  właściwej  kontroli  i  nadzoru  nad  jednostkami  odpowiedzialnymi  za
realizację tych zadań a także wykonanie działań zgodnie z określonymi terminami. Nie bez znaczenia
jest tutaj przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyjno – informacyjnej wśród społeczeństwa.
Wzrost ilości zbieranych odpadów, które można ponownie wykorzystać będzie pozytywnie wpływał na
ograniczenie degradacji gleb i zasobów leśnych. 
W  projekcie  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy  Zdzieszowice  przedstawiono  działania,  z
określeniem  terminu  ich  realizacji,  które  mają  na  celu  poprawę  sytuacji  w  zakresie  gospodarki
odpadami  komunalnymi.  W  zaproponowanym  systemie  gospodarki  odpadami  komunalnymi
proponuje się budowę tego systemu w oparciu o następujące założenia: Gmina zobowiązana jest do
wypełniania zadań  w zakresie gospodarki  odpadami komunalnymi  wynikającymi m.in.  z ustawy o
odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeń wykonawczych.

W celu osiągnięcia wymaganych przepisami poziomów odzysku surowców i energii, niezbędne jest
dostosowanie  systemu  zbierania  i  odbioru  odpadów,  do  rozwiązań  technologicznych  przyjętych
w Regionalnym Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów (RCZiUO).

Na  terenie  gminy  powinno  być  prowadzone  selektywne  zbieranie  odpadów  posegregowanych
w podziale  na:  tworzywa sztuczne,  papier,  szkło.  System odbioru odpadów powinien obejmować
100% mieszkańców gminy. 

Ponadto  w  punktach  wytwarzania  znacznych  ilości  odpadów  biodegradowalnych  powinno  być
prowadzone ich selektywne zbieranie.

Zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:
• punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (PZON), przyjmujące odpady od indywidualnych

dostawców nieodpłatnie,
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• mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (MPZON), objeżdżające w wyznaczonym
czasie określony obszar,

• objazdowe zbieranie wybranych odpadów w określonych i ogłaszanych terminach (np. odpady
wielkogabarytowe),

• zbieranie przez sieć handlową różnych odpadów niebezpiecznych,
• odbieranie odpadów budowlanych – jako „usługa na telefon”,
• rozwój metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez wdrażanie do

stosowania przydomowych kompostowników.

Realizacja  zadań  powinna  korzystnie  wpłynąć  na  stan  środowiska  i  jednocześnie  zdrowie  ludzi.
Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych odbywać  się
będzie w ramach istniejących instalacji dla której już wcześniej ustalono warunki lokalizacyjne. 

9.5.2.  Wydzielenie  odpadów  wielkogabarytowych  ze  strumienia  odpadów
komunalnych
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Zdzieszowice odbywa się dwa razy do roku
(okres  przed  świętami  Wielkanocnymi  i  Bożego  Narodzenia),  na  zasadzie  tzw.  „wystawki”,
organizowanej  we  wszystkich  miejscowościach  gminy,  w  podanych  do  publicznej  wiadomości
terminach. W 2008 r. zebrano 3,00 Mg odpadów z tej grupy. 

Wydzielenie  odpadów wielkogabarytowych  wpłynie  na  zmniejszenie  składowanych  odpadów oraz
możliwość pozyskania odpadów do dalszego wykorzystania. 

9.5.3. Zbiórka odpadów remontowo – budowlanych
Na terenie gminy Zdzieszowice gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i  remontom
mieszkań, usuwane są na zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady pojemnika na
zlecenie i koszt wytwórcy odpadów. Odpady budowlane wykorzystywane są również gospodarczo do
celów wg. własnych potrzeb, tj.: drobny gruz wykorzystywany do utwardzania terenów, wskazanych
przez Urząd Miejski.
W  2008  r.  –  zebrano  15,90  Mg  ilości  odpadów  budowlanych  (17  03  80  –  odpadowa  papa),
pochodzących z terenu gminy Zdzieszowice.

9.5.4.  Rozbudowa  infrastruktury  do  segregacji  odpadów  i  pozyskiwania
surowców wtórnych
Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne, surowce wtórne,
odpady  biodegradowalne,  wielkogabarytowe  i remontowo  -  budowlane  przyczyni  się  do  poprawy
stanu środowiska gminy poprzez:
− stworzenie  możliwości  ponownego  wykorzystania  odpadów  (stłuczka  szklana,  makulatura,

tworzywa sztuczne, metale, oleje zużyte),
− wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na

składowisko,  powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem substancjami  toksycznymi
wód i gleb,

− zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i skierowanie ich
do kompostowania, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska przyrodniczego
składowiska oraz spowoduje uzyskanie kompostu,

− zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku i tym samym wydłużenie czasu jego
eksploatacji,
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− stworzenie  możliwości  wykorzystania  surowców  wtórnych  znajdujących  się  w odpadach
wielkogabarytowych  oraz  odzysku  odpadów  budowlanych  poprzez  zastosowania  ich  jako
kruszywa w robotach drogowych, inżynieryjnych itp. 

9.5.6.  Zorganizowanie  systemu  zbiórki  i  transportu  odpadów  zwierzęcych  z
terenów podlegających Gminie
Na terenie  Gminy  Zdzieszowice  konieczne jest  zapewnienie  właściwego pozbywania  się  padłych
zwierząt  gospodarskich.  Zakłady  utylizacyjne  wykonują  swoje  usługi  na  zasadzie  zgłoszeń
telefonicznych. Gminna strona internetowa powinna zawierać informacje teleadresowe o działających
na  jej  terenie  firmach  zajmujących  się  utylizacją  padłych  zwierząt.  Koszty  związane  ze  zbiórką,
transportem i unieszkodliwianiem padłych zwierząt hodowlanych zgodnie z obowiązującym prawem
powinien  ponosić  właściciel  zwierzęcia.  W  przypadku  zwierząt  dzikich  i  bezdomnych  obowiązek
uprzątania  padłych  zwierząt  spoczywa  na  gminie  (ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w
gminach).
Sprawna  zbiórka  odpadów  zwierzęcych  z  terenów  podlegających  Gminie  wpłynie  korzystnie  na
środowisko. Zalegająca padlina wytwarza odory oraz powoduje zanieczyszczenie gleby a co za tym
idzie wód podziemnych.

9.5.7. Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów
komunalnych 
Potencjalnym  zagrożeniem  dla  środowiska  są  odpady  niebezpieczne  występujące  w  strumieniu
odpadów komunalnych, które dziś w większości trafiają na składowiska odpadów. Prowadzenie stałej
edukacji i informacji dotyczącej konieczności selektywnego zbierania tych odpadów ze wskazaniem
miejsc  ich  odbioru,  a  także  pokazującej  szkodliwość  ich  oddziaływania  na  zdrowie  i  środowisko
w przypadku  niewłaściwego  postępowania,  oprócz  funkcjonowania  instalacji  do  odzysku
i unieszkodliwiania  odpadów niebezpiecznych,  powinno  w  rezultacie  przyczynić  się  do  znaczącej
poprawy stanu środowiska w gminie. 
Na  terenie  gminy  Zdzieszowice  zbiórka  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,
organizowana  jest  w  ramach  zbiórki  odpadów  wielkogabarytowych  na  zasadzie  tzw.  „wystawki”,
odbywającej  się  2 razy do roku (okres przed świętami  Wielkanocnymi i  Bożego Narodzenia),  we
wszystkich miejscowościach gminy,  w podanych do publicznej  wiadomości  terminach.  W 2008 r.
zebrano 2,6 Mg odpadów elektrycznych i elektronicznych. 
Zgodnie z Rejestrem Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
na terenie miasta Zdzieszowice, punktami zbierającymi zużyty sprzęt jest: Medicar Konrad Kowol z
siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. Chrobrego 7, Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
Zdzieszowice Sklep nr 39 ul. Góry św. Anny 8 (kod odpadu 16 02 14 i 16 06 04), Gminna Spółdzielnia
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA” Zdzieszowice Sklep nr 30 ul. Filarskiego 1a (kod odpadu 16 02 14 i 16
06  04),  VEOLIA  Polska  Sp.  z  o.o.  Oddział  w  Krapkowicach  ul.  Piastowska  38  oraz  Discount
Spożywczy Biedronka ul. Myśliwca 16.

9.5.8.  Planowane  instalacje  do  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów
komunalnych
Gmina Zdzieszowice od dnia 14 lipca 2008 r. jest członkiem Związku Międzygminnego „Czysty Region”,
który wykonywać  będzie publiczne zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  m.  in.
w  zakresie  budowy  i  eksploatacji  Regionalnego  Centrum  Zagospodarowania  i  Unieszkodliwiania
Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu w ramach  Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi (RGOK).
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W  2005  r.  zostało  opracowane  „Wstępne  studium  wykonalności  dla  Regionalnego  Centrum
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu”.

W ramach tego projektu przewiduje się:

• kompostownię odpadów zielonych,
• sortownię odpadów użytkowych z selektywnej zbiórki z linią do produkcji paliw alternatywnych,
• sortownię odpadów zmieszanych, 
• instalację fermentacji odpadów ulegających biodegradacji,
• instalację do wykorzystania energetycznego biogazu,
• punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych,
• stację przeróbki odpadów budowlanych,
• punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, magazyny,
• infrastrukturę towarzyszącą (drogi, place manewrowe, zasilanie w energię elektryczną, sieć

wodociągowa, kanalizacja, zieleń).

Obiektami uzupełniającymi będą:

• składowisko odpadów w Kędzierzynie-Koźlu,
• instalacja przeładunku odpadów w powiecie głubczyckim.

Ponadto w ramach projektu zostaną dopełnione, zamknięte i zrekultywowane wszystkie składowiska
odpadów zlokalizowane na terenie Związku Międzygminnego.

10. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE

10.1.  Oddziaływania  transgraniczne  ustaleń  POŚ  dla  Gminy
Zdzieszowice

Realizacja ustaleń Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice nie będzie
powodować  znaczących oddziaływań  transgranicznych.  Jednakże,  ze względu na fakt  podpisania
przez  Polskę  i  ratyfikowania  Konwencji  o  ocenach  oddziaływania  w  kontekście  transgranicznym
należy podkreślić  obowiązek informowania państw w przypadku podejmowania działań  mogących
znacząco oddziaływać na ich terytorium. 

10.2.  Oddziaływanie  transgraniczne  ustaleń  PGO  dla  Gminy
Zdzieszowice

Wdrożenie ustaleń  Aktualizacji  Planu Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy  Zdzieszowice nie  wywoła
negatywnych oddziaływań transgranicznych. 

11. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ
ZAPROPONOWANYCH W PROJEKTACH 

Większość  proponowanych  do  realizacji  przedsięwzięć  w  ramach  Aktualizacji  Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Zdzieszowice ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań
alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań
alternatywnych dla wskazanych działań. 
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Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnej chłonności środowiska lub od
występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych, dlatego przy budowie
nowych  dróg,  urządzeń  wykorzystujących  odnawialne  źródła  energii  należy  rozważać  warianty
alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na
środowisko.  Jako  warianty  alternatywne  przedsięwzięcia  można  rozważać:  warianty  lokalizacji,
warianty  konstrukcyjne  i  technologiczne,  warianty  organizacyjne  czy  wariant  niezrealizowania
inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji
inwestycji może także powodować konsekwencje środowiskowe. 

Warunkiem  prawidłowego  funkcjonowania  zaproponowanego  w  Aktualizacji  PGO  dla  Gminy
Zdzieszowice  systemu  gospodarki  odpadami  jest  zachowanie  określonych  terminów  realizacji
przyjętych zadań, dostępność środków finansowych i brak protestów mieszkańców. 
Wybór sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów ulegających biodegradacji
i odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych jest prawidłowy. 
W  przypadku  pozostałych  zaproponowanych  działań,  wpływających  korzystnie  na  środowisko,
zaproponowanie rozwiązań alternatywnych jest nieuzasadnione. 

12.  PROPOZYCJE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  METOD
ANALIZY  SKUTKÓW  REALIZACJI  POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO  PROGRAMU  OHRONY  ŚRODOWISKA  I
PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ
PRZEPROWADZANIA
Aby  w  przyszłości  istniała  możliwość  obiektywnej  weryfikacji  i  modyfikacji  celów  i  projektów
proponowanych  w  ramach  Aktualizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Zdzieszowice,
konieczne  jest  prowadzenie  monitoringu,  który  dostarczy  danych  niezbędnych  do  realizacji  tych
działań. 
Monitoring ten – ze względu na częstotliwość gromadzenia, a w szczególności udostępniania danych
–  powinien  być  prowadzony  w  cyklu  rocznym,  a  sprawozdania  z  jego  realizacji,  łącznie  ze
sprawozdaniami z postępów wykonania ustaleń Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, powinny
być  udostępniane, zgodnie z wymogami  ustawy Prawo Ochrony Środowiska,  co najmniej  w cyklu
dwuletnim. Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej
można określić jako:

monitoring ilościowy,
monitoring jakościowy.

Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich
elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), aby dokonać
prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian wskaźników w
przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, nakładów w
okresach poprzednich i  planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt,  iż  część  zaplanowanych
nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE.
Prognoza optymistyczna – powstała przy założeniu, że wszystkie wymogi UE w zakresie ochrony
środowiska  zostaną  spełnione  oraz  zostanie  wydatkowanych  100% nakładów zaplanowanych  na
ochronę środowiska.
Prognoza realistyczna – uwzględniono w niej dotychczasowe tempo zmian wskaźników oraz środków
jakie poniesiono na ochronę środowiska.
Prognoza  pesymistyczna –  powstała  przy  założeniu,  że  nie  uda  się  wydatkować  100%
zaplanowanych  nakładów  na  ochronę  środowiska,  a  dotychczasowe  tempo  zmian  wskaźników
zostanie osłabione.
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Ujęcie jakościowe –  dla elementów środowiska,  dla których nie można prognozować  określonych
wskaźników  lub  jest  to  utrudnione,  wykorzystano  ocenę  jakościową,  która  stanowi  jednocześnie
uzupełnienie do oceny ilościowej.
Listę tę można ewentualnie w przyszłości uzupełnić o pojedyncze nowe wskaźniki dotyczące jakości
środowiska.  Wskazane  byłoby  także  podanie,  które  wskaźniki  służą  do  monitorowania  celów
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.

Określony w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice monitoring realizacji
ustaleń planu jest zgodny z wymaganiami KPGO oraz wystarczający. Niemniej jego jakość zależeć
będzie  od  rzetelności  dostarczania  danych  do  bazy  wojewódzkiej  przez  wszystkie  podmioty
gospodarujące odpadami.

13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

13.1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2009–2012 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016 jest zgodny ze strategicznym dokumentem
Unii Europejskiej –priorytetami VI Wspólnotowego Programu Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego.  Aktualizacja  POŚ  dla  Gminy  Zdzieszowice  uwzględnia  również  zapisy
podstawowych,  krajowych  dokumentów  strategicznych:  Polityki  Ekologicznej  Państwa,
Aktualizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Powiatu  Krapkowickiego  oraz  Krajowego
Planu Gospodarki Odpadami.
Aktualizacja POŚ dla Gminy Zdzieszowice umożliwia identyfikację skutków środowiskowych
oraz potencjalnych zmian warunków życia mieszkańców regionu w wyniku realizacji ustaleń
dokumentu. 
Spośród  zidentyfikowanych  problemów  środowiskowych  Gminy  Zdzieszowice,  z  których
wynikają konkretne cele ochrony środowiska, należy w szczególności wymienić:

ochronę zasobów wodnych, 
ochronę przyrody, w tym różnorodności biologicznej,
zmniejszenie emisji hałasu.

W horyzoncie, dla którego opracowano Aktualizacje POŚ dla Gminy Zdzieszowice konieczne
jest zwrócenie szczególnej uwagi na działania z zakresu:

usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku
dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych, 

ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie
obszarów chronionych.

Przeprowadzone  w  ramach  niniejszej  Prognozy  analizy  zgodności  celów  POŚ  dla  Gminy
Zdzieszowice  z  celami  nadrzędnych  dokumentów  strategicznych  oraz  podstawowych
dokumentów opracowywanych na szczeblu regionalnym, wskazują na znaczną ich spójność
oraz zharmonizowanie.  Spójność  regionalnej  polityki  ekologicznej  ze strategicznymi  celami
rozwoju  powiatu  i  gminy  jest  podstawą  równoważenia  rozwoju  w  horyzoncie  średnio
i długookresowym.  Dzięki  temu Aktualizacja  POŚ  dla  Gminy  Zdzieszowice  może  stać  się
skutecznym narzędziem koordynacji działań na rzecz wdrożenia rozwoju zrównoważonego w
regionie.
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska w odniesieniu do ekosystemów leśnych, rolnych,
wodnych i zurbanizowanych oraz podstawowych komponentów środowiska charakteryzuje się
zdecydowaną przewagą korzystnych skutków środowiskowych. 
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13.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
Projektowany  system  gospodarki  odpadami  jest  zgodny  z  ustaleniami  Krajowego  Planu
Gospodarki Odpadami oraz spełnia podstawowe uwarunkowania wynikające z Powiatowego
Planu Gospodarki Odpadami oraz unijnych przepisów.
W  okresie  obowiązywania  planu  nastąpiła  wyraźna  poprawa  gospodarki  odpadami
komunalnymi  w odniesieniu  do segregacji  odpadów,  odzysku odpadów opakowaniowych i
niebezpiecznych oraz zbierania odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu
oraz urządzeń na terenach miejskich. W najbliższym okresie należy kontynuować i utrwalać
powyższe działania oraz usprawnić system zbierania i odbioru odpadów również z terenów
wiejskich.
Uzyskanie zamierzonych efektów gospodarczych i  ekologicznych przez planowane zakłady
zagospodarowania  odpadów  uzależnione  jest  głównie  od  rozbudowy  linii  segregacji
i przekształcania  odpadów  w  instalacje  umożliwiające  produkcję  kompostu  oraz  paliwa
alternatywnego  jako  produktu  handlowego,  o  parametrach  użytkowych  potwierdzonych
atestem jakości.
Rozwiązania  przewidywane  w  aktualizacji  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy
Zdzieszowice  można  uznać  za  przyjazne  środowisku,  nie  generujące  nieodwracalnych
negatywnych oddziaływań transgranicznych.
Brak kontynuacji działań określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
z 2004 roku (wariant zerowy) stanowiłby zaprzeczenie podstawowym wymaganiom ochrony
środowiska i jest niedopuszczalny.

14. STRESZCZENIE 

Podstawą  prawną  sporządzenia  niniejszej  „Prognozy  oddziaływania  na  środowisko  projektów
Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice na lata 2009-
2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016” jest art. 46 ust. 2 ustawy  o udostępnianiu
informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  o
ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2008 Nr 199 poz.
1227). 
Celem  prognozy  jest  identyfikacja  potencjalnych  oddziaływań  skutków  wykonania  Aktualizacji
Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Zdzieszowice na  lata  2009-2012  z  uwzględnieniem
perspektywy na lata 2013-2016” i Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016” na środowisko i stwierdzenie
czy  realizacja  proponowanych  zadań  sprzyjać  będzie  ochronie  środowiska  i zrównoważonemu
rozwojowi. 
Analiza  celów  ustanowionych  w  POŚ  i  PGO  dla  Gminy  Zdzieszowice  wykazała,  że  są  zgodne
i realizują cel strategiczny wyznaczony w:

Traktacie  Akcesyjnym -  VI  Wspólnotowym Programie  Działań  w  Zakresie  Środowiska
Naturalnego.

Polityką Ekologiczną Państwa w lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP),
Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego,
Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010),
Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego,
Strategią Rozwoju Gminy Zdzieszowice.
Ocena  stanu  środowiska  na  terenie  gminy  pozwoliła  wskazać  następujące  problemy  ochrony
środowiska: 

usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku
dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych, 
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ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie
obszarów chronionych.

Wskazane  problemy  środowiskowe  na  terenie  gminy  znajdują  rozwiązanie  w  ramach
zaproponowanych w projekcie POŚ i PGO dla Gminy Zdzieszowice zadań do realizacji. 
W  Prognozie  przeanalizowano  możliwy  wpływ  wskazanych  do  realizacji  w  projektach  zadań  na
następujące  elementy:  powietrze  i  klimat,  wody,  bioróżnorodność,  powierzchnię  ziemi  i  glebę,
krajobraz,  dziedzictwo  kulturowe,  w  tym  zabytki,  populację  oraz  zdrowie  ludzi.  Określono
oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska. 
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych
skutków  środowiskowych  związanych  z  realizacją  poszczególnych  zadań.  Ponadto  oceny  tej
dokonano  przede  wszystkim  pod  kątem  oddziaływania  na  środowisko  w  fazie  eksploatacji,
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy. 
Pozytywne  oddziaływania  zadań  wskazanych  w  Aktualizacji  POŚ  dla  Gminy  Zdzieszowice na
środowisko  zdecydowanie  przeważają  nad  negatywnymi.  Negatywne  potencjalne  oddziaływanie
mogą mieć przedsięwzięcia w ramach priorytetu: 

zachowanie bogatej różnorodności biologicznej, 
zapewnienie  75%  redukcji  całkowitego  ładunku  azotu  i  fosforu  w  ściekach

komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych,
dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i

podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.

Negatywne  krótkoterminowe  oddziaływania  na  zasoby  środowiska  mogą  być  związane  z  fazą
realizacji inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.: 
nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje drogowe), 
nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe),
pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg), 
podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe), 
przerwanie szlaków migracji (np. inwestycje drogowe). 

Realizacja zadań nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
Większość  proponowanych  do  realizacji  przedsięwzięć  ma  pozytywny  wpływ  na  środowisko
i proponowanie  rozwiązań  alternatywnych  nie  ma  uzasadnienia.  W przypadku  inwestycji,  których
oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, aby
wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko. 
W przypadku gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów
w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie mieszkańców. 
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich
realizacja  spowoduje  poprawę  jakości  środowiska,  zachowanie  różnorodności  biologicznej  oraz
dziedzictwa  przyrodniczo-kulturowego,  a  także  wpłynie  na  ograniczanie  zużywania  zasobów
środowiskowych. 
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