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1. STAN FORMALNO-PRAWNY
PROGNOZY

I

CEL

SPORZĄDZENIA

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów
strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 oraz art. 51 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, z późn. zm.). Przepisy
tej ustawy zobowiązują organ opracowujący projekty: Aktualizację Programu Ochrony Środowiska
oraz Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2011- 2014 z
perspektywą na lata 2015- 2018 do sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na
środowisko oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
z udziałem społecznym.
Niniejsza Prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 stanowi element strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji. Wskazuje na
możliwe negatywne skutki realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Aktualizacji
Planu Gospodarki Odpadami i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym
negatywnym skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji.
Aktualizację Programu Ochrony Środowiska (APOŚ) oraz Aktualizację Planu Gospodarki
Odpadami (APGO) dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 20152018 są dokumentami współzależnymi, wymagającymi zintegrowanych działań realizacyjnych,
dlatego dla projektów obu tych dokumentów opracowano wspólną prognozę oddziaływania na
środowisko.

2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA
AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I
PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO
Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska i Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Krapkowickiego jest art. 46 i art. 51 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, z późn. zm.). Artykuł ten nakłada na organy
administracji opracowujące projekty planów obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko skutków jego 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 oraz ustaleń Zamawiającego, który otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu pisma
określające zakres i stopień Prognozy. W związku z powyższym Prognoza powinna:
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:
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a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z
dnia 25 sierpnia 2009 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.
Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących
wynikiem realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Aktualizacji Planu Gospodarki
Odpadami oraz ocena ich natężenia, a także określenie czy w należyty sposób został
uwzględniony w w/w dokumentach interes środowiska przyrodniczego i kulturowego.
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3. ZASTOSOWANE METODY I WYKORZYSTANE MATERIAŁY
Przy opracowywaniu niniejszej Prognozy oparto się na ustawie z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
z poźn. zm.). Określa ona sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
skutków realizacji planów i programów. Proces opiniowania w ramach strategicznych ocen
oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy prowadzi
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Podczas opracowywania Prognozy kierowano się również ustawą dnia 3 października o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237,
z późn. zm.). Ustawa ta uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie, w
szczególności obszarów Natura 2000.
Aby w pełni ocenić czy Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Aktualizacja Planu
Gospodarki Odpadami zawiera elementy zapewniające ochronę środowiska kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu Prognozy, obok aktów prawnych, wykorzystano
szereg dokumentów strategicznych, szczebla regionalnego i krajowego, odnoszących się
bezpośrednio jak i pośrednio do ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi.
Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz jest
wykresem siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację Aktualizację
Programu Ochrony Środowiska i Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami zamierzenia (cele
strategiczne), a w kolumnach wpisano wskaźniki charakteryzujące i opisujące środowisko.
Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy składnikami przeciwstawnych osi
zaznaczono symbolem:
- (+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia,
- (-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia,
- (+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania i
skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia,
- (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie
- (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są
one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań.
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4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH
AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I
PLANU GOSPODARKI ODPADAMI I POWIĄZANIU ICH Z
INNYMI DOKUMENTAMI
W Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
uwzględniono cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów
środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do
osiągnięcia postawionych celów.
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego cele środowiskowe
skupiają się głównie na ochronie wód, ochronie powietrza, ochronie przed hałasem oraz ochronie
przyrody. Określone cele mają wpłynąć odpowiednio na: utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu
wszystkich wód, utrzymanie określonego stanu powietrza w zakresie pyłu PM10, zmniejszenie
narażenia na ponadnormatywny hałas oraz zachowanie bioróżnorodności biologicznej.
Głównym celem Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego jest
stworzenie odpowiedniego systemu gospodarki odpadami. W Planie wyznaczono cele z podaniem
terminów ich osiągnięcia.
Analizując cele sformułowane w APOŚ i APGO dla Powiatu Krapkowickiego, oprócz analizy ich
wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań określonych
w dokumentach nadrzędnych (krajowym i wojewódzkim) oraz równoległych, określonych na
szczeblu powiatu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu
zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej powiatu.
Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami jest zgodny z
następującymi dokumentami planistycznymi:
 Strategią Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2008-2013,
 Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego poszczególnych miejscowości w
Powiecie Krapkowickim,
 Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego poszczególnych
gmin w Powiecie Krapkowickim.
Ponadto projekty Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Aktualizacji Planu Gospodarki
Odpadami jest zgodny z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 nr
151, poz. 1220- tekst jednolity)
Obszary Natury 2000 „Kamień Śląski”, „Łęg Zdzieszowicki”, „Żywocickie Łęgi”, „Góra Św. Anny”
otrzymały status obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty na podstawie decyzji Komisji
Europejskiej 2011/64/EU w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego
zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na
kontynentalny region biogeograficzny.
Obszary chronione tj. Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” i Obszar chronionego krajobrazu „Bory
Niemodlińskie” i „Łęg Zdzieszowicki”, rezerwaty przyrody: „Kamień Śląski” i „Lesisko”- powołane
zostały na drodze rozporządzenia wojewody; użytek ekologiczny „Stara Odra” oraz pomniki
przyrody- powołane na drodze uchwały rady gminy. Rozporządzenia lub uchwały rady gminy
określają lokalizację obszaru lub obiektu, przebieg granicy i otuliny (jeśli występuje), cele ochrony,
typy obszaru chronionego oraz zakazy dotyczące obszarów lub obiektów chronionych.
Cele wyznaczone w projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami uwzględniają cele ochrony i zakazy wyznaczone dla obszarów lub obiektów
objętych ochroną. Stopień zgodności zapisów projektów APOŚ i APGO z zapisami aktów prawa
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miejscowego ustanawiających formy ochrony przyrody (w tym z ochroną gatunkową roślin,
grzybów i zwierząt) określa się jako całkowity.

5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANYCH
DOKUMENTÓW
5.1. Charakterystyka ogólna Powiatu Krapkowickiego
Rysunek 1. Powiat Krapkowicki na tle podziału administracyjnego województwa opolskiego

Powiat Krapkowicki to obszar leżący w centralnej
części województwa opolskiego, graniczy od
północy z powiatem opolskim, od wschodu z
powiatem strzeleckim, od południowego- wschodu
i południa z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim,
od
południowegozachodu
z
powiatem
prudnickim.
Powiat Krapkowicki obejmuje gminy miejskowiejskie: Gogolin, Krapkowice, Zdzieszowice,
gminy wiejskie: Strzeleczki, Walce oraz miasta:
Gogolin, Krapkowice, Zdzieszowice.
Powierzchnia powiatu wynosi
440,7 km2, co
stanowi
ok.
4,7 %
ogólnej
powierzchni
województwa opolskiego. Powiat Krapkowicki
zamieszkuje 66 539 mieszkańców. Gęstość
zaludnienia wynosi ok. 151 osób na km2 (stan na
31.12.2010 r.).
Zgodnie z regionalizacją fizyczno- geograficzną J. Kondrackiego (2002) Powiat Krapkowicki
zlokalizowany jest na Nizinie Śląskiej i Wyżynie Śląskiej. Na Nizinie Śląskiej wyróżnia się 3
podrzędne jednostki fizyczno- geograficzne: Pradolinę Wrocławską na północnym zachodzie,
Równinę Opolską na północnym wschodzie, oraz Kotlinę Raciborską na południu i południowym
zachodzie. Wyżyna Śląska reprezentowana jest przez Chełm stanowiący 72 % strefy.
Przez obszar Powiatu Krapkowice przepływają rzeki Odra, Osobłoga, Biała i Stradunia. Akweny, a
w szczególności rzeki Odra z rozlewiskami, Osobłoga i zalew w Januszkowicach są atrakcją
Powiatu.

Warunki klimatyczne
Powiat Krapkowicki należy do Regionu Nadodrzańskiego (wg. A. Schmucka) i jest jednym z
najcieplejszych dzielnic klimatycznych kraju. Na terenie powiatu przeważają wiatry z kierunków:
południowego, zachodniego i północno-zachodniego. Średnie prędkości wiatru kształtują się na
poziomie od 2,5 do 3,0 m/s. Pogoda bezwietrzna występuje przez ok. 8% czasu w ciągu roku.
Charakterystyczną cechą termiczną tego terenu są łagodne zimy. Średnia roczna temperatura
wynosi 8,4 oC. Maksymalne średnie miesięczne oraz dobowe temperatury notowane są w lipcu, w

10

Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki
Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego”

którym najwięcej jest dni o temperaturze powyżej 25oC - około 12. Najzimniejszymi miesiącami są
styczeń i luty. W lutym notuje się również największą liczbę dni o temperaturze powietrza poniżej –
10oC – około 7. Miesiące jesienne charakteryzują się mniejszym zróżnicowaniem temperatur
średnich (4,2 – 13,9 oC) niż nieco chłodniejsze miesiące wiosenne (2,0-12,8oC). Długość okresu
wegetacyjnego wynosi około 225 dni. Na tle innych regionów, notuje się tutaj mniej liczne dni z
przymrozkami, mniej jest także dni z mrozami. Natomiast liczniejsze są przypadki występowania
pogody bardzo ciepłej i jednocześnie pochmurnej. Decydujący wpływ na rozkład opadów
atmosferycznych ma rzeźba terenu. Najmniejsze wartości średnie roczne notuje się w dolinie Odry
– 603 mm. Natomiast średnia roczna suma opadów dla regionu wynosi 660 mm. Najniższe
miesięczne sumy opadów notuje się w lutym a najwyższe wartości opadów przypadają na lipiec.
Liczba dni z pokrywą śnieżną dla regionu wynosi około 55. Najdłuższe zaleganie śniegu notuje się
w styczniu i lutym, dla tych miesięcy trwanie pokrywy śnieżnej wynosi 60 %.

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia
Rysunek 2. Powiat Krapkowicki na tle podziału fizycznogeograficznego Polski (J. Kondracki, 2002
r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regionalizacji fizycznogeograficznej, J. Kondracki, 2002 r.
Granica Powiatu Krapkowickiego

Pod względem regionalizacji fizyczno – geograficznej Polski teren Powiatu Krapkowickiego
zlokalizowany jest na Nizinie Śląskiej i Wyżynie Śląskiej. Na Nizinie Śląskiej wyróżnia się 3
podrzędne jednostki fizyczno geograficzne: Pradolinę Wrocławską na północnym zachodzie,
Równinę Opolską na północnym- wschodzie oraz Kotlinę Raciborską na południu i południowymzachodzie. Wyżyna Śląska reprezentowana jest przez Chełm stanowiący 72 % obszaru.
Obszar powiatu obejmuje swoim zasięgiem niemal wszystkie występujące w województwie typy
rzeźby. Najwyżej wyniesione obszary występują na wierzchołkowych partiach Garbu Chełmu,
gdzie Góra Św. Anny osiąga 404 m n.p.m. Najniżej położone tereny zlokalizowane są na tarasach
zalewowych doliny Odry na południe od Opola – 150 m n.p.m.
Pod względem struktury i genezy rzeźby w powiecie można wyróżnić następujące jej rodzaje:
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holoceńskie dna dolin rzecznych występują w dolinach Odry i Suchej oraz na mniejszych
obszarach w dolinach ich dopływów,
równiny wysokich tarasów nadzalewowych występują na obrzeżach dolin rzecznych,
najlepiej wykształcone są w dolinie Odry, w mniejszym zakresie w dolinie Suchej.
wysoczyzny trzeciorzędowych powierzchni zrównania, lokalnie ze zdenudowanymi
wysoczyznami polodowcowymi występują w centralnej i północnej części, na północ od
Garbu Chełmu oraz na południe od Opola na Garbie Górnokredowym.
środkowotriasowy próg strukturalny występuje między Strzelcami Opolskimi, Ujazdem,
Leśnicą i Gogolinem. Jest to obszar występowania Garbu Chełmskiego z kulminacją
w postaci trzeciorzędowego neku wulkanicznego w miejscowości Góra Św. Anny
(404 m n.p.m.).

Obszar Powiatu Krapkowickiego leży w zasięgu dwóch dużych jednostek strukturalnych budowy
geologicznej Śląska Opolskiego: Monokliny Przedsudeckiej i częściowo zachodzącej na nią
Depresji Śląsko– Opolskiej. Na formy podkenozoiczne składają się utwory triasu na południu,
w centrum, na północy i górnej kredy na zachodzie. Trias na obszarze powiatu tworzy niemal
ciągłą pokrywę. W pełnym profilu obejmuje piaskowce i mułowce triasu dolnego, kompleksy
wapieni, margli i dolomitów triasu środkowego oraz iły, iłowce z przewarstwieniami wapieni triasu
górnego. Charakterystyczną cechą utworów powierzchniowych wapienia muszlowego, który
dominuje na obszarze wychodni triasowych jest bardzo duże uszczelnienie osadów, co ma
ogromne znaczenie hydrogeologiczne dla występowania wód podziemnych oraz możliwości ich
zanieczyszczenia. Górna kreda, występująca w północno-zachodniej części powiatu, wykształcona
jest na powierzchni, lub pod pokrywą czwartorzędu w postaci margli i wapieni turonu oraz
zalegających nad nimi piasków i piaskowców cenomańskich, w powierzchniowych utworach terenu
nie jest reprezentowany. Między triasem i górną kredą w centralnej i północnej części terenu
powiatu występuje rozległa luka litostratygraficzna. Na skałach tych niezgodnie zalegają osady
czwartorzędowe. W południowej części powiatu na przedpolu Garbu Chełmu występuje gruby
kompleks osadów trzeciorzędowych jak: iły, mułki z przewarstwieniami piasków i żwirów serii
poznańskiej. Osady plejstoceńskie na obszarze powiatu to głównie gliny zwałowe, piaski i żwiry
wodnomorenowe oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe, lokalnie występujące w formach akumulacji
szczelinowej. Osady te nie tworzą ciągłej pokrywy. Charakteryzują się grubością od kilku do
kilkudziesięciu metrów. Kompleks osadów plejstoceńskich tarasów nadzalewowych średnio
dochodzi do kilkunastu metrów.
Na przełomie plejstocenu i holocenu w wierzchołkowych partiach Chełmu zachodziła akumulacja
eoliczna lessów. Pylaste pokrywy lessowe mają zróżnicowaną miąższość od 2 do 10 m.
Najmłodszymi utworami geologicznymi na omawianym terenie są aluwia rzeczne tarasów
holoceńskich. Składają się na nie mady, piaski i żwiry. Lokalnie występują również namuły i torfy.

Analiza zagospodarowania przestrzennego powiatu
Strukturę przestrzenną Powiatu Krapkowickiego charakteryzują:
- występujące obszary zabudowy miejskiej (miasta Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin),
- występowanie obszarów Natura 2000,
- średni stopień zalesienia,
- obecność dużych zakładów przemysłowych,
- przebieg dróg kolejowych i drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym,
- rzeka Odra przecinająca teren powiatu.
Do mocnych stron Powiatu Krapkowickiego pod względem struktury zagospodarowania
przestrzennego należy m.in.:
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dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna: drogowa, kolejowa, wodna,
dobrze rozwinięta i rozbudowa sieć ciepłownicza, elektryczna i gazowa
duża ilość terenów inwestycyjnych
bliskie położenie aglomeracji miejskich – rynków zbytu
skoncentrowane osadnictwo
znaczne walory turystyczne,
pokłady kruszywa,
duży potencjał rolny,
sieć telekomunikacyjna.

Między rozwojem społeczno-gospodarczym danego regionu a zagospodarowaniem przestrzennym
istnieje wysoki stopień współzależności. Sposób gospodarowania przestrzenią może zarówno
stymulować jak również ograniczać rozwój regionalny. Zgodnie z oceną zagospodarowania
przestrzennego zawartą w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015, Powiat
Krapkowicki można zaliczyć do strefy centralnej związanej z węzłowym układem miejskoprzemysłowym Opola, charakteryzującej się licznymi funkcjami metropolitalnymi.
W układzie hierarchiczno-funkcjonalnym Powiat Krapkowicki jest powiatowym ośrodkiem obsługi
ponadlokalnej. Od stuleci przez tereny powiatu krapkowickiego przebiegały szlaki handlowe, które
wiodły z północy na południe; z półwyspu skandynawskiego na półwysep bałkański oraz ze
wschodu Europy na zachód.

5.2. Ocena stanu środowiska
Wody powierzchniowe
Powiat Krapkowicki posiada bogato rozbudowaną sieć hydrograficzną. Przez jego teren przepływa
główna rzeka jaką jest Odra, w zlewni tej rzeki znajduje się cały obszar Powiatu.
Innymi mniejszymi rzekami przepływającymi przez Powiat są:
 Osobłoga,
 Biała,
 Swornica,
 Stradunia.
Na terenie Powiatu znajduje się również szereg zbiorników wodnych pochodzenia
antropogenicznego, są to zbiorniki znajdujące się w dolinie Odry powstałe po odcięciu meandrów
po przeprowadzeniu regulacji koryta, są to też np. stawy rybne.

Wody podziemne
Zasoby wód podziemnych ściśle związane są ze znajdującymi się na terenie Powiatu Głównymi
Zbiornikami Wód Podziemnych: - GZWP 333 „Opole-Zawadzkie”, GZWP 335 „Krapkowice Strzelce Opolskie”, GZWP 332 „Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka” oraz GZWP 337 „Dolina
kopalna Lasy Niemodlińskie”. Największe znaczenie posiada GZWP 335, który jest intensywnie
eksploatowany przez ujęcia zaopatrujące w wodę miasta: Krapkowice i Gogolin oraz wiele
wodociągów wiejskich.
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Tabela 1. Charakterystyka zbiorników wód podziemnych na terenie Powiatu Krapkowickiego.
Nazwa zbiornika
Subniecka
KędzierzyńskoGłubczycka
Opole-Zawadzkie
KrapkowiceStrzelce Opolskie
Niecka Opolska
Dolina Kopalna
Lasy Niemodlińskie

Tr, Q

1 350/800/1
000

porowy

80-120

Szacunkowe
zasoby
dyspozycyjne
3
(tys. m /d)
130

333

T2

750/750/-

szczelinowo
-krasowy

120-240

200

335

T1

2 050/-/1 000

szczelinowo
-porowy

100-600

50

336

Cr3

138/-/58

szczelinowo
-porowy

50-80

25

160/-/80

porowy

35

25

Numer

Stratygrafi
a

332

337

Q

Powierzchnia
GZWP/ONO/O
2
WO (km )

Typ
zbiornika

Średnia
głębokość
ujęć (m)

Źródło: Kleczkowski A. red., 1990; Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagających szczególnej ochrony 1:500 000. AGH, Kraków.
Q – czwartorzęd, Tr – trzeciorzęd, T2 – trias dolny (pstry piaskowiec), T2 – trias środkowy (wapień muszlowy), ONO – obszar
najwyższej ochrony, OWO – obszar wysokiej ochrony.

Walory przyrodnicze powiatu
Dominujące zbiorowiska roślinne
Walory przyrodnicze Powiatu Krapkowickiego nierozerwalnie wiążą się z doliną Odry. Pomimo
przekształcenia duże fragmenty doliny zachowały wysokie walory przyrodnicze. Znajduje się tutaj
nadal 10 875 ha lasów, rozległe tereny otwarte – łąki, pastwiska, mokradła, liczne starorzecza.
Dotychczasowe badania doliny rzeki Odry wykazały występowanie tu rzadkich zagrożonych
zespołów i zbiorowisk roślinnych.
Dominującym typem użytkowania gruntów jest typ rolno leśny. W krajobrazie polnym obszaru
Triasu Opolskiego najbardziej cenne są nawapienne murawy i zarośla kserotermiczne występujące
na odkrytych, południowych stokach garbu Góry Św. Anny. Charakterystyczne dla krajobrazu Góry
Św. Anny szerokie miedze, stosunkowo duży odsetek nieużytków, np. w miejscach
powierzchniowej eksploatacji wapienia, zadrzewienia i zarośla śródpolne stanowiące o bogactwie
siedlisk i wysokim współczynniku różnorodności biologicznej siedlisk polnych tego rejonu. Obszar
ten sięga w części północno – zachodniej po wyniesienia Garbu Opola. Rozwijają się tu ginące w
skali kraju zbiorowiska upraw polnych, np. zespół czechrzycy grzebieniastej (Caucalido –
Scandicetum) z szeregiem bardzo rzadkich gatunków chwastów takich jak: miłek letni (Adonis
aestivalis), kiksja oszczepowata (Kickxia elatine), kurzyślad błękitny (Anagallis foemina) i inne. W
części zachodniej i południowej obszaru, w granicach doliny Odry, szata roślinna uległa na
przestrzeni wieków daleko idącym zmianom związanym przede wszystkim z działalnością rolniczą.
Interesującym fenomenem są torfowiska niskie i łąki okolic Gogolina i Obrowca położone u stóp
wapiennego Masywu Chełmu. Na niewielkich obszarach występują tu zasadowe młaki z
lipiennikiem Loesela (Liparis loeselii). Na terenie obszaru zarejestrowano kilkadziesiąt gatunków
podlegających prawnej ochronie w Polsce oraz szereg chronionych prawem międzynarodowym, w
tym Konwencją Berneńską i Dyrektywą Habitatową.
Do interesujących i chronionych typów siedlisk należą (Załącznik I Dyrektywy Habitatowej UE):
- Łąki z Molinia na kredzie i glinie (EU – Molinion),
- Nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis),
- Torfowiska niskie na podłożach wapiennych z Cladium mariscus i Carex davalliana,
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Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Genista,
Twarde oligo - mezotroficzne wody z roślinnością bentosową formacji tzw. ”łąki”
ramienicowe (Chara),
Półnaturalne odmiany muraw i zarośli na podłożach wapiennych (Festuco – Brometalia),
Roślinność szczelin skalnych, podtypy na podłożu wapiennym,
Suche, piaszczyste, wapniste murawy z Koelerion glaucae,
Ziołorośla eutroficzne,

Typy siedlisk proponowane do włączenia do załącznika I DH przez stronę polską:
- Szuwary wielkoturzycowe Magnocaricion
- Zbiorowiska śródlądowych, nagich skał wapiennych
- Podmokłe łąki eutroficzne i kalcyfilne ze związku Calthion

Lasy
W Powiecie Krapkowickim lasy zajmują ok. 24,7 %. Wskaźnik lesistości powiatu jest zbliżony do
przeciętnej lesistości dla województwa (25,5%) kraju (27,5%). Rozmieszenie lasów w powiecie jest
nierównomierne.
W środowisku leśnym Powiatu Krapkowickiego wyróżniono 8 typów siedliskowych lasów, z czego
dominują lasy mieszane i bory.
Ogólna powierzchnia lasów na terenie Powiatu Krapkowickiego wynosi ok. 10 875 ha, z czego
ponad 97% pozostaje w administracji Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Prószków i Strzelce
Opolskie. Poszczególne gminy Powiatu są mocno zróżnicowane pod względem procentowego
udziału lasów w stosunku do całkowitej powierzchni (lesistości) co przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2. Wskaźnik lesistości poszczególnych gmin Powiatu Krapkowickiego
Grunty leśne w gminach Powiatu
Krapkowickiego
Gmina
Wskaźnik lesistości
ha
gminy [%]
Gogolin
3 462,2
33,40
Krapkowice
1 697,1
16,80
Strzeleczki
4 316,8
35,70
Walce
516,0
7,20
Zdzieszowice
824,7
14,00
Źródło: www.stat.gov.pl

Lesistość Powiatu Krapkowickiego wynosi 24,7 %, jednak parametr lesistości niektórych gmin
Powiatu Krapkowickiego jest stosunkowo niski np. w Gminie Krapkowice, gdzie lasy zajmują
stosunkowo niewielki areał, bo zaledwie 17%, a w Gminie Walce tylko 7,2 %. Stąd tylko lokalnie
istnieje potrzeba zwiększenia areału kompleksów leśnych.
W ramach Programów Rolnośrodowiskowych na obszarze Powiatu Krapkowickiego wytyczono II
strefę priorytetową obejmującą 4 gminy, a w nich 14 wsi:
Gmina Gogolin – wsie: Chorula, Górażdże, Kamień Śl., Kamionek
Gmina Krapkowice – wsie: Pietna, Żużela, Żywocice
Gmina Walce – wieś Stradunia
Gmina Zdzieszowice – Januszkowice, Jasiona, Krępna, Oleszka, Rozwadza, Żyrowa.
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Obszary przyrodniczo cenne objęte ochroną prawną
Powierzchnia obszarów chronionych na terenie Powiatu Krapkowickiego wynosi 9 380,4 ha (wg.
www.stat.gov.pl stan na rok 2010) co stanowi ok. 21,2 % powierzchni powiatu, jest to wartość
bliska średniej wartości dla powiatów województwa opolskiego wynoszącej 24,5 %.
Udział powierzchni obszarów chronionych w poszczególnych gminach Powiatu Krapkowickiego
przedstawia tabela poniżej (wg. www.stat.gov.pl stan na rok 2009):
Tabela 3. Udział powierzchni obszarów chronionych w gminach Powiatu Krapkowickiego
Powierzchnia obszarów
Lp.
Gmina
chronionych [%]
1. Strzeleczki
14,5
2. Krapkowice
3,86
3. Zdzieszowice
2,61
4. Gogolin
0,22
5. Walce
0,05
Źródło: www.stat.gov.pl

Na terenie Powiatu Krapkowickiego ustanowiono następujące formy ochrony przyrody:
 Obszary Natura 2000: „Kamień Śląski”, „Łęg Zdzieszowicki”, „Żywocickie Łęgi”, „Góra Św.
Anny”;
 Rezerwaty przyrody: „Kamień Śląski”, „Lesisko”;
 Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”;
 Obszary Chronionego Krajobrazu: „Bory Niemodlińskie”, „Łęg Zdzieszowicki”;
 Użytek ekologiczny „Stara Odra”,
 Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej: łącznie 38 obiektów.

Obszar Natura 2000
Na terenie Powiatu Krapkowickiego wprowadzono następujące obszary NATURA 2000:
- Kamień Śląski PLH 160003,
- Łęg Zdzieszowicki PLH160011,
- Żywocickie Łęgi PLH160019,
- Góra Świętej Anny PLH160002.
Kamień Śląski
Dominują różnego rodzaju murawy - na części terenu zarastające w wyniku spontanicznej sukcesji
(zakrzewienia). W latach 70. XX wieku była tu zlokalizowana ostatnia duża (kilka tysięcy
osobników) kolonia susła moręgowanego w Polsce. Jeszcze w latach 60. liczyła prawdopodobnie
kilkadziesiąt tysięcy osobników. Obecnie teren ten jest miejscem pierwszych wsiedleń tego
gatunku w ramach programu reintrodukcji susła moręgowanego (Spermophilus citellus) w Polsce.
Pierwsze zwierzęta (79 os.) zostały wypuszczone w lipcu i sierpniu 2005r. Na obszarze tym
występuje też kilka gatunków roślin chronionych o znaczeniu regionalnym.
Łęg Zdzieszowicki
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.
Ważna ostoja lasów łęgowych i grądów połęgowych, charakterystyczny krajobraz doliny Odry,
największy płat lasu łęgowego na pd. od Opola.
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Żywocickie Łęgi
Niewielki teren położony w międzywalu Odry na lewym i prawym brzegu w odległości ok. 3 km na
SE od Krapkowic. Jest to jedno z 2-3 miejsc w województwie opolskim z dobrze zachowanymi
płatami łęgu topolowego Salicetum albae oraz łęgu wierzbowego Salicetum albae. Zarówno
struktura warstwy drzew jak i szuwarowego runa jest tu dobrze wykształcona
z charakterystycznymi gatunkami. Obszar położony jest na płaskich holoceńskich terasach
rzecznych z ciężkimi madami. Znajduje się w strefie corocznych zalewów powodziowych.
W obniżeniach terenu stanowiących dawne starorzecza występują namuły. Na terenie ostoi
występuje kilka starorzeczy. Oprócz łęgu zlokalizowanego po zachodniej stronie koryta Odry
w skład ostoi zaproponowano włączenie dwu dużych starorzeczy zlokalizowanych na wschód od
koryta, zlokalizowanych w międzywalu. Obszar między korytem a tymi starorzeczami użytkowany
jest rolniczo. Występuje tu kilka zadrzewień. Tereny te zostały włączone celem zachowania
łączności funkcjonalnej i strukturalnej ostoi.
Góra Świętej Anny
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.
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.

Rezerwat przyrody
Obecnie na terenie Powiatu Krapkowickiego zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody: „Kamień
Śląski” (teren Gminy Gogolin) oraz „Lesisko” (teren Gminy Zdzieszowice).
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Rezerwat przyrody „Kamień Śląski”
Zajmuje powierzchnię ok. 13,7 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z 11 lutego 1958 roku (M.P. z 1958 r. Nr 20, poz. 127). Według aktu powołującego,
rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego
ze stanowiskiem rzadkiego w Polsce i prawnie chronionego jarzęba brekini, zwanego też
brzękiem. Wśród roślin naczyniowych chronionych występują: buławnik wielkokwiatowy,
podkolanan biały, kruszczyk szerokolistny, marzanka wonna, bluszcz pospolity, kopytnik pospolity.
Ponadto stwierdzono tu 50 gatunków mchów, 10 gatunków wątrobowców i 27 gatunków
śluzowców.
Rezerwat przyrody „Lesisko” - położony jest na terenie Gminy Zdzieszowice w bezpośrednim
sąsiedztwie wsi Żyrowa. Powierzchnia rezerwatu wynosi 47,51 ha, w tym gruntu leśnego 46,22 ha.
Przedmiotem ochrony jest starodrzew bukowy, występujący w odmianie kwaśnej buczyny niżowej
i żyznej buczyny sudeckiej. W składzie drzewostanu rezerwatu zdecydowanie przeważa buk
pospolity (w 90%), a w środkowej części rezerwatu dominuje olsza, modrzew europejski i dąb.
Spotyka się także pojedyncze okazy klonu. W podroście miejscami występuje buk zwyczajny,
jawor oraz jesion wyniosły natomiast w podszycie – bez czarny oraz bez koralowy. W warstwie
runa najliczniej dostrzec można następujące gatunki: groszek wiosenny, niecierpek
drobnokwiatowy, nawłoć Fuchsa, marzanka wonna, żankiel zwyczajny, podagrycznik pospolity,
gajownik żółty, bodziszek cuchnący, przytulia wiosenna, wyka leśna, wietlica samicza, bluszcz
pospolity, kłosownica leśna, kostrzewa olbrzymia, sałatnik leśny, konwalia majowa, podbiał
pospolity występujący na obrzeżu dróg leśnych i pokrzywa zwyczajna. Natomiast w niewielkich
płatach występuje szczyr trwały, żywiec dziewięciolistny oraz miodunka plamista. 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.

Park krajobrazowy
Park Krajobrazowy „Góra Św.Anny”
Powierzchnia 1 031,1 ha na terenie Gminy Zdzieszowice i 82,7 ha na terenie Gminy Gogolin. Park
ustanowiony został na mocy Rozporządzenia Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8
maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Park ten, typu wyżynnego,
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.
Głównymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi Parku Krajobrazowego ”Góra Św. Anny” są:
- charakterystyczna i urozmaicona rzeźba terenu - wykształciły się tu formy krasu
powierzchniowego i podziemnego, a w zalegających na krasie lessach wykształciły się
malownicze wąwozy,
- zróżnicowana budowa geologiczna - obszar budują skały wieku triasowego, trzeciorzędowe
skały wylewne oraz osady piaszczysto-żwirowo-gliniaste zlodowacenia środkowopolskiego;
- cenne zasoby przyrodnicze- występuje tu wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin i
zwierząt, charakterystyczną cechą szaty roślinnej tego terenu jest obecność gatunków
muraw kserotermicznych (poza obszarem gminy) i lasów bukowych;
- zasoby krajobrazu kulturowego, religijnego i historycznego Góry Św. Anny objęte zostały
przez UNESCO w 2004 roku pomnikiem historii – jednym z 15 najcenniejszych obiektów
w kraju.
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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).

Obszar chronionego krajobrazu
Na terenie Powiatu Krapkowickiego znajdują się części obszarów chronionego krajobrazu „Bory
Niemodlińskie” (Gminy Krapkowice i Strzeleczki) oraz „Łęg Zdzieszowicki” (Gmina
Zdzieszowice).
„Bory Niemodlińskie”
Część obszaru znajduje się na terenie Gmin Krapkowice (1 702 ha) i Strzeleczki (6 408,3 ha) (sołectwa Gwoździce, Dąbrówka Dolna, Smolarnia, Dobra, Strzeleczki). Podstawę prawną
powołania OCHK Bory Niemodlińskie jest Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 17 lipca 1989r. Nr 19,
poz. 231. Przedmiotem ochrony są bory i bory mieszane z licznymi zbiorowiskami torfowiskowymi
i kompleksami stawów rybnych. W Borach Niemodlińskich występują rzadkie i chronione rośliny
naczyniowe, jak kilka gatunków storczykowatych (Orchidaceae), jak:
- kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine),
- saprofityczny i bezzieleniowy gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis),
- barwinek pospolity (Vinca minor),
- wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum),
- z liliowatych (Liliaceae) oryginalna lilia złotogłów (Lilium martagon).
Bogata jest tu także herpetofauna (5 gatunków gadów i 3 gatunki płazów), a na uwagę zasługuje
zwłaszcza występowanie rzadkiej ropuchy paskówki (Bufo calamita).
Bory Niemodlińskie są ostoją coraz rzadszych w Polsce gatunków fauny:
- bociana czarnego (Ciconia nigra),
- cietrzewia (Tetrao tetrix),
- kani czarnej i rdzawej (Milvus migrans, M. milvus),
- trzmielojada (Pernis apivorus) i dzięcioła zielonosiwego (Picus canus),
a także zagrożonych wymarciem gatunków:
- sowy włochatej (Aegolius funereus)
- puchacza (Bubo bubo).
Gniazduje tu także wiele innych gatunków ptaków. Dobrze zachowane są siedliska potencjalne dla
kilku cennych, lecz wymarłych już na tym terenie gatunków. Dotyczy to głównie żółwia błotnego
(Emys orbicularis), bączka (Ixobrychus minutus) i ptaków drapieżnych jak: kobuza (Falco
subbuteo), sokoła wędrownego (Falco peregrinus) i orlika krzykliwego (Aquila pomarina).
„Łęg Zdzieszowicki” – jego fragment znajduje się w południowej części Gminy Zdzieszowice.
Obszar ten objęto ochroną na mocy Rozporządzenia Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego
z dnia 8 maja 2006 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. 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, jarząbu
brekini 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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Zespół przyrodniczo – krajobrazowy
Na terenie Powiatu Krapkowickiego nie występują..

Użytek ekologiczny
Na terenie Powiatu Krapkowickiego zlokalizowany jest jeden użytek ekologiczny: „Stara Odra”.
"Stara Odra"
Użytek ekologiczny położony jest na terenie Gminy Walce, w północnej części wsi Stradunia.
Obszar charakteryzuje się bogatym środowiskiem fauny i flory. Z roślin występują tu m. in.: grążel
żółty, żabiściek pływający, rdestica pływająca. Starorzecze porasta wiele interesujących zbiorowisk
wodnych i szuwarowych, jest to miejsce rozrodu wielu gatunków płazów i ptaków,

Pomniki przyrody
Na terenie Powiatu Krapkowickiego znajduje się obecnie 38 pomników przyrody. Pomniki
utworzone Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada
2005r. Nr 72, poz. 2231)
Tabela 4. Wykaz pomników przyrody na terenie Powiatu Krapkowickiego.
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nr rejestru
Obiekt
wojewódzkiego
32
pojedynczy okaz z gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus)
46
pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia (Sorbus torminalis)
47
pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia (Sorbus torminalis)
48
głaz narzutowy
125
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur)
126
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur)
133
pojedynczy okaz z gatunku wiąz polny (Ulmus minor)
148
grupa drzew z gatunku jarząb brekinia (Sorbus torminalis) —2szt
150
grupa drzew z gatunku jarząb brekinia (Sorbus torminalis) - 2 szt.
192
pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia (Sorbus trominalis)
217
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur)
218
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur)
219
grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) - 5 szt.
220
grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) - 3 szt.
221
grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) -3 szt.
314
grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) - 4 szt.
316
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur)
317
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur)
380
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur)
416
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur)
417
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur)
418
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur)
424
grupa drzew z gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica) - 2 szt.
425
grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) - 3 szt.
grupa drzew pojedyńczy okaz gatunku sosna wejmutka
426
(Pinus strobus) -1szt
490
pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica)

Gmina
Zdzieszowice
Gogolin
Gogolin
Gogolin
Strzeleczki
Strzeleczki
Strzeleczki
Gogolin
Gogolin
Gogolin
Strzeleczki
Strzeleczki
Strzeleczki
Strzeleczki
Strzeleczki
Krapkowice
Krapkowice
Krapkowice
Zdzieszowice
Strzeleczki
Strzeleczki
Strzeleczki
Krapkowice
Krapkowice
Strzeleczki
Krapkowice
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Lp
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Nr rejestru
Obiekt
wojewódzkiego
491
pojedynczy okaz z gatunku olsza czarna (Alnus glutinosa)
492
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur)
493
pojedynczy okaz z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata)
494
pojedynczy okaz z gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides)
495
pojedynczy okaz z gatunku cis pospolity (Taxus baccata)
496
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur)
497
pojedynczy okaz z gatunku klon polny (Acer campestre)
pojedynczy okaz z gatunku głóg jednoszyjkowy
498
(Crataegus monogyna)
499
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur)
500
pojedynczy okaz z gatunku klon polny (Acer campestre)
501
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur)
502
pojedynczy okaz z gatunku olsza czarna (Alnus glutinosa)

Gmina
Krapkowice
Krapkowice
Krapkowice
Krapkowice
Krapkowice
Krapkowice
Krapkowice
Krapkowice
Krapkowice
Krapkowice
Krapkowice
Krapkowice

Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Opole 2011

Na terenie Powiatu Krapkowickiego znajduje się również szereg parków pałacowych i dworskich
(podlegających ochronie konserwatorskiej):
Tabela 5. Wykaz parków pałacowych i dworskich na terenie Powiatu Krapkowickiego.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rodzaj parku
park w Kamieniu Śląskim (5ha)
park Choruli (3 ha)
park w Obrowcu (4 ha)
park zabytkowy w Rogowie Opolskim (ok. 5,37 ha)
park zabytkowy w Dąbrówce Górnej (ok. 4,53 ha)
park w Krapkowicach przy ul. Parkowej (ok. 1 ha)
park o charakterze zabytkowym w Żużeli
park w Mosznej (39 ha)
park w Dobrej (39,6 ha)
park w i Kujawach (3 ha)
park w Rozkochowie (9,60 ha)
park dworski w Rozwadzy (5 ha),
park w Zdzieszowicach (1,06 ha)
park w Żyrowej (5 ha)

Gmina
Gogolin

Krapkowice

Strzeleczki
Walce
Zdzieszowice

Źródło: na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2004-2007 oraz opracowanie
własne.

Flora i Fauna:
Na omawianym obszarze dobrze rozpoznano florę naczyniową, słabo natomiast rozpoznana jest
fauna (poza niektórymi istniejącymi formami ochrony przyrody).
Do gatunków roślin objętych ochroną prawną, spotykanych na terenie powiatu należą:
1. Jarząb brekinia (Sorbus torminalis) (ochrona ścisła) — na terenie rezerwatu przyrody „Kamień
Śląski” (gm. Gogolin)
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2. Podkolan biały (Platanthera bifolia) (ochrona ścisła) — na terenie rezerwatu przyrody „Kamień
Śląski” (gm. Gogolin)
3. Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) (ochrona ścisła) — murawa kserotermiczna na E od
Oleszki (gm. Zdzieszowice);
4. Barwinek pospolity (Vinca minor) (ochrona częściowa) — murawa kserotermiczna na E od
Oleszki (gm. Zdzieszowice);
5. Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) (ochrona ścisła) — rezerwat przyrody „Lesisko”
(gm. Zdzieszowice);
6. Buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium) (ochrona ścisła)— na terenie
rezerwatu przyrody „Kamień Śląski” (gm. Gogolin)
7. Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine) (ochrona ścisła)— na terenie rezerwatu
przyrody „Kamień Śląski” (gm. Gogolin)
8. Gnieźnik leśny (Neotia nidus-avis) (ochrona ścisła) — na terenie rezerwatu przyrody „Kamień
Śląski” (gm. Gogolin)
9. Bluszcz pospolity (Hedera helix) (ochrona częściowa) — na terenie rezerwatów przyrody
„Kamień Śląski” (gm. Gogolin) i „Lesisko” (gm. Zdzieszowice) oraz proponowanego rezerwatu
„Urszulanów” (gm. Strzeleczki);
10. Cebulica dwulistna (Scilla bifolia) (ochrona ścisła) — na terenie obszaru chronionego
krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” (gm. Zdzieszowice);
11. Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis) (ochrona ścisła) — na terenie obszaru chronionego
krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” (gm. Zdzieszowice);
12. Skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia) (ochrona ścisła) — na terenie obszaru chronionego
krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” (gm. Zdzieszowice);
13. Listera jajowata (Listera ovata) (ochrona ścisła) — koło Zakrzowa (gm. Gogolin);
14. Lilia złotogłów (Lilium martagon) (ochrona ścisła) — między Ligotą Dolną a Oleszką (gm.
Zdzieszowice);
15. Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus) (ochrona ścisła) - okolice Jasionej (gm.
Zdzieszowice);
16. Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris) (ochrona ścisła) - okolice Gogolina, Oleszki, Zdzieszowic,
Żyrowej, Kamienia Śląskiego, Górażdży, Choruli (gm. Zdzieszowice, Gogolin)
17. Pierwiosnka wyniosła (Primula elatior) (ochrona częściowa) — na terenie proponowanych
rezerwatów przyrody „Pisarzowice”, „Urszulanów” i „Popowicki Las” (gm. Strzeleczki)
18. Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna) (ochrona ścisła) - Oleszka (gm. Zdzieszowice);
19. Kalina koralowa (Viburnum opulus) (ochrona częściowa) — na terenie PK „Góra Św. Anny”
(gm. Zdzieszowice, Gogolin);
20. Centuria pospolita (Centaurium erythraea) (ochrona ścisła) — murawa kserotermiczna na E od
Oleszki (gm. Zdzieszowice);
21. Kopytnik pospolity (Asarum europaeum) (ochrona częściowa) — na terenie rezerwatów
przyrody „Kamień Śląski” (gm. Gogolin) oraz „Lesisko” (gm. Zdzieszowice)
22. Konwalia majowa (Convallaria majalis) (ochrona częściowa) — na terenie proponowanych
rezerwatów przyrody „Pisarzowice”, „Urszulanów” i „Popowicki Las” (gm. Strzeleczki) oraz
rezerwatu przyrody „Lesisko” (gm. Zdzieszowice)
23. Kruszyna pospolita (Frangula alnus) (ochrona częściowa) — na terenie proponowanych
rezerwatów przyrody „Pisarzowice” i „Popowicki Las” (gm. Strzeleczki)
24. Marzanka wonna (Galium odoratum) (ochrona częściowa) — na terenie rezerwatów przyrody
„Kamień Śląski” (gm. Gogolin), „Lesisko” (gm. Zdzieszowice) oraz proponowanego rezerwatu
„Popowicki Las” (gm. Strzeleczki)
Świat zwierząt Powiatu Krapkowickiego reprezentują: ropucha paskówka, traszka grzebieniasta,
kumak nizinny, żółw błotny, bocian czarny, bocian biały, dzięcioł średni, derkacz, cietrzew, lerka,
kania czarna i rdzawa, trzmielojad, dzięcioł zielonosiwy, sowa włochata, puchacz, bączek, kobuz,
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sokół wędrowny, orli krzykliwy, świergotek polny, gąsiorek, ortolan, muchołówka białoszyja,
muchołówka mała, suseł moręgowany, mopek, nocek duży, wydra europejska.

Proponowane formy
Krapkowickiego

ochrony

przyrody

na

terenie

Powiatu

Tabela 6. Proponowane obszarowe formy ochrony przyrody w Powiecie Krapkowickim
Lp.

Nazwa
obiektu

Forma ochrony

Lokalizacja

Obiekt ochrony

Północna część
powiatu (gm.
Gogolin)

Obszar silnie zróżnicowany siedliskowo z
cennymi ekosystemami naturalnymi
(buczyny), półnaturalnymi (murawy
kserotermiczne) oraz elementami będącymi
efektem działalności człowieka (nieczynne
kamieniołomy)

1.

Kamień
Śląski

Obszar
chronionego
krajobrazu

2.

Popowicki
Las

Rezerwat
przyrody

Lasy nadleśnictwa Naturalne fragmenty grądu (Tilio-Carpinetum)
Prószków (gmina i kwaśnej buczyny górskiej (Luzulo luzuloidisStrzeleczki)
Fagetum)

3.

Pisarzowice

Rezerwat
przyrody

Lasy nadleśnictwa Naturalne fragmenty grądu (Tilio-Carpinetum)
Prószków (gmina
i łęgu jesionowo-olszowego (FraxinoStrzeleczki)
Alnetum)

4.

Urszulanów

Rezerwat
przyrody

Lasy nadleśnictwa
Prószków (gmina
Strzeleczki)

Naturalne fragmenty grądu niskiego (TilioCarpinetum stachyetosum)

5.

Źródliska
Jasiona

Użytek
ekologiczny

Okolice Zakrzowa
(Gm.
Zdzieszowice)

Teren źródliskowy oraz las łęgowy

6

Oleszka

Użytek
ekologiczny

Oleszka (gm.
Zdzieszowice)

Murawa kserotermiczna ze stanowiskiem
dziewięćsiła bezłodygowego (Carlina acaulis)

7.

Dolina
krasowa

Stanowisko
dokumentacyjne

d. PGR „Leśnik”
(gm.
Zdzieszowice)

Dolina krasowa o długości około 200 m

8.

Profile
Stanowisko
geologiczne
dokumentacyjne
w Gogolinie

Wyrobiska w
Gogolinie (gm.
Gogolin)

Obiekty powstałe wskutek działalności
człowieka, pozwalające na prześledzenie
przebiegu ewolucji geomorfologicznej

9.

Profile
geologiczne
Stanowisko
w Rogowie dokumentacyjne
Opolskim

Wyrobiska
wapieni w
Rogowie
Opolskim (gm.
Krapkowice)

Obiekty powstałe wskutek działalności
człowieka, pozwalające na prześledzenie
przebiegu ewolucji geomorfologicznej

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2004-2007.
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Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-POLSKA
Według koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-POLSKA (1995, 1996) przebiegająca
przez teren Powiatu Dolina Odry stanowi międzynarodowy korytarz ekologiczny, natomiast obszar
Góry Św. Anny to jeden z krajowych obszarów węzłowych. Obydwa obszary są powiązane
przestrzennie i stanowią najważniejsze centra bioróżnorodności w skali Powiatu, jak i jedne
z najważniejszych w Województwie Opolskim.
Warunkiem właściwego funkcjonowania ekosystemów w wymienionych obszarach, po części
chronionych, po części docelowo przeznaczonych do ochrony wybranych elementów środowiska
przyrodniczego, jest zapewnienie trwałości przestrzennych powiązań pomiędzy poszczególnymi
obiektami. Powiązania takie muszą zapewnić w miarę swobodną migrację fauny i flory. Należy
stworzyć jednolity „ekologiczny system obszarów chronionych powiatu”, którego osnowę stanowić
będą ww. obszary, istniejące formy ochrony przyrody a rolę uzupełniającą (korytarzy
ekologicznych o znaczeniu lokalnym winny spełniać doliny innych cieków wodnych (w tym
Osobłogi), ciągi zadrzewień i zakrzaczeń, uskoki, kompleksy leśne, elementy zieleni miejskiej.
Zwiększanie lesistości oraz przebudowa drzewostanów na terenie miasta powinna wiązać się
z dostosowaniem składu gatunkowego wprowadzanych drzewostanów do charakteru siedlisk.
W obrębie nowopowstających form ochrony przyrody zezwala się na wprowadzenie ochrony
czynnej, co jest niezbędnym warunkiem zachowania wysokich walorów przyrodniczych na
terenach zbiorowisk nieleśnych, głównie łąk i muraw kserotermicznych. W sytuacji zaniechania
tradycyjnego użytkowania tego typu zbiorowisk, jak również zbiorowisk w obrębie zbiorników
wodnych, dochodzi do szybkich i niekorzystnych zmian np. zubożenia florystycznego, zmiany
struktury zbiorowisk na korzyść gatunków ubikwistycznych, o dużym potencjale konkurencyjności,
a tym samym do obniżenia bioróżnorodności gatunkowej ekosystemów.
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Rysunek 3. Lokalizacja ustanowionych prawnie form ochrony przyrody na terenie Powiatu Krapkowickiego
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Gleby
Gleby Powiatu Krapkowickiego w większości należą do gleb słabych wytworzonych z piasków
pochodzenia aluwialnego. Występują tu głównie utwory piaszczyste, miejscami utwory gliniaste,
mady we współczesnych dolinach rzecznych oraz grunty pochodzenia organicznego objęte
ochroną. Dominują gleby lekkie zbyt przewiewne i przepuszczalne o odczynie kwaśnym. Gleby
Powiatu Krapkowickiego cechują się dużym udziałem frakcji piasku, który decyduje o tym, iż są to
gleby słabo zbuforowane, a co za tym idzie wrażliwe na wpływ czynników zewnętrznych, które
mogą wywierać negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie tych gleb. W szczególności gleby
te wykazują dużą podatność na czynniki erozyjne jak: woda, wiatr, czynniki fizyczne i chemiczne.
Gleby tej grupy są słabo urodzajne, zaliczane do klasy IV, Va - nadające się pod uprawę żyta
i ziemniaków i Vb, VI – nadające się głównie pod uprawę żyta i łubinu. W dolinie Odry zalegają
mady średnie i ciężkie, są to gleby zasobne w składniki pokarmowe, użytkowane przeważnie jako
łąki i pastwiska ze względu na złe warunki wodne. Na terenie Powiatu występują rędziny zaliczane
do pszenno-buraczanych.

Zasoby kopalin
Do najważniejszych zasobów naturalnych Powiatu Krapkowickiego należą:
- złoża kruszyw budowlanych, takich jak: pisaki, żwiry i glina,
- złoża kamienia wapiennego,
- złoża kruszyw naturalnych eksploatowanych dla przemysłu cementowego i wapienniczego
złoża piasku w Racławiczkach, gmina Strzeleczki,
- złoża piasku w Januszkowicach – Lesiany, gmina Zdzieszowice.
Charakterystykę złóż zlokalizowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego przedstawiono w tabeli
poniżej:
Tabela 7. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie Powiatu Krapkowickiego w bazie
PIG.
Lp.
1

2

Nazwa obszaru
górniczego

Nazwa złoża

Gogolin

Gogolin

Górażdże III

Górażdże

Rodzaj surowca

Zagospodarowanie

Kruszywa naturalne

Złoże skreślone z bilansu zasobów

Wapienie i margle przem.
cementowego

Złoże zagospodarowane

Wapienie i margle przem.
wapienniczego
3

Januszkowice Lesiany

Januszkowice
- Lesiany

Kruszywa naturalne

Złoże zagospodarowane

4

Moszna II

Moszna II

Kruszywa naturalne

Eksploatacja złoża zaniechana

5

Racławiczki

Racławiczki

Kruszywa naturalne

Złoże zagospodarowane

6

Tarnów Opolski
III

Tarnów
Opolski III

Wapienie i margle przem.
wapienniczego

Złoże zagospodarowane

Źródło: www.pgi.gov.pl,
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Pole elektromagnetyczne
W odniesieniu do Powiatu Krapkowickiego źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego
są anteny nadawcze telefonii komórkowej, anteny nadawcze sygnału radiowego, linie przesyłowe
wysokich napięć i stacje transformatorowe.
Najczęściej spotykanymi źródłami mikrofal są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci telefonii
komórkowej. Urządzenia takie znajdują się zwykle na specjalnych masztach bądź wysokich
kominach i budynkach.
W zakresie mikrofalowym pola elektromagnetycznego największy niepokój wśród społeczeństwa
budzi telefonia komórkowa. Jej burzliwy rozwój w ostatnich kilku latach, objawiający się ogromną
liczbą samych telefonów oraz licznością stacji bazowych instalowanych na budynkach,
w szczególności w dużych miastach, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego typu
łączności. Wyzwala to w ludziach ogromne emocje i budzi niepokój o zagrożenie dla zdrowia
człowieka, przeprowadzane jednakże systematycznie pomiary nie potwierdzają tych obaw.

5.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji
projektów
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska mają
z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie powiatu 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 Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska:
1. pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym
wytwarzaniem ścieków,
2. postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,
3. utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,
4. degradacja walorów krajobrazu.
W przypadku, gdy APOŚ nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać, a
zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna.
Celem Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami jest wdrożenie na terenie powiatu systemu
gospodarki odpadami, który będzie zgodny z KPGO 2014 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 APGO są następujące:
1. zwiększona emisja pyłów i gazów do atmosfery, pogorszenie jakości powietrza, wód
powierzchniowych i podziemnych, gleby, straty w bioróżnorodności – wynik powstawanie
„dzikich wysypisk śmieci”, spalanie odpadów w paleniskach domowych, niewłaściwe
postępowanie z odpadami zawierającymi azbest,
2. niszczenie zasobów leśnych – występowanie „dzikich wysypisk odpadów”,
3. 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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6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA
OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM
Znaczące oddziaływania związane z realizacją zapisów Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska mogą wystąpić w przypadku przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz.U. z 2010, nr 213, poz.1397). Potencjalne oddziaływania mogą mieć charakter
liniowy, punktowy lub rozproszony i mogą wystąpić na obszarach, gdzie prowadzona będzie
realizacja zadań inwestycyjnych. Należy jednak podkreślić, że zasięg oddziaływań jest trudny do
określenia i wymaga indywidualnego podejścia dla każdej inwestycji.
W związku z brakiem szczegółowych analiz środowiskowych dla terenów na których przewiduje się
wystąpienie oddziaływań stan środowiska określa się dla obszaru gminy lub powiatu.

6.1. Wody powierzchniowe i podziemne
6.1.1. Wody powierzchniowe
Ocenę stanu wszystkich (monitorowanych i niemonitorowanych) jednolitych części wód
powierzchniowych we wszystkich województwach i dorzeczach Polski obecnie przeprowadza się
zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008
roku w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162 poz.
1008). Uzupełnieniem w/w rozporządzenia w zakresie wyboru rodzaju monitoringu wód
powierzchniowych i sposobu jego prowadzenia jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13
maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81 poz. 685).
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Krapkowickiego przeprowadził WIOŚ
w Opolu.
Tabela 8. Wyniki oceny wykonanej dla punktów pomiarowo-kontrolnych badanych w jednolitych
częściach wód w roku 2010.
Nazwa JCW
Rzeka
Km Stan/potencjał
Klasa
Klasa
Stan
ekologiczny
elementów
elementów
chemiczny
biologicznych
fizykochemicznych
Stradunia od
Jakubowickiego
Potoku do Odry
Łącka Woda
(punkt w
Januszkowicach)

Stradunia

3,1

słaby

IV

Poniżej stanu
dobrego

-

Łącka
Woda

2,0

umiarkowany

III

Poniżej stanu
dobrego

-

Źródło: Ocena wstępna wód powierzchniowych w 2010r., WIOS Opole, 2011

Stan/potencjał ekologiczny wód rzeki Straduni w porównaniu do 2009r. uległ nieznacznemu
pogorszeniu, natomiast wody rzeki Łącka Woda w porównaniu do wyników badań prowadzonych
w 2007r. w tym ppk pod względem elementów fizyko-chemicznych wykazują dalej III klasę jakości.
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Jakość wód przeznaczonych do spożycia:
Ocenę jakości wód przeznaczonych do spożycia sporządza się na podstawie przepisów
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia (Dz.U. 2002.204.1728).
Badanie jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia powadzi Powiatowa Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna w Krapkowicach. Stan czystości większości powierzchniowych wód
płynących Powiatu Krapkowickiego jest wciąż niewystarczający dla zapewnienia odpowiedniej
jakości użytkowej wód (zaopatrzenie ludności w wodę do picia, cele rekreacyjne, hodowla ryb).
Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych określana jest zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach
naturalnych (Dz.U.2002.176.1455).
W każdym punkcie pomiarowym w którym prowadzono monitoring celowy wód przeznaczonych do
bytowania ryb lub skorupiaków odnotowano nieprzydatność wód do ich bytowania w warunkach
naturalnych.
W celu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenie Powiatu
Krapkowickiego utworzono trzy aglomeracje: Krapkowice (PLOP005), Zdzieszowice (PLOP009)
i Gogolin (PLOP027). Według opracowanego przez WIOŚ w Opolu „Sprawozdania z wykonania
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2010 dla województwa
opolskiego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki wodno – ściekowej
ujętych w AKPOŚK 2009” stan realizacji zadań przedstawia tabela poniżej:
Tabela 9. Wykonanie KPOSK w aglomeracjach na terenie Powiatu Krapkowickiego (2010).
Nazwa
aglomeracji

Krapkowice
(PLOP005)
Zdzieszowice
(PLOP009)
Gogolin
(PLOP027)

Gminy w
aglomeracji

Krapkowice,
Strzeleczki,
Prószków,
Gogolin
Zdzieszowice,
Walce
Gogolin

korzystających z
systemu
kanalizacyjnego

Udział (%) mieszkańców
obsługiwanych
obsługiwanych
przez tabor
przez systemy
asenizacyjny
indywidualne

nieobjętych
żadnym
systemem

77,1

1,0

0,1

21,8

70,2

29,7

0,1

0,0

70,0

30,0

0,0

0,0

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2010 dla
województwa opolskiego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki wodno – ściekowej ujętych
w AKPOŚK 2009, WIOŚ Opole 2011

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - AKPOSK 2010” zaliczyła
aglomerację Krapkowice i aglomerację Zdzieszowice do aglomeracji priorytetowych do wypełnienia
wymogów Traktatu Akcesyjnego, w efekcie czego udział procentowy mieszkańców korzystających
z systemu kanalizacyjnego na dzień 31.12.2015r. powinien wynosić:
- dla aglomeracji Krapkowice – 100 %,
- dla aglomeracji Zdzieszowice – 85,62 %.
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6.1.2. Wody podziemne
Woda podziemna przeznaczona do spożycia
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna spełniać wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. Nr 72, poz. 466) oraz Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód
podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896).
Ocenę jakości wód podziemnych na terenie Powiatu Krapkowickiego przeprowadza WIOŚ
w Opolu. Ostatni monitoring wód podziemnych na terenie Powiatu Krapkowickiego prowadzony był
w 2010r. Próby do badań pobierano raz w roku, w czerwcu. Zakres badań obejmował oznaczenia
39 wskaźników fizyko-chemicznych. Monitoring wód podziemnych prowadzono w oparciu o dwa
punkty pomiarowe: Gogolin i Krapkowice. Wody podziemne w punktach pomiarowo-kontrolnych
uzyskały wynikową III klasę jakości (dobry stan chemiczny).
Reasumując można stwierdzić, że od 2007r. jakość wód podziemnych terenu Powiatu
Krapkowickiego ulegała stopniowej poprawie. Na przestrzeni 2007 i 2008 zmianie uległy przepisy
dotyczące sposobu klasyfikacji i prezentowania stanu wód. Od 2008r. co roku stwierdzano dobry
stan chemiczny wód podziemnych Powiatu Krapkowickiego, co stwarza dogodne warunki do
realizacji zadań wyznaczonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej – „Osiągnięcie "dobrego stanu
wód" do 2015 r.”.

6.2. Powietrze atmosferyczne
Na terenie Powiatu Krapkowickiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
prowadzi bezpośredni monitoring powietrza poprzez stacje pomiarowe zlokalizowane na terenie
powiatu. Stacje rejestrują wyznaczone stężenia na terenie wyznaczonych punktów na terenie
powiatu.

Rok 2009
Roczną ocenę jakości powietrza wykonano w oparciu o art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47 poz. 281) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17
grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2009.5.31).
Z wykonywaniem oceny powiązane są również inne przepisy prawa krajowego, takie jak:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu
przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U.2008.216.1377) oraz
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz.U.2008.38.221).
WIOŚ w Opolu prowadził badania monitoringu jakości powietrza w 2009r. na obszarze Powiatu
Krapkowickiego w oparciu o następujące stacje pomiarowe:
• Zdzieszowice, ul. Piastów – w zakresie SO2, NO2, benzenu, pyłu PM10 - automatyczny
• Krapkowice, ul. Moniuszki – w zakresie SO2, NO2, benzenu - pasywny
• Krapkowice, ul. Buczka – w zakresie SO2, NO2 - pasywny
• Gogolin, ul. Szkolna – w zakresie SO2, NO2 - pasywny
• Januszkowice, ul. Krótka – w zakresie benzenu - pasywny
Stwierdzone stężenia substancji zanieczyszczających były niższe od dopuszczalnych.
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W 2009r. Powiat Krapkowicki plasował się na trzecim miejscu pod względem emisji
zanieczyszczeń pyłowych do powietrza wśród wszystkich powiatów województwa opolskiego,
natomiast na drugim pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych. W porównaniu do 2007r. w
powiecie krapkowickim emisja zanieczyszczeń pyłowych zwiększyła się o 3% ogólnej emisji pyłów
w województwie opolskim, natomiast emisja zanieczyszczeń gazowych zmniejszyła się o 4%
ogólnej emisji gazów do powietrza z terenu województwa opolskiego.

Rok 2010
Ocenę za rok 2010 wykonano zgodnie z nowym podziałem kraju (zgodnie z założeniami do
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
opracowanego w związku z planowaną transpozycją dyrektywy 2008/50/WE do prawa polskiego –
tzw. dyrektywy CAFE), w którym strefę stanowią:
• aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
• miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,
• pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100
tysięcy mieszkańców.
W 2010r. WIOŚ w Opolu prowadził badania monitoringu jakości powietrza na obszarze Powiatu
Krapkowickiego w oparciu o następujące stacje pomiarowe:
• Zdzieszowice, ul. Piastów – w zakresie SO2, NO2, benzenu, pyłu PM10 - automatyczny
• Krapkowice, ul. Moniuszki – w zakresie SO2, NO2, benzenu - pasywny
• Krapkowice, ul. Buczka – w zakresie SO2, NO2 - pasywny
• Gogolin, ul. Szkolna – w zakresie SO2, NO2 - pasywny
• Januszkowice, ul. Krótka – w zakresie benzenu - pasywny
Stwierdzone stężenia substancji zanieczyszczających były niższe od dopuszczalnych. Jedynie
średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 (42,7 ug/m3) mierzone na stacji „Zdzieszowice,
os. Piastów” przekroczyło poziom dopuszczalny ze względu na ochronę ludzi.
Tabela 10. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2010.
Ochrona zdrowia

Ochrona roślin

Strefa
SO2
Strefa
opolska

A

NO2 C6H6 CO O3

A

C

A

C

O3 PM10

Pb

As Cd

Ni

D2

A

A

A

C

A

B(a)P PM 2,5 SO2

C

C

A

NOx

O3

O3

A

C

D2

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2010, WIOŚ Opole, 2011 r.

Tabela 11. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2009.
Ochrona zdrowia
Strefa

Strefa krapkowickostrzelecka

SO2 NO2 C6H6

A

A

A

CO PM10

A

C

Ochrona roślin

Pb

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

SO2

NOx

O3

A

A

A

A

A

C

A

A

C

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2009, WIOŚ Opole, 2010 r.

Na podstawie „Oceny poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa
opolskiego w 2010 r.” obszar Powiatu Krapkowickiego w ramach strefy opolskiej został
zakwalifikowany wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom substancji tj.
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SO2, NO2, CO, Pb, As, Cd, Ni oraz klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów
substancji powiększonych o margines tolerancji tj. C6H6, O3, PM10, B(a)P, PM2,5,.
Uwzględniając kryterium ochrony roślin obszar Powiatu Krapkowickiego uzyskał wynikową klasę A
pod względem zawartości substancji tj. SO2, NO2 oraz klasę C ze względu na podwyższone
stężenie O3. Stężenie ozonu w powietrzu wg kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin w
odniesieniu do poziomu celów długoterminowych kwalifikuje Powiat Krapkowicki do klasy D2.
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 (2009r.) i opolska (2010r.)
uzyskała wynikową klasę C ze względu na poziom ozonu (O3) i podobnie potrzebę opracowania
specjalnego programu w tym zakresie.
Marszałek Województwa Opolskiego w związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu pyłu
PM10 oraz ozonu zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska jest zobowiązany uchwalić Program
Ochrony Powietrza (POP). Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo –
finansowo - czasowego, którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących
do zmniejszenia poziomu w/w substancji do poziomu dopuszczalnego.
.Marszałek Województwa Opolskiego w związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu
pyłu PM10 oraz ozonu zgodnie ustawą Prawo Ochrony Środowiska jest zobowiązany uchwalić
Program Ochrony Powietrza (POP).
Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr XXXIII/353/2009 z dnia 7 lipca 2009r. (na podstawie
art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa przyjął „Program
Ochrony Powietrza dla strefy krapkowicko – strzeleckiej”).
W trakcie opracowywania przedmiotowego Programu ochrony powietrza dla strefy krapkowickostrzeleckiej, wzięto pod uwagę ładunki emisji ze wszystkich możliwych źródeł, również tych
zlokalizowanych poza obszarem strefy. W celu stworzenia baz emisji (punktowej, liniowej,
powierzchniowej i z rolnictwa) wykorzystano szereg dokumentów (pozwoleń zintegrowanych,
pozwoleń na emisje pyłów i gazów do powietrza, zgłoszeń instalacji, informacji o ruchu pojazdów,
o użytkowaniu terenu) uzyskanych między innymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, urzędów gmin, Starostwa Powiatowego w
Krapkowicach, Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i innych urzędów oraz z zakładów.
Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń został wykorzystany model matematyczny
zalecany przez Ministerstwo Środowiska.

6.3. Hałas
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jest określony wymogami Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. Nr 120, poz. 826), tj. wartości: 60 dB w porze dziennej, dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy
zagrodowej oraz 55 dB w porze dziennej, dla zabudowy związanej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży oraz terenów domów opieki społecznej i szpitali w miastach, a także
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Hałas przemysłowy
Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do zadań
WIOŚ. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte
w raportach WIOŚ. Na terenie Powiatu Krapkowickiego nie były prowadzone w ostatnich latach
pomiary emisji hałasu przemysłowego. Pomiary hałasu wykonywane są w razie ewentualnych
skarg mieszkańców lub zgodnie z przyjętym planem kontroli zakładów.
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Hałas komunikacyjny
Hałas drogowy
Przez teren powiatu przebiegają będące źródłami hałasu drogowego drogi krajowe, wojewódzkie
oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Powiat Krapkowicki z innymi ośrodkami.
Ostatnie pomiary natężenia ruchu i hałasu wykonywane były przez WIOS w Opolu w 2008r.
Pomiary poziomu hałasu drogowego w porze dziennej i nocnej w 2008r. prowadzono na terenie
miasta Krapkowice.
Monitoring hałasu drogowego w porze dziennej prowadzono w trzech punktach
wojewódzkiej nr 409 w Krapkowicach:
1. Punkt zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 409, w odległości 10,5
Zabudowa zwarta wielorodzinna – 66,8dB
2. Punkt zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 409, w odległości 17,0
Zabudowa zwarta wielorodzinna – 64,1dB
3. Punkt zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 409, w odległości 10,1
Zabudowa zwarta wielorodzinna – 66,2dB

przy drodze
m od drogi.
m od drogi.
m od drogi.

Przyjmując dopuszczalny poziom hałasu dla powiatu w porze dziennej równy 60dB tj. dla terenów
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, przekroczenia
dopuszczalnych norm wyniosły odpowiednio: 6,8dB, 4,1dB i 6,2dB.
Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w 2008r.:
- w żadnym punkcie pomiarowym nie występował hałas poniżej 63dB, tj. kwalifikujący drogę
do małej lub średniej uciążliwości;
- najwyższe wartości hałasu drogowego w Krapkowicach w porze dziennej stwierdzono
w punkcie pierwszym w odległości 10,5 m od drogi wojewódzkiej
- hałas występuje również na terenach wiejskich, ale nie jest monitorowany; dotyczy on
zabudowy przyległej bezpośrednio do dróg.
Hałas drogowy występujący na terenie Krapkowic przy drodze wojewódzkiej nr 409 w 2008r.
uznano za ponadnormatywny i kwalifikujący klimat akustyczny tego rejonu jako uciążliwy.
Zgodnie z art. 177 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 17 stycznia 2003r. w sprawie rodzajów wyników
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, lotnisk oraz portów, które
powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska oraz terminów i sposobów
ich prezentacji Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazał Starostwu Powiatowemu w Krapkowicach
wyniki pomiarów natężenia ruchu i hałasu na drogach wojewódzkich nr 409 i 423 wykonywanych
w 2010 roku. Sprawozdania obejmowały okresowe pomiary hałasu w środowisku od dróg
wojewódzkich wykonanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Strzeleczki oraz nr 423 w m.
Chorula.
Pomiary wykonywane były:
- w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 na terenie miejscowości Strzeleczki w 8+250km drogi.
Punkty pomiaru hałasu usytuowane były w odległości 10 i 13 m od krawędzi jezdni. Miejsce
wykonywania pomiarów to teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.
- w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na terenie miejscowości Chorula w 22+900km drogi.
Punkty pomiaru hałasu usytuowane były w odległości 10 i 13 m od krawędzi jezdni. Miejsce
wykonywania pomiarów to teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.
Parametry ruchu w miejscu i czasie wykonywania pomiarów kształtują się następująco:
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Tabela 12. Parametry wykonywania pomiarów.
Pora
doby

Pora
dnia
(6.0022.00)
Pora
nocy
(22.006.00)
Doba
Pora
dnia
(6.0022.00)
Pora
nocy
(22.006.00)
Doba

Procentowy
Średnia
udział poj.
prędkość
ciężkich w
poj.
potoku ruchu
lekkich
Droga wojewódzka nr 409 w m. Strzeleczki

Średnia
prędkość
poj.
ciężkich

Średnia
ważona
prędkość
pojazdów

57,1

54,8

56,8

62,5

58,2

62,2

5
11,2
58,9
Droga wojewódzka nr 423 w m. Chorula

55,9

58,5

61,8

54,9

60,8

30,4

68,0

59,1

65,3

16,2

63,9

56,3

62,7

Liczba
poj.
lekkich

Liczba
poj.
ciężkich

1 509

199

5

11,7

157

11

0

6,5

1 666

210

5 821

1 043

24

15,2

321

140

11

6 142

1 183
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Liczba
motocykli

Źródło: ZDW w Opolu

Tabela 13. Wyniki okresowych pomiarów hałasu w wybranych punktach na drogach wojewódzkich
na terenie Powiatu Krapkowickiego.
Nr
drogi

Data
wykonania
pomiaru

409

21/22.10.2010

423

26/27.10.2010

Oznaczenie
punktu
pomiarowego
PPH 09
PDH 09
PPH 16
PDH 16

Wartość
równoważnego
poziomu dźwięku
zmierzona w [dB]
Pora
Pora
dzienna
nocna
63,8
55,1
60,4
51,1
68,3
62,9
66,2
61,0

Wartości
dopuszczalne
Pora
dzienna

Pora
nocna

60

50

Źródło: ZDW w Opolu

W obu punktach pomiarowym zanotowano przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomów
hałasu w środowisku. Przedstawione wyniki pomiarów wskazują na zwiększoną i ustabilizowaną
emisję poziomu hałasu drogowego na terenie Powiatu Krapkowickiego. Natężenie ruchu w
godzinach nocnych jest mniejsze, przy jednoczesnym większym udziale samochodów ciężarowych
(w drugim punkcie pomiarowym), które znacznie wpływają na pogorszenie stanu akustycznego
środowiska, o czym świadczą wyniki pomiarów.
Hałas kolejowy
Do głównych źródeł hałasu kolejowego na terenie Powiatu Krapkowickiego należą przebiegająca
przez teren powiatu dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa nr 132 relacji Bytom-Wrocław, na
której odbywa się głównie ruch pasażerski oraz dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa nr linia
kolejowa nr 136 relacji Kędzierzyn-Koźle – Opole-Groszowice. Pierwsza z nich przebiega przez
miejscowość Kamień Śląski, a druga przez miejscowości Zdzieszowice, Jesiona, Gogolin i
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Górażdże. Zasięg przestrzenny oddziaływania hałasu wobec braku pomiarów natężenia hałasu
określić można wyłącznie szacunkowo. Badania, wykonane na tego typu liniach, wykazują
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu (tj. 50 dB dla pory nocy) w odległości 150 m od
skrajnego toru (udokumentowano 55 dB - stanowiący dopuszczalny poziom hałasu dla pory dnia,
dla zabudowy mieszkaniowej).

6.4. Pole elektromagnetyczne
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z późn. zm. – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi – art. 121
i 122). Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach został ustawowo zobowiązany do
wykonywania w ramach PMŚ zadań związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku.
Punkty pomiarowe, w których wykonano badania wybierano w miejscach dostępnych dla ludności,
usytuowanych na obszarze województwa w :
- centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,
- pozostałych miastach,
- terenach wiejskich.
W 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary
natężenia promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności. Badania
przeprowadzone w 2010 roku wykazały, że w żadnym z 5 badanych punktów pomiarowych
objętych monitoringiem poziomu pól elektromagnetycznych nie stwierdzono przekroczenia
wartości dopuszczalnej (7 V/m).
Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor prowadzi,
aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach na których stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM określonych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

6.5. Zasoby przyrodnicze
Walory przyrodnicze Powiatu Krapkowickiego nierozerwalnie wiążą się z doliną Odry. Pomimo
przekształcenia duże fragmenty doliny zachowały wysokie walory przyrodnicze. Znajduje się tutaj
nadal 10 875 ha lasów, rozległe tereny otwarte – łąki, pastwiska, mokradła, liczne starorzecza.
Występowanie na terenie Powiatu Krapkowickiego cennych zasobów przyrody w postaci gatunków
chronionych, okazałych drzew oraz lasów spowodowały konieczność objęcia ich różnego rodzaju
formami ochrony. Na terenie Powiatu Krapkowickiego występują następujące rodzaje form ochrony
przyrody, określone w Art. 6.1. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2009 r. o ochronie przyrody:
 obszar Natura 2000: Kamień Śląski”, „Łęg Zdzieszowicki”, „Żywocickie Łęgi” „Góra Św.
Anny”
 Rezerwaty przyrody: „Kamień Śląski”, „Lesisko”
 Park Krajobrazowy „Góra św. Anny
 Obszary Chronionego Krajobrazu: Bory Niemodlińskie”, „Łęg Zdzieszowicki”
 Użytek ekologiczny „Stara Odra”
 pomniki przyrody ożywionej
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Pozostałe obszary cenne przyrodniczo proponuje się do objęcia ochroną prawną. W wyniku czego
powstałyby następujące obszary:
 Obszar Chronionego Krajobrazu „Kamień Śląski”,
 Rezerwaty przyrody: „Popowickie Las”, „Pisarzowice”, „Urszulanów”
 Użytki ekologiczne: „Źródliska Jasiona”, „Oleszka”,
 Stanowiska dokumentacyjne: „Dolina Krasowa”, „Profile geologiczne w Gogolinie”, „Profile
geologiczne w Rogowie Opolski”
Według koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-POLSKA (1995, 1996) przebiegająca
przez teren Powiatu Dolina Odry stanowi międzynarodowy korytarz ekologiczny, natomiast obszar
Góry Św. Anny to jeden z krajowych obszarów węzłowych. Obydwa obszary są powiązane
przestrzennie i stanowią najważniejsze centra bioróżnorodności w skali Powiatu, jak i jedne z
najważniejszych w Województwie Opolskim.
Na omawianym obszarze dobrze rozpoznano florę naczyniową. Do gatunków roślin objętych
ochroną prawną, spotykanych na terenie powiatu należą: Jarząb brekinia, Podkolan biały,
Dziewięćsił bezłodygowy, Barwinek pospolity, Wawrzynek wilczełyko, Buławnik wielkokwiatowy,
Kruszczyk szerokolistny, Gnieźnik leśny, Bluszcz pospolity, Cebulica dwulistna, Śnieżyczka
przebiśnieg, Skrzyp olbrzymi, Listera jajowata, Lilia złotogłów, Obuwik pospolity, Orlik pospolity,
Pierwiosnka wyniosła, Pokrzyk wilcza jagoda, Kalina koralowa, Centuria pospolita, Kopytnik
pospolity, Konwalia majowa, Kruszyna pospolita, Marzanka wonna.
Świat zwierząt Powiatu Krapkowickiego reprezentują: ropucha paskówka, traszka grzebieniasta,
kumak nizinny, żółw błotny, bocian czarny, bocian biały, dzięcioł średni, derkacz, cietrzew, lerka,
kania czarna i rdzawa, trzmielojad, dzięcioł zielonosiwy, sowa włochata, puchacz, bączek, kobuz,
sokół wędrowny, orli krzykliwy, świergotek polny, gąsiorek, ortolan, muchołówka białoszyja,
muchołówka mała, suseł moręgowany, mopek, nocek duży, wydra europejska.

6.6. Powierzchnia ziemi
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi
zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz.
1359).
Także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w raporcie dotyczącym stanu gleb
w województwie opolskim za lata 2005-2006 określił dla Powiatu Krapkowickiego:
- zasobność gleb w makroelementy,
- zawartość metali ciężkich.
Wyniki tych analiz zostały przedstawione w tabelach poniżej.
Tabela 14. Zasobność gleb Powiatu Krapkowickiego w makroelementy.
Zasobność gleb w makroelement w [%]
Lp. Makroelement
bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka
1.
Fosfor
< 10
ok. 20 20-30
ok. 20
20-30
2.
Potas
ok. 10
10-20 20-40
10-20
10-20
3.
Magnez
20-40
20-40 ok. 20
ok. 10
10-20
Źródło: Gleby, Raport WIOŚ Opole 2005-2006
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Tabela 15. Zawartość metali ciężkich gleb Powiatu Krapkowickiego.
Zawartość Zawartość naturalna

Wartości dopuszczalne

[mg/kg]

[mg/kg s.m]

Lp. Pierwiastek
1.
2.
3.
4.
5.

Kadm
Miedź
Nikiel
Ołów
Cynk

0,46
10,28
10,88
23,04
57,04

0,3-1,0
10-25
10-50
20-60
50-100

4
150
100
100
300

Źródło: Gleby, Raport WIOŚ Opole 2005-2006

Analiza powyższych wyników wykazuje, że ogólnie, ze względu na wartości średnie, gleby
w Powiecie Krapkowickim odznaczają się nie przekraczaniem wartości granicznych, ewentualne
lokalnym przekroczeniem, kwalifikującym gleby do I stopnia, co wskazuje, że gleby mogą być
przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe.
Badania gleb na terenie powiatu Krapkowickiego prowadzi również Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie. W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku w laboratorium ODR
w Łosiowie przebadano 678 prób glebowych z miejscowości: Krapkowice, Walce, Gogolin,
Odrowąż, Komorniki, Brożec, Dziedzice, Żużela, Januszkowice, Rogów Opolski, Kamionka,
Żywocice. Wyniki badan wskazują, iż w zakresie potrzeb wapnowania gleb:
- dla 49 % gleb wapnowanie jest konieczne i potrzebne,
- dla 20 % gleb wapnowanie jest wskazane,
- dla 31 % gleb wapnowanie jest ograniczone i zbędne.

6.7. Gospodarka odpadami
6.7.1. Składowiska odpadów
Na terenie Powiatu Krapkowickiego funkcjonują następujące składowiska odpadów:
• Składowisko odpadów komunalnych w Gogolinie, ul. Ligonia, 47-320 Gogolin,
• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne METSA TISSUE S.A.,
ul. Opolska, Krapkowice,
• Składowisko Żużla i Popiołów ARCELORMITTAL POLAND S. A w Januszkowicach (gmina
Zdzieszowice).
• nieczynne składowisko odpadów komunalnych Nowe-Kotkowice – Rozkochów (gmina
Walce oraz gmina Głogówek - powiat prudnicki).
Nieczynne składowisko odpadów komunalnych Nowe Kotkowice – Rozkochów
Na terenie gminy Walce oraz gminy Głogówek (powiat prudnicki) znajduje się nieczynne
składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne Nowe Kotkowice –
Rozkochów.

6.7.2. Instalacje odzysku i innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów
Na terenie Powiatu Krapkowickiego zlokalizowane są następujące instalacji do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych:
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Tabela 16. Zestawienie informacji na temat instalacji do odzysku, znajdujących się na terenie
Powiatu Krapkowickiego - stan na 31 grudnia 2010 r.

Lp.

1.

Nazwa i rodzaj instalacji

"CLASSEN - POL" S. A.
Wytwarzanie energii cieplnej.

Oznaczenie
procesu
odzysku
[R]

Kod odpadu

R1

030105

ul. Parkowa 4,
47-330 Zdzieszowice

R1

030105

ul. Piastowska 38,
47-303 Krapkowice

R5

200101
200102
200139

R14

030308
030399
150101
191201
200101

Adres instalacji
Zwonowice,
ul. Wyzwolenia,
44-292 Rybnik 13
ul. Kamienna 4,
47-300 Krapkowice

2.

3.

4.

"MIXPOL" - Zakład Produkcyjny
Zdzieszowice
"KOCIOŁ GRZEWCZY"
„VEOLIA USŁUGI
DLA ŚRODOWISKA” S.A.
Oddział w Krapkowicach
Belownica
"METSA TISSUE POLAND" Sp.
z o. o.
Instalacja do produkcji masy
makulaturowej i papieru

ul. Mirkowska 45,
05-520 KonstancinJeziorna
ul. Opolska 103,
47-300 Krapkowice

ul. Zawodzie 16,
02-981 Warszawa

5.

"REMONDIS" Sp. z o. o. Oddział
Warszawa
Instalacja mechanicznego
przetwarzania odpadów,
produkcja paliw alternatywnych

"ZAKŁAD PRODUKCJI
PALIWA
ALTERNATYWNEGO" w
Górażdżach
ul. Kamienna 11,
46-077 Górażdże

R15

020199,
020299,
020380,
020399,
020680,
030181,
030307,
030311,
040109,
040209,
040299,
070199,
070215,
070280,
070514,
070681,
080112,
080118,
080299,

020203
020304
020382
020601
030105
030199
030308
030399
040199
040222
061399
070213
070217
070299
070599
070699
080116
080199
080308
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Lp.

Nazwa i rodzaj instalacji

Adres instalacji

Oznaczenie
procesu
odzysku
[R]

Kod odpadu

R15

080313, 080318
080399, 080410
080499, 090107
090108, 101199
110110, 120101
120102, 120105
120121, 120199
150101, 150102
150103, 150105
150106, 150203
160103, 160119
160122, 160199
160214, 160216
160304, 160306
160380, 168001
168102, 170201
170203, 170380
170411, 170904
170380, 170411
170904, 190809
190904, 190905
190999, 191201
191204, 191207
191208, 191210
191212, 200101
200110, 200111
200136, 200138
200139, 200307
200399

R14

020103, 020301
020399, 020780
030105, 030199
150103

R14

050680*
190812
190814

ul. Zawodzie 16,
02-981 Warszawa
"REMONDIS" Sp. z o. o. Oddział
Warszawa
Instalacja mechanicznego
przetwarzania odpadów,
produkcja paliw alternatywnych

6.

7.

8.

9.

"BIOENERGY" A. J.
Brutny Sp. J
Instalacja do granulowania

"ARCELORMITTAL POLAND"
S. A.
Produkcja Koksu

"V & B FLAMY BLOCK" Sp. z o.
o. - Arie Wan Vliet
"SUSZARNIA DREWNA"
"SUSZARNIA TROCIN"
"GÓRAŻDŻE CEMENT" S. A.
Konserwacja Maszyn
i Urządzeń

"ZAKŁAD PRODUKCJI
PALIWA
ALTERNATYWNEGO" w
Górażdżach
ul. Kamienna 11,
46-077 Górażdże

ul. Łangowskiego 2/1,
45-532 Opole
ul. Podleśna 1,
47-320 Gogolin
ul. Aleja Józefa
Piłsudskiego 92,
41-308 Dąbrowa
Górnicza
ul. Powstańców Śląskich
1,
47-330 Zdzieszowice
ul. Wygoda 19,
47-320 Gogolin

R1
R1

Chorula,
ul. Cementowa 1,
45-076 Opole

R14

150101
150103
170201
150101
130110*
130205*
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Lp.

Nazwa i rodzaj instalacji

Rekultywacja Kopalni

Adres instalacji
skr. poczt. 220

Oznaczenie
procesu
odzysku
[R]

Kod odpadu

R14

170504

Produkcja Cementu

R14

Przygotowania Surowca

R14

Odzysk Energetyczny (odpady
jako paliwo zastępcze)

100102
100124
100599
010101, 101380
101399, 150107
161106, 170101
170102, 170202
170604, 191212
200303
010481, 070280
070299, 150101
150102, 150203
160103, 160199
170604, 190805
191204, 191208
191210, 200101

10.

"RAY - TRANS" - Józef Rajmund
Kocioł grzewczy

Racławiczki,
ul. Boczna 2,
47-370 Zielina

R1

030105

11.

"ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH" Antoni Rymaszewski
stacja demontażu

ul. Kozielska 4,
47-300 Krapkowice

R14
R15

160104*

12.

P. V. "PREFABET
KLUCZBORK" S. A.
"WĘZEŁ BETONIARSKI"

R14

100102

ul. Eichendorfa 33,
47-344 Walce

R3

070213
150102
191204

ul. Rozwadzka 4,
47-330 Zdzieszowice

R5

070213

Wawrzyńcowice,
ul. Wawrzyńcowice 12,
47-370 Zielina

R14

100102

ul. Strzelecka 13B,
47-230 KędzierzynKoźle

R14

170101
170107
170181
170504

ul. Filarskiego 39,
47-330 Zdzieszowice

R14

100102
101313

R15

170181

13.

14.

15.

"B + K POLSKA" Sp. z o. o.
"NORDFOLIEN POLSKA" Sp. z
o. o.
Instalacja do mechanicznej
przeróbki odpadów
P. P. H. U. "STRYI" - Adrian
Bieniek, Waldemar Stryi Sp. J.
"WĘZEŁ BETONIARSKI"
Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe "M+" Sp. z o. o.

16.

KRUSZARKA I STACJA
PRZESIEWU
WĘZEŁ BETONIARSKI
WYTWÓRNIA MAS
BITUMICZNYCH

ul. Kościuszki 33,
46-200 Kluczbork
ul. Opolska 102A,
47-300 Krapkowice
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Lp.

17.

Nazwa i rodzaj instalacji

"PACKPROFIL - KRAPKOWICE"
Sp. z o. o.

Adres instalacji

ul. Opolska 103,
47-300 Krapkowice

Instalacja do produkcji tektury

Oznaczenie
procesu
odzysku
[R]

Kod odpadu

R14
R15

030308
150101
150105
191201
200101

Źródło: Informacje zaczerpnięte z WSO

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z
PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU, W SZCZEGÓLNOŚCI
DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE
7.1. Wody powierzchniowe i podziemne
W latach poprzednich na terenie Powiatu Krapkowickiego dominowały zanieczyszczenia
wnoszone ze źródeł punktowych, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, tak obecnie – ze
względu na ilość i standard oddawanych do eksploatacji oczyszczalni ścieków – dominować
zaczynają zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych. Na ich charakter składają się zarówno nie
oczyszczone ścieki z terenów nie objętych jeszcze kanalizacją jak też i wymywane z terenów
zabudowanych, łąk, pastwisk i pól uprawnych przez opady atmosferyczne substancje
zanieczyszczające, w szczególności składniki nawozów mineralnych i organicznych, środki
ochrony roślin, odcieki i osady.
Wody powierzchniowe składają się z wód płynących oraz wód stojących. Stan czystości wód
powierzchniowych uzależniony jest od gospodarki wodno – ściekowej prowadzonej w mieście.
Występujące zanieczyszczenia wód powierzchniowych spowodowane są przede wszystkim
wprowadzaniem nie oczyszczonych ścieków komunalnych do cieków wodnych.
Zanieczyszczenia zawarte w wodach opadowych są zanieczyszczeniami pochodzącymi w głównej
mierze z atmosfery. Tlenki węgla, siarki i azotu przekształcają się (częściowo) odpowiednio w
kwas węglowy, kwas siarkowy, kwas azotowy i obniżając pH pary wodnej w atmosferze tworzą
kwaśne deszcze. Zanieczyszczenia w ściekach opadowych wynikają głównie ze spłukania
powierzchni utwardzonych, na których występują m.in. takie zanieczyszczenia jak: paliwa i smary,
części ogumienia, odchody zwierząt domowych itp. Odprowadzanie wód opadowych powoduje
degradację bezpośrednich odbiorników wód opadowych.
Wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Obserwuje się
zanieczyszczenie wód głębinowych związkami: azotu (azotany i azotyny) oraz amoniaku. Wielkość
oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko wodne jest bezpośrednio związana z poziomem
intensywności użytkowania gleb i stopniem koncentracji produkcji zwierzęcej w poszczególnych
rejonach – obszarach zlewni. Do środowiska wodnego dostają się niespożytkowane przez uprawy
składniki nawozów mineralnych i naturalnych oraz inne substancje używane aktualnie w produkcji
rolniczej. Poważnym problemem są także nieskanalizowane wsie i ścieki bytowo-gospodarcze
gromadzone: w szambach, odprowadzane wprost do cieków poprzez szczątkowe kanalizacje
burzowe a także do szeregu obniżeń, oczek wodnych i stawów, które w efekcie końcowym
wpływają na jakość wód podziemnych.

41

Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki
Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego”

7.2. Powietrze atmosferyczne
Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość
zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych,
jak i działalności człowieka.
Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza w Powiecie Krapkowickim są:
• niska emisja w sezonie grzewczym,
• wzrost natężenia ruchu samochodowego,
• zagrożenie od aglomeracji opolskiej i Elektrowni „Opole” w przypadku niekorzystnych
wiatrów,
• zakłady przemysłowe w powiecie.
Obszarami, na terenie których wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu
zawieszonego PM10 na terenie Powiatu Krapkowickiego są miasta: Zdzieszowice, Krapkowice
i Gogolin. W strefie wystąpiły przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego PM10 o okresie
uśredniania wyników pomiarów – 24 godziny, nie wystąpiły natomiast przekroczenia stężeń pyłu
zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy. Co prawda
wyniki pomiarów wskazują na niewysokie przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężeń
średniorocznych pyłu zawieszonego w Zdzieszowicach, jednak modelowanie matematyczne nie
wskazuje tam obszarów o stężeniach ponadnormatywnych.
Przedstawiona powyżej diagnoza stanu aerosanitarnego strefy krapkowicko - strzeleckiej wskazuje
na istnienie na terenie Powiatu Krapkowickiego trzech obszarów z naruszonymi standardami
jakości środowiska atmosferycznego, wszystkich z przekroczonym poziomem dopuszczalnym
stężeń pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny
obejmujących:
− miasto Krapkowice - cały zabudowany obszar miasta oraz miejscowość Odrowąż w gminie
Gogolin. Północna granica obszaru przebiega przez miejscowość Odrowąż, północnowschodnia przekracza granice miasta Krapkowice, wschodnia i południowa w przybliżeniu
pokrywają się z granicami administracyjnymi miasta, zachodnia przebiega od ul. Azalii,
wzdłuż ul. Prudnickiej, otacza osiedla 1000-lecia i Powstańców Śląskich, przecina ul.
Kolejową oraz przebiega wzdłuż ul. Jana Pawła II. Obszar zajmuje powierzchnię 1185 ha,
zamieszkuje go ok. 16 800 osób;
− miejscowość Gogolin, obszar zajmujący centralną i wschodnią część miasta. Obszar
przekroczeń zajmuje powierzchnię 575,8 ha, zamieszkuje go ok. 3000 osób;
− miasto Zdzieszowice - północna granica obszaru przebiega wzdłuż ulic Myśliwskiej
i Osiedla Piastów, wschodnia w pobliżu ulic Fabrycznej i Dworcowej, południowa na południe
od ul. Osadników, zachodnia w pobliżu ulic Kozielskiej i Opolskiej. Obszar zajmuje
powierzchnię 782,5 ha, zamieszkuje go ok. 9 200 osób.
Występowanie obszarów zagrożeń na terenie strefy krapkowicko-strzeleckiej spowodowane jest
kilkoma czynnikami, głownie emisją napływową z województwa i spoza województwa opolskiego, z
ogrzewania indywidualnego oraz z transportu – autostrada A4. W obszarach przekroczeń
poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 w Gogolinie przeważa również udział emisji
napływowej. W Gogolinie mocno zaznacza się również emisja z transportu kolejowego węgla
kamiennego. Natomiast w Krapkowicach zaznacza się wpływ emisji powierzchniowej (jej przewagi
sięgają 60%) oraz liniowej. W Zdzieszowicach, w obszarach przekroczeń przeważa emisja
powierzchniowa przewaga emisji powierzchniowej sięga 70%. Wynika z tego, że za
przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 w strefie krapkowickostrzeleckiej odpowiedzialna jest przede wszystkim emisja napływowa oraz powierzchniowa, w
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obszarach ograniczonych do przebiegu linii kolejowej – emisja z transportu kolejowego węgla,
natomiast w Krapkowicach również emisja liniowa.

7.3. Hałas
Hałas przemysłowy
Na terenie Powiatu Krapkowickiego hałas wielkoprzemysłowy wywiera wpływa na środowisko,
jednak modernizowane instalacje w istniejących zakładach jak i powstające zakłady korzystają z
coraz większej dostępności nowoczesnych technologii w przemyśle ograniczających natężenie
hałasu. Również podczas modernizacji zakładów wykorzystuje się coraz sprawniejsze urządzenia,
charakteryzujące się obniżoną emisją hałasu. Sytuacja ekonomiczna spowodowała w ostatnich
latach zamknięcie i restrukturyzację szeregu przedsiębiorstw, podziały na mniejsze jednostki
gospodarcze, rezygnację z uciążliwej produkcji, na korzyść produkcji bardziej nowoczesnej.
Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy
o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny Powiatu Krapkowickiego 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, kamieniarskie i przetwórcze.
Hałas komunikacyjny
Klimat akustyczny na terenie Powiatu Krapkowickiego kształtuje również w znacznej mierze ruch
komunikacyjny. Przez teren powiatu przebiegają będące źródłami hałasu drogowego drogi
krajowe, wojewódzkie oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Powiat Krapkowicki
z innymi ośrodkami. Występuje również 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
występują na terenach zabudowanych, położonych wzdłuż dróg. Dotyczy to głównie dróg
krajowych przechodzących przez teren miast.
Najistotniejsze znaczenie mają przebiegająca przez teren powiatu autostrada A-4, droga krajowa
nr 45 oraz drogi wojewódzkie i powiatowe, gdzie natężenie ruchu jest duże i które znajdują się
bezpośrednio przy zabudowaniach, przebiegając przez centra miejscowości.
Hałas drogowy występujący na terenie Krapkowic przy drodze wojewódzkiej nr 409 w 2008r.
uznano za ponadnormatywny i kwalifikujący klimat akustyczny tego rejonu jako uciążliwy.
Prowadzone badania wskazują na zwiększoną i ustabilizowaną emisję poziomu hałasu drogowego
na terenie Powiatu Krapkowickiego. Natężenie ruchu w godzinach nocnych jest mniejsze, przy
jednoczesnym większym udziale samochodów ciężarowych (w drugim punkcie pomiarowym),
które znacznie wpływają na pogorszenie stanu akustycznego środowiska, o czym świadczą wyniki
pomiarów.

7.4. Pole elektromagnetyczne
Wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan środowiska przyrodniczego według
wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów określany jest jako nieistotny.
Dla ochrony mieszkańców powiatu przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym
ogranicza się inwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii elektroenergetycznych
wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego wykonywania stosownych pomiarów wg przepisów prawa powszechnego - dla wyznaczania rzeczywistych zasięgów stref
oddziaływania linii i urządzeń oraz ew. ustalenia stref ograniczonego użytkowania. Należy dążyć
do stopniowego zastępowania ograniczeń w zagospodarowywaniu terenów wzdłuż linii
zmniejszaniem zasięgu ich oddziaływania osiąganym środkami technicznymi. Przy zbliżeniach linii
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do budynków mieszkalnych po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego rzeczywistego
natężenia pola elektromagnetycznego wymaga się ekranowania linii.

7.5. Zasoby przyrodnicze
Do najważniejszych potrzeb i problemów ochrony przyrody w powiecie zaliczyć należy:
- konieczność zapewnienia warunków do ochrony zasobów przyrodniczych, walorów
kulturowych i krajobrazowych, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wypoczynku
i rekreacji dla mieszkańców i turystów, aby na terenie powiatu rekreacja i turystyka mogły
przebiegać w sposób zorganizowany, a obiekty będą spełniać wymogi ochrony środowiska,
- stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej
i rozwoju osadnictwa, aby różnorodność biologiczna i krajobrazowa ulegała stopniowemu
wzbogaceniu,
- zabezpieczenie właściwej konserwacji i pielęgnacji parków podworskich, w celu
zachowania ich wartości przyrodniczej i architektonicznej,
- utrzymanie wartości przyrodniczych i naturalnego krajobrazu wsi,
- brak inwentaryzacji przyrodniczych terenów i obiektów cennych przyrodniczo oraz miejsc
zagrożonych.

7.6. Powierzchnia ziemi
Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości
decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące
zasoby szczególnie chronione.
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:
- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel i ołów oraz innych
substancji chemicznych, np. ropopochodnych,
- zasolenie,
- nadmierną alkalizację,
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu,
- skażenie radioaktywne.
Degradacja gleb na terenie Powiatu Krapkowickiego przejawia się w ich zakwaszeniu, co prowadzi
do spadku ich produkcyjności. Bardzo niebezpiecznym następstwem zakwaszenia gleb jest wzrost
rozpuszczalności metali ciężkich.
Metale ciężkie
Zawartość metali ciężkich w glebach Powiatu Krapkowickiego nie przekracza wartości
granicznych, występują ewentualne lokalne przekroczeniem. Gleby powiatu można zatem
zakwalifikować do I stopnia, co wskazuje, że mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy
polowe.
Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami
ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie
w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej
poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje
degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie
zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego.
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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.
Tereny wzdłuż arterii komunikacyjnych narażone są w sposób ciągły na zanieczyszczenia
powstałe w wyniku spalania paliw: tlenki azotu, węglowodory i pierwiastki śladowe, w tym ołów.
Także eksploatacja dróg i pojazdów jest przyczyna przenikania do gleb związków organicznych
i metalicznych: kadmu, niklu, miedzi i cynku. Kolizje drogowe z udziałem pojazdów
transportujących substancje niebezpieczne powodują lokalne zagrożenia dla środowiska
glebowego przez skażenia substancjami ropopochodnymi, kwasami i innymi.
Odczyn gleb
W Powiecie Krapkowickim przeważająca część gleb użytków rolnych posiada odczyn lekko
kwaśny lub kwaśny. Potrzeba wapnowania gleb w powiecie ocenia się następująco:
- dla 49 % gleb wapnowanie jest konieczne i potrzebne,
- dla 20 % gleb wapnowanie jest wskazane,
- dla 31 % gleb wapnowanie jest ograniczone i zbędne.
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 glinu z glinokrzemianów, który
w formie jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu składników mineralnych z kompleksu
sorpcyjnego oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.
Zasobność
Gleby Powiatu Krapkowickiego są zróżnicowane pod względem zasobności w makroelementów.
Zawartość fosforu ocenia się jako średnią (20- 30 % gleb) i bardzo wysoką (20- 30 % gleb).
Zasobność gleb w potas kształtuje się na poziomie ilości średnich (20- 40 % gleb), z kolei ilość
magnezu w glebie jest niska (20- 40 % gleb).

7.7. Gospodarka odpadami
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
• brak objęcia wszystkich mieszkańców powiatu umowami na odbiór odpadów
komunalnych (nadmienić jednak należy, że procent mieszkańców posiadających umowy
jest bardzo wysoki i wynosi 98,8%),
• brak wdrożonej selektywnej zbiórki odpadów kuchennych ulegających biodegradacji
wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych; niewystarczająca liczba oraz moc
przerobowa instalacji do zagospodarowania bioodpadów (co przyczynia się do braku
organizacji zbiórki odpadów ulegających biodegradacji),
• niewielki rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu
odpadów komunalnych,
• spalanie odpadów w paleniskach domowych,
• deponowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach”,
• niestabilna sytuacja prawna dotycząca właściciela odpadów komunalnych.
Pomimo wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, nadal dużym problemem jest
niewłaściwe zagospodarowanie odpadów przez część mieszkańców. Na terenie Powiatu
Krapkowickiego dochodzi do powstawania tzw. „dzikich wysypisk” odpadów - czyli nielegalnych
miejsc składowania, bądź magazynowania m.in.: odpadów budowlanych (gruz budowlany), gałęzi,
odpadów wielkogabarytowych, jak również w nieznacznym stopniu odpadów komunalnych.
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8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY
ŚRODOWISKA
USTANOWIONYCH
NA
SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM,
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI, ORAZ
SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY
ŚRODOWISKA
ZOSTAŁY
UWZGLĘDNIONE
PODCZAS
OPRACOWYWANIA DOKUMENTU
Analizując cele sformułowane w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Krapkowickiego oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów
do kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych oraz równoległych, określonych
na szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu
zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej powiatu.

8.1. Cele ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego
8.1.1. 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.

46

Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego”

Tabela 17. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Krapkowickiego z VI Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego
Cele działań
Kierunki działań

Zmiany klimatu

Przyroda
i różnorodność
biologiczna

Zdrowie i jakość
życia

Zasoby naturalne i
odpady

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Krapkowickiego

Cel strategiczny
Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych
wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów
odnawialnych źródeł energii
Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o
Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii
przynajmniej 20 % do roku 2020. Częścią
zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających
pakietu są zobowiązania dotyczące 2020 roku:
materiałochłonność gospodarki
20 % udział energii odnawialnej w ogólnej
produkcji energii i 10 % udział biopaliw.
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
Ochrona
i zwiększanie różnorodności biologicznej– wsiedlenia bażantów,
Zwiększenie ochrony obszarów o znaczeniu
kuropatw i zajęcy
wspólnotowym i włączanie cennych obszarów
do europejskiej sieci Natura 2000.
Rozważenie utworzenia nowych form ochrony przyrody na terenie powiatu
Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód,
wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej
ochrony przed zanieczyszczeniem
Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk
rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem
obszarowym
Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości w których jest to
Zapewnienie poprawy jakości zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych oraz
ekonomicznie uzasadnione.
ekosystemów od wody zależnych.
Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach
gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci
kanalizacyjnej
Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie
odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz
przeciwdziałanie nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków przemysłowych,
w tym weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych
Stworzenie możliwości mających na celu
zmniejszenie marnotrawstwa i szkodliwego dla
Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata
zdrowia wpływu odpadów. Recykling, utylizacja
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 stanowiącym oddzielny dokument.
odpadów
winny
zostać
usprawnione,
uwzględniając w większym stopniu cykl życia
materiałów.

Określenie
zgodności

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność
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8.1.2. 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.

48

Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego”

Tabela 18. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Krapkowickiego z Polityką Ekologiczną Państwa
Polityka Ekologiczna Państwa

KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH

Priorytety

Cele działań
Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w
strategiach sektorowych
Aktywizacja rynku na rzecz ochrony
środowiska
Zarządzanie środowiskowe
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz
ochrony środowiska

Odpowiedzialność za szkody w środowisku
Aspekt ekologiczny w planowaniu
przestrzennym

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

Racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi

Ochrona powierzchni ziemi

Gospodarowanie zasobami geologicznymi

Określenie zgodności
Całkowita zgodność

Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów
zarządzania środowiskowego

Całkowita zgodność

Podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie,
działaj lokalnie”

Całkowita zgodność
Brak realizacji – zadanie
nie przynależne dla
powiatu

Rozwój badań i postęp techniczny

Ochrona przyrody
OCHRONA ZASOBÓW
NATURALNYCH

Program Ochrony Środowisko dla Powiatu
Krapkowickiego
Cele działań
Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych były
zgodne z obowiązującym prawem

Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu
zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizacja
możliwości wystąpienia szkody
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które powinny być podstawą
lokalizacji nowych inwestycji
Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej
Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez
kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i
wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego
Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby
uchronić gospodarkę od deficytów wody
Zabezpieczenie przed skutkami powodzi
Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych
oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej,
rekreacyjnej lub rolniczej
Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w
procesie planowania przestrzennego i rekultywacja
terenów poeksploatacyjnych

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność
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Polityka Ekologiczna Państwa
Priorytety

Cele działań

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA
EKOLOGICZNEGO

Środowisko a zdrowie

Jakość powietrza

Ochrona wód
Gospodarka odpadami

Oddziaływanie hałasu i pól
elektromagnetycznych

Substancje chemiczne w środowisku

Program Ochrony Środowisko dla Powiatu
Krapkowickiego
Określenie zgodności
Cele działań
Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku
wspólnych działań sektora ochrony środowiska z
Całkowita zgodność
sektorem zdrowia
Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie
dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Powiatu
Całkowita zgodność
Krapkowickiego oraz utrzymanie jakości powietrza
atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi
standardami jakości środowiska
Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich
Całkowita zgodność
wód
Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata
2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 stanowiącym oddzielny dokument.
Dokonanie wiarygodnej oceny narażania
społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie
Całkowita zgodność
kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie
jest ono największe
Ochrona mieszkańców Powiatu Krapkowickiego przed
Całkowita zgodność
szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
Brak realizacji – zadanie
nie przynależne dla
powiatu
Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi
Zadanie dodatkowe
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej
awarii
Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł
Zadanie dodatkowe
odnawialnych
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8.1.3. Cele wynikające z polityki regionalnej
Strategia Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2008- 2015 to jeden z najważniejszych
dokumentów przygotowywanych przez samorząd, określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju,
prowadzonej na terenie Powiatu. 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 Powiatu.
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Tabela 19. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Krapkowickiego i Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego ze Strategią Rozwoju Powiatu
Krapkowickiego
Strategia Rozwoju Powiatu Krapkowickiego
Cel operacyjny

Ochrona zasobów wodnych,
przywrócenie czystości wód
powierzchniowych, zapewnienie
mieszkańcom wody o wysokiej
jakości

Minimalizacja zagrożeń
spowodowanych klęskami
powodzi/ Zapewnienie
bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Krapkowickiego
Kierunki działań

Opracowanie kompleksowej koncepcji
rozwiązania gospodarki ściekowej na
terenie powiatu

Inicjowanie oraz wsparcie działań w
sferze poprawy bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego terenów
przybrzeżnych

Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód,
wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej
ochrony przed zanieczyszczeniem
Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie
odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych oraz weryfikacja
pozwoleń wodno-prawnych
Odbudowa rowów przydrożnych w pasach dróg powiatowych
Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach
gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci
kanalizacyjnej
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na
terenie gminy Walce (budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Walce w
miejscowościach Walce i Grocholub)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – budowa kanalizacji sanitarnej w Malni
(Gm. Gogolin)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie – zadanie IV Kolejowa
Budowa budynku socjalno-sanitarnego szatni, budowa parkingu, zbiornika na
ścieki, przebudowa pobocza drogi (PROW na lata 2007-2013).
Uzbrojenie terenu przy ul. Waryńskiego pod budownictwo niskie – 17 ha
Zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych
Ochrona
przed
powodzią
–
odbudowa
i
konserwacja
urządzeń
przeciwpowodziowych
Opracowanie planu awaryjnego na wypadek powodzi, uwzględniającego ochronę
obiektów wrażliwych na terenie gminy (np. oczyszczalni ścieków, ujęć wód,
terenów zabytkowych i przyrodniczo cennych, składowisk odpadów, itp.)
Stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia
powodzią

Wsparcie wykonania udrożnienia koryta
Odry z międzywałem w Krapkowicach
wraz z wykonaniem suchego kanału ulgi
Wspieranie inicjatywy budowy zbiornika
Racibórz

Objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką odpadów oraz odbieraniem
Uporządkowanie systemu zbierania i
Dalszy rozwój selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych
transportu odpadów, rozwój selektywnej
odpadów komunalnych,
Zwiększenie kontroli w zakresie wypełniania przez podmioty posiadające
zbiórki odpadów
zezwolenia na odbieranie odpadów

Stopień
realizacji

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Brak realizacji –
zadanie nie
przynależne dla
powiatu

Całkowita
zgodność
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Strategia Rozwoju Powiatu Krapkowickiego
Cel operacyjny

Kierunki działań

Rozwiązanie problemu
niekontrolowanego wprowadzania
odpadów do środowiska

Wsparcie wdrażania
nowoczesnych metod
gospodarki odpadami
komunalnymi

Działania na rzecz rozwiązania
problemu odpadów niebezpiecznych
deponowanych na składowisku
odpadów ze strumieniem odpadów
komunalnych

Ograniczenie niskiej emisji na
obszarze powiatu

Nowoczesne, energooszczędne i
ekologiczne źródła energii w
powiecie

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Krapkowickiego

Wsparcie inwestycji w zakresie
zmniejszenia energochłonności
funkcjonowania przedsiębiorstw w
powiecie

Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie
poszczególnych gmin powiatu
Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów
komunalnych, w tym m.in.:
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- przeterminowanych leków
Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjne, mających na celu podniesienie
świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami
Usuwanie i rekultywacja „dzikich” wysypisk odpadów
Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów
komunalnych, w tym m.in.:
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- przeterminowanych leków
Aktualizacja danych dotyczących występowania wyrobów zawierających azbest na
terenie poszczególnych gmin powiatu
Kontrolowanie i kierowanie przez gminę całego strumienia odpadów do ZZO, co
umożliwi gminie spełnienie dyrektyw unijnych w sprawie odzysku poszczególnych
rodzajów odpadów
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Termomodernizacja budynków infrastruktury oświatowej, celem projektu jest
obniżenie bieżących kosztów utrzymania oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza
Termomodernizacja budynku szpitala powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu
XXX-lecia wraz z budową układu solarnego w celu podgrzania ciepłej wody
użytkowej
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach
oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
Termomodernizacja budynku administracyjnego zarządzanego przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
Dotacja na „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Walce”
Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach
Likwidacja lokalnych kotłowni i podłączenie do zbiorczej sieci cieplnej na terenie
miasta Krapkowice
Rozbudowa i remont oraz modernizacja zaplecza i kotłowni budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Strzeleczkach
Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii
zwiększających
efektywne
wykorzystanie
energii
i
zmniejszających
materiałochłonność gospodarki
Modernizacja ciepłowni lub łączenie systemów ciepłowniczych w celu optymalizacji
wykorzystania energii pierwotnej paliw

Stopień
realizacji

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność
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Strategia Rozwoju Powiatu Krapkowickiego
Cel operacyjny

Wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii

Kierunki działań

Wspieranie możliwości wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w powiecie

Kompleksowe zalesianie i
zadrzewianie

Kontynuacja edukacji
ekologicznej mieszkańców
powiatu

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Krapkowickiego

Podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców powiatu

Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na
wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne lub budowie
proekologicznego ogrzewania (gazowego, olejowego, elektrycznego i przyłączenie
do sieci ciepłowniczej) oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii, realizowanych w obrębie granic administracyjnych
miasta i Gminy Zdzieszowice
Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku
handlowego na gminne Centrum Kultury – dot. zwiększenia efektywności
energetycznej obiektu, w którym świadczone są usługi społeczne w centrum
Gogolina przy Placu Dworcowym 5
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
Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych
wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych
źródeł energii
Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła
energii
Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na
wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne lub budowie
proekologicznego ogrzewania (gazowego, olejowego, elektrycznego i przyłączenie
do sieci ciepłowniczej) oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii, realizowanych w obrębie granic administracyjnych
miasta i Gminy Zdzieszowice
Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami rodzimymi
Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów
zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi
Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej
Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i
młodzieży np. organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych z
tematyką środowiskową
Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu
ponadgminnym
Współdziałanie władz powiatowych z mediami w zakresie prezentacji stanu
środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony
Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej
Akcja "Sprzątanie świata"
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Lokalny Punkt Informacyjny

Stopień
realizacji

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność
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8.1.4. Zgodność celów projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Krapkowickiego 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 Powiatu Krapkowickiego 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 Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego jest Polityka
Ekologiczna Państwa. W projekcie Aktualizacji 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 Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Krapkowickiego.
Z listy celów PEP nie uwzględniono w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska celów zawartych
w priorytecie „Ochrona klimatu”, których realizacja zależy głównie od działań na szczeblu centralnym
i nie odnoszą się one do regionalnej polityki ekologicznej.

8.1.5. Zgodność celów projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Krapkowickiego z zapisami ustawy o ochronie przyrody
W ustawie „O ochronie przyrody” z dnia 25 sierpnia 2009 roku /Dz. U. Nr 151 poz. 1220/ tekst
jednolity zapisano m.in.:
1. Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami
genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać
ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności genetycznej, w szczególności
przez:
- ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych
ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich i wydm,
linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior i obszarów morskich
oraz siedlisk i ostoi roślin, zwierząt lub grzybów;
- stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych wyginięciem roślin,
zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i ostoi, a także ochronę tras
migracyjnych zwierząt.
2. Gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w sposób
zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody, oszczędne
użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników przyrody
nieożywionej, w tym profili geologicznych i glebowych, jaskiń, turni, skałek, głazów
narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wodnych, źródeł i wodospadów, elementów
dna morza, wydm i glebowych powierzchni wzorcowych, a także miejsc występowania
kopalnych szczątków roślin i zwierząt.
3. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
4. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym
środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych.
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W projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego uwzględniono
zapisy ustawy „O ochronie przyrody”. Wyznaczono następujące kierunki działań:
• Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych
• Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej- wsiedlanie bażantów, kuropatw, zajęcy,
• Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania
• Zachowanie istniejących zbiorników wodnych
• Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni
• Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących
przyrodniczo
• Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami rodzimymi
• Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów
zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania
przestrzennego
• Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów
zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi
• Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości
w zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
• Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów
• Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego
• Zachowanie istniejących kompleksów leśnych
• Prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji
lasu
• Ochrona gleb leśnych
• Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary,
choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci).

8.2. Cele ochrony środowiska określone w projekcie Aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego
Celem głównym Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Krapkowickiego wynikającym
z KPGO 2014 i APGOWO jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą
zrównoważonego rozwoju, w którym realizowane są zasady takie jak:
• zapobieganie powstawania odpadów,
• przygotowanie odpadów do ponownego użycia – recykling, inne metody odzysku,
unieszkodliwianie (inne niż składowanie).
Realizacja powyższego pozwoli na osiągnięcie następujących celów:
• ograniczenie składowania odpadów, w szczególności odpadów ulegających biodegradacji,
• ograniczenie zmian klimatu powodowanych przez gospodarkę odpadami,
• zastępowanie spalania paliw kopalnych odzyskiem energii z odpadów zawierających frakcje
biodegradowalne, co przyczyni się do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych
w bilansie energetycznym kraju.
Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa cele główne to:
• utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu
gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,
• zwiększenie udziału odzysku (w szczególności odzysku energii z odpadów), zgodnego
z wymaganiami ochrony środowiska;
• zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowisko odpadów;
• wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
• bieżąca aktualizacja danych o gospodarce odpadami w powiatu.
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Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów
• Decyzje o zapobieganiu powstawania odpadów zapadają już zarówno na etapie fazy
projektowej wyrobu jak i na etapie jego wytwarzania i użytkowania. Związane są również z
ostatecznym zagospodarowaniem odpadów powstających z tych wyrobów po zakończeniu
ich wykorzystania. W związku z tym podejmowane będą następujące działania:
• wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii produkcji oraz zapewniających
wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców,
• promowanie zarządzania środowiskowego,
• intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów,
• sukcesywne podnoszenie stawek opłat za składowanie odpadów, w szczególności
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów
wcześniej nie przetworzonych,
• rozwój czystych technologii.
Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na
środowisko
Głównymi kierunkami działań w zakresie gospodarowania odpadami są:
• intensyfikacja edukacji ekologicznej,
• 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 odpadów
komunalnych oraz osób fizycznych w zakresie podpisanych umów na odbieranie odpadów
komunalnych,
• wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
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 - edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki, konkursy, gry i zabawy dla dzieci o
tematyce związanej z gospodarką odpadami oraz ogólnie z ochroną środowiska),
• ograniczenie ilości składowanych odpadów,
• 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.
Odbieranie, zbieranie i transport odpadów
• Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie odbierania i zbierania odpadów komunalnych
wymaga realizacji następujących działań:
• kontrolowania przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości w
zakresie odbierania odpadów komunalnych,
• kontrolowania przez gminę sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
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•

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.

Zgodnie z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklingu wymagane jest prowadzenie
selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
• papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),
• odpady opakowaniowe ze szkła,
• 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,
• odpady zielone z parków i ogrodów,
• odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
Na terenach wiejskich oraz w mieście na terenach z zabudową jednorodzinną, odpady zielone mogą
być zagospodarowywane we własnym zakresie na kompostownikach przydomowych lub przy
skarmianiu zwierząt.
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,
• wydawania decyzji związanych z realizacją celów wynikających z założeń planów gospodarki
odpadami,
• 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),
• zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.
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Odpady komunalne ulegające biodegradacji
• Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi
biodegradacji wymaga realizacji następujących działań:
• promowania i wspierania selektywnego zbierania odpadów oraz kompostowania odpadów
kuchennych i zielonych na obszarach wiejskich oraz w mieście na terenach z zabudową
jednorodzinną, poprzez edukację ekologiczną, finansowanie lub współfinansowanie zakupu
przydomowych kompostowników,
• budowy kompostowni odpadów zielonych,
• budowy regionalnych instalacji termicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych.
Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych
W gospodarce odpadami niebezpiecznymi przyjęto następujące cele:
• objecie wszystkich mieszkańców systemem zbierania (odbioru) odpadów niebezpiecznych
występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
• uszczelnienie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem
selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych z małych i średnich przedsiębiorstw oraz
gospodarstw domowych
• sukcesywna minimalizacja ilości powstających odpadów niebezpiecznych,
• sukcesywne zwiększanie stopnia ilości odpadów poddawanych procesom odzysku bądź
unieszkodliwienia,
• zwiększenie efektywności monitoringu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
• systematyczna edukacja w zakresie prawidłowych metod postępowania z odpadami
niebezpiecznymi.
Odpady zawierające PCB
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi PCB wymaga
realizacji następujących działań:
• prowadzenia bazy danych PCB,
• organizacji systemu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB, które nie
podlegają inwentaryzacji,
• wprowadzenia zachęt dla przedsiębiorców, aby przyspieszyć proces wycofywania z użycia
urządzeń
zawierających PCB, dla których obowiązek wycofywania nie był wyznaczony na 2010 r.
Oleje odpadowe
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi wymaga realizacji
następujących działań:
• rozwoju istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych, w tym ze źródeł rozproszonych,
• monitoringu prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi (w pierwszej kolejności
odzysk poprzez regenerację, a jeśli jest niemożliwy ze względu na stopień zanieczyszczenia
poddanie olejów odpadowych innym procesom odzysku),
• właściwego zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych.
Zużyte baterie i akumulatory
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami
wymaga realizacji następujących działań:
• udoskonalania 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).
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Odpady medyczne i weterynaryjne
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi
wymaga realizacji następujących działań:
• określenia jednolitego systemu zbierania, w tym magazynowania, odpadów medycznych
(nie dotyczy odpadów zakaźnych) w placówkach medycznych,
• opracowania sposobu gospodarowania odpadami weterynaryjnymi wraz z prowadzeniem
ewidencji wytwarzanych ilości,
• rozbudowy i ujednolicenia istniejących systemów zbierania przeterminowanych lekarstw od
ludności
• ukształtowania
systemu
unieszkodliwiania
zakaźnych
odpadów
medycznych
i weterynaryjnych, obejmującego docelowo alternatywnie spalanie tych odpadów
w spalarniach przystosowanych do przyjmowania tego typu odpadów lub spalanie odpadów
w spalarniach odpadów po autoklawowaniu, dezynfekcji termicznej, działaniu mikrofalami
(należy odejść od budowy i eksploatacji małych spalarni odpadów przeznaczonych wyłącznie
do przetwarzania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych),
• zwiększenie nadzoru nad prowadzeniem gospodarki odpadami przez małych wytwórców
tych odpadów w małej ilości (źródła rozproszone),
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,
• ograniczenia istnienia szarej strefy poprzez działania kontrolne.
Odpady zawierające azbest
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest wymaga
realizacji działań zawartych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji
wymaga realizacji następujących działań:
• prowadzenia prac kontrolnych w celu ograniczenia szarej strefy,
• prowadzenia cyklicznych kontroli poszczególnych podmiotów (wprowadzających pojazdy,
punktów zbierania pojazdów, stacji demontażu) w zakresie przestrzegania przepisów
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
• zapewnienia odzysku w tym recyklingu odpadów powstających z pojazdów wycofanych
z eksploatacji.
Przeterminowane pestycydy
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z tej grupy wymaga realizacji
następujących działań:
• zwrócenie szczególnej uwagi na powstające na terenie powiatu odpady niebezpieczne jakimi
są pestycydy i opakowania po tych środkach oraz sposób postępowania z nimi,
• podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu w zakresie prawidłowego
i bezpiecznego dla środowiska oraz zdrowia ludności postępowania z w/w odpadami,
• utworzenie i uszczelnienie systemu zbierania środków ochrony roślin (w tym
przeterminowanych) oraz opakowań po tych środkach.
Zużyte opony
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytymi oponami wymaga realizacji
następujących działań:
• rozbudowy infrastruktury technicznej zbierania zużytych opon, szczególnie w zakresie odbierania
od małych i średnich przedsiębiorstw,
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•

kontroli właściwego postępowania ze zużytymi oponami, w szczególności podmiotów
zajmujących się wymianą i naprawą opon.

Zaleca się stosowanie następujących metod i technologii zagospodarowania zużytych opon:
• bieżnikowanie,
• wytwarzanie granulatu gumowego,
• odzysk energii poprzez współspalanie w cementowniach, elektrowniach spełniających
lub elektrociepłowniach spełniających wymagania w zakresie współspalania odpadów.
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej wymaga realizacji następujących
działań:
• rozbudowy infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku,
w tym recyklingu tych odpadów,
• kontroli właściwego postępowania z tymi odpadami.
Osady ściekowe
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania osadami ściekowymi wymaga realizacji
następujących działań:
• uwzględnienia zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków,
• zwiększenia ilości komunalnych osadów ściekowych wykorzystywanych w celach
energetycznych,
• wzrostu masy komunalnych osadów ściekowych przekształcanych termicznie.
Odpady opakowaniowe
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi wymaga
realizacji następujących działań:
• rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie selektywnego zbierania odpadów
opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych,
• rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów
opakowaniowych,
• kontroli działania wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji odzysku
i przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów opakowaniowych,
• prowadzenia prac kontrolnych w celu likwidacji szarej strefy.
Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarki odpadami innymi niż komunalne
i niebezpieczne wymaga realizacji następujących działań:
• promowania wykorzystania odpadów w fazie projektowej danego przedsięwzięcia,
• projektowania nowych procesów i wyrobów w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu
oddziaływały na środowisko w fazie produkcji, użytkowania i po zakończeniu użytkowania.
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 2013 roku – 50%,
• w 2020 roku – 35%.
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Dla powiatu krapkowickiego ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji konieczna do
zagospodarowania w sposób inny niż składowanie wynosi odpowiednio (wg Wojewódzkiego Planu
Depozytowego):
• w 2013 r. – 3 924 Mg,
• w 2020 r. – 5 104 Mg.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Jednym z zadań zawartych w Programie jest odpowiednie zagospodarowanie osadów powstających
w oczyszczalniach ścieków, co zostało uwzględnione w Projekcie APGO.
Cele krótko- i długookresowe na lata 2011-2018:
• ograniczenie składowania komunalnych osadów ściekowych,
• zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem
do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi,
• osiągnięcie maksymalnego poziomu wykorzystania substancji biogennych zawartych
w osadach, jednocześnie spełniając wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa
sanitarnego, chemicznego i środowiskowego.
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.

8.2.1. Zgodność celów projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
Powiatu Krapkowickiego z celami polityk nadrzędnych i równoległych
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach powinien być zgodny z polityką ekologiczną państwa oraz
wojewódzkim planem gospodarki odpadami. Cele przedstawione w projekcie Aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 20152018 są zgodne z wymienionymi dokumentami.
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9. 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 ujęte do realizacji w ramach
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego.
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 zaplanowanych w Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego 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 Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska 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.
Oznaczenia:
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki
w zakresie analizowanego zagadnienia
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków – są one
zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia
i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań.
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Tabela 20. Przewidywane znaczące oddziaływania na poszczególne aspekty środowiska.

Obszary Natura
2000

Różnorodność
biologiczną

Ludzi

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące
zagadnienia i aspekty środowiska:

Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość
wód, wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki
wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem

1

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

0

0

N/+

0

N/+

Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie
odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych oraz weryfikacja
pozwoleń wodno-prawnych

2

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

0

0

N/+

0

N/+

Odbudowa rowów przydrożnych w pasach dróg powiatowych

3

N

N/+

0/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

N/+

N

N/+

0

N/+

4

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

0

0

N/+

0

N/+

5

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

0

0

N/+

0

N/+

6

+/-

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

N/+

0

N/+

0

N/+

7

+/-

0/+

+/-

+/-

+/-

+

0

+/-

N

0

+/-

0

+

8

+/-

0/+

+/-

+/-

+/-

+

0

+/-

N

0

+/-

0

+

Numer

Kierunek działań

Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości w których jest
to ekonomicznie uzasadnione.
Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w
miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa
sieci kanalizacyjnej
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki
ściekowej na terenie gminy Walce (budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Walce w miejscowościach Walce i Grocholub)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – budowa kanalizacji sanitarnej w
Malni (Gmina Gogolin)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie – zadanie IV Kolejowa (Gmina
Gogolin)
Budowa budynku socjalno-sanitarnego szatni, budowa parkingu, zbiornika
na ścieki, przebudowa pobocza drogi (PROW na lata 2007-2013) (Gmina
Strzeleczki).
Uzbrojenie terenu przy ul. Waryńskiego pod budownictwo niskie – 17 ha
(Gmina Zdzieszowice)

9

+/-

0/+

+/-

+/-

+/-

+

0

+/-

N

0

+/-

0

+

10

+/-

0/+

+/-

+/-

+/-

+

0

+/-

N

0

+/-

0

+

Modernizacja nawierzchni dróg

11

N

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

Usprawnianie organizacji ruchu drogowego

12

N

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+
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Numer

Obszary Natura
2000

Różnorodność
biologiczną

Ludzi

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące
zagadnienia i aspekty środowiska:

13

N

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

14

N

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

15

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

0/+

0

+/-

0/+

+

16

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

0/+

0

+/-

0/+

+

17

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

0/+

0

+/-

0/+

+

18

N

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

Kierunek działań

Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in.
lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu
Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami
obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska
"Przebudowa drogi powiatowej 1808 O ul. Bolesława Chrobrego w
Zdzieszowicach"
"Przebudowa drogi powiatowej 1207 O ulicy Głogowskiej w Kujawach wraz
z budową chodnika i kanalizacji burzowej"
"Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach od km
10+970 do km 12+570 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze"
Budowa ścieżek rowerowych
Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego

19

N

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

Budowa obwodnicy centrum Zdzieszowic (Gmina Zdzieszowice)
Przebudowa drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ulicy
Waryńskiego (Gmina Zdzieszowice)
Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy
jst. – przebudowa ul. Wolności w Januszkowicach oraz przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 423 (ul. Opolska) w Zdzieszowicach na odcinku od stacji
paliw do działki nr 1934 – partycypacja w wykonaniu dokumentacji
technicznej (Gmina Zdzieszowice)
Dotacja celowa przekazana do Starostwa Powiatu Krapkowickiego na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jst. – przebudowa drogi powiatowej 1808 O ul. B.
Chrobrego w Zdzieszowicach – partycypacja w wykonaniu inwestycji
(Gmina Zdzieszowice)
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – przysiółek Posiłek,
obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski (Gmina Krapkowice)

20

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

0/+

0

+/-

0/+

+

21

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

0/+

0

+/-

0/+

+

22

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

0/+

0

+/-

0/+

+

23

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

0/+

0

+/-

0/+

+

24

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

0/+

0

+/-

0/+

+

25

N

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

N/+

N/+

N/+

N

N/+

Prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni
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Obszary Natura
2000

Różnorodność
biologiczną

Ludzi

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Krajobraz

Klimat

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

26

0/+

0/+

+

0/+

0/+

0

+

0

0/+

+

0/+

0

+

27

0/+

0/+

+

0/+

0/+

0

+

0

0/+

+

0/+

0

+

28

0/+

0/+

+

0/+

0/+

0

+

0

0/+

+

0/+

0

+

29

0/+

0/+

+

0/+

0/+

0

+

0

0/+

+

0/+

0

+

30

0/+

0/+

+

0/+

0/+

0

+

0

0/+

+

0/+

0

+

31

0/+

0/+

+

0/+

0/+

0

+

0

0/+

+

0/+

0

+

32

0/+

0/+

+

0/+

0/+

0

+

0

0/+

+

0/+

0

+

33

0/+

0/+

+

0/+

0/+

0

+

0

0/+

+

0/+

0

+

Termomodernizacja budynku administracyjnego zarządzanego przez
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

34

0/+

0/+

+

0/+

0/+

0

+

0

0/+

+

0/+

0

+

Sprzątanie dróg przez ich zarządców w szczególności systematyczne
sprzątanie na mokro dróg, chodników, w miejscach zagęszczonej
zabudowy ze szczególną starannością po sezonie zimowym, po ustąpieniu
śniegów - przedsiębiorstwa komunalne

35

0

0/+

+

0/+

0/+

0

+

0

0/+

+

0/+

0

+

Kierunek działań

Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach
technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych
rodzajów odnawialnych źródeł energii
Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne
źródła energii
Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii
zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających
materiałochłonność gospodarki
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
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Termomodernizacja budynków infrastruktury oświatowej, celem projektu
jest obniżenie bieżących kosztów utrzymania oraz ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza
Termomodernizacja budynku szpitala powiatowego w Krapkowicach na
Osiedlu XXX-lecia wraz z budową układu solarnego w celu podgrzania
ciepłej wody użytkowej
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w
Zdzieszowicach oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
Dotacja na „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Walce”
Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach

Powierzchnię
ziemi

Numer

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące
zagadnienia i aspekty środowiska:

66

Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego”

Obszary Natura
2000

Ludzi

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach
leśnych
Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej- wsiedlenia bażantów,
kuropatw i zajęcy
Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem
użytkowania

36

0/+

+

0/+

+

+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

+

0

0

37

0/+

+

0/+

+

+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

+

0

0

38

0/+

+

0/+

+

+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

+

0

0

Rozważenie utworzenia nowych form Ochrony przyrody na terenie powiatu

39

0/+

+

0/+

+

+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

+

0

0

Ochrona pomników przyrody oraz przeprowadzenie inwentaryzacji
przyrodniczych terenów gmin

40

0/+

+

0/+

0

+

0

0

0

0

0

+

0

0

Zachowanie istniejących zbiorników wodnych

41

0/+

+

0/+

+

+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

+

0

0

Kierunek działań

Różnorodność
biologiczną

Numer

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące
zagadnienia i aspekty środowiska:

Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni

42

0/+

+

0/+

+

+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

+

0

0

Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach
interesujących przyrodniczo

43

0/+

N

0/+

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N/+

Stały nadzór nad rozwojem uciążliwego przemysłu

44

0/+

+

0/+

+

+

+

+

+

+

+

+

0/+

0/+

45

0/+

+/-

+

+/-

+/-

0

0

0

+/-

0/+

+/-

0

+

46

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0

0/+

0

0/+

0/+

0/+

0

0

47

0/+

+/-

+

+/-

+/-

0

0

0

+/-

0/+

+/-

0

+

48

0/+

0/+

+

0

0

0

0

0/+

+

0/+

0

+

+

49

0/+

+/-

+

+/-

+/-

0

0

0

+/-

0/+

+/-

0

+

50

0/+

+/-

+

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

0/+

+/-

0

+

Rewitalizacja terenów wokół Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów
Opolskich w Krapkowicach - roboty ziemne i rekultywacja
Rewitalizacja terenu wokół ZSZ im. Piastów Op. (rekultywacja i roboty
ziemne)- ochrona gleby i wód podziemnych
Utrzymanie zieleni- nasadzenia drzew przy drogach powiatowych
Regionalny Program Operacyjny – rewitalizacja centrum miasta Gogolina –
remont pieców wapienniczych przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie
Rewitalizacja centrum miasta Gogolina – zagospodarowanie terenu wokół
pieców na ul. Strzeleckiej w Gogolinie
Zagospodarowanie terenu przystani promowej wraz z budową amfiteatru
letniego
Budowa obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w
Rozwadzy (przy ul. Szkolnej).
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Ludzi

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Krajobraz

Klimat

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

Aktualizacja granicy rolno-leśnej w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu
podnoszenia świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale
zrównoważonej gospodarki leśnej

0/+

+

0/+

+

+

+

+

+

+

+

+

0/+

0/+

52

0/+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0/+

0/+

Stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku
zagrożenia powodzią
Opracowanie planu awaryjnego na wypadek powodzi, uwzględniającego
ochronę obiektów wrażliwych na terenie gminy (np. oczyszczalni ścieków,
ujęć wód, terenów zabytkowych i przyrodniczo cennych, składowisk
odpadów, itp.)
Ochrona przed powodzią – odbudowa i konserwacja urządzeń
przeciwpowodziowych
Zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych

53

0/+

0/+

+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

54

0/+

0/+

+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

55

N/+

N/+

+

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

56

N/+

N/+

+

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

Ochrona obszarów wodno – błotnych, zalesianie wododziałów

57

N/+

N/+

+

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

N/+

Powierzchnię
ziemi

Obszary Natura
2000

51

Kierunek działań

Różnorodność
biologiczną

Numer

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące
zagadnienia i aspekty środowiska:

N/
+
N/
+
N/
+

N/+
N/+
N/+
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Obszary Natura
2000

Różnorodność
biologiczną

Ludzi

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i
negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska:

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

+

+

+

+

0

0

0

+

0

0

0

0

+

+

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0/+

+

0/+

0/+

0/+

+

0/+

0/+

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

+

0

0

0

0

0

0

Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest

0

0/+

+

0/+

0/+

0/+

+

0/+

0/+

0

0

0

0

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0/+

+

0/+

0/+

0/+

0

0/+

0/+

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0

0

0

0

+

Kierunek działań

Tworzenie i udział gminy w strukturach ponad gminnych dla realizacji
regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących
działania w zakresie: zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego
zbierania odpadów, przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku
lub unieszkodliwiania, budowy regionalnych ZZO, rekultywacji zamkniętych
składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania ZZO
Zwiększenie kontroli w zakresie wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia
na odbieranie odpadów – ustaleń dotyczących oraz miejsc prowadzenia odzysku
i unieszkodliwiania odpadów
Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, mających na celu podniesienie
świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami
Wykonanie pełnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy Strzeleczki
Realizacja zapisów „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski” oraz prowadzenie akcji informacyjnej o
możliwości uzyskania pomocy finansowej na realizację prac związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
Aktualizacja danych dotyczących występowania wyrobów zawierających azbest
na terenie poszczególnych gmin powiatu

Objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką odpadów oraz odbieraniem
odpadów komunalnych
Intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie poszczególnych
gmin powiatu
Stworzenie, doskonalenie i prowadzenie bazy danych dotyczących ewidencji
wytwarzanych odpadów oraz poddawanych poszczególnym procesom odzysku
i unieszkodliwiania
Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów
komunalnych, , w tym m.in.: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
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zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków,
Zbiórka i transport odpadów zwierzęcych z terenów podlegających
poszczególnym gminom powiatu
Kontrolowanie i kierowanie przez gminę całego strumienia odpadów do ZZO, co
umożliwi gminie spełnienie dyrektyw unijnych w sprawie odzysku poszczególnych
rodzajów odpadów

0

0

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Rysunek 4. Obszary objęte przewidywanym oddziaływaniem względem ustanowionych form ochrony przyrody na terenie Powiatu
Krapkowickiego.
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9.2. Podsumowanie przewidywanych oddziaływań na poszczególne
aspekty środowiska, w szczególności na obszary objęte ochroną.
9.2.1. Oddziaływanie na bioróżnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta
Działania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu tj. (działanie nr 36-44 oraz 51- 57), maja na celu
poprawę stanu przyrody na terenie powiatu. W związku z tym nie przewiduje się pojawienia się
negatywnych oddziaływań w czasie ich realizacji. Powiat nie wyznaczył terenów, na których
prowadzone będą działania zmierzające do zachowania istniejących zbiorników wodnych, kontroli
nad rozwojem uciążliwego przemysłu, rozwoju sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych
na terenach interesujących przyrodniczo, a także terenów, na których ma być prowadzana
systematyczna konserwacja rzek i cieków, pielęgnacja lasów i zarośli łęgowych, odnowa użytków
zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych oraz odbudowa urządzeń przeciwpowodziowych. W
związku, z tym trudno jest określić przewidywany wpływ wymienionych działań na stan przyrody w
powiecie.
Nie przewiduje się negatywnych skutków wynikających z wyznaczonych działań, nie będą one
realizowane przez obszary objęte ochroną, w tym przez obszary Natura 2000 i inne ustanowione na
terenie Powiatu Krapkowickiego formy ochrony przyrody.
W związku planowanymi farmami wiatrowymi w miejscowościach Zakrzów (gm. Gogolin), Kórnica
(gm. Krapkowice) i Rozkochów (gm. Walce) w Powiecie Krapkowickim należy uwzględnić
oddziaływanie turbin wiatrowych na zwierzęta. Elektrownie wiatrowe mogą mieć negatywny wpływ na
populacje nietoperzy i ptaków oraz ich siedliska szczególnie poprzez:
 degradację, zakłócenia lub niszczenie siedlisk oraz korytarzy migrowania,
 degradację, zakłócenia lub niszczenie miejsc rozrodu,
 zwiększone ryzyko kolizji w locie,
 dezorientację nietoperzy na skutek emisji ultradźwięków.
W najbliższym okresie Starostwo Powiatowe w Krapkowicach planuje opracować mapy terenów o
korzystnych uwarunkowaniach do lokalizacji farm wiatrowych na terenie powiatu.

9.2.2. Oddziaływanie na wody
Działania związane z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych (działania 1-5) mają charakter
społeczny i ekonomiczny, wiążą się również z efektem korzystnym dla środowiska wodnego. Część
zadań ma charakter ogólny, gdzie nie wyznaczono terenów, na których prowadzone będą działania
związane z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych w związku z czym nie ma możliwości
jednoznacznej oceny wpływu danych przedsięwzięć na środowisko.
Zadania ukierunkowane na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej (działania 6-10) również wpłyną pozytywnie na stan środowiska wodnego na
terenie powiatu poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do
środowiska ze źródeł komunalnych i przemysłowych oraz ograniczenie spływu zanieczyszczeń
obszarowych.
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Zadania związane z budową nowych dróg i przebudową istniejących (działanie 11-24) wiązać się
będą z zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni ciągów komunikacyjnych –
do systemu kanalizacji deszczowej lub rowów (naturalne podczyszczanie biologicznie). Wszelkie
działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do gleb, wpływa korzystnie na stan
wód.
Zanieczyszczenie wód gruntowych może wystąpić na skutek spływów wód opadowych, związanej z
wymywaniem gruntu oraz wypłukiwaniem niebezpiecznych związków z materiałów używanych do
budowy i przebudowy dróg, w tym żużli oraz substancji bitumicznych. Będzie to oddziaływanie
chwilowe i krótkotrwałe.

9.2.3. Oddziaływania na klimat akustyczny
Wszelkiego rodzaju inwestycje zwiększające płynność ruchu (11, 12, 15-17, 20-24), przede
wszystkim na obszarach zwartej zabudowy przyczyniają się do istotnego zmniejszenia ryzyka
zdrowotnego powodowanego przez hałas, w tym wypadku są to zaproponowane w harmonogramie
przebudowy, budowy fragmentów dróg powiatowych oraz gminnych. Ma to swoje korzyści również dla
budynków zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych, ponieważ zmniejszają się
drgania i wibracje, które mogą powodować ich uszkodzenie.
Negatywne krótkoterminowe oddziaływanie może wystąpić na etapie realizacji inwestycji związanych
z przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych (działanie nr 11-24). Do zadań, które będą
miały wpływ na klimat akustyczny terenów przyległych należą: budowa i przebudowa dróg, budowa
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa elektrowni wiatrowych, przebudowa (rewitalizacja)
terenów zabudowanych. Oddziaływanie to ustąpi z chwilą zakończenia robót budowlanych.
Pogorszenie warunków klimatu akustycznego powiatu może nastąpić na skutek planowanej budowy
farmy wiatrowej. Do źródeł emisji energii akustycznej do otoczenia z elektrowni wiatrowych zaliczono:
- pracę generatorów – hałas mechaniczny, ciągły w czasie funkcjonowania urządzeń,
- obroty retorów – hałas aerodynamiczny, ciągły, „pulsujący” w czasie funkcjonowania
urządzeń,
- naprężenia konstrukcji (wież) elektrowni – hałas incydentalny.

9.2.4. Oddziaływanie na powietrze
W perspektywie długookresowej na poprawę jakości powietrza w Powiecie Krapkowicki będę miały
wpływ inwestycje związane z budową i modernizacją dróg gminnych i powiatowych (działanie nr 11,
15-17, 20-24). Realizacja ww. inwestycji będzie skutkować usprawnieniem ruchu, poprawą płynności
a w związku z tym mniejszą emisją zanieczyszczeń. Na poprawę jakości powietrza wypłyną również
przeprowadzone prace termomodernizacyjne budynków – dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na
energię cieplną, zmniejszy się emisja zanieczyszczeń ze źródeł spalania energetycznego.
Swój wkład w poprawę jakości powietrza atmosferycznego będą miały również rzetelnie
przeprowadzone działania edukacyjne na temat zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze
źródeł niskiej emisji oraz szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych, a także
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (działanie nr 26-29). Zmniejszeniu emisji do powietrza
będzie sprzyjać rozwój OZE, na terenie Powiatu Krapkowickiego – budowa farm wiatrowych.
Do zadań, które w perspektywie długookresowej wpłyną pośrednio na jakość powietrza należy
zaliczyć m.in. ochronę zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, ochronę i
wzmocnienie zadrzewień śródpolnych (zachowana powierzchnia czynna biologicznie), nadzór nad
rozwojem uciążliwego przemysłu czy utrzymanie zieleni w pasach drogowych (działanie nr 36, 42,
44, 46).
Negatywne krótkoterminowe oddziaływanie na powietrze atmosferyczne może wystąpić na etapie
realizacji inwestycji związanych z przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych (działanie nr
11-24). Do zadań, które będą miały wpływ na powietrze atmosferyczne terenów przyległych należą:
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budowa i przebudowa dróg, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa elektrowni
wiatrowych, przebudowa (rewitalizacja) terenów zabudowanych. Oddziaływanie to ustąpi z chwilą
zakończenia robót budowlanych.
Niewykluczone jest generowanie pyłów na skutek ścierania opon i nawierzchni drogowej jak również
okładzin hamulcowych i spalin pojazdów starszej generacji, co może powodować lokalne
podwyższenie stężeń niektórych substancji w powietrzu. Dotyczy to substancji emitowanych z
silników spalinowych z transportu i ciężkich maszyn, prac spawalniczych oraz prac malarskich.
W tym wypadku istotną rolę odgrywać będzie aspekt organizacyjny, ponieważ sposób prowadzenia
prac oraz wykorzystywanie sprzętu spełniającego odpowiednie normy przyczyni się do zmniejszenia
emisji szkodliwych substancji do powietrza. Oddziaływanie to ustąpi z chwilą zakończenia robót
budowlanych.

9.2.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz
Zadania inwestycyjne związane z prowadzeniem prac budowlanych oraz ziemnych mogą stanowić
źródło potencjalnego oddziaływania na powierzchnię ziemi i krajobraz.
Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, wzmocnienie
roli rekreacyjnej zieleni (działanie nr 36, 42) wpłynie korzystnie na gleby i zachowanie różnorodności
biologicznej oraz na estetykę obszaru.
Na polepszenie krajobrazu antropogenicznego wpłyną wszelkie prace związane z modernizacją
starych struktur (dróg, budynków)- działanie nr 11, 15-17, 45, 47, 48.
Znaczący wpływ na zmianę krajobrazu może mieć budowa farmy wiatrowych. W związku z tym nie
powinno się ich lokalizować terenach chronionych oraz atrakcyjnych krajobrazowo. W przypadku
terenów podlegających ochronie akustycznej, elektrownie wiatrowe należy lokalizować w takiej
odległości, aby zapewnić zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu na tych terenach lub w
odległości mniejszej, lecz przy zastosowaniu skutecznych środków technicznych, technologicznych
lub organizacyjnych, które zapewnią dotrzymanie ww. poziomów.
Na etapie poprzedzającym uzyskanie pozwolenia budowlanego zaleca się przeprowadzenie pełnej
oceny oddziaływania na środowisko inwestycji, w trybie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia. W ocenie ewentualnego negatywnego wpływu lokalizacji farmy
wiatrowej na krajobraz pomocna może okazać się wizualizacja fotograficzna projektowanej inwestycji
wkomponowanej w panoramy krajobrazowe z dostępnych punktów i ciągów widokowych.
W przypadku budowy farmy wiatrowej bezpośrednie oddziaływanie na powierzchnię gleby będzie
występować na etapie realizacji inwestycji. Wykonane zostaną drogi dojazdowe i wykopy pod
fundamenty wież elektrowni i wykopy pod kable. Wykonanie wykopów pod fundamenty spowoduje
likwidację pokrywy glebowej i przekształcenia w przypowierzchniowych strukturach geologicznych w
związku z robotami ziemnymi powstanie odpad w postaci gleby i ziemi wydobytej z wykopów pod
fundamenty. W trakcie budowy elektrowni przy użyciu ciężkiego sprzętu i składowaniu elementów
konstrukcyjnych, mogą wystąpić przekształcenia fizyczne pokrywy glebowej w sąsiedztwie terenów
bezpośredniej lokalizacji elektrowni. Przekształcenia fizyko chemicznych właściwości gleb wystąpią
również na terenach składowania materiałów budowlanych i w wyniku pracy sprzętu budowlanego.
Po zakończeniu prac inwestycyjnych tereny zajęte tymczasowo na czas budowy zostaną
zrekultywowane (przywrócenie funkcji rolniczej).
Przekształcenie powierzchni ziemi będzie wiązać się z prowadzeniem wszelkich robót remontowo –
budowlanych. Przy czym modernizacja (przebudowa) dróg, budowa sieci kanalizacyjnych i
wodociągowych, przebudowa (rewitalizacja) terenów zabudowanych będą prowadzone na terenach
zurbanizowanych gdzie pokrywa glebowa jest już przekształcona (działanie nr 6-10, 11, 15-17, 2024).
Brak informacji na temat zakresu działań oraz lokalizacji inwestycji związanych z ochroną przed
powodzią (działanie nr 53-57) uniemożliwia określenie oddziaływań jakie mogły by wystąpić w
przypadku tego typu inwestycji.
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9.2.6. Oddziaływanie na zasoby naturalne
Realizacja wskazanych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska zadań nie wpłynie negatywnie
na zasoby naturalne.

9.2.7. Oddziaływanie na ludzi
Zadania określone w harmonogramie realizacyjnym Aktualizacji Programu związane z wykonywaniem
prac budowlanych oraz ziemnych mogą stanowić źródło potencjalnego oddziaływania na zdrowie
ludzkie. Są to prace związane z budową, przebudową, remontami dróg, rozbudową instalacji
wodociągowej i kanalizacyjnej, termomodernizacje budynków, przebudowa (rewitalizacja) obszarów
miejskich (działanie nr 6-10, 11, 15-17, 30-34, 45, 47, 48). Wspomniane prace realizacyjne mogą
stanowić zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego, w związku z powyższym istotne jest odpowiednio
wczesne poinformowanie lokalnej ludności o prowadzonych pracach budowlanych i ziemnych, które
umożliwi przygotowanie się do ewentualnych utrudnień. Oprócz informacji powinno pojawić się także
prawidłowe oznakowanie miejsc budowy. Prace o największym stopniu uciążliwości powinny
odbywać się w porze dziennej, najlepiej z pominięciem tzw. godzin szczytu. Wszystkie prace
budowlane i ziemne powinny odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego,
BHP itp.
W perspektywie długoterminowej wskazane zadania wpłyną korzystnie na zdrowie ludzi oraz
spowoduję poprawę standardu życia ludności Powiatu Krapkowickiego. Budowa kanalizacji sanitarnej
ma charakter społeczny, poprawie ulega standard życia mieszkańców Powiatu.
W przypadku budowy elektrowni wiatrowych niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie może objawiać
się poprzez tzw. zjawisko stroboskopowe wynikające z bezwładności wzroku, tj. zdolności łączenia
kolejno oglądanych obrazów w jeden obraz ciągły. Zjawisko można obserwować w pomieszczeniach
zlokalizowanych w pobliżu farm wiatrowych jest zaliczane jedynie do czynników uciążliwych, niemniej
jednak w miarę możliwości wymaga ograniczenia. Ponadto elektrownie wiatrowe należy lokalizować
w takiej odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej, która zapewni zachowanie
dopuszczalnych poziomów hałasu na tych terenach lub w odległości mniejszej, lecz przy
zastosowaniu skutecznych środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, które
zapewnią dotrzymanie ww. poziomów.
Inwestycje związane ochrona przed powodzią wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo ludzi, jednak
brak informacji na temat zakresu działań oraz lokalizacji inwestycji uniemożliwia określenie
oddziaływań jakie mogły by wystąpić w przypadku prowadzonych działań.

9.2.8. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Wszelkiego rodzaju inwestycje zwiększające płynność ruchu, przede wszystkim na obszarach zwartej
zabudowy mają swoje korzyści również dla budynków zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie ciągów
komunikacyjnych, ponieważ zmniejszają się drgania i wibracje, które mogą powodować ich
uszkodzenie (działanie nr 11, 12, 15-17, 20-24),.
Fasady budynków niszczone są na skutek emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przedsięwzięcia,
które w perspektywie długookresowej będą prowadzić do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do
atmosfery w tym: termomodernizacja, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii przyczynią się do
zmniejszenia lub zahamowania ich degradacji.
Inwestycje związane z ochrona przed powodzią (działanie nr 53-57) wpłyną pozytywnie na dobra
materialne, jednak brak informacji na temat zakresu działań oraz lokalizacji inwestycji uniemożliwia
określenie oddziaływań jakie mogły by wystąpić w przypadku prowadzonych działań.
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10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE
LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ
NA
ŚRODOWISKO,
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI AKTUALIZACJI
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I AKTUALIZACJI PLANU
GOSPODARKI ODPADAMI
Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska kompensacja przyrodnicza to zespół działań
prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód
dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych.
Warianty kompensacji przyrodniczej powinny być określone w ramach wydawanych decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla poszczególnych przedsięwzięć. Zgodnie z art. 71 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz.1227) decyzje te określają środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć, a w
szczególności warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania
przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów
sąsiednich a także w przypadku, gdy z oceny przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba
wykonania kompensacji przyrodniczej (stwierdza konieczność jej wykonania).
Wśród przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach Aktualizacji Programu, które mogą
negatywnie oddziaływać na środowisko na etapie budowy zaliczono inwestycje w zakresie
infrastruktury drogowej, infrastruktury komunalnej: sieć kanalizacji sanitarnej oraz budowy farm
wiatrowych. Należy także pamiętać, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr
213, poz. 1397) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko należy przeanalizować
szczegółowo lokalizację przedsięwzięcia, gdyż skala spowodowanych przekształceń będzie zależna
od lokalnych uwarunkowań. Powyższe zagadnienie jest szczególnie istotne w przypadku
planowanych elektrowni wiatrowych. Elektrownie wiatrowe należy lokalizować w takiej odległości od
terenów podlegających ochronie akustycznej, która zapewni zachowanie dopuszczalnych poziomów
hałasu na tych terenach lub w odległości mniejszej, lecz przy zastosowaniu skutecznych środków
technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, które zapewnią dotrzymanie ww. poziomów.
Wstępna analiza lokalizacyjna elektrowni wiatrowych powinna obejmować określenie minimalnej
odległości od siedzib ludzkich w aspekcie hałasu (w tym infradźwięków), wymogi ochrony krajobrazu
w odniesieniu do obszarów prawnie chronionych np. parków narodowych, parków krajobrazowych,
rezerwatów przyrody itp., oraz wymogi ochrony środowiska przyrodniczego, w aspekcie siedlisk
zwierzyny i ptactwa, tras przelotu ptaków.
Podstawowe znaczenie dla minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań elektrowni
wiatrowych na ptaki ma właściwy wybór lokalizacji, w szczególności unikanie lokalizowania elektrowni
wiatrowych:
• na obszarach użytkowanych intensywnie przez ptaki,

76

Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki
Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego”

• w miejscach koncentracji występowania gatunków znanych ze swej kolizyjności, takich jak np.:
ptaki drapieżne (szponiaste), mewy i rybitwy, ptaki migrujące nocą, sowy oraz wybrane gatunki
wykonujące w powietrzu pokazy godowe,
• w miejscach koncentracji ptaków blaszkodziobych oraz siewkowych, w odniesieniu do których
stwierdzono silne reakcje unikania elektrowni wiatrowych, prowadzące do utraty siedlisk tych
ptaków,
• na obszarach wyjątkowo cennych dla awifauny lęgowej.
Na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
przeznaczonych pod lokalizację farm wiatrowych lub przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla lokalizacji farm wiatrowych należy przeprowadzić roczny monitoring awifauny i
nietoperzy, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki”
rekomendowanymi m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz zgodnie z
„Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze
na 2009r.”. Lokalizacja farm wiatrowych będzie możliwa wyłącznie w przypadku, gdy roczny
monitoring nie wykaże znaczącego negatywnego wpływu planowanej inwestycji na ptaki i nietoperze.
Ważne jest wybranie właściwego projektu uwzględniającego potrzeby ochrony środowiska zarówno
na etapie budowy jak również na etapie eksploatacji każdej inwestycji.
Wśród działań mających na celu ograniczenie oddziaływania planowanych inwestycji wyróżniono:
 prawidłowe zabezpieczenie sprzętu technicznego oraz miejsc wykonywania prac budowlanych
– remontowych, w trakcie realizacji inwestycji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca
wrażliwe na zamiany warunków siedliskowych,
 wykorzystywanie możliwie najlepszych dostępnych technologii, materiałów i rozwiązań
konstrukcyjnych,
 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia (Dz.U. z 2009 nr 151, poz. 1220- tekst jednolity) w stosunku do gatunków dziko
występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk
i ostoi. W związku powyższym przed wykonaniem prac związanych m.in. z termomodernizacją
budynków, należy przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem występowania ptaków, w
szczególności jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus); w razie stwierdzenia
występowania ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac należy dostosować do ich
okresów lęgowych),

11. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE
Realizacja ustaleń Aktualizacji Program Ochrony Środowiska i Aktualizacji Planu Gospodarki
Odpadami nie będą 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.
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12. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ
ZAPROPONOWANYCH
W
AKTUALIZACJI
PROGRAMU
OCHRONY
ŚRODOWISKA
I
AKTUALIZACJI
PLANU
GOSPODARKI ODPADAMI
Realizacja przedsięwzięć w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Krapkowickiego w perspektywie długofalowej ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie
rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto, ze względu na ogólny charakter dokumentu
brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych zadań.
Skutki środowiskowe podejmowanych działań w dużej mierze zależą od lokalnej chłonności
środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych.
W związku z powyższym przy realizacji takich zadań jak choćby budowa nowych dróg, czy urządzeń
wykorzystujących odnawialne źródła energii należy rozważać warianty alternatywne, w celu wybrania
najkorzystniejszego, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.
Rozważając warianty alternatywne przedsięwzięcia rozważa się: warianty lokalizacji, warianty
konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne, a także wariant niezrealizowania inwestycji
tzw. wariant „0”. Należy jednak pamiętać, że nawet wybór Wariantu „0”, może wiązać się z pewnymi
konsekwencjami, ponieważ brak realizacji inwestycji może powodować negatywny oddźwięk
środowiskowy.
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania zaproponowanego w Aktualizacji Planu Gospodarki
Odpadami 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.
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13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD
ANALIZY
SKUTKÓW
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEJ AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA
I
AKTUALIZACJI
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, 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 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.
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 monitoring realizacji ustaleń planu jest zgodny
z wymaganiami KPGO 2014 oraz wystarczający. Niemniej jego jakość zależeć będzie od rzetelności
dostarczania danych do bazy wojewódzkiej przez wszystkie podmioty gospodarujące odpadami.
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14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
14.1. Aktualizacja
Krapkowickiego

Programu

Ochrony

Środowiska

dla

Powiatu

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego jest zgodny ze
strategicznym dokumentem Unii Europejskiej –priorytetami VI Wspólnotowego Programu
Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
uwzględnia również zapisy podstawowych, krajowych dokumentów strategicznych: Polityki
Ekologicznej Państwa, Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska oraz Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami.
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska umożliwia identyfikację skutków środowiskowych
oraz potencjalnych zmian warunków życia mieszkańców regionu w wyniku realizacji ustaleń
dokumentu.
 Spośród zidentyfikowanych problemów środowiskowych, z których wynikają konkretne cele
ochrony środowiska, należy w szczególności wymienić:
- ochronę zasobów wodnych,
- ochronę przyrody, w tym różnorodności biologicznej,
- zmniejszenie emisji hałasu.
 W perspektywie, dla którego opracowano Aktualizację Programu Ochrony Środowiska
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 Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska 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 Programu Ochrony
Środowiska 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.

14.2.
Aktualizacja
Krapkowickiego

Planu

Gospodarki

Odpadami

dla

Powiatu

 Projektowany system gospodarki odpadami jest zgodny z ustaleniami Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami oraz spełnia podstawowe uwarunkowania wynikające z
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz unijnych przepisów.
 W okresie obowiązywania planu nastąpiła wyraźna poprawa gospodarki odpadami
komunalnymi w odniesieniu do segregacji odpadów, w tym odpadów ulegających
biodegradacji i odpadów opakowaniowych oraz zorganizowano zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na
terenie powiatu.
 Rozwiązania przewidywane w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Krapkowickiego można uznać za przyjazne środowisku, nie generujące nieodwracalnych
negatywnych oddziaływań transgranicznych.
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 Brak kontynuacji działań określonych w poprzednim Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Krapkowickiego (wariant zerowy) stanowiłby zaprzeczenie podstawowym wymaganiom
ochrony środowiska i jest niedopuszczalny.

15. STRESZCZENIE
Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego” 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, z późn. zm.).
Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami na środowisko i stwierdzenie czy
realizacja proponowanych zadań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.
Analiza celów ustanowionych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami 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),
- Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska,
- Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014),
- Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.
Ocena stanu środowiska na terenie miasta pozwoliła wskazać następujące problemy ochrony
środowiska:
- 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.
Wskazane problemy środowiskowe na terenie powiatu znajdują rozwiązanie w ramach
zaproponowanych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
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 Programu Ochrony Środowiska na
środowisko zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Pozytywne potencjalne oddziaływanie
mogą mieć przedsięwzięcia w ramach priorytetu:
- zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,
- utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód,
- dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie
kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.
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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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