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1. STAN FORMALNO-PRAWNY I CEL SPORZ ĄDZENIA 
PROGNOZY  
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). Przepisy tej ustawy 
zobowiązują organ opracowujący projekty: Aktualizację Programu Ochrony Środowiska oraz 
Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Prószków na lata 2009- 2012 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2013- 2016 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 Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki 
Odpadami  i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom 
oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji.  
Aktualizację Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Prószków 
na lata 2009- 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013- 2016 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 Gminy Prószków 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). 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 (sygnatura pisma RDOŚ-16-WOOŚ-7040-40-022/10 z dnia 12.10.2010 r.) 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: 



Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Prószków” 

 

7 

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 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i 
inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 
– różnorodność biologiczną, 
– ludzi, 
– zwierzęta, 
– rośliny, 
– wodę, 
– powietrze, 
– powierzchnię ziemi, 
– krajobraz, 
– klimat, 
– zasoby naturalne, 
– zabytki, 
– dobra materialne 
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te 
elementy; 
3) przedstawiać: 
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru, 
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w 
projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
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 
udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze ństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). 
Określa ona sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 
planów i programów. Proces opiniowania w ramach 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 u staw  (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237). 
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 Programu i Planu 
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 ZAWARTO ŚCI, GŁÓWNYCH CELACH 
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI 
ODPADAMI I POWIĄZANIU ICH Z INNYMI DOKUMENTAMI 
W Prognozie oddziaływania na środowisko projektu 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 Gminy Prószków cele środowiskowe skupiają się 
głównie na ochronie wód, ochronie powietrza i ochronie przed hałasem. Określone cele mają 
wpłynąć na utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, zarówno powierzchniowych jak 
i podziemnych, ochronie powietrza przed negatywnym oddziaływaniem pyłu PM10 oraz ochronie 
przed negatywnym oddziaływaniem hałasu.   
Głównym celem Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Prószków jest stworzenie systemu 
gospodarki odpadami. W Planie wyznaczono cele z podaniem terminów ich osiągnięcia.   

Analizując cele sformułowane w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Prószków, oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów 
do kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych (krajowym i powiatowym) oraz 
równoległych, określonych na szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych 
celów w znacznym stopniu zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy. 
Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami jest zgodny z 
następującymi dokumentami planistycznymi: 
� Strategia Rozwoju Gminy Prószków, 
� Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prószków  
� Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków. 

Strategia Rozwoju Gminy Prószków określa zadania z zakresu m.in. gospodarki wodno- ściekowej, 
ochronie przed powodzią oraz gospodarki odpadami komunalnymi. Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prószków wskazuje  lokalizację składowiska odpadów 
oraz postanowienia dotyczące danego obiektu. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków wskazuje kierunki działań z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej, ochrony środowiska przyrodniczego, rozwoju komunikacji i rozwoju 
infrastruktury technicznej.  
Zadania i wszelkiego rodzaju ustalenia w/w dokumentów zostały uwzględnione w projekcie 
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami. 

Ponadto projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska jest zgodny z ustawą o ochronie 
przyrody. Obszary chronione tj. Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, rezerwat 
przyrody „Staw Nowokuźnicki”, „Przesiecz”, „Jaśkowice”- powołane zostały na drodze 
rozporządzenia wojewody; pomniki przyrody- powołane na drodze rozporządzenia wojewody lub 
uchwały rady gminy. Rozporządzenia określają lokalizację obszaru lub obiektu, przebieg granicy, i 
otuliny (jeśli występuje), cele ochrony, typy obszaru chronionego oraz zakazy obowiązujące na 
terenie obszarów chronionych. Cele wyznaczone w projekcie Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska uwzględniają cele ochrony i zakazy wyznaczone dla obszarów objętych ochroną. 
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5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJ ĄCEGO STANU 
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU 
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANYCH 
DOKUMENTÓW 

5.1. Charakterystyka ogólna Gminy Prószków 

Rysunek 1. Położenie Gminy Prószków na tle podziału administracyjnego powiatu opolskiego. 
 

Gmina Prószków jest gminą miejsko-wiejską, 
położoną w środkowej części województwa 
opolskiego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie 
miasta Opola. Siedzibą gminy jest Prószków, 
któremu 1 stycznia 2004 r. ponownie nadano prawa 
miejskie. Gmina Prószków obejmuje 15 jednostek 
pomocniczych posiadających charakter rolniczy: 
Boguszyce, Chrząszczyce, Chrzowice, Folwark, 
Górki, Jaśkowice, Ligota Prószkowska, Nowa 
Kuźnia, Prószków, Przysiecz, Winów, Zimnice 
Małe, Źlinice, Zimnice Wielkie, Złotniki. 
Gmina Prószków położona jest w środkowej części 
województwa opolskiego oraz w południowej części 
powiatu opolskiego, w bliskim sąsiedztwie miasta 
Opola, z którym graniczy od strony północnej. Od 
północy Prószków graniczy również z Gminą 

Komprachcice. Od zachodu graniczy z gminami: Tułowice, Biała, Strzeleczki, od południa z gminą 
Krapkowice. Granica gminy od strony południowej i częściowo wschodniej przebiega przez Bory 
Niemodlińskie. Wschodnią granicą jest rzeka Odra oddzielająca Gminę Prószków od Gminy Tarnów 
Opolski.   
Powierzchnia gminy wynosi 120,55 km2. Gminę zamieszkuje 9 767 osób, a gęstość zaludnienia 
wynosi 81 osób na 1 km2.   
Gmina Prószków to gmina o charakterze rolniczym o wyjątkowych walorach krajobrazowych. 
Korzystne położenie komunikacyjne ze względu na bliskość autostrady Berlin – Medyka, drogi 
krajowej Opole – Głuchołazy – Czechy i drogi Opole – Racibórz – Czechy to atuty gminy sprzyjające 
rozwojowi. 
Na terenie gminy występują bardzo duże obszary łąk trwałych (stanowią one aż 17,2% całkowitej 
powierzchni. Znaczące obiekty zabytkowe, tereny rekreacyjne i rezerwaty to potencjał do 
zagospodarowania na potrzeby turystyki zwiększający atrakcyjność gminy. Krajobraz gminy z lekkim 
pofałdowaniem terenu przetykanym mozaiką pól zamyka od południa zespół Borów Niemodlińskich. 
Pomimo charakteru rolniczego gminy bardzo dobrze rozwija się rzemiosło, a w szczególności 
stolarstwo, blacharstwo i mechanika pojazdowa. 
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną J. Kondrackiego (2002) Gmina Prószków należy do: 

• prowincji Niziny Środkowoeuropejskie (31), 
• podprowincji Niziny Środkowopolskie (318), 

� makroregionu Niziny Śląskiej (318.5), 
o mezoregionu Równiny Niemodlińskiej (318.55); 
o mezoregionu Pradoliny Wrocławskiej.  
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Warunki klimatyczne  
Warunki klimatyczne gminy Prószków należą, do bardzo dobrych. Według regionalizacji 
klimatycznej Adama Schmucka, gmina ta leży we wrocławsko - opolskiej krainie klimatycznej. 
Krainę tą charakteryzuje przewaga wpływów oceanicznych nad kontynentalnymi, a amplitudy 
temperatur są mniejsze od przeciętnych w Polsce. Wiosna jest tu wczesna i ciepła, a lato wczesne, 
cieple i długie. Zima rozpoczyna się późno - w pierwszej dekadzie grudnia, jest łagodna i krótka 
z nietrwałą pokrywą śnieżną. Charakterystyka warunków klimatycznych przedstawia się 
następująco: 

• temperatura  - średnia roczna temperatura 8,6°C, maksymalna (lipiec ) 18,6°C, minimalna 
(styczeń)-1,5°C, amplituda roczna 20,1 °C;  

• opady  - średnia roczna suma opadów 649mm, półrocze cieple (IV - IX) 405 mm (maksimum 
przypada na lipiec), półrocze chłodne (X - III) 244 mm (minimum w miesiącach zimowych), 
szata śnieżna zalega około 45 dni w roku; 

• ciśnienie, wilgotno ść, zachmurzenie  - średnie roczne ciśnienie atmosferyczne (maks. I, 
min. IV) 762 mmHg, średnia roczna wilgotność względna (maks. XII, min. V) 76%, 
maksymalne zachmurzenie w grudniu, minimalne zachmurzenie w sierpniu i wrześniu; 

• wiatry, pory roku  - przewaga wiatrów zachodnich, ilość cisz 9,1%, zima trwa 80-90 dni, 
przedwiośnie rozpoczyna się od 3 dekady lutego i trwa 20-30 dni, wiosna rozpoczyna się od 
końca marca i trwa 60-70 dni, lato rozpoczyna się około I czerwca i trwa 100-110 dni, 
długość okresu wegetacyjnego średnio 215 dni; 

 
Głównymi elementów kształtującymi klimat lokalny są warunki naturalne wynikające 
z ukształtowania terenu, pokrycia terenu, rodzaju gruntów i stosunków wodnych. Biorąc je pod 
uwagę teren gminy można podzielić na: 

• obszary o mniej korzystnych dla mieszkańców warunkach klimatycznych – zaleganie 
chłodnego i wilgotnego powietrza, gorsze warunki usłonecznienia, termiki i wilgotności – 
dolina rzeki Odry, Prószkowskiego Potoku i innych cieków oraz liczne obniżenia terenu; 

• obszary o korzystniejszych warunkach klimatycznych – dobre warunki przewietrzania, dobre 
warunki nasłonecznienia – zbocza i płaszczyzny wzniesień. 

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia  
Według regionalizacji fizyczno – geograficznej J. Kondrackiego Gmina Prószków leży w obrębie 
makroregionu Niziny Śląskiej. Wschodnia część gminy (przy dolinie Odry) należy do mezoregionu 
Pradolina Wrocławska. Pozostały obszar leży w obrębie  mezoregionu Równina Niemodlińska. 
Ukształtowanie terenu gminy jest urozmaicone, o wysokościach bezwzględnych od 150 do 200 m 
n.p.m. Deniwelacje terenu dochodzą tu do 40-50 m. Największe różnice poziomów występują 
w północnej części gminy. Najniżej położony jest wschodni obszar gminy – wzdłuż doliny Odry. 
Występuje tam szerokie i płaskie obniżenie o wysokości 150-160 m n.p.m. Dolina Odry na terenie 
gminy wcina się w utwory wapienia kredowego. Drugie, płytsze obniżenie tworzy Dolina 
Prószkowskiego Potoku. W południowej części gminy przeważa falista rzeźba terenu.  

Na obszarze gminy można wyróżnić następujące strefy geomorfologiczne: 
• Dolina Odry – jest to szeroka dolina zalewowa o niewielkich deniwelacjach terenu w dnie 

i miejscami dużych deniwelacjach na skarpach ograniczających terasy zalewowe doliny 
obszarów o innej morfogenezie. Skarpa doliny Odry w granicach Gminy Prószków jest jedną 
z lepiej widocznych i zachowanych krawędzi tej doliny w województwie. Przebiega wyraźnie 
wzdłuż drogi Opole – Źlinice – Krapkowice w niewielkiej od niej odległości. Na skarpach 
doliny odsłaniają się utwory kredy, osady trzeciorzędowe i plejstoceńskie. Jest to dowód na 
głębokie wcięcie doliny, znacznie poniżej pierwotnego stropu osadów trzeciorzędowych. W 
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ten wcios erozyjny zostały włożone utwory o różnym wieku i genezie. Wśród nich można 
wyróżnić zespół form powierzchni dennej i grupę form zboczowych i teras naddennych.  

• Dolina Prószkowskiego Potoku – jest to wąska dolina rzeczna w sposób wyraźny znacznie 
wyerodowana w utworach polodowcowych czwartorzędu i trzeciorzędowych neogenu. 
Deniwelacje jej skrzydeł dochodzą miejscami do 30 m.  

• Garb Opolski – wał szerokich i łagodnych pagórków zróżnicowanych w częściach 
szczytowych pomiędzy dolinami Odry i Prószkowskiego Potoku (garb kredowy) – jest to 
obszar wychodni wapieni marglistych i margli turonu przykryty częściowo osadami 
trzeciorzędowymi i polodowcowymi. Osiąga on wysokość do 185 m. n.p.m. w części 
północnej i 198 m n.p.m. w części południowej. Deniwelacje dochodzą do 30 m.  

• Równina polodowcowa w południowej i południowo-zachodniej części gminy – jest to obszar 
zdenudowanych form polodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego stadiału 
maksymalnego w mniejszym niż poprzednio omówiony teren stopniu zróżnicowany 
geomorfologiczne. Dominuje tu rzeźba falista, tylko miejscami szeroko pagórkowata.  

 
Obszar Gminy Prószków, pod względem głównych jednostek strukturalnych, leży w rejonie depresji 
śląsko-opolskiej. Jej podłoże stanowią starsze osady proterozoiku, dewonu i karbonu (gnejsy, lupki, 
piaskowce i szarogłazy) oraz zalegające nad nimi, na głębokości ok. 600 m utwory triasu (wapienie, 
margle, dolomity i iłołupki). Nad nimi stwierdzono występowanie utworów permu (czerwonego 
spągowca) wykształconych jako piaskowce arkozowe oraz zlepieńce o miąższości ok. 60 m. 
Występują one na głębokości ok. 500 — 600 m ppt. 
Powyżej nich leży pokrywa platformowa złożona z szeregu pięter strukturalnych —utworów triasu i-
kredy. Utwory triasu stanowią zachodni kraniec progu środkowotriasowego. Na terenie opracowania 
występują dwa piętra triasu — trias dolny i środkowy. Na utworach triasowych zalegają osady kredy 
górnej tworzące Depresję Opolską zwaną także Niecką Opolską lub Kredą Opolską. Depresja ta to 
basen sedymentacyjny wypełniony górnokredowymi osadami morskimi zajmujący centralną część 
Opolszczyzny. Obszar opracowania leży w zachodniej części basenu sedymentacyjnego górnej 
kredy. Strop osadów kredy znajduje się średnio na głębokości od ok. 50 do 200 m ppt. Na terenie 
gminy Prószków występują 2 piętra stratygraficzne górnej kredy: turon (skały te tworzą rozlegle 
wychodnie w północnej części gminy, przykryte w niektórych miejscach cienką warstwą, 
czwartorzędu - od Winowa przez Górki, Chrząszczyce, Nową Kuźnię, Prószków, Źlinice, Zimnice 
Wielkie do Odry) i cenoman (utwory te zajmują niewielką powierzchnię w dolinie Odry, między 
Folwarkiem, a Boguszycami). Na pozostałym obszarze gminy zalegają, warstwowo osadowe 
pokrywy kenozoiczne: trzeciorzędowa (dolina Prószkowskiego Potoku, okolice Prószkowa i Nowej 
Kuźni) i czwartorzędowa (południowa część gminy oraz dolina Odry i Prószkowskiego Potoku) . 

Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gmina Prószków cechuje zróżnicowanie funkcji. Dominacja rolniczej przestrzeni gminy wskazuje na 
funkcję rolniczą jako podstawową. Najbardziej zainwestowane urbanistycznie jest miasto Prószków. 
Budownictwo mieszkaniowe, usługowe, drobnego przemysłu, rozwijało się wokół rynku co 
spowodowało, że Prószków ma charakter małego ośrodka miejskiego. Realizowana zabudowa to 
głównie 2-3 kondygnacyjna, często z usługami w parterze budynku. Ogólnie w Prószkowie 
przeważa zabudowa jednorodzinna, miejscami została zlokalizowana zabudowa wielorodzinna o 
niskiej intensywności zabudowy. Nie powoduje ona dużej dysharmonii z niską zabytkową zabudową 
miasta.  
Pozostałe jednostki osadnicze rozwijały się wzdłuż istniejących dróg i cechuje je ogólnie skupienie 
zabudowy. Rozproszenie zabudowy zauważa się w przysiółkach wiejskich. Przeważa zabudowa 
niska: od 1; 1,5 do 2 kondygnacji o charakterze zainwestowania rolniczym i jednorodzinnym.  
Znaczna część zabudowy została przekształcona funkcjonalnie bez zmiany charakteru 
zainwestowania. Wobec małej rentowności prowadzonego gospodarstwa znaczna część rolników 
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poszukuje innych źródeł zarobku. Wiele gospodarstw ma charakter dwuzawodowy. Zabudowa 
zagrodowa to głównie zabudowa wybudowana przed 1945 r.  
 
Struktura funkcjonalna gminy jest prawidłowa. Ośrodek obsługi lokalnej z wykształconym centrum 
usługowym skupiającym obiekty usług publicznych (Urząd Gminy, ośrodek zdrowia, dom kultury, 
posterunek policji, bank lub reprezentacyjne obiekty handlowe i gastronomiczne) usytuowany jest 
centralnie na obszarze gminy i posiada dogodne połączenie ze wszystkimi jednostkami 
osadniczymi. 

Powiązania zewnętrzne gminy wyznaczają: 
• autostrada A-4 Zgorzelec - Korczowa, 
• drogi wojewódzkie:  

� nr 413 Ligota Prószkowska -Jaśkowice  
� nr 414 Opole - Lubrza. 
� nr 415 Zimnice W. – Krapkowice 
� nr 429 Wawelno – Prószków 

• drogi powiatowe:  
� nr 1754 Chmielowice-Prószków 
� nr 1716 Kąty Opolskie – Zimnice Małe 

• 18 ciągów dróg gminnych 
• wodociąg grupowy ‘Prószków’ i ‘Boguszyce’ 
• system kanalizacji sanitarnej, 
• linie wysokich napięć 
• gazociąg wysokoprężny Zdzieszowice – Gać 
• obszar chronionego krajobrazu Bory Niemodlińskie, w zasięgu którego znajduje się 

południowo – zachodni obszar gminy, 
• obszar głównych zbiorników wód podziemnych GZWP 335 (Zbiornik Krapkowice – Strzelce 

Opolskie), GZWP 337 (Dolina Kopalna Lasy Niemodlińskie), GZWP 336 i GZWP 333.  

5.2. Ocena stanu środowiska 

Wody powierzchniowe 
Teren gminy Prószków należy do zlewni rzeki Odry. Wschodnia cześć gminy zlokalizowana jest w 
bezpośredniej zlewni Odry, natomiast z pozostałego obszaru wody odprowadzane są do zlewni jej 
lewego dopływu Prószkówki. Dodatkowo w dolinie rzeki Odry znajduje się jeszcze kilka drobnych i 
krótkich cieków, które są jej dopływami. Gęstość sieci rzecznej gminy Prószków jest największa we 
wschodniej i północnej jej części co uzależnione jest od dużej ilości cieków doliny Odry oraz 
kanałów i rowów melioracyjnych na tym obszarze. Do największego z nich należy zaliczyć Wiński 
Potok. W południowo-zachodniej części gminy zagęszczenie sieci rzecznej jest mniejsze i dochodzi 
miejscami do 0,50 – 0,75 km/km2.  
Na terenie gminy Prószków zlokalizowane są również wody stojące – stawy stanowiące cenny walor 
środowiska przyrodniczego. Do stawów tych zalicza się:  

� stawy utworzone na Prószkówce w miejscowościach Ligota Prószkowska, Przysiecz, 
Prószków i Nowa Kuźnia. Stawy te otoczone są roślinnością drzewiastą i krzewiastą 
stanowiącą siedliska różnych gatunków ptaków i owadów. Natomiast staw w Nowej Kuźni z 
uwagi na szczególne wartości przyrodnicze został objęty ochroną prawną jako rezerwat 
przyrody.  

� zbiorniki wodne powstałe jako starorzecza rzeki Odry. 
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Wody podziemne 
Na terenie gminy Prószków występują 4 pietra wodonośne czwartorzędu, trzeciorzędu, 
górnokredowego i triasowego. W obrębie granic gminy znajduje się kilka głównych zbiorników wód 
podziemnych: GZWP 337 – w południowo-zachodniej części gminy, nie obejmuje wsi Zimnice Małe; 
GZWP 335 – zbiornik triasu dolnego w północnej części gminy od linii Jaśkowice-Przysiecz; GZWP 
333 – zbiornik triasu środkowego w północno – wschodniej części gminy, od linii Nowa Kuźnia - 
Zimnice Wielkie; GZWP 336 – występuje we wschodniej części gminy, nie obejmuje wsi Zimnice 
Małe. Wszystkie zbiorniki objęte są Obszarem Wysokiej Ochrony wód podziemnych – OWO.  
 
Na terenie gminy wody gruntowe zalegają na głębokości od 0-20 m, a te właściwe zalegają poniżej 
5 m. Wody na głębokości od 10 do 20 m zalegają w rejonie wsi Zimnice Małe i Źlinice. Między doliną 
Odry i Prószkówki zlokalizowane są wody na głębokości od 5 do 10 m. Natomiast w płytkich 
osadach rzecznych (głównie w dolinie Odry i Prószkówki) warstwy wodonośne cechują się niewielką 
miąższością, a wody zalegają na głębokości od 1 do 3 m. 
Szczególnie w dolinie Odry występują wody zaskórne (zalegające na powierzchni ziemi w okresie 
długotrwałych opadów). 
W bezpośrednim sąsiedztwie dolin rzecznych oraz na terytorium wsi Ligota Prószkowska i 
Jaśkowice wody wgłębne znajdują się głównie na głębokości od 2 do 5 m poniżej powierzchni ziemi. 

Walory przyrodnicze gminy 

Lasy 
W gminie lasy wraz z gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi zajmują ok. 35 % powierzchni gminy. 
Wskaźnik lesistości gminy kształtuje się na poziomie 32,8%, co oznacza, że jest on wyższy od 
przeciętnej lesistości województwa (25,5%) i kraju (27,5%).  
Lasy w gminie to część Borów Niemodlińskich. Wchodzą one w skład Lasów Państwowych 
Nadleśnictwa Prószków (obręb Prószków). Tylko 14 ha lasu w gminie należy do właścicieli 
indywidualnych. Drzewostany lasów państwowych to zwarty kompleks, gdzie zachowały się 
fragmenty naturalnych zbiorowisk leśnych charakterystycznych dla dawnej Puszczy Niemodlińskiej. 

Zbiorowiska leśne występują tu przede wszystkim w południowej i południowozachodniej części 
gminy. Zbiorowiska lasów liściastych należą tu do dobrze wykształconych pod względem 
fitosocjologicznym. Wyróżniono trzy zespoły:  

- środkowoeuropejski acidofilny las dębowy Calamagrostio-Quercetum petraeae spotykany 
w południowej i poludniowo-zachodniej części gminy, zazwyczaj na niewielkich 
powierzchniach,  

- grąd srodkowoeuropejski Galio sylvatici-Carpinetum betuli wystgpujący bardzo rzadko 
tworząc zazwyczaj drobnopowierzchniowy kompleks mozaikowy, m.in. w Parku w Pomologi, 

- łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum (Circaeo-Alnetum) występujący najczęściej w dolinie 
Prószkowskiego Potoku, na terenie dawnego poligonu w Winowie oraz rzadziej w dolinie 
Odry w sąsiedztwie starorzeczy. 

 
Do zbiorowisk zaroślowych na omawianym terenie nalezą zarośla ligustru i tarniny Pruno-
Ligustretum, w których dominuje śliwa tarnina Prunus spinosa, występujące bardzo rzadko na 
obrzeżach dróg polnych, szczególnie we wschodniej części gminy w dolinie Odry.  
 
Pod względem żyzności i wilgotności siedliska, lasy na terenie gminy są mało zróżnicowane. 
Występuje tu tylko 6 typów siedliskowych - bór świeży, bór mieszany świeży, bór mieszany wilgotny, 
las mieszany świeży, las mieszany wilgotny, las świeży. Największą powierzchnię zajmuje bór 
mieszany świeży (56%) i las mieszany świeży (36%). Najmniejszy udział ma las świeży (0,04%) i 
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bor świeży (0,4%). Tak więc, pod względem żyzności, większość terenu zajmują średnio-żyzne i 
żyzne siedliska. 
Gatunkiem dominującym jest tu sosna (87% pow.). Pozostała część przypada na: dąb (8,4%). 
świerk (2,2%), modrzew (1%), brzozę (1%) i inne (0,4%). Pod względem wieku gatunków 
dominujących, najliczniej reprezentowane są najmłodsze drzewostany w I (16,5% pow.) i 11 (24,5%) 
klasie wieku, czyli drzewa najwyżej 40-letnie. Najmniejszą powierzchnię zajmują najstarsze 
drzewostany (ponad 100-letnie) około 10% powierzchni. 
 
Wszystkie lasy w gminie uznano za ochronne - zgodnie z zarządzeniem MOSZNiL z dnia 25 maja 
1995 roku. Niektóre drzewostany zakwalifikowano do kilku naraz kategorii ochronnych, dlatego na 
pewnych obszarach nakładają się one na siebie. 

Dominuj ące zbiorowiska ro ślinne 
Roślinność potencjalną obszaru Gminy Prószków, w zależności od warunków glebowych, stanowią 
różnego rodzaju zbiorowiska leśne. W dolinie Odry potencjalną roślinność stanowią niżowe łęgi 
jesionowo-wiązowe w strefie zalewów epizodycznych. Natomiast w dolnie Prószkowskiego Potoku i 
jego większych dopływów potencjalną roślinność stanowią łęgi jesionowo-olszowe. Na pozostałym 
obszarze powinny dominować grądy środkowoeuropejskie w odmianie śląsko-wielkopolskiej, formie 
niżowej i serii ubogiej w części centralnej gminy oraz serii żyznej we wschodniej jej części. W 
południowej części gminy roślinność potencjalną stanowi środkowoeuropejski acydofilny las dębowy 
oraz miejscami na niewielkich powierzchniach kontynentalne bory mieszane.  
Dominującymi zbiorowiskami roślinnymi na terenie gminy są zbiorowiska segetalne oraz leśne.  

Rośliny rzadkie i chronione 
Na obszarze Gminy Prószków stwierdzono występowanie chronionych i rzadkich gatunków roślin. 
Część z nich znalazła się na „Czerwonej liście roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce" 
(Zarzycki, Szeląg 2006) — (skrót PL), oraz wojewódzkiej „Czerwonej liście roślin zagrożonych 
w województwie opolskim" (Nowak i in. 2003) — (skrót O). Na liście krajowej rośliny podzielono 
w zależności od stopnia zagrożenia na 5 kategorii: Ex - wymarłe i prawdopodobnie wymarłe, RE — 
wymarły w regionie, E - wymierające, V - narażone na wymarcie, R - rzadkie oraz I – 
o nieokreślonym zagrożeniu. Natomiast na liście wojewódzkiej stopnie zagrożenia gatunków podano 
w postaci nowych symboli literowych, wyróżniając w ten sposób 7 kategorii zagrożenia: EX - 
wymarły, EW - wymarły w wolnej przyrodzie, CR - krytycznie zagrożony, EN -zagrożony, VU - 
narażony, LC - niższego ryzyka, NT — bliski zagrożeniu. 
Na terenie gminy Prószków stwierdzono występowanie 17 gatunków roślin prawnie chronionych. Są 
to: 

Gatunki ro ślin obj ęte ochron ą ścisł ą: 
1. Centuria nadobna Centaurium pulchellum (O-EN) 
2. Kotewka orzech wodny Trapa natans (PL-E, O-VU) 
3. Kruszczyk błotny Epipactispalustris (PL-V, O-VU) 
4. Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine (O-LC) 
5. Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis (O-NT) 
6. Pływacz zachodni Utricularia australis (PL-V, O-CR) 
7. Pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris 
8. Salwinia pływająca Salvinia natans (PL-V, O-VU) 
9. Włosienicznik rzeczny Batrachiumfluitans (O-NT) 
10. Włosienicznik wodny Batrachium aquatile 
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Gatunki ro ślin obj ęte ochron ą częściow ą: 

11. Bluszcz pospolity Hedera helix 
12. Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata (O-VU) 
13. Grążel żółty Nuphar lutea (O-LC) 
14. Grzybienie białe Nymphaea alba (O-NT) 
15. Kalina koralowa Viburnum opulus 
16. Konwalia majowa Convallaria majalis 
17. Kruszyna zwyczajna Frangula alnus 
 
Gatunki ro ślin rzadkich i gin ących:  
W Gminie Prószków występuje również wiele gatunków rzadkich i ginących zarówno w skali 
województwa, jak i regionu. Najciekawsze z nich to: 
1. Czermień błotna Calla palustris (O-LC) 
2. Jaskier wielki Ranunculus lingua (PL-V, O-VU) 
3. Łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus ((O-VU) 
4. Okrężnica bagienna Hottonia pal ustris (O-NT) 
5. Przęstka pospolita Hippuris vulgaris (O-EN) 
6. Rzęśl hakowata - Callitriche hamulata (O-VU) 
7. Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre (O-NT) 
8. Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre (O-NT) 
9. Tojeść bukietowa Lysimachia thyrsijlora (O-LC) 
10. Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa (O-VU) 
11. Wilżyna ciernista Ononis spinosa (O-VU) 
12. Czosnek kątowy Allium angulosum (PL-V, O-VU) 

Obszary przyrodniczo cenne 
W Gminie Prószków można więc wyróżnić dwa główne obszary o szczególnej cenności 
przyrodniczej i dużych walorach krajobrazotwórczych, na których zwłaszcza koncentrować się 
powinna działalność związana z ochroną środowiska. Jest to fragment Borów Niemodlińskich oraz 
zachodnia krawędź doliny Odry wraz z doliną Prószkówki i jego lewobrzeżnym dopływem. 
Na terenie Gminy Prószków ochroną prawną objęto następujące obiekty i obszary przyrodniczo 
cenne: 

� Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”; 
� Rezerwat przyrody „Jaśkowice”; 
� Rezerwat przyrody „Przysiecz”; 
� Rezerwat przyrody „Staw Nowokuźnicki”; 
� Pomniki przyrody 

Obszar Natura 2000 
Na terenie gminy nie zostały powołane obszary Natura 2000, teren gminy nie zawiera również  
proponowanych obszarów do sieci Natura 2000.  
 
Obszar chronionego krajobrazu 
Obszar chronionego krajobrazu „Bory Niemodli ńskie” 
Południowo-zachodnia część Gminy Prószków położona jest w granicach obszaru chronionego 
krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. Ten zwarty kompleks leśny dochodzi w swej południowo-
wschodniej granicy do miejscowości Nowa Kuźnia, Jaśkowice, Ligota Prószkowska i Prószków. 
OChK Bory Niemodlińskie został ustanowiony 31.07.1989 r., a podstawę prawna stanowi Dz. U. 
Woj. Opolskiego z dnia 17 lipca 1989 r. Nr 1, poz. 231. Przedmiotem ochrony są bory i bory 
mieszane z licznymi zbiorowiskami torfowiskowymi i kompleksami stawów rybnych.  
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Ekosystemy leśne wykazują pewne zróżnicowanie, wynikające z panujących tu stosunków 
hydrologicznych chociaż dominują bory i bory mieszane. Występują w nich rzadkie i chronione 
rośliny naczyniowe, jak kilka gatunków storczykowatych (Orchidaceae), jak: 

� kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), 
� saprofityczny i bezzieleniowy gnieźnik leśny (Neotia 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). 

Rezerwaty przyrody  
„Ja śkowice”   
Rezerwat został utworzony w 1969 roku. Ochroną objęto fragment lasu mieszanego z udziałem 
modrzewia sudeckiego oraz dębów: bezszypułkowego i szypułkowego. Rezerwat wchodzi w skład 
kompleksu leśnego Borów Niemodlińskich. Na obszarze brak jest jakichkolwiek cieków wodnych. 
Najbliższy - Prószkowski Potok, przepływa w odległości około 1 km na południe od niego. Lasy 
rezerwatu ,Jaśkowice" to bory mieszane sosnowo- dębowe. W ich składzie przeważa sosna 
zwyczajna i świerk pospolity, a domieszką jest dąb bezszypułkowy i szypułkowy oraz brzoza 
brodawkowata. Piętro podszytu tworzy głównie świerk pospolity i dąb bezszypułkowy. Runo jest 
dobrze rozwinięte i urozmaicone. Dominują, w nim gatunki takie jak: trzcinnik leśny, orlica pospolita, 
kłosówka miękka, szczawik zajęczy, perłówka zwisła. Występują tu także: możylinka trójnerwowa, 
borówka czernica, konwalijka dwulistna, rokiet pospolity, a rzadziej kosmatka owłosiona, poziomka 
pospolita, sałatnik leśny, siódmaczek leśny i fiolek leśny. 
Na terenie rezerwatu brak jest roślin chronionych, ale znajdują się tu dwa pomniki przyrody - 150-
letnie modrzewie europejskie (obwód ok. 240 cm, wysokość ok. 40 m). Na uwagę zasługuje również 
piękny, 160-letni drzewostan sosnowy, traktowany jako drzewostan nasienny, a także siedem, 
proponowanych do ochrony modrzewi. 
„Przysiecz”  
Rezerwat został utworzony w 1958 roku. Ochroną objęto fragment lasu w celu zachowania 
pozostałości modrzewia sudeckiego pochodzenia naturalnego. Rezerwat wchodzi w skład 
kompleksu leśnego Borów Niemodlińskich. Teren rezerwatu jest plaski. Występuje tu 
wielogatunkowy i różnowiekowy las stanowiący zbiorowisko przejściowe pomiędzy kwaśną 
dąbrową, a kontynentalnym borem mieszanym. Drzewostan składa się ze świerka, modrzewia i 
grabu z domieszką sosny i jodły, a w podszycie także z pojedynczych egzemplarzy lipy i jarzębiny. 
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W runie znaleziono: poziomkę wyniosłą, siódmaczka leśnego, borówkę czarną, przytulię 
okrągłolistną, przytulię Schultesa, kosmatkę owłosioną i perłówkę zwisłą. 
Występują tu gatunki roślin prawnie chronionych: nieliczny buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera 
alba, konwalia majowa Convallaria majalis, centuria pospolita Centaurium erythraea, naparstnica 
zwyczajna Digitalis grandiflora oraz pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata. Na terenie 
rezerwatu stwierdzono w sumie 122 gatunki roślin naczyniowych, 36 gatunków mchów, 14 
gatunków wątrobowców i 15 gatunków śluzowców. 
„Staw Nowoku źnicki”   
Staw Nowokuźnicki to częściowy rezerwat florystyczny, o powierzchni 20 ha, utworzony w dniu 27 
listopada 1957 r. (Monitor Polski nr 7 poz. 591) w celu zachowania stanowisk rzadkich roślin 
wodnych, a przede wszystkim stanowiska kotewki orzecha wodnego oraz ochrony ptactwa.  
W jego granicach stwierdzono prawie 340 gatunków roślin naczyniowych, w tym 4 pod ochroną 
ścisłą i 4 częściowo chronione. Dotychczas stwierdzono tu również 20 zespołów roślinnych - od 
leśnych po ruderalne. Na terenie rezerwatu stwierdzono 47 gatunków ptaków lęgowych oraz 15 z 
nim związanych, z których do bardzo nielicznych i rzadkich na Śląsku zalicza się zielonkę, kobuza i 
derkacza, a dalszych 11 zaliczanych jest do nielicznych (Hebda 2000). Na obszarze rezerwatu 
oprócz ptaków dobrze rozpoznane są pijawki - 12 gatunków stwierdzono tu w latach 80. oraz 
należące do skorupiaków- wioślarki - 44 gatunki i widłonogi - 26 gatunków.  
Rezerwat jest ważnym w lokalnej skali, miejscem rozrodu płazów. Gromadę tę reprezentuje 5 
gatunków, są to żaba trawna, żaba moczarowa, żaba jeziorkowa, żaba wodna oraz jedyny 
przedstawiciel ropuchowatych — ropucha szara. Nieliczne gatunki gadów występujące na tym 
terenie to jaszczurka zwinka - spotykana na pograniczu lasu i pól uprawnych, jaszczurka 
żyworodna, związana z bardziej wilgotnymi biotopami oraz zaskroniec. Chronione gatunki ssaków w 
faunie rezerwatu reprezentują: wydra, której rewir znajduje się na całym obszarze rezerwatu, oraz 
nietoperze, których liczne osobniki polują nad wodami stawu. 

Pomniki przyrody 
Na terenie Gminy Prószków znajdują się obecnie następujące pomniki przyrody wpisane do 
Rejestru Form Ochrony Przyrody Województwa Opolskiego prowadzonego przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu (stan 01.2010 r.): 

Tabela 1. Pomniki przyrody na terenie Gminy Prószków. 

Lp.  Nr rejestru 
wojewódzkiego  Obiekt Obręb Podstawa prawna 

Pomniki utworzone Rozporz ądzeniem Wojewody Opolskiego 

1. 132 
pojedynczy okaz z gatunku modrzew 

europejski (Larix decidua) 
Przysiecz 

2. 198 
grupa drzew z gatunku modrzew europejski 

(Larix decidua) - 2 szt. 
Jaśkowice 

3. 268 
pojedynczy okaz z gatunku buk zwyczajny 

(Fagus sylvatica) 
Prószków 

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

poz. 2231 

Pomniki utworzone Uchwał ą Rady Miejskiej w Prószkowie  

4. - 
grupa 314 drzew z gatunku dąb czerwony 

(274 szt.), dąb szypułkowy (7 szt.), lipa 
drobnolistna (33 szt.) 

Ligota 
Prószkowska 

Uchwała nr XXIX/229/2005 
Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 15 lutego 2005 r.  
oraz 

Uchwała nr XLI/360/2010 
Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 27.05.2010 r.  
Źródło: Wykaz form ochrony przyrody, RDOŚ w Opolu, www.opole.rdos.gov.pl 



Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Prószków” 

 

19 

W północnej części Prószkowa na niewielkim wzniesieniu znajduje się Park arboretum. Popularnie 
zwany jest Pomologią. To równocześnie nazwa dzielnicy miasta pochodząca z czasów, gdy 
założono tam Królewski Instytut Pomologiczny.  
Obecnie park w Pomologii zajmuje ok. 15 ha. Do powierzchni parku należy jeszcze dodać dwa pasy 
osłonowe zieleni. Pod założenie całego obiektu wybrano teren odległy o ok. 1,5 km od centrum 
Prószkowa. Zabudowania i park rozciągają się na terenie lekko pagórkowatym o skłonie ku 
południu. 
Najcenniejsze rośliny w parku to: miłorząb dwuklapowy, cis japoński, cypryśnik błotny, metasekwoja 
chińska, sosna rumelijska, żywotnik japoński, dąb omszony i czarny, glediczia trójcierniowa, kasztan 
jadalny, magnolia drzewiasta, orzech szary, śniegowiec wirginijski, kasztanowiec plamisty, klon 
włoski, orzeszniki. Źródła podają, że znajduje się tam 177 rodzajów, w tym ok. 900 gatunków roślin 
parkowych liściastych, roślin iglastych 30 rodzajów, w tym ponad 110 gatunków. W parku występuje 
również wiele gatunków roślin zielnych: epimedium alpejskie, rannik zimowy, zawilec gajowy, lilia 
złotogłów, przylaszczka pospolita, pierwiosnek lekarski i wyniosły, marzanka wonna, śnieżyca 
wiosenna, śnieżyczka przebiśnieg, ciemierniki, lepiężnik różowy, bodziszek, kokoryczki, 
macierzanka, dzwonki, kosaciec żółty. W parku można spotkać wiele gatunków ptaków lęgowych 
oraz pojawiających się w czasie wędrówek wiosennych i jesienno-zimowych. Są wśród nich: dzięcioł 
zielony, dzięcioł duży, puszczyk, słowik, sójka, czajka, bażant, jerzyk, czyżyk, zięba, drozd. Park 
prószkowski zaliczony jest do obiektów chronionych. 

Fauna:  
Pod względem różnorodności biologicznej fauny Gmina Prószków należy do gmin stosunkowo 
bogatych. Zróżnicowanie warunków siedliskowych sprawia, ze występuje tu dosyć dużo taksonów o 
różnorodnych wymaganiach względem środowiska przyrodniczego. Z uwagi na dobre warunki 
hydrologiczne, tj. przepływający południkowo Prószkowski Potok i dużą ilość zbiorników wodnych, 
teren gminy stanowi atrakcyjne miejsce do rozrodu płazów. Prószkowski Potok sprzyja naturalnemu 
przemieszczaniu się gatunków, dla których miejsca rozrodu stanowią liczne stawy zlokalizowane w 
jego dolinie. W tych sztucznych zbiornikach wodnych oraz starorzeczach Odry we wschodniej 
części gminy najczęściej obserwuje się miejsca rozrodu żab z grupy zielonych, żab trawnych i 
ropuch szarych. Zdecydowanie rzadziej spotyka się ropuchy zielone, występujące głównie w pobliżu 
zabudowań, na ziemiach lekkich. Najrzadziej obserwuje się rzekotkę drzewną, której występowanie 
na tym terenie ograniczone jest do kilku stanowisk. Generalnie stwierdzić należy, że pośród 
zdominowanego przez rolniczy krajobraz terenu opracowania, zbiorniki wód stojących (Staw 
Nowokuźnicki, staw w Ligocie Prószkowskiej, Prószkowie, stawy między Przysieczą a Ligotą 
Prószkowską, starorzecza Odry) stanowią ważne w skali lokalnej miejsca rozrodu dla tej grupy 
zwierząt.  

Chronione gatunki zwierz ąt  
Na terenie gminy stwierdzono występowanie 8 gatunków płazów (wszystkie objęte ochroną 
całkowitą): 

� traszka zwyczajna Triturus vulgaris  
� ropucha szara Bufo bufo 
� ropucha zielona B. viridis 
� rzekotka drzewna Hyla arborea  
� żaba wodna Rana esculenta 
� żaba jeziorkowa R. lessonae 
� żaba trawna R. temporaria 
� żaba moczarowa R. arvalis 
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Na terenie gminy Prószków stwierdzono występowanie obecnie 5 gatunków gadów (wszystkie 
objęte ochroną całkowitą):  

� jaszczurka zwinka Lacerta agilis, 
� jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara,  
� padalec Anguis fragilis, 
� zaskroniec Natrix natrix, 
� żmija zygzakowata Vipera Berus 

W latach powojennych w rezerwacie Staw Nowokuźnicki występował ponadto żółw błotny Emys 
orbicularis, który jednak od kilkudziesięciu lat na tym terenie już nie występuje.  
Na terenie Gminy Prószków wykazano obecność 121 gatunków ptaków chronionych, w tym 
rzadkich jak kobuz (Falco subbuteo), bączek (Ixobrychus minutus), kani czarnej  (Milvus  migrans),  
kani  rudej  (Milvus  milvus),  bociana  czarnego  (Ciconia  nigra)  i sowy  uszatej  (Asio  otus).  
Wykazano  łącznie  obecność  66  gatunków  rzadkich  na  Śląsku ptaków  lęgowych  –  w  różnym  
stopniu  zagrożonych.  Na  obszarach  podmokłych  występują ponadto rzadkie w Polsce gatunki jak 
cyranka (Anas querquedula), zielonka (Porzana parva),  bekas  krzyk  (Gallinago  gallinago)  oraz  
krwawodziób  (Tringa  totanus). 
Na  obszarze  gminy Prószków  wykazano  ponadto  obecność  trzech  chronionych  gatunków  ryb 
oraz 11 chronionych gatunków ssaków. 
Do najważniejszych ostoi fauny na terenie gminy należą:   

� rezerwat  „Staw  Nowokuźnicki”,   
� stawy  rybne  na  zachód  od Winowa  wraz  z  przylegającymi  podmokłymi  łąkami  (ważne  

miejsce  rozrodu  płazów),  
� poligon  wojskowy  na  zachód  od  Winowa  wraz  z  suchymi  łąkami  i wydmami  (miejsce 

gniazdowania rzadkich gatunków ptaków jak kląskawka, białorzytka i dziwonia),  
� odstojniki pod Prószkowem (z miejscem lęgowym krwawodzioba i błotniaka stawowego),  
� podmokłe łąki i turzycowiska pomiędzy Oborą a rezerwatem „Staw Nowokuźnicki” (miejsce 

gniazdowania derkacza  i  bekasa),   
� staw  w  Ligocie  Prószkowskiej  (z  gniazdującym  łabędziem  niemym  i kaczką  czernicą),   
� park  w  Pomologii  (z  rzadką,  gniazdującą  muchołówką  białoszyją),   
� Bory Niemodlińskie  i  dolina  rzeki  Odry.   

Dwie  ostatnie,  najważniejsze  w  gminie  ostoje  skupiają większość gatunków ptactwa leśnego i 
wodnego.   
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Rysunek 2.  Lokalizacja obszarowych form ochrony przyrody na terenie Gminy Prószków 
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Gleby 
Na obszarze Gminy Prószków występują następujące typy gleb: 
� pseudobielicowe i bielicowe – gleby kwaśne i lekko kwaśne w całym profilu, wytworzone w 

większości z piasków (dominują pod użytkami leśnymi, wyspowo, na zachód od linii drogi 
Opole – Krapkowice), 

� brunatne właściwe – odczyn zbliżony do obojętnego, wytworzone z gleb cięższych (wyspowo, 
najwięcej w północnej części gminy, okolice Winowa, Górek, Chrząszczyc i Prószkowa), 

� wyługowane i kwaśne – z lżejszych utworów (dość duże powierzchnie w środkowej 
i południowej części gminy – od linii Złotniki – Boguszyce), 

� mady – wytworzone z osadów aluwialnych, wyścielających współczesne doliny rzeczne, 
o wysokim poziomie wody gruntowej i znacznej zawartości substancji organicznych w całym 
profilu (wzdłuż rzeki Odry, do linii drogi Opole – Krapkowice i wzdłuż Prószkowskiego Potoku 
na niektórych jego odcinkach),. 

� hydrogeniczne: mułowo-torfowe – powstałe w wyniku procesu torfotwórczego i namulania 
osadami mineralnymi (wzdłuż cieków i w zagłębieniach terenu); murszowo – torfowe – 
powstałe w wyniku osuszania gleb torfowych (wzdłuż cieków i w zagłębieniach terenu), 

� rędziny – wytworzone ze zwietrzelin skał węglanowo – wapiennych, odczyn obojętny 
i zasadowy w północnej części gminy, w trójkącie Winów – Złotniki – Chrzowice oraz pas 
wzdłuż wschodniej strony drogi z Chrzowic do Zimnic Wielkich).  

 
Wśród użytków rolnych gminy dominują gleby brunatne (ok. 40%) oraz mady (ok. 27%). Znaczną 
powierzchnię zajmują także gleby pseudobielicowe (17%) i rędziny (10%). Najrzadziej występują tu 
czarne ziemie (3%) oraz gleby hydrogeniczne (4%). W zależności od odczynu gleby, użytki rolne 
mają następujący udział powierzchni gminy: 

� kwaśny – 28%, 
� lekko kwaśny – 30%, 
� zasadowy – 42%. 

Według bonitacji gruntów ornych w gminie dominują gleby o dobrej i średniej jakości (56%), znaczną 
powierzchnię zajmują też gleby słabe (42%), a najmniejszą gleby bardzo dobre (2%). 

Zasoby kopalin 
Na budowę geologiczną obszaru gminy Prószków miały wpływ procesy osadzania się skał 
wapiennych i trzeciorzędowych, kilkakrotne wkraczanie na teren Polski lądolodu, sedymentacja 
rzeczna, intensywna erozja w okresach interglacjalnych, jak również cały zespół procesów 
występujących po ostatnim zlodowaceniu.  
Obszar Gminy Prószków, pod względem głównych jednostek strukturalnych, leży w rejonie depresji 
śląsko-opolskiej. Jej podłoże stanowią starsze osady proterozoiku, dewonu i karbonu (gnejsy, łupki, 
piaskowce i szarogłazy) oraz zalegające nad nimi, na głębokości ok. 600 m utwory triasu (wapienie, 
margle, dolomity i iłołupki). Nad nimi stwierdzono występowanie utworów permu (czerwonego 
spągowca) wykształconych jako piaskowce arkozowe oraz zlepieńce o miąższości ok. 60 m. 
Występują one na głębokości ok. 500 — 600 m ppt. 
Powyżej nich leży pokrywa platformowa złożona z szeregu pięter strukturalnych — utworów triasu 
i kredy. Utwory triasu stanowią zachodni kraniec progu środkowotriasowego. 
Na terenie opracowania występują dwa piętra triasu — trias dolny i środkowy. Na utworach 
triasowych zalegają osady kredy górnej tworzące Depresję Opolską zwaną także Niecką Opolską 
lub Kredą Opolską. Na pozostałym obszarze gminy zalegają warstwowo osadowe pokrywy 
kenozoiczne trzeciorzędu i czwartorzędu. Pokrywy trzeciorzędowe występują pod osadami 
czwartorzędu, ale miejscami tworzą wychodnie (Dolina Prószkowskiego Potoku, okolice Prószkowa 
i Nowej Kuźni). Najliczniej reprezentowanymi w gminie powierzchniowymi formacjami geologicznymi 
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są utwory czwartorzędowe. Są to formacje o najmłodszej genezie, stąd ich duży udział 
powierzchniowy w budowie geologicznej gminy. 

Z budową geologiczną danego terenu bezpośrednio związane jest występowanie surowców 
mineralnych. W gminie Prószków stwierdzono występowanie: 

- żwirów i piasków pochodzenia fluwioglacjalnego (Chrząszczyce - pospółka, zasoby ok. 400 
tys.m3, Złotniki - piasek, zasoby 640 tys.m3, Stara Kuźnia - piasek, zasoby 450 tys.m3; 
Wybłyszczów - piasek, zasoby 400 tys.m3, Zimnice Wielkie - piasek, zasoby 480 tys.m3 
i Boguszyce — 400 tys.m3), 

- żwirków filtracyjnych (Złotniki - zasoby 1 344 tys. ton). 
 
W Gminie Prószków udokumentowano następujące złoża (umieszczone w bazie PGI):  

Lp. Nazwa obszaru 
górniczego Nazwa zło ża Kopalina Zagospodarowanie 

1. Opole Folwark I Opole Folwark I Wapienie i margle 
przemysłu cementowego 

złoże zagospodarowane 

2. Prószków II Prószków II Kruszywa naturalne Złoże skreślone z bilansu 
zasobów 

3. Przysiecz Przysiecz Kruszywa naturalne Złoże skreślone z bilansu 
zasobów 

4. Przysiecz II Przysiecz II Kruszywa naturalne Złoże eksploatowane okresowo 

Źródło: www.pgi.gov.pl 

 
Pole elektromagnetyczne 
W odniesieniu do Gminy Prószków 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, na terenie Gminy Prószków jednakże nie został zlokalizowany żaden maszt nadawczo-
odbiorczy. Urządzenia takie znajdują się zwykle na specjalnych masztach bądź wysokich kominach 
i budynkach w następujących lokalizacjach. 

Tabela 2. Urządzenia nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej na terenie gminy Prószków. 
Lp.  Operator Pasmo Lokalizacja, adres 
1. ERA GSM 900, 1800, UMTS Winów, ul. Ogrodowa 7, dz. nr 1667/33 
2. ERA GSM 900 Przysiecz, ul. Strażacka 10 

PLUS GSM900 Przysiecz, dz nr 146 
3. 

ORANGE GSM900 Przysiecz, dz nr 146 
4. PLAY GSM900 Prószków, ul. Korfantego 35 

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. 
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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 gminy i tym samym pozytywnie wpływać 
będą na zdrowie człowieka. W związku z rozwojem gospodarczym regionu, wzrostem inwestycji 
przemysłowych i poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na obszary cenne przyrodniczo 
i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce, brak realizacji zapisów Programu 
prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów środowiska.  

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu Ochrony Środowiska:  
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 Program Ochrony Środowiska nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się 
pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna.  

Celem Planu Gospodarki Odpadami jest wdrożenie na terenie gminy systemu gospodarki 
odpadami, który będzie zgodny z KPGO 2010 i innym dokumentami z tego zakresu. Nie wdrożenie 
założeń planu spowoduje dalsze pogarszanie się stanu środowiska, pogłębiając istniejące już 
niekorzystne oddziaływania.  

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji założeń Planu Gospodarki 
Odpadami są następujące:  
1. zwiększona emisja pyłów i gazów do atmosfery, pogorszenie jakości powietrza, wód 

powierzchniowych i podziemnych, gleby, straty w bioróżnorodności, powstawanie „dzikich 
wysypisk śmieci”, spalanie odpadów w paleniskach domowych, niewłaściwie 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 OBJ ĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 
ODDZIAŁYWANIEM 

6.1. Wody powierzchniowe i podziemne 

6.1.1. Wody powierzchniowe 
Badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa opolskiego przeprowadza 
WIOŚ w Opolu. Z uwagi na to, że badania jakości wód były prowadzone przed wejściem w życie 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji 
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162 poz. 1008). oparto się na 
nieobowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie 
klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i 
prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284). 
Ocenę jakości wód powierzchniowych do połowy 2008 roku, zgodnie z zaleceniem Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska, wykonano według wyżej cytowanego nieobowiązującego 
rozporządzenia (Dz.U. Nr 32, poz. 284), które straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku.  
Badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa opolskiego przeprowadza 
WIOŚ w Opolu. Ostatni monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy Prószków 
przeprowadzony został w 2007 r. na rzece Wiński Potok w ppk Źlinice.  

Tabela 3. Przekroje pomiarowo– kontrolne wód powierzchniowych w 2007 r. 

Lp. Gmina Nazwa JCW Nazwa rzeki Nazwa ppk km Rodzaj 
monitoringu 

1. Prószków Wiński Potok Wiński Potok Źlinice 4,9 operacyjny 
Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2007 r., WIOŚ 2007 Opole. 
 
Na podstawie wyników przeprowadzanych przez WIOŚ w Opolu badań, dokonano ogólnej oceny 
wód Wińskiego Potoku kontrolowanych w 2007 roku. 

Wskaźniki decyduj ące o klasie wód 
Lp.  Gmina Nazwa 

rzeki 
Nazwa 

ppk 
Klasa wód w 

ppk 
V klasa 

1. Prószków 
Wiński 
Potok 

Źlinice V O2, BZT5, ChZTMn, ChZTCr, NH4, N-K, Nog, 
PO4, Pog, bakterie kałowe 

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2007r., WIOŚ Opole. 

Rzeka Olszanka w badanym zakresie zalicza się do wód V klasy (wody złej jakości) - ze względu na 
ponadnormatywną zawartość O2, BZT5, ChZTMn, ChZTCr, NH4, N-K, Nog, PO4, Pog i bakterii kałowych.  

Ocena jakości wód pod kątem zagrożenia eutrofizacją 
Na obszarze Opolszczyzny wody powierzchniowe w większości kontrolowanych przekrojów, 
wykazywały charakter eutroficzny, ze względu na zawartość związków azotu i fosforu występujące 
w stężeniach przekraczających dopuszczalne normy. 
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Tabela 4. Wyniki oceny eutrofizacji jednolitych części wód powierzchniowych w ppk w 2007r. 

Nazwa 
j.cz.w. 

Nazwa 
rzeki 

Nazwa 
ppk km Fosfor ogólny mgP/l Azot ogólny mgN/l 

Azot 
azotanowy 
mgN_NO3/l 

Azotany 
NO3/l 

Chlorofil 
„a” µg/l 

Wiński 
Potok 

Wiński 
Potok 

Źlinice 4,9 0,441 9,49 7,34 32,45 - 

Graniczne warto ści 
podstawowych wska źników 

eutrofizacji wód, powy żej 
których wyst ępuje eutrofizacja: 

>0,25 >5 >2,2 >10 >25 

Źródło: www.opole.pios.gov.pl, Eutrofizacja wód w 2007r.  

Zawartość fosforu ogólnego, azotu ogólnego, azotu azotanowego oraz  azotanów w wodach 
Wińskiego Potoku kształtowała się powyżej wartości granicznych dla wskaźników eutrofizacji wód. 

Jakość wód kontrolowanych przez organy Inspekcji sanitarnej: 
Badanie jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów pitnych i rekreacyjnych leży 
w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która na terenie województwa opolskiego prowadzi 
kontrole jakości wód w ujęciach brzegowych, kąpieliskach oraz w zbiornikach zaporowych.  
W latach 2007-2009 organy inspekcji sanitarnej nie prowadziły pomiaru jakości wód 
powierzchniowych wykorzystywanych do celów pitnych i rekreacyjnych na terenie Gminy Prószków.   

Dyrektywa Wodna EU wymaga redukcji zanieczyszczenia wszystkich wód powierzchniowych krajów 
członkowskich do 2015 roku do stanu „dobrego”. Zgodnie z tym wymogiem, według krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w ciągu dziewięciu lat na terenie województwa 
nopolskiego ma zostać wybudowanych lub zmodernizowanych 18 oczyszczalni oraz założonych 
około 470 km sieci kanalizacyjnej. Problemem jest fakt, że oczyszczalnie komunalne planowane są 
tylko dla skupisk ludzkich powyżej 2000 mieszkańców, małe miejscowości pozostaną w dalszym 
ciągu bez kanalizacji. Bez konsekwentnych działań prewencyjnych, edukacyjnych i kontrolno-
restrykcyjnych obciążanie akwenów wodnych pozostanie problemem całego regionu. 

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).  
Żaden z punktów pomiarowych nie był zlokalizowany na terenie Gminy Prószków. W latach 2008-
2009 WIOŚ w Opolu również nie prowadził żadnych badań monitoringu rzek pod względem 
przydatności wody do bytowania ryb.  

6.1.2. Wody podziemne 
Obecnie klasyfikacje wód podziemnych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych  (Dz.U. Nr 143, 
poz. 896).   
Na terenie Gminy Prószków nie występują punkty pomiarowo-kontrolne wchodzące w sieć 
monitoringu operacyjnego i diagnostycznego wód podziemnych prowadzonego przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. W przeciągu ostatnich 5 lat (2005-2006) WIOŚ w Opolu 
nie prowadził badań jakości wód podziemnych na terenie Gminy Prószków.  
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Woda podziemna przeznaczona do spożycia 
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia (Dz. U. Nr 61, poz. 417).  
Z komunikatu Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu pt. „Jakość wody w mieście 
Opolu i powiecie opolskim w I kwartale 2010 roku”, wynika, iż w nadzorowanych przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu wodociągach na terenie powiatu 
opolskiego, w wyznaczonych do tego celu punktach, pobiera się wodę do oznaczeń 
mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych. Woda podawana do sieci wodociągowej na terenie Gminy 
Prószków spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2007r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., nr 61, poz. 417).   

6.2. Powietrze atmosferyczne 
Roczną ocenę jakości powietrza wykonuje się 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 6 marca 2008 r. w sprawie 
stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. Nr 52 poz. 310).  
Na terenie Gminy Prószków Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi 
bezpośredni monitoring powietrza poprzez jedną stację pomiarową: „Prószków_pasywne_39”. 
Wyznaczona stacja, o typie pomiaru pasywnym, rejestruje stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku 
azotu i benzenu na terenie gminy. Stacja pomiarowa leży w granicach powiatu opolskiego 
i prowadzi monitoring jakości powietrza dla strefy opolskiej począwszy od 04.04.2004 roku. 
 
Tabela 5.  Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2009. 

Ochrona zdrowia Ochrona 
roślin Strefa 

SO2 NO2 C6H6 CO PM10 Pb As Cd Ni B(a)P O3 SO2 NOx O3 

opolska  A A A A C A A A A C C A A C 

Źródło: Publikacje Wydziału Monitoringu, WIOŚ Opole. 

 
Tabela 6. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008. 

Ochrona zdrowia Ochrona 
roślin Strefa 

SO2 NO2 C6H6 CO PM10 Pb As Cd Ni B(a)P O3 SO2 NOx O3 

opolska  A A A A C A A A A C C A A C 

Źródło: Publikacje Wydziału Monitoringu, WIOŚ Opole. 

W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza strefę opolską dla kryterium oceny zdrowia 
zakwalifikowano do klasy C pod względem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10, 
benzo(a)pirenem, i ozonem. W związku z tym, dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C 
wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych. 
W przypadku kryterium ochrony roślin, strefa opolska uzyskała wynikową klasę C (co oznacza 
pogorszenie ze względu na poziom ozonu O3 w porównaniu do lat 2005-2006) i podobnie potrzebę 
opracowania specjalnego programu w tym zakresie. 
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Marszałek Województwa Opolskiego  w związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu pyłu 
zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska jest zobowiązany 
uchwalić Program Ochrony Powietrza (POP) po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Starostę 
Opolskiego.  
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. 

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 
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk 
zakładów. 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 Gminy Prószków hałas przemysłowy nie ma większego znaczenia, ze względu na brak 
dużych zakładów przemysłowych.  
Na terenie Gminy Prószków nie były prowadzone pomiary emisji hałasu przemysłowego. Pomiary 
hałasu wykonywane są na obszarze województwa opolskiego przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub zgodnie z przyjętym planem 
kontroli zakładów.  
 
Hałas komunikacyjny  
Przez teren Gminy Prószków przebiegają będące źródłami hałasu drogowego autostrada A4, 
droga krajowa i drogi wojewódzkie, oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Gminę 
Prószków z innymi ośrodkami.  
Najistotniejsze znaczenie ma przebiegająca przez teren gminy autostrada A4. Cechą 
charakterystyczną autostrad jest ruch ciągły, niezależny od pory nocnej i dziennej. W roku 2003 
pomiary hałasu wzdłuż całej autostrady A4 na terenie województwa opolskiego przeprowadziła 
Akademia Górniczo – Hutnicza z Krakowa. Wyniki przedstawiono w dokumencie pn. „Wykonanie 
porealizacyjnej oceny oddziaływania autostrady A4 na środowisko w zakresie hałasu na terenie 
województwa opolskiego”. Poniżej podano wyniki z trzech punktów pomiarowych (spoza terenu 
Gminy Prószków): Sarny Wielkie, Sarny Małe i Magnuszowice. W każdym punkcie pomiary 
prowadzone były dwukrotnie (we wrześniu i październiku), w tabeli podano średnią z wyników. 

Tabela 7. Natężenie hałasu wzdłuż autostrady A4. 
Liczba pojazdów na 

godzin ę 
Średnia warto ść poziomu 

dźwięku A [dB] Lokalizacja punktu 
dzień  noc  dzień  noc  

Sarny Wielkie (najbliższe 
zabudowania od autostrady – 140 m) 

971 500 55,5 52,0 

Sarny Małe (najbliższe zabudowania 
od autostrady – 147 m) 971 500 54,5 49,9 
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Magnuszowice (najbliższe 
zabudowania od autostrady – 270 m)  

902 438 56,7 50,6 

 
W omawianych punktach pomiarowych w porze dziennej nie zanotowano przekroczeń 
dopuszczalnego poziomu dźwięku. W porze nocnej zanotowano niewielkie przekroczenia 
w Sarnach Wielkich i Magnuszowicach, jednak może to być spowodowane efektem ruchu na 
drogach lokalnych (przebiegających bliżej niż autostrada). Autostrada A4, która stwarza największe 
zagrożenie, przebiega przez tereny niezamieszkałe, a tam gdzie budynki są w bliskiej odległości, są 
wybudowane ekrany, dlatego też jej wpływ nie jest tak duży. Większym problemem na terenie gminy 
okazują się być drogi wojewódzkie i powiatowe, gdzie natężenie ruchu jest duże i które znajdują się 
bezpośrednio przy zabudowaniach, przebiegając przez centra miejscowości.  

Na terenie gminy nie były w ostatnich latach prowadzone badania natężenia ruchu i wywołanego 
przez niego hałasu komunikacyjnego. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzonego na 
terenie województwa opolskiego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Opolu corocznie wykazują, że dla tego typu dróg - SDR wykazuje wartość systematycznie 
rosnącą. Czynnikami wpływającymi na wzrost poziomu hałasu na drogach jest głównie natężenie 
ruchu samochodowego, stan techniczny pojazdów, stan nawierzchni dróg, organizacja ruchu 
drogowego, oraz sposób eksploatacji pojazdów.  
Pomiary hałasu komunikacyjnego w miastach przeprowadzone w 2009 roku wykazują, że 
przeważająca część terenów zabudowy mieszkaniowej sąsiadującej z głównymi ulicami jest 
narażona na występowanie ponadnormatywnych poziomów hałasu, zarówno w porze dziennej jak 
i nocnej. Głównym czynnikiem uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej jest ruch 
pojazdów ciężkich, a jedynym sposobem jej ograniczenia jest eliminowanie go z obszarów gęstej 
zabudowy mieszkaniowej i innych terenów chronionych. 

Na terenie gminy nie występują linie kolejowe. Zagrożenie hałasem wynikające z eksploatacji 
przedmiotowych szlaków komunikacyjnych ma charakter liniowy i jest znacząco odczuwalne w 
najbliższym otoczeniu torowisk.  

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 Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w 2009 roku, w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska, wykonał badania pól elektromagnetycznych w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. Nr 221, poz. 1645).  

Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadziło obowiązek prowadzenia badań poziomów pól 
elektromagnetycznych na trzech typach obszarów: 

� centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.  
� pozostałych miastach  
� obszarach wiejskich.  
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W 2009 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary 
natężenia promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności. Łącznie na 
terenie województwa wyznaczono 45 punktów pomiarowych dla roku kalendarzowego. W 2009 roku 
dla badanych punktów pomiarowych nie zanotowano przekroczenia warto ści dopuszczalnej 
natężenia pół elektromagnetycznych.  
Na terenie Gminy Prószków w 2009 roku nie był zlokalizowany żaden z punktów pomiarowych PEM. 

6.5. Zasoby przyrodnicze 
Środowisko przyrodnicze gminy Prószków jest stosunkowo bogate i cechuje się znacznym stopniem 
różnorodności biologicznej, zarówno w aspekcie różnorodności gatunkowej flory i fauny, jak i 
zróżnicowania typów ekosystemów, siedlisk i krajobrazów. Poddawane długotrwałej oraz 
intensywnej antropopresji (szczególnie w ostatnim stuleciu) zachowało ono nadal naturalne i 
wielkopowierzchniowe obszary, reprezentowane głównie przez ekosystemy leśne. Należą do nich 
Bory Niemodlińskie położone w południowej i południowo-zachodniej części gminy, będące ważną 
ostoją faunistyczno-florystyczną województwa opolskiego (również w części należącej 
administracyjnie do innych gmin), a także interesującym z naukowego punktu widzenia reliktem 
Puszczy Śląskiej.  
Drugim najcenniejszym przyrodniczo obszarem gminy Prószków jest zespół łąkowo-błotnych i 
wodnych ekosystemów doliny Odry, należących do jednego z ważniejszych szerokich korytarzy 
ekologicznych rangi międzynarodowej Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-PL. Jest to bardzo 
stary szlak migracyjny flory i fauny prowadzący od Niziny Pannońskiej i Kotliny Czeskiej poprzez tak 
zwaną Bramę Morawską w kierunku Niziny Środkowoeuropejskiej i Pobrzeża Bałtyku.  

Na terenie gminy stwierdzono gatunki chronione (10 chronionych ściśle i 7 częściowo oraz 12 
gatunków rzadkich i ginących w skali województwa i regionu) na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną 
(Dz. U. nr 168, poz. 1764)  
Na terenie gminy stwierdzono występowanie: 3 gatunków ryb, 8 gatunków płazów, 5 gatunków 
gadów, 121 gatunków ptaków(w tym 66 gatunków rzadkich oraz 11 gatunków ssaków chronionych 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków 
dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237). 

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).  
W latach 2002-2006 przeprowadzone zostały badania gleb na terenie powiatu opolskiego przez 
Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą w Opolu. Badania rozpoczęto w 2002 roku i objęły one 
wszystkie gminy.  

Tabela 8. Zawartość metali ciężkich w glebach Gminy Prószków 
Lp.  Pierwiastek  Średnia zawarto ść w 

[mg/kg] gleby 
Wartość dopuszczalna  

[mg/kg s.m] gleby 
1 Kadm 0,48 4 
2 Miedź 9,9 150 
3 Nikiel 12 100 
4 Ołów 25,4 100 
5 Cynk 44,5 300 

Źródło: Raport o stanie środowiska w Opolu i powiecie opolskim 2006 
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Obserwowane wartości stężeń kadmu, ołowiu, niklu, miedzi, cynku są niższe od wartości 
dopuszczalnych ujętych w zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, Poz. 1359).  
 
W latach 2002-2006 Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Opolu wykonała badania gleb 
w zakresie: kategorii agronomicznej gleb (KAG), odczynu, potrzeb wapnowania i zawartości 
makroelementów w glebach użytkowanych rolniczo. Przebadano areał o łącznej powierzchni 21,6 
tys. ha co stanowiło ok. 30% powierzchni użytków rolnych powiatu opolskiego. 

W Gminie  Prószków:  
• procentowy udział kategorii agronomicznych gleb użytkowanych rolniczo wynosi: 

- lekkie   – ok. 50%, 
- średnie   – ok. 35%, 
- ciężkie   – ok. 15%. 

• procentowy udział odczynu gleb użytkowanych rolniczo wynosi: 
- b. kwaśny  – ok. 20%, 
- kwaśny   – ok. 20%, 
- lekko kwaśny  – ok. 40%, 
- obojętny   – ok. 20% 

• procentowy udział potrzeb wapnowania gleb użytkowanych rolniczo w gminie wynosi:  
- konieczne  – ok. 20%, 
- potrzebne  – ok. 15%, 
- wskazane  – ok. 20%, 
- ograniczone  – ok. 25%, 
- zbędne   – ok. 20%.  

6.7. Gospodarka odpadami 
Składowisko odpadów 
Na terenie gminy Prószków nie funkcjonuje żadne czynne składowisko odpadów komunalnych. Na 
terenie gminy Prószków znajduje się zamknięte i zrekultywowane składowisko odpadów 
komunalnych w Zimnicach Małych. 

Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
Na terenie gminy Prószków nie ma instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych. Wszystkie selektywnie zebrane odpady przekazywane są do odzysku poza teren 
gminy. 
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7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJ ĄCYCH 
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z 
PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU I PLANU, W 
SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 

7.1. Wody powierzchniowe i podziemne 
W latach poprzednich 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 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. 
Duże zasoby stosunkowo dobrej i łatwo dostępnej wody zbiorników podziemnych sprawiają, że 
gminie nie grozi deficyt wody. Konieczne jest jednak podjęcie silnych starań, które zapobiegną 
degradacji tych wód. Podstawowym problemem do rozwiązania w zakresie ochrony wód 
podziemnych musi być kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej. 

7.2. Powietrze atmosferyczne 
Gmina Prószków ze względu na dogodne położenie ekologiczne (duże połacie lasów w bliskiej 
odległości) oraz brak uciążliwego przemysłu charakteryzuje się czystym powietrzem 
atmosferycznym i korzystnym agroklimatem. Na terenie gminy nie występują duże zakłady 
przemysłowe. Produkcja pozarolnicza na terenie gminy nie odgrywa większego znaczenia 
i prowadzona jest wyłącznie przez małe i bardzo małe zakłady. 
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Prószków jest niska 
emisja i emisja komunikacyjna, wynikająca miedzy innymi z obecności na omawianym terenie 
niewielkiego odcinka autostrady A-4. 
Substancje toksyczne dostające się do powietrza atmosferycznego pochodzą głównie z procesów 
spalania paliw dla pokrycia potrzeb grzewczych. Zasadniczym nośnikiem energii cieplnej 
stosowanym do ogrzewania zabudowy mieszkaniowej, w większości jednorodzinnej jest węgiel 
kamienny i koks. Wprowadza się jednak coraz częściej wymianę kotłów o niskiej wydajności na kotły 
konwencjonalne, ale o znacznie większej sprawności albo kotłownie gazowe lub olejowe o wyraźnie 
mniejszej uciążliwości dla środowiska. Ze względów czysto ekonomicznych kotłownie węglowe 
długo jeszcze będą przeważać w zabudowie jednorodzinnej gminy. 
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W przygotowanym projekcie Programu Ochrony Powietrza stwierdzono, że obszarem na którym 
wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania 
wyników pomiarów 24 godziny i rok kalendarzowy w „strefie opolskiej” jest miasto Opole.  
Na podstawie wcześniejszych analiz można stwierdzić, że za przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego stężeń pyłu odpowiedzialna jest przede wszystkim emisja z komunikacji. Udział 
tego typu emisji w całkowitych stężeniach pyłu zawieszonego wynosi od 30 do 60%. Wysoki, ale w 
obszarze ograniczonym do przebiegu linii kolejowej jest również udział emisji z transportu 
kolejowego węgla, który dochodzi miejscami do 40%.  Udziały emisji z komunikacji, z ogrzewania 
indywidualnego oraz napływowej maksymalnie sięgają 40%. 
Głównym celem opracowania naprawczego programu ochrony powietrza jest wskazanie 
niezbędnych działań w zakresie gospodarczym i urbanistycznym w strefie tak, aby możliwa była 
poprawa jakości powietrza oraz jakości życia mieszkańców.  

Wyznaczone modelem CALMET/CALPUFF stężenia pochodzące od napływu zanieczyszczeń na 
teren strefy opolskiej wskazują, iż na terenie strefy pozostaje niewielki margines stężeń do 
zagospodarowania przez emisję z tego terenu. Dla uzyskania poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego należałoby zlikwidować około 45-50% emisji ze strefy, co jest niestety nierealne. 
W związku z powyższym, w celu osiągnięcia standardów jakości powietrza zauważa się 
konieczność współpracy Marszałka Województwa Opolskiego z Marszałkiem Województwa 
Śląskiego w myśl art. 91 ustęp 8 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
z późniejszymi zmianami (Dz.U.2008 nr 25 poz. 150 – tekst jednolity). 
Znaczna ilość stref w Polsce ma problemy z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników 24h. W wyniku przyjęcia Dyrektywy CAFE 
wszystkie strefy są zobligowane do wdrożenia działań naprawczych i obniżenia imisji pyłu 
zawieszonego do lub poniżej wartości dopuszczalnych do czerwca 2011 r. Taki sam obowiązek 
został nałożony na wszystkie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej. Można więc przyjąć, iż 
napływ zanieczyszcze ń na stref ę opolsk ą w wyniku obniżania emisji pyłu w samym województwie 
opolskim, w województwach ościennych (szczególnie śląskim i dolnośląskim) jak i z zagranicy 
(szczególnie z Czech) obni ży si ę do 2011r. o co najmniej 30% . O taką wartość obniżono imisję 
napływową w strefie przy wyznaczaniu wartości stężenia zanieczyszczeń pyłem PM10 po 
wprowadzeniu działań naprawczych. W obu zaproponowanych w POP scenariuszach założono 
obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM10 z transportu koleją materiałów sypkich (węgla, koksu) o 
90%. Uzyskane to zostanie poprzez oplandekowanie wagonów kolejowych z węglem. 
Kierunki i zakres działa ń niezbędnych do przywrócenia standardów jako ści powietrza 
w zakresie pyłu zawieszonego PM10 
Podstawowe kierunki działań zmierzających do przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu 
zawieszonego PM10 w strefie opolskiej, w tym w Gminie Prószków, obejmują m.in. zagadnienia w 
zakresie: 

1) ograniczania emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno – bytowej 
i technologicznej), 
2) ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej), 
3) ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie paliw, 
4) ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – źródła, 
5) edukacji ekologicznej i reklamy, 
6) planowania przestrzennego. 

 
Istnieje potrzeba kontynuowania na szczeblu wojewód zkim i miejskim polityki finansowej 
wspomagaj ącej wła ścicieli lokali zdecydowanych do zamiany ogrzewania węglowego na 
ogrzewanie proekologiczne, z priorytetem na system centralny, miejski. 
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7.3. Hałas 
Hałas przemysłowy 
Na terenie Gminy Prószków hałas przemysłowy nie ma zasadniczego znaczenia, ze względu na 
brak dużych zakładów przemysłowych. W przypadku mniejszych zakładów istotna jest coraz 
większą dostępność nowoczesnych technologii ograniczających natężenie hałasu, podczas 
modernizacji zakładów stosowane są coraz sprawniejsze urządzenia, charakteryzujące się obniżoną 
emisją hałasu.  
Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy 
o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny Gminy Prószków nie jest 
znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez 
okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, 
blacharskie, ślusarskie, stolarskie i kamieniarskie.  

Hałas komunikacyjny 
Klimat akustyczny na terenie Gminy Prószków kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny. 
Przez teren Gminy Prószków przebiegają będące źródłami hałasu drogowego autostrada A4, 
droga krajowa i drogi wojewódzkie, oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Gminę 
Prószków z innymi ośrodkami. Występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co 
stwarza znaczne utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów 
otaczających. Ocenia się, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego 
mogą występować na terenach zabudowanych położonych wzdłuż dróg.  
Autostrada A4, która stwarza największe zagrożenie, przebiega przez tereny niezamieszkałe, a tam 
gdzie budynki są w bliskiej odległości, są wybudowane ekrany, dlatego też jej wpływ nie jest tak 
duży. Większym problemem na terenie gminy okazują się być drogi wojewódzkie i powiatowe, gdzie 
natężenie ruchu jest duże i które znajdują się bezpośrednio przy zabudowaniach, przebiegając 
przez centra miejscowości. Czynnikami wpływającymi na wzrost poziomu hałasu na drogach jest 
głównie natężenie ruchu samochodowego, stan techniczny pojazdów, stan nawierzchni dróg, 
organizacja ruchu drogowego, oraz sposób eksploatacji pojazdów. 
 
Na terenie gminy nie występują linie kolejowe. Zagrożenie hałasem wynikające z eksploatacji 
przedmiotowych szlaków komunikacyjnych ma charakter liniowy i jest znacząco odczuwalne w 
najbliższym otoczeniu torowisk.  

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.  

7.5. Zasoby przyrodnicze 
Dominującymi zbiorowiskami roślinnymi na terenie gminy są zbiorowiska segetalne oraz leśne.  
Stan zdrowotny drzewostanów w gminie jest następstwem układu różnych niekorzystnych 
czynników: złych układów pogodowych, stosunków wilgotnościowych, poziomu skażeń powietrza, 
wód i gleb, występowaniem szkodliwych owadów i chorób grzybowych. Oddziaływanie 
wymienionych czynników ma charakter synergiczny, a efekt tego oddziaływania jest zwykle 
przesunięty w czasie. Jednym z głównych zagrożeń środowiska leśnego jest rosnąca presja 
zanieczyszczeń powietrza. Lasy w gminie tworzy przede wszystkim sosna - gatunek bardzo 
wrażliwy na emisje przemysłowe. Dlatego też lasy w gminie są dosyć mocno uszkodzone (ubytek 
liści od 25-60%, zniekształcenia koron) i wszystkie zakwalifikowano do II strefy uszkodzeń 
przemysłowych. 
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Równolegle do osłabienia drzewostanów przez zanieczyszczenia powietrza, od paru lat 
powtarzające się susze i obserwowane obniżenie stanu wód gruntowych mają wpływ na kondycję 
zdrowotną lasu. Ataki szkodników owadzich są wskaźnikiem osłabienia drzewostanów i często 
ostatnim czynnikiem doprowadzającym do zamierania drzew. Zanik naturalnych reakcji obronnych 
to także wynik niedostosowania składu gatunkowego drzew do siedlisk leśnych (ok. 1/3 lasów 
w gminie wykazuje niezgodność składu gatunkowego z siedliskiem) i zaburzonej naturalnej struktury 
wiekowej i gatunkowej (zakładanie jednogatunkowych i jednowiekowych upraw leśnych). Pewną 
pozytywną tendencją w gospodarce leśnej zaznaczającą się w ostatnich latach jest stopniowa 
przebudowa drzewostanów. 

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.  

Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których 
przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie).  
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. 
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. O mobilności metali 
ciężkich w glebie decyduje również skład granulometryczny czyli zawartość części spławialnych.  
Na terenie Gminy Prószków wartości stężeń kadmu, ołowiu, niklu, miedzi, cynku w glebie są niższe 
od wartości dopuszczalnych dla analizowanych pierwiastków.  
Gleby Gminy Prószków należą do słabo zagrożonych erozją wodną. Silniejsze procesy erozyjne 
mogą zachodzić jedynie lokalnie na stromych stokach krawędzi denudacyjnych i lokalnych 
wzniesieniach. Bardzo duże na wysoczyźnie jest natomiast zagrożenie erozją wietrzną. Bardzo 
silnie gleby zagrożone są przez zjawiska związane z prowadzeniem gospodarki człowieka. Do 
najważniejszych zagrożeń antropogenicznych gleb należą: 

- zabudową coraz nowych terenów, 
- zanieczyszczenia chemiczne niskiej emisji, komunikacyjne oraz zasolenie zimowymi 

środkami oczyszczania dróg, 
- prowadzenie odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych. 

 
Zagro żenia powodziowe gminy  
Jedynymi miejscami zagrożenia powodziowego są tereny planowanego polderu: Dąbrówka Opole. 
Od miejscowości Dąbrówka Górna do miejscowości Boguszyce na długości ok. 4 km, występują 
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przewyższenia (200 m) ok. 100 letnich wałów a ponadto międzywale jest zalesione. Przepływy 
1500-1800 m3/s, stanowią niebezpieczeństwo przelania wody przez wały lub rozmycia wałów w 
następujących miejscowościach gminy: Zimnice Małe, Źlinice, Boguszyce, Chrzowice, Folwark, 
Winów. 
Okresy występowania wezbrań dla rzek terenu badań przypadają na wiosnę (marzec, maj) i lato 
(lipiec). Wystąpienie wezbrań najczęściej związane jest z intensywnymi opadami atmosferycznymi. 
Okres występowania niżówek dla rzek gminy przypada na lato (czerwiec-lipiec).  
 

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

• na koniec 2008 r. zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objęte było 97% 
mieszkańców, 

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

• nie wdrożono na większą skalę zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu 
odpadów niebezpiecznych, jednakże w ostatnim czasie powiększyła się lista firm 
zajmujących się zbiórką tego typu odpadów, 

• nie wprowadzono selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji - ze względu na 
miejsko-wiejski charakter gminy (zarówno w mieście jaki na terenach wiejskich dominuje 
zabudowa jednorodzinna), większość odpadów biodegradowalnych zagospodarowywana 
jest przez mieszkańców we własnym zakresie np. na przydomowych kompostowniach, 
najmniej pożądaną formą zagospodarowania tych odpadów jest spalanie w paleniskach 
domowych (papier, tektura), 

• brak odrębnego opracowania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z 
terenu gminy Prószków” (rozdział odnośnie „Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Prószków”, zamieszczony został w „Planie Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Prószków”), 

• brak przeprowadzonej szczegółowej inwentaryzacji azbestu na terenie gminy (Gmina 
posiada dane ilościowe odnośnie występowania wyrobów azbestowych na terenie gminy, 
pochodzące bezpośrednio ze zgłoszeń od mieszkańców). 

Pomimo wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, nadal dużym problemem jest 
niewłaściwe zagospodarowanie odpadów przez część mieszkańców. Na obszarze Gminy Prószków 
dochodzi do powstawania tzw. „dzikich wysypisk” odpadów - czyli nielegalnych miejsc składowania 
bądź magazynowania m.in.: odpadów budowlanych (gruz budowlany), gałęzi, odpadów 
wielkogabarytowych, jak również 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 PLANU ROZWOJU 
LOKALNEGO, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE 
PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGL ĘDNIONE 
PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

Analizując cele sformułowane w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami, 
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 gminy. 

8.1. Cele ochrony środowiska okre ślone w Programie Ochrony 
Środowiska Gminy Prószków 

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

1. zmiany klimatu;  
2. przyrodę i różnorodność biologiczną;  
3. zdrowie i jakość życia;  
4. zasoby naturalne i odpady. 
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Tabela 9. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Prószków z VI 
Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego 

VI Wspólnotowy Program Działa ń w Zakresie Środowiska 
Naturalnego 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Prószków 

Cele działa ń Kierunki działa ń Cel strategiczny 

Określenie 
zgodno ści 

Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych 
m.in. wymian kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa 
Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych (przykładowo biopaliwa) 

Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych 
wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów 

odnawialnych źródeł energii 

Zmiany klimatu 

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

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

produkcji energii i 10 % udział biopaliw. 
Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła 

energii 

Całkowita 
zgodność 

Zachowanie istniejącej zieleni urządzonej Przyroda                
i różnorodność 

biologiczna 

Zwiększenie ochrony obszarów o znaczeniu 
wspólnotowym i włączanie cennych obszarów 

do europejskiej sieci Natura 2000. 
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków 

Całkowita 
zgodność 

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

Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach 
gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci 

kanalizacyjnej 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chrząszczyce Folwark - inżynier kontraktu 

Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na 
obszarze zbiornika Opole – Zawadzkie w ramach Projektu pod nazwą "TRIAS 

OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, 
Prószków i Tarnów Opolski – II etap", w którym beneficjentem jest Spółka 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu 

Zdrowie i jakość 
życia 

Zapewnienie poprawy jakości zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz 

ekosystemów od wody zależnych. 

Ochrona wód 

Całkowita 
zgodność 
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VI Wspólnotowy Program Działa ń w Zakresie Środowiska 

Naturalnego 
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Prószków 

Cele działa ń Kierunki działa ń Cel strategiczny 

Określenie 
zgodno ści 

Zasoby naturalne i 
odpady 

Stworzenie możliwości mających na celu 
zmniejszenie marnotrawstwa i szkodliwego dla 
zdrowia wpływu odpadów. Recykling, utylizacja 
odpadów winny zostać usprawnione, 
uwzględniając w większym stopniu cykl życia 
materiałów.  

Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata 
2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016 stanowiącym 
oddzielny dokument. 
 

Całkowita 
zgodność 
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8.1.2. Cele wynikaj ące z Polityki Ekologicznej Pa ństwa 
Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały w przewadze przeniesione do 
Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Priorytety tego 
dokumentu obejmują: 

- kierunki działań systemowych, 
- ochrona zasobów naturalnych, 
- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
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Tabela 10. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Prószków z 
Polityką Ekologiczną Państwa 
 

Polityka Ekologiczna Pa ństwa Program Ochrony Środowiska Gminy Prószków 
Priorytety Cele działa ń Cele działa ń 

Określenie zgodno ści 

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w 
strategiach sektorowych 

Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych 
były zgodne z obowiązującym prawem 

Całkowita zgodność 

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 
Zarządzanie środowiskowe 

Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów 
zarządzania środowiskowego 

Całkowita zgodność 

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz 
ochrony środowiska 

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

działaj lokalnie” 
Całkowita zgodność 

Rozwój badań i postęp techniczny  
Brak realizacji – zadanie 

nie przynależne dla gminy 

Odpowiedzialność za szkody w środowisku 
Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na 

celu zapobieganie szkodom w środowisku i 
sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody 

Całkowita zgodność 
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Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 
Opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które powinny 
być podstawą lokalizacji nowych inwestycji 

Całkowita zgodność 

Ochrona przyrody Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej Całkowita zgodność 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 
Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez 

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

Całkowita zgodność 

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, 

aby uchronić gospodarkę od deficytów wody 
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 

Zabezpieczenie przed skutkami powodzi 

Całkowita zgodność 

Ochrona powierzchni ziemi 
Rekultywacja gleb zdegradowanych i 

zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji 
przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej 

Całkowita zgodność 
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Gospodarowanie zasobami geologicznymi 
Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w 

procesie planowania przestrzennego 
Całkowita zgodność 
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Polityka Ekologiczna Pa ństwa Program Ochrony Środowiska Gminy Prószków 

Priorytety Cele działa ń Cele działa ń 
Określenie zgodno ści 

Środowisko a zdrowie 
Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w 
wyniku wspólnych działań sektora ochrony 

środowiska z sektorem zdrowia 
Całkowita zgodność 

Jakość powietrza 

Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie 
dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu 

zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy 
Prószków oraz utrzymanie jakości powietrza 
atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi 

standardami jakości środowiska 

Całkowita zgodność 

Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich 
wód 

Całkowita zgodność 

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

sieci kanalizacyjnych 

Całkowita zgodność 

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

Dokonanie wiarygodnej oceny narażania 
społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i 

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

Całkowita zgodność 

Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych 
Ochrona mieszkańców  Gminy Prószków przed 

szkodliwym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych 

Całkowita zgodność 

Substancje chemiczne w środowisku  
Brak realizacji – zadanie 

nie przynależne dla gminy 
Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi 
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej 

awarii 

Zadanie dodatkowe 
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Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych 

Zadanie dodatkowe 
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8.1.3.  Cele wynikaj ące z polityki regionalnej 
Strategia Rozwoju Gminy Prószków  to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych 
przez samorząd, określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie gminy. 
Niniejsza strategia jest zapisem świadomych wyborów społeczności lokalnej i pokazuje koncepcję 
rozwoju zaplanowaną na kilka kolejnych lat, zorientowana jest na rozwiązanie kluczowych problemów 
z wykorzystaniem pojawiających się szans. Opracowanie niniejszego dokumentu jest wynikiem 
porozumienia różnych środowisk i dowodem silnego poczucia odpowiedzialności społeczności 
lokalnej za przyszłość gminy.                                                             
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Tabela 11. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Prószków ze 
Strategią Rozwoju Gminy Prószków. 

Strategia Rozwoju Gminy Prószków Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy 
Prószków 

Cel strategiczny Cel operacyjny Kierunki działa ń 

Stopie ń realizacji 

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

Całkowita zgodność 

Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków w miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie 
nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej  

Całkowita zgodność 

Budowa odwodnienia Chrząszczyce ul. Leśna i Szkolna Całkowita zgodność 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chrząszczyce Folwark - 
inżynier kontraktu 

Całkowita zgodność 

Melioracje wodne Całkowita zgodność 

Doprowadzenie wody do nowopowstałych budynków Całkowita zgodność 

Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki wodno 
– ściekowej na obszarze zbiornika Opole – Zawadzkie w ramach 
Projektu pod nazwą "TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód 
podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski 
– II etap", w którym beneficjentem jest Spółka Wodociągi i 
Kanalizacja w Opolu 

Całkowita zgodność 

Budowa ścieżek rowerowych 
Modernizacja nawierzchni dróg 

Całkowita zgodność 

Przebudowa ul. Parkowej w Złotnikach 
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� rozbudowa infrastruktury komunalnej umożliwiająca 
przeznaczenie nowych terenów pod inwestycje, 
budownictwo mieszkaniowe, co może przyczynić się 
do poprawy warunków życia mieszkańców gminy, 

� podnoszenie atrakcyjności gminy dla mieszkańców, 
inwestorów krajowych i zagranicznych, turystów w 
zakresie likwidacji zaniedbań infrastruktury technicznej 
gminy. 
- całkowite skanalizowanie wsi, 
- stworzenie realnego programu gazyfikacji gminy, 
- bezpieczne chodniki i ścieżki rowerowe wzdłuż 

głównych dróg, 
- budowa basenu w Gminie, 
- możliwość wykupienia mieszkań komunalnych po 

korzystnych cenach. 
- wykupienie przez gminę terenów na własność i 

przeznaczenie ich dla potencjalnych inwestorów. 

Budowa drogi ul. Kościuszki, Zimnice Wielkie  
Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej 

Całkowita zgodność 

Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji 
ekologicznej dzieci i młodzieży np. organizowanie konkursów i 
sesji popularno-naukowych związanych z tematyką 
środowiskową 

Całkowita zgodność 

Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o 
zasięgu ponadgminnym 

Całkowita zgodność 

Współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji 
stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego 
ochrony 

Całkowita zgodność 
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- powszechna edukacja ekologiczna mieszkańców 
gminy gwarantem zachowania dobrego stanu 
środowiska przyrodniczego, 

Udział przedstawicieli Urzędu Miejskiego w szkoleniach z 
zakresu publicznego dostępu do informacji o środowisku 

Całkowita zgodność 
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Strategia Rozwoju Gminy Prószków Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy 
Prószków 

Cel strategiczny Cel operacyjny Kierunki działa ń 

Stopie ń realizacji 

Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego 
ochronie przez wszystkie instytucje publiczne 

Całkowita zgodność 

Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności 
proekologicznej 

Całkowita zgodność 

Współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji 
stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego 
ochrony 

Całkowita zgodność E
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- powszechna edukacja ekologiczna mieszkańców 
gminy gwarantem zachowania dobrego stanu 
środowiska przyrodniczego, 

Gimnazjum Publiczne – e-szkoła Całkowita zgodność 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół OKIS Całkowita zgodność 
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- wykorzystanie naturalnych zasobów leśnych, parków i 
stawów do przyciągnięcie turystów, promowanie 
walorów turystycznych gminy, Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na 

terenach interesujących przyrodniczo 
Całkowita zgodność 

Objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką odpadów 
oraz odbieraniem odpadów komunalnych 

Całkowita zgodność 
Intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie 
całej gminy Całkowita zgodność 
Działania zmierzające do zagospodarowania odpadów 
biodegradowalnych, m.in. edukacja ekologiczna mająca na celu 
upowszechnienie wśród mieszkańców wykorzystanie 
kompostowników przydomowych oraz zbiórka odpadów 
biodegradowalnych nie nadających się do zagospodarowania na 
kompostownikach przydomowych 

Całkowita zgodność 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych Całkowita zgodność 
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Całkowita zgodność 
Zbiórka przeterminowanych leków pochodzących od 
mieszkańców gminy 

Całkowita zgodność 

Zbiórka zużytych opon Całkowita zgodność 
Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania 
surowców wtórnych 

Całkowita zgodność 

Usuwanie i rekultywacja dzikich wysypisk odpadów Całkowita zgodność 
Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł 
komunalnych m.in. wymian kotłów węglowych na paliwo gazowe, 
olej opałowy, biopaliwa 

Całkowita zgodność 

Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym 
sposobem użytkowania 

Całkowita zgodność 
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- opracowanie koncepcji zbiórki, segregacji odpadów, 
polepszenie jakości pracy międzygminnego 
wysypiska,  

- eliminacja dzikich wysypisk w gminie, 
- stworzenie preferencji do przechodzenia na 

ekologiczny system grzewczy, 
- zabezpieczenie rezerwatów przyrody przed 

degradacją i zanieczyszczeniem 

Ochrona krajobrazu Całkowita zgodność 
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8.1.4. Zgodno ść celów projektu PO Ś Gminy Prószków z celami polityk 
nadrzędnych i równoległych 
Traktat Akcesyjny w obszarze „Środowisko” zawarł warunki transpozycji unijnych dyrektyw do 
krajowego prawa ochrony środowiska. Stały się one podstawą formułowania celów 
krótkoterminowych, średnioterminowych (2010) i długoterminowych w II Polityce Ekologicznej 
Państwa, w zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, poprawy jakości środowiska, 
wzmocnienia instrumentów zarządzania środowiskiem oraz współpracy międzynarodowej. Łącznie 
z restrukturyzacją gospodarki działania te przyczyniły się do postępu w wielu dziedzinach 
(ograniczenie emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza, pobór wód, zrzut biogenów). 
Oznacza to konieczność kontynuowania działań, przede wszystkim dotyczących: 
- Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu 

zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Prószków oraz utrzymanie jakości powietrza 
atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska, 

- utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód,  
- zachowanie bogatej różnorodności biologicznej. 
 
Podstawowym dokumentem opracowanym na szczeblu krajowym, który powinien być uwzględniony 
przy realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Prószków jest Polityka Ekologiczna Państwa. 
W projekcie Programu Ochrony Środowiska podkreślono, że stanowi on przeniesienie polityki 
krajowej na szczebel regionalny. W niniejszej prognozie dokonano sprawdzenia tej tezy, poprzez 
zestawienie w matrycy (tabela nr 2) celów projektu PEP w latach 2009-2013 z perspektywą do 2016 
i celów  Programu Ochrony Środowiska Gminy Prószków. 
Z listy celów PEP nie uwzględniono w Planie 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. Zgodno ść celów projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy 
Proszków z zapisami ustawy o ochronie przyrody 

W ustawie „O ochronie przyrody” z dnia 25 sierpnia 2009 roku /Dz. U. 2009, 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 Programu Ochrony Środowiska Gminy Prószków uwzględniono zapisy ustawy „O 
ochronie przyrody”. Wyznaczono następujące kierunki działań: 

• Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych 
• Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej 
• Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania 
• Ochrona starych i nowych pomników przyrody 
• 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 
• Aktualizacja granicy rolno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
• Renaturalizacja obszarów leśnych 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 

• Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych 
• 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 okre ślone w Planie Gospodarki Odpadami 
Gminy Prószków 
Celem głównym Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Prószków wynikającym                 
z KPGO 2010 i APGOWO jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w którym realizowane są zasady: 

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

 
Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa cele główne to: 

• zwiększenie udziału odzysku (w szczególności odzysku energii z odpadów), zgodnego            
z wymaganiami ochrony środowiska; 

• zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowisko odpadów; 
• bieżąca aktualizacja danych o gospodarce odpadami w gminie. 

Działania zmierzaj ące do zapobiegania powstawaniu odpadów 
Decyzje o zapobieganiu powstawania odpadów zapadają już na etapie fazy projektowej wyrobu,          
a także na etapie jego wytwarzania, użytkowania oraz związane są z ostatecznym zagospodarowaniem 
odpadów powstających z tych wyrobów po zakończonym ich cyklu życia. W związku z tym                 
na szczeblu gminnym będą podejmowane następujące działania: 

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

• wspieranie działań związanych z procesem tworzenia ZZO w ramach Środkowo-Zachodniego 
Regionu Gospodarki Odpadami. 

 
Działania zmierzaj ące do ograniczenia ilo ści odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 
środowisko 
Głównymi kierunkami działań w zakresie gospodarowania odpadami są: 

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

• wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów, 
celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami, 

• wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku                           
i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii 
zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania, 

• wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania oraz wytwarzania odpadów, 

• wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie 
gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących 
jednostki samorządu w zakresie wykonywania przez nie obowiązków. 

 
Działania wspomagaj ące prawidłowe post ępowanie z odpadami w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
 
Odpady komunalne 
Podstawą planowanego systemu gospodarki odpadami, są następujące działania priorytetowe: 

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

• odzysk i wykorzystanie odpadów podlegających 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 zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji 
następujących działań: 

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

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

• doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz 
unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. 

 
Zgodnie z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklingu wymagane jest prowadzenie 
selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: 

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

Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady 
komunalne. 
 
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
Maksymalizacja odzysku wymaga: 

• zapewnienia, że odpowiednia przepustowość instalacji będzie dostępna, aby przetworzyć 
wszystkie selektywnie zebrane odpady, poprzez odpowiednie monitorowanie zrealizowanych     
i planowanych inwestycji, 

• konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu, 
• promowania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania 

promocyjne i edukacyjne jak również zamówienia publiczne, 
• zachęcania inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji 

strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami. 
 
Jednym z zasadniczych kierunków działań jest intensywny wzrost zastosowania zarówno 
biologicznych, jak i termicznych metod przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.  
 
Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji - związane jest z koniecznością 
budowy linii technologicznych do ich przetwarzania: 

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

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 
• minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom 

unieszkodliwiania poprzez składowanie, 
• organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze 
źródeł rozproszonych odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o: 
- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych 

utworzone przez przedsiębiorców, 
- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania 

poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, 
baterie, akumulatory), 

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

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

Wymagane jest prowadzenie przez przedsiębiorców oraz instytucje selektywne zbieranie odpadów 
niebezpiecznych i pozostałych. 
 
Zużyte baterie i akumulatory 
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami 
wymaga realizacji następujących działań: 

• udoskonalenia i rozwinięcia systemu zbierania małogabarytowych zużytych baterii                         
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i akumulatorów ze źródeł rozproszonych, 
• rozszerzenia zakresu przeznaczenia środków finansowych pochodzących z opłat 

produktowych o finansowanie zakupu elementów infrastruktury zbierania (między innymi 
pojemników). 

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

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

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

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

• utworzenie i rozbudowa systemu zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności. 
 
Przeterminowane pestycydy  
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z tej grupy wymaga realizacji 
następujących działań: 

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

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

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

 
Komunalne osady ściekowe 
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi 
wymaga uwzględnienia zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych     
w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz 
kontroli jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi. 
 
Odpady opakowaniowe 
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi wymaga 
rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów 
opakowaniowych. 
 
Odpady zawierające azbest 
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest wymaga 
przeprowadzenia następujących działań: 

• stworzenie pełnej inwentaryzacji budynków, budowli i innych urządzeń i wyposażenia 
zawierających azbest, 

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

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

• rozbudowy infrastruktury technicznej zbierania zużytych opon, 
• kontroli właściwego postępowania ze zużytymi oponami. 
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Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z budowy, remontów              
i demontażu obiektów budowlanych wymaga realizacji następujących działań: 

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

• kontroli właściwego postępowania z tymi odpadami. 
 
Działania zmierzaj ące do redukcji odpadów komunalnych ulegaj ących biodegradacji 
kierowanych na składowisko odpadów 
 
Uwzględniając wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że udział 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinien wynosić 
wagowo: 

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

 
Wartością odniesienia dla ustalania udziału procentowego jest całkowita ilość odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku.  
 
W celu osiągnięcia powyższych założeń proponuje się podjąć następujące działania: 

• zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze 
strumienia odpadów komunalnych,  

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

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

 
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
Jednym z zadań zawartych w Programie jest odpowiednie zagospodarowanie osadów powstających 
w oczyszczalniach ścieków, co zostało uwzględnione w Projekcie PGO. 
Wg Projektu PGO, w perspektywie do 2017 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi 
osadami ściekowymi są następujące: 

• ograniczenie składowania osadów ściekowych do 60% w 2010 r., 
• od 2015 r. całkowite wyeliminowanie składowania, 
• zwiększenie ilości osadów unieszkodliwianych metodami termicznymi, 
• odzysk komunalnych osadów ściekowych, 
• zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i 

organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia 
przemysłowego, 

• wykorzystanie rolnicze przy dotrzymaniu wymogów jakościowych. 

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. Zgodno ść celów projektu PGO Gminy Prószków z celami polityk  

nadrzędnych i równoległych 

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Prószków zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach powinien być zgodny z polityką ekologiczną państwa oraz powiatowym planem 
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gospodarki odpadami. Cele przedstawione w projekcie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Prószków na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016 są zgodne z 
wymienionymi dokumentami. 
 

9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH 
ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM 
ODDZIAŁYWANIA BEZPO ŚREDNIE, 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 i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Prószków.  
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 i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Prószków 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 i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Prószków 
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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Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania 
bezpośrednie, po średnie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 
negatywne) na nast ępujące zagadnienia i aspekty środowiska:  
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Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, 
wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i 

jej ochrony przed zanieczyszczeniem 
N/+ N/+ 0/+ N/+ N/+ N/+ 0 N/+ N/+ 0/+ N/+ 0 N/+ 

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

zanieczyszczeniem obszarowym 
N/+ N/+ 0/+ N/+ N/+ N/+ 0 N/+ N/+ 0/+ N/+ 0 N/+ 

Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości dla w których 
jest to ekonomicznie uzasadnione. N/+ N/+ 0/+ N/+ N/+ N/+ 0 N/+ N/+ 0/+ N/+ 0 N/+ 

Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 
w miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa 

sieci kanalizacyjnej 
N/+ N/+ 0/+ N/+ N/+ N/+ 0 N/+ N/+ 0/+ N/+ 0 N/+ 

Doprowadzenie wody do nowopowstałych budynków, ochrona wód oraz 
melioracje wodne N/+ N/+ 0/+ N/+ N/+ N/+ 0 N/+ N/+ 0/+ N/+ 0 N/+ 

Budowa odwodnienia Chrząszczyce ul. Leśna i Szkolna,  
 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chrząszczyce Folwark inżynier 

kontraktu 
0/+ +/- + +/- +/- +/- +/- +/- +/- 0/+ + 0/+ + 

Objęcie udziałów WIK Opole 0 0 0/+ 0 0 0/+ 0 0 0 0 0 0 0/+ 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej w gminie (w zakresie 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków). N/+ N/+ 0/+ N/+ N/+ N/+ N/+ N/+ N/+ N/+ N/+ 0 N/+ 
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Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki wodno – 
ściekowej na obszarze zbiornika Opole – Zawadzkie w ramach Projektu pod 

nazwą "TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla 
aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap", w którym 

beneficjentem jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. 

0/+ 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 
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Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania 
bezpośrednie, po średnie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 
negatywne) na nast ępujące zagadnienia i aspekty środowiska:  
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Prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 

Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych 
wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów 

odnawialnych źródeł energii 
0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła 
energii 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 

Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie 
wielkości emisji z transportu 

0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 

Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 

Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii 
zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających 

materiałochłonność gospodarki 
0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 

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 

0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 

Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań dotyczących 
ochrony środowiska 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 

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

opałowy, biopaliwa 
0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 
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Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy, budowa i modernizacje 
dróg. N/+ N/+ + N/+ N/+ N/+ N/+ N/+ N/+ N/+ N/+ N/+ + 
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Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania 
bezpośrednie, po średnie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 
negatywne) na nast ępujące zagadnienia i aspekty środowiska:  
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Przebudowa ul. Parkowej w Złotnikach, rozwój infrastruktury dróg w 
miejscowości Winów, budowa drogi Zimnice Wielkie ul. Kościuszki 0 +/- + +/- +/- +/- +/- +/- +/- 0/+ + 0/+ + 

Budowa ścieżek rowerowych, wprowadzanie stref wolnych od ruchu 
samochodowego, modernizacja nawierzchni dróg oraz usprawnianie 

organizacji ruchu drogowego 
0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0 0/+ + 0/+ + +  

Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. 
lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0 0/+ + 0/+ + + 

Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach 
leśnych 0 + 0/+ 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej 0 + 0/+ 0 + 0 0 0 + 0 + 0 0 

Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem 
użytkowania 0 + 0/+ 0 + 0 0 0 + 0 + 0 0 

Zachowanie istniejących zbiorników wodnych 0 + 0/+ 0 + 0 0 0 + 0 + 0 0 

Stały nadzór nad rozwojem uciążliwego przemysłu + + + + + + + + + + + + + 

Ochrona zwierząt 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni 0 + 0/+ 0 + 0 0 0 + 0 + 0 0 

Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach 
interesujących przyrodniczo 0 +/- + +/- +/- 0 0 0 +/- 0/+ +/- 0 + 

Zachowanie istniejącej zieleni urządzonej 0 + 0/+ 0 + 0 0 0 + 0 + 0 0 

Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków 0 + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

Ochrona krajobrazu 0 + 0/+ 0 + 0 0 0 + 0 + 0 0 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół OKIS 0 +/- + +/- +/- 0 0 0 +/- 0/+ +/- 0 + 
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Ochrona zabytków 0 0 0/+ 0 0 0 0 0 + 0 0 + + 
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Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania 
bezpośrednie, po średnie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 
negatywne) na nast ępujące zagadnienia i aspekty środowiska:  
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Uwzględnianie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających 
materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nie 
przeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania nielegalnych 

składowisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są 
legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) 

0 0/+ 0 + + + + + + 0 0 0 0 

Tworzenie i udział gmin w strukturach ponad gminnych dla realizacji 
regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z 

wyznaczonymi regionami w wojewódzkim planie gospodarki odpadami) 
0 0 0 0 0 0 0 + + 0 + 0 0 

Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej konieczności 
właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi  i innymi niż 

niebezpiecznymi. 
+ + 0 + + + + 0 0 0 + 0 0 

Propagowanie stosowania nowoczesnych technologii skutkujących 
zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów 

+ + 0 + + + + 0 0 0 + 0 0 

Wykonanie pełnej inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest na 
terenie poszczególnych gminy oraz opracowanie programu usuwania tych 

wyrobów 
0 0 + + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 

Działalność informacyjna dotycząca możliwości finansowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest, wskazująca firmy uprawnione do prowadzenia 

prac 
0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność kontrolna związana z gospodarką wyrobami i odpadami 
zawierającymi azbest 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

Edukacja ekologiczna poprzez informowanie, koordynacja wdrażania Planu 
Gospodarki Odpadami 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami za lata 
2007-2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpo średnie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 

długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i n egatywne) na 
następuj ące zagadnienia i aspekty środowiska  
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Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami za lata 
2009-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami za lata 
2011-2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sporządzenie aktualizacji planu gospodarki odpadami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

Objęcie wszystkich mieszkańców zbiórką odpadów komunalnych 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 

Intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie całej gminy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 

Zbiórka przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców gminy 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 

Usuwanie i rekultywacja dzikich wysypisk odpadów 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 

Dostosowanie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy” do wymagań Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 

+ + 0 + + + + 0 0 0 + 0 0 
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Dostosowanie „wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia” do wymagań Gminnego Planu 

Gospodarki Odpadami 
+ + 0 + + + + 0 0 0 + 0 0 
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Rysunek 3. Lokalizacja inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Prószków  
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Podsumowanie przewidywanych oddziaływa ń na poszczególne aspekty 
środowiska 

9.1. Ochrona wód 
Sieci kanalizacyjne i wodociągowe będą przedsięwzięciem liniowym, realizowanym na obszarach 
zainwestowanych. Kanały poprowadzone zostaną w pasach drogowych lub w ich pobliżu.  
Budowa kanalizacji sanitarnej na linii Chrząszczyce- Folwark nie będzie prowadzona przez obszary 
chronione, a więc nie przewiduje się bezpośredniego wpływu planowanej inwestycji na obszary 
chronione ustanowione na mocy ustawy o ochronie przyrody. 
Oddziaływanie, jakie może wystąpić przy tego typu przedsięwzięciach dotyczyć będzie oddziaływań 
chwilowych i krótkoterminowych na etapie budowy oraz oddziaływań długoterminowych, jak również 
skumulowanych w przypadku awarii, która może wywołać trwałe zanieczyszczenie gruntu i wód 
podziemnych.  
Czynnikiem mogącym niekorzystnie wpływać na otoczenie będzie hałas emitowany do środowiska w 
trakcie realizacji przedsięwzięcia, którego źródłem są środki transportu oraz praca mechanicznego 
sprzętu specjalistycznego. Jest to działanie chwilowe i krótkotrwałe, które zniknie po zakończeniu 
prac inwestycyjnych. Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku, 
wskazana jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie 
szczegółowych planów usuwania skutków awarii. Podczas realizacji inwestycji nie dojdzie do 
nakładania się oddziaływań  

Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności 
produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. Ze 
względu na to, że gmina nie wyznaczyła terenów, na których zamierza się przeprowadzić melioracje 
wodne trudno jest określić jak w/w zadanie wpłynie na stan środowiska w gminie. Na chwilę obecną 
gmina nie wyznaczyła również terenów na których będą prace związane z doprowadzeniem wody do 
nowopowstałych budynków. 

Zadania tj. rozwój współpracy ze wszystkim instytucjami na rzecz ochrony wód, wdrażania dobrych 
praktyk rolniczych, rozbudowy sieci kanalizacyjnych w miejscowościach, dla których jest to 
ekonomicznie uzasadnione oraz wspieranie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w 
miejscach, gdzie budowa kanalizacji jest ekonomicznie nieuzasadniona należą do zadań, które 
wpłyną korzystnie na stan ekologiczny środowiska. W/w zadania są to działania ogólne, nie posiadają 
sprecyzowanego czasu i lokalizacji działań w tym zakresie, w związku z tym na etapie prognozowania 
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska trudno jest określić jak w/w zadanie wpłynie na stan 
środowiska w gminie.   

Nie przewiduje się, aby osuszanie terenu w miejscowości Chrząszczyce ul. Leśna i Szkolna wpłynęło 
w sposób znaczący na obszary cenne przyrodniczo objęte ochroną prawną. Inwestycja nie będzie 
prowadzona na obszarach chronionych. Pomimo tego należy poddać analizie możliwe skutki 
odwodnienia terenu na najbliższe otoczenie. Dokumentacje projektowe odwodnień powinny 
zapewniać bezpieczeństwo prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych przy minimalizacji 
oddziaływania odwodnienia na otoczenie. W kwestii oddziaływania na otoczenie rozpatrzyć trzeba 
następujące zagadnienia: zdefiniowanie zasięgu oddziaływania odwodnienia oraz identyfikacja 
zagrożeń, jakie mogą wystąpić z tytułu czasowego obniżenia zwierciadła wody w obszarze 
oddziaływania odwodnienia. 
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9.2. Ochrona powietrza 
Przedsięwzięcia w tym zakresie mają prowadzić do ograniczenia niskiej emisji do atmosfery m.in. 
poprzez m.in. wymiana kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa. Działania takie 
pozwolą na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i ograniczą niszczenie fasad budynków w 
tym także zabytkowych, co związane jest z zanieczyszczeniem powietrza. Wszystkie działania wpłyną 
pozytywnie na stan powietrza w gminie.  

Planowane inwestycje z zakresu komunikacji drogowej w miejscowościach Złotniki, Winów i Zimnice 
Wielkie nie będą w sposób negatywny oddziaływać na obszar chronione. W/w inwestycje nie będą 
przebiegać przez obszary objęte ochrona. W ramach budowy lub modernizacji dróg identyfikuje się 
znaczące oddziaływania o charakterze lokalnym, związane z zaburzeniem stosunków wodnych 
(melioracja, budowa systemów odwadniających), przekształceniami powierzchni ziemi oraz hałasem. 
Oddziaływania negatywne pozostają w części rekompensowane przez oddziaływania pozytywne (tj. 
poprawa nawierzchni dróg, która pozwala na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i ograniczenie 
emisji hałasu). Przed podjęciem prac należy sporządzić raport oddziaływania na środowisko i w razie 
konieczności wybrać wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 
Prawidłowe wykonawstwo wszelkich robót budowlanych pozwoli na uniknięcie wielu niepożądanych 
skutków zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.  

Kolejnym kierunkiem działania jest wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł. Różnorodność 
postaci energii odnawialnej przekłada się na różnorodność oddziaływań na środowisko. Generalnie, 
poza wykorzystaniem biomasy, zaletą energii odnawialnej jest eliminacja wytwarzania odpadów 
i emisji do powietrza na etapie eksploatacji systemu. Wielkość oddziaływania zależy przede 
wszystkim od rodzaju wykorzystywanego paliwa, którym mogą być: słoma, zrębki, brykiet drewna. 

Energia z biomasy 
Na terenie Gminy Prószków uprawy roślin energetycznych prowadzone są w ograniczonym zakresie, 
choć położenie i gospodarka rolna Gminy Prószków stwarzają potencjalne możliwości wykorzystania 
słomy oraz upraw roślin energetycznych.  
Ankietyzacja przeprowadzona w opracowanym dla Gminy Prószków dokumencie pt. „Projekt założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Prószków” -  wykazała, 
że obecnie istnieją dwie duże kotłownie opalane biomasą. Pierwsza zlokalizowana jest w Złotnikach i 
zasila w ciepło zakład produkcji okien i drzwi. Moc zainstalowana kotłowni wynosi 700 kW. 
Wykorzystywanym paliwem są trociny stanowiące odpad z produkcji. Ten sam rodzaj paliwa 
wykorzystywany jest w podobnym zakładzie w Prószkowie, w którym moc kotła na biomasę wynosi  
280 kW 
Gmina Prószków posiada znaczne tereny zalesione (ponad 4 tys. ha). Roczne pozyskanie drewna 
przez Nadleśnictwo Prószków wynosi ok. 79 tys. m3. Dodatkowym źródłem surowca może być 
drewno pozyskiwane przy przycinkach przydrożnych drzew i podczas prac związanych z regulacją 
rzek na obszarach zabudowanych. Sytuacja ta stwarza możliwość do wykorzystania drewna 
i odpadów drzewnych. Dodatkowo, na terenie gminy działa wiele firm stolarskich i obróbki drewna. 
Odpady z ich działalności mogą stanowić dobry surowiec do spalania energetycznego. Należy dążyć 
do zagospodarowania w celach energetycznych i wspierać inicjatywy budowy kotłowni opalanych 
trocinami. Szacuje się, że potencjał techniczny drewna i odpadów drzewnych  
na ternie gminy wynosi ok. 4 GWh/rok. 
Za wykorzystaniem słomy przemawia rolniczy charakter gminy. Grunty orne wynoszą ok. 5,5 tys ha, z 
czego uprawy zbóż 4,5 tys. ha. Słoma na terenie Gminy Prószków jest więc towarem powszechnym i 
łatwo dostępnym. Szacuje się, że istniejący areał zbóż na terenie gminy pozwoliłby na 
wyprodukowanie ciepła w ilości ok. 40,2 GWh/rok. Szczególnie zaleca się stosowanie kotłowni na 
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słomę w dużych gospodarstwach , gdzie istnieją nadwyżki słomy oraz stosowne miejsce na jej 
przechowywanie.  

Energia z wiatru 
Obecnie na terenie Gminy Prószków nie ma działających elektrowni wiatrowych, w studium 
zagospodarowania przestrzennego gminy nie ma terenów przeznaczonych pod fermy wiatrowe.  

Energia wodna 
Na terenie Gminy Prószków nie ma obecnie działających małych elektrowni wodnych. 

9.3. Ochrona przed hałasem  
Zadanie dotyczące budowy ścieżek rowerowych wpłynie w sposób pozytywny na stan środowiska w 
gminie. Należy w odpowiedni sposób wybrać trasy ścieżek rowerowych, aby nie dochodziło do 
niszczenia cennych przyrodniczo terenów.  
Wprowadzenie stref wolnych od ruchu samochodowego wpływie w całości pozytywnie na stan 
środowiska w gminie. 
Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania w sąsiedztwie 
przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu pozwoli to na oddzielenie stref przemysłowych od stref 
zamieszkania, a oprócz tego uporządkowanie przestrzeni miejskiej.  

Planowane inwestycje z zakresu komunikacji drogowej w miejscowościach Złotniki, Winów i Zimnice 
Wielkie nie będą w sposób negatywny oddziaływać na obszar chronione. W/w inwestycje nie będą 
przebiegać przez obszary objęte ochrona. W ramach modernizacji dróg identyfikuje się znaczące 
oddziaływania o charakterze lokalnym, związane z zaburzeniem stosunków wodnych (melioracja, 
budowa systemów odwadniających), przekształceniami powierzchni ziemi oraz hałasem. 
Oddziaływania negatywne pozostają w części rekompensowane przez oddziaływania pozytywne (tj. 
poprawa nawierzchni dróg, która pozwala na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i ograniczenie 
emisji hałasu). Przed podjęciem prac należy sporządzić raport oddziaływania na środowisko i w razie 
konieczności wybrać wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 
Prawidłowe wykonawstwo wszelkich robót budowlanych pozwoli na uniknięcie wielu niepożądanych 
skutków zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.  

9.4. Ochrona przyrody   
Zadanie związane z wzmocnieniem roli rekreacyjnej zieleni, zachowaniem istniejącej zieleni 
urządzonej, ochrona krajobrazu, jak również zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół OKIS 
prowadzić będą do pozytywnego wpływu na przyrodę gminy.  
Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie Gminy Prószków będzie dotyczy głównie prac 
wykonywanych na drzewach, mające na celu poprawę ich zdrowotności, zapewnienie 
bezpieczeństwa w miejscach publicznych i polegająca na wykonywaniu zabiegów jednostkowych i 
interwencyjnych oraz kompleksowej pielęgnacji drzewostanów.  

Gmina nie wyznaczyła terenów, na których prowadzone będą działania zmierzające do zachowania 
istniejących zbiorników wodnych, stały nadzór nad rozwojem uciążliwego przemysłu, rozwoju sieci 
szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo. W związku, 
z tym trudno jest określić przewidywany wpływ wymienionych działań na stan przyrody w gminie.  

Obecnie na terenie Gminy Prószków nie ma działających elektrowni wiatrowych, w studium 
zagospodarowania przestrzennego gminy nie ma terenów przeznaczonych pod fermy wiatrowe.  
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9.5. Gospodarka odpadami 
Wszystkie działania związane z usprawnieniem gospodarki odpadami (selektywna zbiórka, odzysk i 
unieszkodliwianie) mają charakter pozytywny.  

Działania edukacyjne przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o szkodliwości jakie niesie za 
sobą niewłaściwa gospodarka odpadami, o tym, że składowanie odpadów w miejscach do tego 
przeznaczonych źle wpłynie na stan wód i gleby. Akcje informacyjne pokazują jak z korzyścią dla 
środowiska prowadzić segregacja odpadów.  
Jednym z problemów związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy są 
odpady zawierające azbest. Niezbędnym działaniem do realizacji w tym zakresie jest wdrożenie 
mechanizmów finansowych umożliwiających dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i 
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Działania zaproponowane w tym zakresie w 
projekcie Planu wpłyną korzystnie na stan środowiska w gminie. W przypadku braku realizacji w/w 
zadań może nastąpić sytuacja składowania tego rodzaju odpadów w miejscach na ten cel nie 
przeznaczonych – zanieczyszczenie środowiska oraz zagrożenie dla zdrowia ludzi poprzez 
niewłaściwe usuwanie azbestu.  
Na terenie Gminy Prószków nie wdrożono na większą skale zbiórki odpadów niebezpiecznych 
zawartych w strumieniu odpadów komunalnych oraz nie wprowadzono selektywnej zbiórki odpadów 
ulegających biodegradacji ze względu na miejsko- wiejski charakter gminy.  

Gmina Prószków wg zapisów w APGOWO została przyporządkowana do Centralnego Regionu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi z centrum wiodącym w Opolu. Miejscem przeznaczonym pod 
lokalizację zakładu zagospodarowania odpadów jest teren Miejskiego składowiska odpadów w Opolu, 
eksploatowanego przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69. 
Na terenie składowiska znajdują się: niecka mineralna, stacja odzysku materiałów mineralnych wraz z 
kruszarką, system bram służący do segregacji odpadów komunalnych; system rozdziela odpady na 
dwie frakcje: palną i niepalną, niecka odpadów komunalnych – kwatera składowania nr 1, niecka 
odpadów komunalnych – kwatera składowania nr 2, pompownia, zbiornik retencyjny i deszczowy, 
kompostownia pryzmowa, maszyny i urządzenia technologiczne. 
W ramach rozbudowy składowiska przewidziane są następujące inwestycje: bioelektrownia, instalacja 
bio- mechaniczna, magazyn odpadów niebezpiecznych. 
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10. ROZWIĄZANIA MAJ ĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJ Ę PRZYRODNICZĄ 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

10.1. Ochrona wód 
Z uwagi na znaczące oddziaływania w przypadku awarii sieci kanalizacyjnych, wskazana jest stała 
kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie szczegółowych planów 
usuwania skutków awarii. 
Podczas budowy kanalizacji sanitarnej powinny być zastosowane materiały zapewniające szczelność 
rurociągów. Projektowana kanalizacja będzie w całości szczelna dzięki wykorzystaniu do jej budowy 
szczelnych elementów systemowych z tworzyw sztucznych i betonu i odpowiednim połączeniom tych 
elementów. 
Podstawą prawidłowego wykonania odwodnienie terenu jest projekt spełniający przepisy budowlane, 
geologiczne, geologiczno- inżynierskie, a także zasady zgodne z ochroną środowiska.  

10.2. Ochrona powietrza 
Zadania w zakresie ochrony powietrza nie wpłyną w sposób negatywny na stan przyrody w gminie, w 
związku z tym wyznaczanie zadań rekompensujących negatywne oddziaływania jest nieuzasadniona.  
Modernizacja dróg pod kątem zmiany nawierzchni wpłynie na zmniejszenie emisji hałasu i 
zanieczyszczeń do powietrza. Prawidłowe wykonawstwo wszelkich robót budowlanych pozwoli na 
uniknięcie wielu niepożądanych skutków zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.  

10.3. Ochrona przed hałasem 
Ważnym elementem przy budowie nowych dróg i modernizacji już istniejących jest materiał 
wykorzystany przy budowie nawierzchni dróg. Powinna to być nawierzchnia cichobieżna, 
zapobiegająca emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Dodatkowo winien być wykonany system 
zbierający wody opadowe spływające z powierzchni drogi.  
Prawidłowe wykonawstwo wszelkich robót budowlanych pozwoli na uniknięcie wielu niepożądanych 
skutków zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.  

10.4. Ochrona przyrody 
Zadania w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony i zrównoważony rozwój lasów wpłyną w sposób 
pozytywny na stan przyrody w gminie, w związku z tym wyznaczanie zadań rekompensujących 
negatywne oddziaływania jest nieuzasadniona.  

10.5. Racjonalna gospodarka odpadami  

10.5.1. Intensyfikacja działa ń na rzecz selektywnej zbiórki na terenie gminy (w t ym 
rozwój zbiórki odpadów biodegradowalnych) 
Podstawowym elementem poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest 
podniesienie sprawności systemów zbierania odpadów z jednoczesnym zapewnieniem ich odzysku 
i unieszkodliwiania w instalacjach spełniających wymagania ochrony środowiska.  
Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji 
i niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych bardzo korzystnie wpłynie na 
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stan środowiska w gminie. Przyczyni się to do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych 
bezpośrednio na składowiska poprzez poddawanie ich w pierwszej kolejności procesom odzysku. 
Ponadto objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym zbieraniem odpadów wyeliminuje 
zjawisko niekontrolowanego pozbywania się odpadów, przeciwdziałać będzie powstawaniu dzikich 
„wysypisk śmieci”. Jednakże powodzenie tych działań wymaga wdrożenia odpowiednich 
instrumentów finansowych, właściwej kontroli i nadzoru nad jednostkami odpowiedzialnymi za 
realizację tych zadań, a także wykonanie działań zgodnie z określonymi terminami. Nie bez 
znaczenia jest tutaj przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyjno – informacyjnej wśród 
społeczeństwa.  
Wzrost ilości zbieranych odpadów, które można ponownie wykorzystać będzie pozytywnie wpływał na 
ograniczenie degradacji gleb i zasobów leśnych.  

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

W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej zwartej oraz usługowej ustawione powinny być następujące 
pojemniki na: 

• szkło, 
• makulaturę, 
• tworzywa sztuczne. 

 
Na terenach zabudowy rozproszonej, ze względu na większą efektywność, sugeruje się rozdział 
odpadów w systemie workowym („u źródła”). 

Ponadto w punktach wytwarzania znacznych ilości odpadów biodegradowalnych powinno być 
prowadzone ich selektywne zbieranie. 
Zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych: 

• punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (PZON), przyjmujące odpady od indywidualnych 
dostawców nieodpłatnie, 

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

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

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

stosowania przydomowych kompostowników. 

Realizacja zadań powinna korzystnie wpłynąć na stan środowiska i jednocześnie zdrowie ludzi.  

10.5.2. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze s trumienia odpadów 
komunalnych 
Od 2007 r. na terenie gminy Prószków zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się dwa razy do 
roku (wiosną i jesienią) na zasadzie „wystawki”, we wszystkich miejscowościach gminy, w podanych 
do publicznej wiadomości terminach (harmonogramy, ulotki). W ramach wspomnianych zbiórek 
mieszkańcy mają również możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Dane ilościowe, odnośnie odpadów wielkogabarytowych, uzyskano z firm: Remondis Opole Sp. z o.o. 
i ZGKiM w Prószkowie, odbierających w/w odpady z terenu gminy Prószków.     
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10.5.3. Edukacja ekologiczna 
Na terenie gminy Prószków realizowane były następujące działania edukacyjno - informacyjne 
mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami: 

• przeprowadzanie z udziałem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych corocznych akcji: 
„Sprzątanie Świata” oraz „Dnia Ziemi", 

• pogadanki o tematyce ekologicznej w szkołach, 
• zakładanie kółek ekologicznych, 
• rozpropagowanie w szkołach idei selektywnej zbiórki odpadów, poprzez organizowanie 

konkursów ekologicznych, 
• edukacja ekologiczna, dotycząca odpadów niebezpiecznych - wśród mieszkańców gminy 

rozprowadzane są informacje na temat szkodliwości wyrobów azbestowych i konieczności ich 
usunięcia do końca 2032 r. 

10.5.4. Zorganizowanie systemu zbiórki i transportu  odpadów zwierz ęcych z terenów 
podlegaj ących Gminie 
W razie zalegającej padliny na terenach podlegających gminie – Gmina  podejmuje działania, mające 
na celu zorganizowanie zbiórki, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych (koszty 
ponoszone przez gminę i podmioty zbierające odpady). Sprawna zbiórka odpadów zwierzęcych z 
terenów podlegających Gminie wpłynie korzystnie na środowisko.  

10.5.5. Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodz ących ze strumienia odpadów 
komunalnych  
Istotna jest organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych 
ze źródeł rozproszonych odpadów komunalnych, w oparciu o: 

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

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

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

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

 
Zużyte baterie i akumulatory 
Na terenie gminy Prószków zbiórka zużytych baterii odbywa się w ramach współpracy z Organizacją 
Odzysku „REBA” S.A. z Warszawy – specjalne pojemniki wystawione zostały pod koniec 2007 r.              
w placówkach oświatowych (w miejscowościach: Prószków, Zimnice Wielkie oraz Złotniki) oraz                     
w 3 placówkach handlowych w Prószkowie.  

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
Mieszkańcy gminy Prószków mają możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego                              
i elektronicznego (ZSEiE) w ramach wspomnianych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, na 
zasadzie tzw. „wystawki” w podanych do publicznej wiadomości terminach. 
Ponadto ZSEiE przyjmowany jest również nieodpłatnie w biurze handlowym firmy REMONDIS w 
Opolu, przy Alei Przyjaźni 9 oraz w siedzibie ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie. 
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Przeterminowane leki 
Na terenie gminy Prószków nie zorganizowano do tej pory zbiórki przeterminowanych leków od 
ludności. 
 
Przeterminowane pestycydy 
Na terenie gminy Prószków nie ma mogilników zawierających przeterminowane pestycydy. 

Odpady zawierające azbest 
Gmina Prószków nie posiada odrębnego opracowania pn.„Program usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Prószków” (rozdział odnośnie „Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Prószków”, zamieszczony został w „Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Prószków”). Gmina nie sporządziła szczegółowej inwentaryzacji azbestu na terenie gminy, jednakże 
posiada dane dotyczące występowania wyrobów azbestowych na terenie gminy pochodzące 
bezpośrednio ze zgłoszeń od mieszkańców. Stan wyrobów zawierających azbest na dzień 
31.12.2008 r. dla gminy Prószków wynosi: 359,07 Mg płyt azbestowo-cementowych. 
Urząd Miejski w Prószkowie nie planuje w najbliższych latach dofinansowania do usuwania wyrobów 
azbestowych dla osób fizycznych. 

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

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

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

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

− zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku i tym samym wydłużenie czasu jego 
eksploatacji, 

− stworzenie możliwości wykorzystania surowców wtórnych znajdujących się w odpadach 
wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych poprzez zastosowania ich jako 
kruszywa w robotach drogowych, inżynieryjnych itp.  

11. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE 
Realizacja ustaleń Program Ochrony Środowiska i 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 ROZWI ĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ 
ZAPROPONOWANYCH W PROGRAMIE OCHRONY 
ŚRODOWISKA I PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI 

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

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania zaproponowanego w Aktualizacji Planu Gospodarki 
Odpadami systemu gospodarki odpadami jest zachowanie określonych terminów realizacji przyjętych 
zadań, dostępność środków finansowych i brak protestów mieszkańców.  
W przypadku zaproponowanych działań, wpływających korzystnie na środowisko, zaproponowanie 
rozwiązań alternatywnych jest nieuzasadnione.  

13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD 
ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIE Ń 
PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OHRONY ŚRODOWISKA I 
PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ CZ ĘSTOTLIWOŚCI 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. 
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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 oraz wystarczający. Niemniej jego jakość zależeć będzie od rzetelności 
dostarczania danych do bazy wojewódzkiej przez wszystkie podmioty gospodarujące odpadami. 
 

14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

14.1. Program Ochrony Środowiska Gminy Prószków 
� Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Prószków jest zgodny ze strategicznym 

dokumentem Unii Europejskiej –priorytetami VI Wspólnotowego Programu Działań w Zakresie 
Środowiska Naturalnego. Program Ochrony Środowiska uwzględnia również zapisy 
podstawowych, krajowych dokumentów strategicznych: Polityki Ekologicznej Państwa, 
Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.  

� Program 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 horyzoncie, dla którego opracowano Program 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 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 Program Ochrony Środowiska może stać się skutecznym 
narzędziem koordynacji działań na rzecz wdrożenia rozwoju zrównoważonego w regionie. 
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� Program Ochrony Środowiska w odniesieniu do ekosystemów leśnych, rolnych, wodnych 
i zurbanizowanych oraz podstawowych komponentów środowiska charakteryzuje się 
zdecydowaną przewagą korzystnych skutków środowiskowych.  

14.2. Plan Gospodarki Odpadami Gminy Prószków 
� 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. 

� Uzyskanie zamierzonych efektów gospodarczych i ekologicznych przez planowane zakłady 
zagospodarowania odpadów uzależnione jest głównie od rozbudowy linii segregacji 
i przekształcania odpadów w instalacje umożliwiające produkcję kompostu oraz paliwa 
alternatywnego jako produktu handlowego, o parametrach użytkowych potwierdzonych 
atestem jakości. 

� Rozwiązania przewidywane w aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Lubsza można 
uznać za przyjazne środowisku, nie generujące nieodwracalnych negatywnych oddziaływań 
transgranicznych. 

� Brak kontynuacji działań określonych w Planie Gospodarki Odpadami Gminy Prószków na lata 
2005- 2015 (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 Gminy Prószków” jest art. 46 ust. 2 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. z 
2008 Nr 199 poz. 1227).  
Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania 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 Programie Ochrony Środowiska i Planie 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), 
- Powiatowym Programie Ochrony Środowiska, 
- Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010), 
- Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami. 
 
Ocena stanu środowiska na terenie gminy pozwoliła wskazać następujące problemy ochrony 
środowiska:  

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

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

 
Wskazane problemy środowiskowe na terenie gminy znajdują rozwiązanie w ramach 
zaproponowanych w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami zadań do 
realizacji.  
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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 Programie Ochrony Środowiska na środowisko 
zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Pozytywne potencjalne oddziaływanie mogą mieć 
przedsięwzięcia w ramach priorytetu:  
- zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,  
- zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc 

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

kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. 
 
Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą 
realizacji inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.:  
- nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje drogowe),  
- nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe), 
- pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg),  
- podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe),  
- przerwanie szlaków migracji (np. inwestycje drogowe).  
 
Realizacja zadań nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko.  
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko 
i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, których 
oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, aby 
wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.  
W przypadku, gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów 
w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie mieszkańców.  
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich 
realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów 
środowiskowych.  
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