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1 Wprowadzenie  
 
 
1.1 Podstawa prawna opracowania 
 

Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” organ 
wykonawczy gminy zobowiązany jest do opracowania gminnego programu ochrony 
środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w celu zrealizowania polityki ekologicznej 
państwa określonej w art. 14 niniejszej ustawy.  

W związku z powyższym w dniu 16 marca 2004 roku zawarto umowę pomiędzy Gminą 
Prószków, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Prószków, panią Różę Malik a firmą 
ATMOTERM S.A z siedzibą w Opolu, reprezentowaną przez wiceprezesa, Lesława 
Adamczyka i wiceprezesa, Marka Krzemińskiego na wykonanie programu ochrony 
środowiska dla gminy Prószków na lata 2004-2015 oraz gminnego planu gospodarki 
odpadami. 

Podwykonawcą przedmiotu umowy jest firma ATMOTERM-EKOURBIS Sp. z o. o. z 
siedzibą w Częstochowie, reprezentowaną przez prezesa zarządu Bogdana Knopa.  

Zamówienie obejmowało wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Prószków wraz z Planem Gospodarki Odpadami. 

 
Przy opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków 

uwzględniono następujące opracowania: 
♦ „Prawo Ochrony Środowiska”, wyznaczające cele polityki ekologicznej państwa, z 

którymi muszą współgrać cele programu ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim, 
powiatowym i gminnym. 

♦ Program Wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 –2010, 
która ustala cele do osiągnięcia (krótkookresowe do 2002 r. i średniookresowe do 2010 r.) 
oraz narzędzia i instrumenty realizacyjne, jak również precyzuje sposoby osiągania celów 
polityki ekologicznej w formie pakietów zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. 

♦ „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy 
na lata 2007 -2010”, której głównym założeniem jest zachowanie równowagi pomiędzy 
aspektem rozwoju kraju i celami ochrony środowiska poprzez: 
- zmianę modeli produkcji i konsumpcji; 
- zmniejszenie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki; 
- stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania; 
- w dalszej kolejności oczyszczanie gazów odlotowych, ścieków, unieszkodliwianie 

odpadów itp. 
♦ „Wytyczne Sporządzania Programów Ochrony Środowiska Na Szczeblu 

Regionalnym i Lokalnym”. Według tego dokumentu program ochrony środowiska na 
szczeblu gminy powinien zawierać dwa podstawowe elementy: 
- zadania własne gminy, czyli te finansowane w całości lub częściowo ze środków 

gminnych; 
- zadania koordynowane, czyli te finansowane ze środków przedsiębiorstw i ze środków 

zewnętrznych (podlegających bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim lub 
centralnym); 

♦ „Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego”, wyznaczający cele 
dla całego województwa,  które należy uwzględnić przy precyzowaniu celów na szczeblu 
gminnym. 
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♦ „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego -”, który wyznacza 
szczegółowe wytyczne do sporządzenia programów gminnych. 

 
 
1.1.1 Najważniejsze obowiązujące przepisy prawne z zakresu 

ochrony środowiska (stan prawny na sierpień 2004 r.) 
 
 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, 

poz.627 z późn. zmianami). 
2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska , 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 r., Nr 100, poz. 1085 z 
późniejszymi zmianami).  

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach  (Dz. U. 2001r , Nr 62, poz.628 z późn. 
zmianami). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) 
5. Ustawa  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 

(Dz.U. 1996r., Nr 132, poz.622 z późn. zmianami). 
6. Ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. 2001r., Nr 63, 
poz.639 z późn. zmianami). 

7. Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001r., 
Nr 63, poz.638 z późn. zmianami). 

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2003r., Nr 80, poz.717 ). 

9. Ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne. (Dz.U.2001r., Nr 115, poz.1229, z 
późniejszymi zmianami). 

10. Ustawa z dnia 28 września 1991 r - O lasach. (Dz.U.1991r . Nr 101, poz. 444 z 
późniejszymi zmianami). 

11. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (D.Z.U z 2004 r. Nr 11, poz. 94) 
12. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U.1995r., Nr 147, poz. 713 

z późniejszymi zmianami). 
13. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 1994 r. Nr 27, poz. 

96, z późniejszymi zmianami). 
14. Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach 

ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2003, Nr.199, poz. 1934). 
15. Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę 

ozonową (Dz. U. 2001, Nr 56, poz. 497). 
16. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001, Nr 72, poz. 747, z późniejszymi zmianami). 
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji. (Dz.U. 2003, Nr 163, poz. 1584). 
18. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r.  w sprawie dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych 
substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów 
niektórych substancji (Dz. U. 2002r., Nr 87, poz. 796). 

19. Rozporządzenie Ministra Ochrony  Środowiska, Zasobów naturalnych leśnictwa z dnia 29 
lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2004r., 
Nr 178, poz. 1841). 
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20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie progowych 
poziomów hałasu w środowisku,. (Dz. U. 2002 r., Nr 8, poz. 81). 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2003, Nr 1, poz.12). 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 2004, Nr 283, poz. 2842). 

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2001, Nr 112, poz.1206). 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich 
własne potrzeby (Dz. U. 2002, Nr 74, poz. 686). 

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2001, Nr 152, 
poz.1736). 

26. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 29 stycznia 2001r w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. 2001, Nr 152, poz. 1737). 

27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których 
dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. 2002, Nr 18, poz. 176, zm. Dz. U. 
2003, Nr 192, poz. 1877 oraz Dz. U. 2004, Nr 25, poz. 221). 

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, 
przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobu ich 
prezentacji (Dz.U. Nr 59, poz. 529 z 2003 roku). 

29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2002, Nr 203, 
poz. 1718). 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2002, Nr 129, poz. 1108). 

31. Rozporządzenie ministra ochrony Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz., 2002, Nr 165, poz. 1359). 

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (D.Z. U. Nr 192, poz. 1882, 1883); 

33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 
2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 

34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko 
występujących gatunków roślin objętych ochroną. 

35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 w sprawie dopuszczalnych mas 
substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (DZ.U. 2004, Nr 
180, poz. 1867) 

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
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substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. 2004, Nr 168, 
poz.17630; 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla 
prezentowania stanu wód powierzchniowych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz 
sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. 

38. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 
r. w sprawie dopuszczenia w 2004 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do 
wprowadzania na polski obszar celny (Dz. U. Nr 10, poz. 83) 

39. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 
2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) 

40. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru 
sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, 
osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych (Dz. U. Nr 232, poz. 2342) 

41. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 
r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 230, poz. 2297) 

42. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w 
skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła [ Dz. U. 2004 r, nr 267, poz. 2657]  

43. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w 
odnawialnych źródłach energii [ Dz. U. 2004 r. nr 267, poz. 2656] 

 

 
 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 
 

8



„Program ochrony środowiska dla Gminy Prószków na lata 2004-2015” 
 

 
1.2 Cel i zakres opracowania 

 
Głównym celem programu ochrony środowiska jest wyznaczenie konkretnych zadań 

środowiskowych w zależności od specyfiki i potrzeb gminy, które pozwolą zachować 
harmonię pomiędzy koniecznością gospodarczego rozwoju gminy i wymogami ochrony 
środowiska. Cel  ten jest również nadrzędnym celem Wojewódzkiego Programu Ochrony 
Środowiska, do którego programy gminne powinny się odnosić. Zadania wyznaczone w 
ramach programu mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, efektywne 
zarządzanie środowiskiem, racjonalne użytkowanie zasobami naturalnymi, jak również 
wyznaczenie warunków do wdrożenia zasad obowiązujących w tym zakresie w prawie Unii 
Europejskiej. Cele te zostaną osiągnięte przy ścisłej współpracy wszystkich mieszkańców 
gminy w zakresie gospodarki komunalnej, polityki transportowej, rolnej, społecznej i 
oświatowej. 
 

Gminny Program Ochrony Środowiska ma ponadto na celu: 
♦ Wyznaczenie celów polityki ekologicznej na terenie gminy w podziale na cele 

krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe; 
♦ Wyznaczenie priorytetów ekologicznych; 
♦ Określenie harmonogramu realizacji zadań proekologicznych dla gminy wraz z nakładami 

na realizacje tych zadań; 
 

Wszystkie zaplanowane cele, priorytety, zadania i środki finansowe muszą zostać 
określone dla każdego z obszarów ochrony środowiska, którymi zajmuje się gmina, a 
mianowicie: 
♦ Gospodarki odpadami 
♦ Stosunków wodnych i jakości wód 
♦ Jakości powietrza 
♦ Ochrony gleb 
♦ Ochrony przyrody, wraz z różnorodnością biologiczną i krajobrazową. 
 

 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków powstał w oparciu o schemat 

dokumentu Polityki Ekologicznej i składa się z następujących rozdziałów: 
 
- Rozdział 1. Wprowadzenie. Rozdział ten obejmuje podstawę prawną 

dokumentu, cel opracowania i zastosowaną metodykę prac nad programem oraz 
ogólną charakterystykę gminy Prószków. 

- Rozdział 2. Założenia wyjściowe programu. Rozdział ten obejmuje 
uwarunkowania wynikające z bazowych dokumentów, do których odnosi się Program: 
Polityki Ekologicznej Państwa, Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Opolskiego oraz Strategii rozwoju gminy Prószków. 

- Rozdział 3. Stan aktualny środowiska. Rozdział ten obejmuje opis 
aktualnego stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Prószków w podziale na 
poszczególne składniki środowiska  w oparciu o opracowanie: „Stan środowiska w 
województwie opolskim w 2002 roku „ i udostępnione materiały źródłowe. 
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- Rozdział 4.  Strategia rozwoju gminy w aspekcie ochrony 
środowiska. Rozdział ten obejmuje opis proponowanej strategii rozwoju gminy w 
aspekcie ochrony środowiska z określeniem celów długoterminowych do 2015 r, 
celów krótkoterminowych do roku 2008 wraz z koniecznymi do realizacji tych celów 
zadaniami na okres 2004-2008. 

- Rozdział 5. Wyznaczenie priorytetów ekologicznych. W 
rozdziale tym opisano główne priorytety ekologiczne dla Gminy Prószków wraz z 
planem operacyjnym na lata 2004-2008, który zawiera zadania środowiskowe oraz 
terminy ich realizacji, szacunkowe koszty i sposoby ich finansowania. 

- Rozdział 6. Analiza finansowo-ekonomiczna gminy. W rozdziale 
zamieszczono analizę finansowo-ekonomiczną gminy Prószków. 

- Rozdział 7. Kontrola i monitoring Programu Ochrony 
Środowiska. Rozdział obejmuje opis mierników realizacji przyjętej polityki 
ekologicznej, które umożliwią monitorowanie stopnia osiągnięcia założonych celów. 

 
 
1.3 Metodyka prac nad programem 
 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków podobnie jak program na szczeblu 
wojewódzkim został opracowany na zasadzie otwartego planowania, czyli we współpracy z 
przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, instytucji naukowo – badawczych, 
pozarządowych organizacji ekologicznych oraz z podmiotami gospodarczymi działającymi na 
terenie gminy. 

Podczas przygotowania programu wykorzystano dokumenty udostępnione przez władze 
gminne takie jak: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Prószków”, „Walory przyrodnicze gminy Prószków”, „Strategia rozwoju gminy 
Prószków” i inne. 

W trakcie prac nad programem powstał pomysł zorganizowania konsultacji społecznych 
wśród mieszkańców gminy. Jednak ze względu na brak zainteresowania tego typu 
przedsięwzięciem konsultacje nie odbyły się. Do podstawowych podmiotów gospodarczych 
działających na terenie gminy rozesłano ankietę dotyczącą Wizji Przyszłości Gminy. Żadna 
ankieta jednak nie została zwrócona do Urzędu Gminy.  

Propozycje zasygnalizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Prószkowie 
uwzględniono w strategii ochrony środowiska (rozdział 4). Posłużyły one jako podstawa 
stworzenia katalogu celów długoterminowych i krótkoterminowych, z których następnie 
wybrano zadania do zrealizowania na najbliższe lata (rozdział 5.3 – Plan operacyjny na lata 
2004-2008). Katalog celów długoterminowych i krótkoterminowych stanowi zadania ważne 
dla gminy i jej mieszkańców, których realizacja często nie leży w kompetencji gminy. Dzielą 
się one na zadania własne gminy (W), stanowiące przedsięwzięcia finansowane w całości lub 
częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy oraz na zadania koordynowane (K), w 
zakres których wchodzą zadania proekologiczne pozostałe, finansowane ze środków 
przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych będących w dyspozycji organów i instytucji 
szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego. 
 
 
1.4 Ogólna charakterystyka gminy Prószków 
 

Gmina Prószków znajduje się w środkowej części województwa opolskiego, w 
bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka wojewódzkiego – Opole. Od zachodu gmina graniczy z 
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gminą Komprachcice oraz Tułowice. Natomiast od południa z gminą Korfantów, Biała, 
Strzeleczki, Krapkowice i od wschodu z gminą Tarnów Opolski i rzeką Odrą. Miasto 
Prószków (siedziba gminy) leży ok. 13 km od miasta wojewódzkiego – Opola. W skład 
gminy wchodzi 15 jednostek osadniczych (sołectwa): Boguszyce, Chrząszczyce, Chrzowice, 
Folwark, Górki, Jaśkowice, Ligota Prószkowska, Nowa Kuźnia, Prószków, Przysiecz, 
Winów, Zimnice Małe, Źlinice, Zimnice Wielkie, Złotniki. Siedzibą administracji 
samorządowej jest miasto Prószków. Powierzchnia gminy wynosi 12058,45 ha. 
 

 
Rysunek 1. Mapa administracyjna powiatu opolskiego1 

 
Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Miejskiego w Prószkowie gminę zamieszkuje 

9667 osób, w tym 5128 kobiet i 4639 mężczyzn. 
Podstawową rolę w rozwoju przestrzennym gminy w przyszłości odegrają przede 

wszystkim procesy demograficzne takie jak: spadek liczby ludności, obniżenie liczby urodzin, 
wzrost liczby zgonów, oraz wzrost gospodarczy gminy (rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury społecznej i technicznej). Istotnym, niekorzystnym 
zjawiskiem w gminie jest wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym oraz tendencja 
malejąca liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym. Procesy starzenia się ludności 
skutkują wzrostem wydatków z budżetu gminy na zapewnienie opieki zdrowotnej i społecznej 
osobom starszym, natomiast zmniejszenie się grupy przedprodukcyjnej pociąga za sobą 
konieczność ciągłej reorganizacji placówek oświatowych utrzymywanych z budżetu gminy. 
Tabela 1. Liczba ludności według wieku 

Kategorie Kobiety Mężczyźni Ogółem 
Wiek przedprodukcyjny 893 975 1868 
Wiek produkcyjny 3099 3075 6174 
Wiek poprodukcyjny 1136 489 1625 
RAZEM 5128 4539 9667 
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Rysunek 2. Liczba ludności według wieku  
 
Podstawową funkcją gminy Prószków jest rolnictwo. Z pracy w rolnictwie utrzymuje 

się ponad 39 % ogółu ludności. Dodatkową funkcją gminy jest mieszkalnictwo związane z 
położeniem gminy w pobliżu wielofunkcyjnego ośrodka jakim jest Opole, gdzie mieszkańcy 
gminy dojeżdżają do pracy ze względu na większy rynek. Funkcja mieszkaniowa dominuje w 
jednostkach wiejskich zlokalizowanych w sąsiedztwie miasta Opola (Winów i Górki). 
 
Rolnictwo  

 
 Gmina Prószków ma charakter rolniczy o średnio dobrych możliwościach produkcji 

rolnej (wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy wynosi 76,2). 
Podstawową rośliną uprawną z uwagi na średnią jakość gleb jest pszenica oraz jęczmień i 
mieszanki zbożowe. W produkcji zwierzęcej na pierwszym miejscu występuje hodowla 
trzody (lochy, krowy mleczne). Na terenie gminy znajduje się również ferma drobiu 
produkująca w 5-6 cyklach rocznie około 480 tys. sztuk drobiu rzeźnego w oparciu o paszę 
pochodzącą z upraw własnego areału rolnego. 

 
Tabela 2. Ludność w gospodarstwach domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego (działki rolnej) 
według płci, grup wieku oraz powierzchni użytków rolnych.2 

Powierzchnia użytków rolnych Grupy wieku Ogółem 

Do 1 haa 1-2 ha 2-5 5-10 10-20 20 ha i 
więcej 

Ogółem 4352 1681 677 698 487 527 282 
Mężczyźni 2128 803 327 337 252 259 150 

Kobiety 2224 878 350 361 235 268 132 
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Tabela 3.Struktura użytkowania ziemi w gminie (dane udostępnione przez Urząd Miejski w Prószkowie) 

 
Wyszczególnienie Powierzchnia 

Grunty orne 5169,892
Łąki 1241,361
Pastwiska 71,7935
Grunty zadrzewione i 
zakrzewione 

26,7745

Lasy i zadrzewienie 26,7745
Sady 108,2405
Tereny różne 330,8992
Nieużytki  30,4037
Drogi 347,6685
Tereny zabudowane 
mieszkalne  

258,3406

Tereny przemysłowe 21,9804
Tereny zamieszkane inne  23,7905
Tereny niezabudowane  53,7739
Tereny zieleni 29,36171
Wody płynące 107,1099
Rowy 54,0329
Lasy i grunty leśne 4060,898
Wody stojące 49,404
Użytki kopalne 64,2922
Inne tereny komunikacyjne 0,07
Suma 12058,45

 
 
 W gminie występuje większe, w porównaniu ze średnią wojewódzką nasilenie udziału 
sadów i łąk w użytkach rolnych co wpływa na wzrost bioróżnorodności agrocenoz. Atutem 
gminy jest duża jej lesistość i względnie duży udział łąk w użytkach rolnych. 

Gmina Prószków cechuje się bardzo zróżnicowaną jakością gleb co skutkuje 
zróżnicowaną możliwością intensyfikacji rolnictwa, a co za tym idzie zróżnicowanym 
potencjalnym zagrożeniem rolnictwa dla środowiska. 
 

 

Ocena potrzeb mieszkaniowych  
 

 N terenie gminy sytuacja mieszkaniowa jest dobra – nie ma problemów z terenami pod 
zabudowę, jak również problemu nie stanowi wyposażenie zabudowy mieszkaniowej w 
niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej (sieci wodociągowe i kanalizacyjne są cały 
czas rozbudowywane). Jedyny kłopot stanowi brak mieszkań socjalnych i komunalnych. 
Dlatego działania samorządu lokalnego powinny iść w kierunku zabezpieczenia potrzeb 
mieszkaniowych najuboższych mieszkańców gminy. 

Komunikacja drogowa 
 

Przez terytorium gminy przebiegają drogi ważne z uwagi na powiązania z innymi 
jednostkami gminnymi i ośrodkami administracyjno-kulturalnymi i gospodarczymi. Do dróg 
tych należą: 

♦ Droga krajowa nr 45 relacji Opole – Racibórz – granica państwa z Czechami; 
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♦ Droga wojewódzka nr 414 relacji Opole – Lubsza; 
♦ Droga wojewódzka Nr 415 Zimnice Wielkie – Krapkowice; 
♦ Droga wojewódzka Nr 429 Zimnice Małe – Komprachcice; 
♦ Droga wojewódzka Nr 413 Ligota Prószkowska – Jaśkowice; 
♦ Droga powiatowa nr 1754 Prószków – Jaśkowice; 
♦ 18 ciągów dróg gminnych. 

 
Długość dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych położonych na terenie gminy 

Prószków oraz dróg gminnych wynosi 99 km w tym 64 km o powierzchni ulepszonej.3 
Ze względu na zły stan nawierzchni, brak chodników na terenach zurbanizowanych oraz 

nie zachowanie odpowiednich parametrów technicznych warunki komunikacyjne na terenie 
gminy są niezadowalające. 

Komunikacja publiczna na terenie gminy odbywa się głównie za pośrednictwem 
Państwowej Komunikacji Samochodowej, których bazy docelowe zlokalizowane są w Opolu 
i w Prudniku. Obsługa w zakresie częstotliwości kursów i rozmieszczenia przystanków jest 
dobra (wszystkie wsie zostały wyposażone w kryte przystanki autobusowe), wymaga jednak 
przeprowadzenia okresowo analizy w kierunku likwidacji ewentualnych niedomogów.  

Przez południową cześć gminy przebiega również autostrada A-4 Zgorzelec – Medyka, 
prowadząca ruch transportowy z zachodu na wschód i ze wschodu na zachód do Europy. 
 

ł

                                                          

Dzia alność gospodarcza 
  

Gmina Prószków jest gminą typowo rolniczą, mimo to działalność gospodarcza w 
sferze produkcyjnej i usługowej jest dobrze rozwinięta. Działalność gospodarczą na 
rozpatrywanym terenie prowadzą przedsiębiorcy w zakresie usług ogólnobudowlanych 
(projektowanie, nadzór budowlany, wykonywanie ciężkich prac po drobne naprawy – 
zatrudnienie sezonowe), w zakresie instalowania elektrycznego i instalacji sanitarnej oraz 
centralnego ogrzewania. 

Gmina Prószków charakteryzuje się średnim stopniem zainwestowania. Miasto 
Prószków ma charakter ośrodka miejskiego ze względu na fakt, że budownictwo 
mieszkaniowe, usługowe, drobnego przemysłu rozwijało się wokół rynku.  

Działalność inwestycyjną na terenie gminy prowadzą: 
♦ Kopalnia eksploatacji margla i wapienia w Folwarku wydobywająca surowiec na 

potrzeby produkcji cementu dla cementowni „Górażdże”. 
♦ Spółdzielnia Usług Rolniczych w Prószkowie; 
♦ Rolnicza Spółdzielnia produkcyjna w Boguszycach; 
♦ Zakłady gastronomiczne; 

 
 

Na terenie gminy w bardzo dobrym stopniu rozwinęły się usługi stolarskie 
specjalizujące się w produkcji mebli, stolarki okiennej i drzwiowej oraz usługi samochodowe, 
blacharstwo, lakiernictwo, naprawa sprzętu radiotelewizyjnego, usługi geodezyjne, 
geologiczne, ślusarskie, szewskie, kominiarskie, szklarskie, wykonania szyldów, aranżacji 
wnętrz, pośrednictwa pracy, usługi szkoleniowe, kursów, tłumaczy, ogrodnicze, piekarnicze 
oraz transport drogowy. Dodatkowo do ważniejszych firm świadczących usługi należą firmy 
transportu ciężarowego. W ostatnich latach wyraźnie nastąpił rozwój małych i średnich 
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przedsiębiorstw ,w związku z czym należy wspierać wszelkie działania przedsiębiorców w 
pozyskiwaniu środków na rozwój ich firm, które staną się miejscem zatrudnienia dla wielu 
mieszkańców gminy. 

Największym zakładem działającym na terenie gminy jest kopalnia margla i wapienia w 
Folwarku wydobywająca surowiec na potrzeby produkcji cementu dla cementowni 
„Górażdże”. 

 Gmina Prószków rozwija się również pod kątem agroturystyki prowadzonej przez 
rolników. Ta forma wypoczynku umożliwi zatrudnienie nowych osób obniżając wskaźnik 
bezrobocia w gminie, a jednocześnie umożliwi dalszy rozwój regionu z nastawieniem na 
wzrost znaczenia usług turystycznych (powstawanie nowych firm: mała gastronomia, 
stadniny koni, wypożyczalnie sprzętu turystycznego). Rozwojowi agroturystyki sprzyja 
atrakcyjne położenie gminy, piękny krajobraz, wiele ciekawych pod względem 
przyrodniczym i kulturowym miejsc (rezerwaty przyrody, gdzie występują rzadkie okazy 
roślinne, pomniki przyrody, park przyzamkowy w Prószkowie czy park Arboretum w 
Pomologii). 
Na terenie gminy Prószków do ewidencji działalności gospodarczej wpisana  jest następująca 
ilość podmiotów gospodarczych w podziale na poszczególne sektory: 
- Sklepy spożywcze i zakłady gastronomiczne - 45 przedsiębiorców; 
-  Sklepy przemysłowe i inne – 82 przedsiębiorców; 
- usługi w zakresie doradztwa, ubezpieczeń i podatków – 38; 
- usługi transportowe – 28; 
- usługi fryzjerskie –12; 
- usługi medyczne – 13; 
- usługi stolarskie – 22; 
- usługi budowlane – 134; 
- usługi w zakresie mechaniki pojazdowej – 32; 
- usługi w zakresie przetwórstwa mięsnego i ubój – 5; 
- usługi geodezyjne – 5; 
- inne usługi – 44; 
- usługi leśne – 5; 
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2 Założenia wyjściowe programu ochrony środowiska 
 

Założenia wyjściowe programu opierają się zarówno na uwarunkowaniach 
wynikających z polityki ekologicznej państwa określonej w dokumentach: „Polityka 
ekologiczna Państwa na lata 2003 –2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 
2010”, „Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010”, jak 
również na uwarunkowaniach wynikających z „Programu Ochrony Środowiska dla 
Województwa Opolskiego”, który wyznacza cele i zadania w zakresie zrównoważonego 
rozwoju na szczeblu wojewódzkim oraz „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Opolskiego”, który zawiera wytyczne do sporządzenia programów ochrony środowiska dla 
poszczególnych gmin. Istotną dla Programu jest również „Strategia rozwoju gminy 
Prószków”, która wyznacza określone sposoby działania, dzięki którym dokona się w 
przyszłości transformacja sytuacji obecnej w gminie nad projektowaną. Strategia gminy 
opisuje organizacyjno – finansowy proces dochodzenia do założonych celów. 

 
 

2.1 Uwarunkowania wynikające z polityki ekologicznej państwa 
 

Program ochrony środowiska na szczeblu gminnym powinien odzwierciedlać 
podstawowe zasady polityki ekologicznej państwa leżące u podstaw polityki ochrony 
środowiska obowiązującej w Unii Europejskiej. Podstawowym celem polityki ekologicznej 
państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju, która polega na zachowaniu równowagi 
pomiędzy aspektami gospodarczego i społecznego rozwoju kraju a wymogami ochrony 
środowiska. Osiągnięcie wyżej postawionego celu uzależnione jest od zmiany modelu 
produkcji i konsumpcji, zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności i 
energochłonności gospodarki, zastosowania najlepszych dostępnych technik i dobrych 
praktyk gospodarowania. Aby cele polityki ekologicznej państwa mogły być realizowane 
konieczne jest wprowadzenie do polityk sektorowych aspektów ekologicznych we wszystkich 
dziedzinach gospodarowania, jak również do strategii i programów rozwoju na szczeblu 
powiatowym i gminnym. 

Opracowany na szczeblu gminnym program ochrony środowiska powinien oprócz 
zasady zrównoważonego rozwoju odzwierciedlać zasady, które leżą u podstaw polityki 
ekologicznej państwa i Unii Europejskiej. Do zasad tych należą: 

• Zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego; 
• Zasada przezorności nakazująca rozwiązywanie problemów natury ekologicznej w 

przypadku zaistnienia takiego prawdopodobieństwa; 
• Zasada uspołeczniania polityki ekologicznej nakazująca stworzenie warunków do 

udziału obywateli w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju; 
• Zasada „zanieczyszczający płaci”, która nakłada bezwzględną odpowiedzialność, 

również materialną, za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń dla 
środowiska na ich sprawcę. 

• Zasada prewencji zakładająca, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla 
środowiska naturalnego musi być podejmowane na etapie planowania przedsięwzięć 
mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. 

• Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej podczas wyboru 
planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ochrony 
środowiska 
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Realizacja polityki ekologicznej państwa wiąże się przede wszystkim z respektowaniem 

zasady zrównoważonego rozwoju oraz stosowaniem dobrych praktyk gospodarowania w 
strategiach i politykach sektorowych: w energetyce, przemyśle, transporcie, gospodarce 
komunalnej, budownictwie, rolnictwie, leśnictwie i turystyce.  

Program Ochrony Środowiska dla gminy Prószków uwzględnia podstawowe założenia 
polityki ekologicznej państwa zarówno w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i 
racjonalnego użytkowania zasobów przyrody jaki i zrównoważonego wykorzystania 
surowców, materiałów, wody i energii oraz poprawy jakości powietrza i bezpieczeństwa 
ekologicznego. Poniżej zestawiono główne założenia polityki ekologicznej państwa i 
odpowiadające im założenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 
2004-2015. 

 
1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania 

zasobów przyrody 
 

Polityka ekologiczna państwa Program Ochrony Środowiska dla 
gminy Prószków na lata 2004-2015. 

1. Wzrost lesistości w Polsce o 30% do 2020r., w 
perspektywie o 33% do 2050r 

 

1.1. Prowadzenie bieżących prac zalesieniowych na terenie 
gminy oraz w obszarze Borów Niemodlińskich 

1.2. Prowadzenie zabiegów renaturalizujących lasy łęgowe i 
olsy w dolinach rzek (zwłaszcza Odry)  

2. Ochrona terenów wodno-błotnych 
 

2.1 Przeciwdziałania dewastacjom zbiorników wodnych 
i starorzeczy (zasypywanie, zaśmiecanie, zrzucanie 
gnojowicy itp.) 

2.2 Zachowanie wielkoprzestrzennych kompleksów 
podmokłych łąk w krajobrazie dolin rzecznych, 
poprzez ograniczenie ich zagospodarowania, 
fragmentacji, osuszaniu oraz eutrofizacji. 

3. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
utrzymanie lub przywrócenie do właściwego stanu 
różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz 
zwiększenie powierzchni obszarów chronionych do 
poziomu 1/3 terytorium Polski 

 

3.1 Stworzenie podstaw monitoringu i biomonitoringu 
ekosystemów leśnych (Bory Niemodlińskie) oraz 
łąkowo – murawowych i wodnych (dolina Odry) 

3.2 Objęcie ochroną w formie użytków ekologicznych 
lub zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 
najcenniejszych ekosystemów naturalnych i 
półnaturalnych łąk i torfowisk w okolicach Winowa, 
Ligoty Prószkowskiej, Nowej Kuźni, Boguszyc oraz 
wzdłuż doliny Prószkówki, a także wszystkich ostoi 
faunistycznych na terenie gminy. 

3.3 Ochrona starodrzewów, w tym istniejących okazów 
pomnikowych drzew, a także proponowanie nowych 
pomników przyrody. 

3.4 Podejmowanie prób reintrodukcji wymarłych w 
gminie i regionie gatunków, jak na przykład żółwia 
błotnego lub drapieżnych ptaków (na przykład orlika 
krzykliwego). 

3.5 Przeciwdziałanie dewastacjom zbiorników wodnych 
i starorzeczy (zasypywanie, zaśmiecanie, zrzucanie 
gnojowicy itp.). 

3.6 Przeciwdziałanie monotypizacji agrocenoz poprzez 
ochronę śródpolnych i przydrożnych zadrzewień, 
zarośli krzewów oraz oczek wodnych, a także 
zaniechania koszenia lub wypalania trzcinowisk w 
strefie przybrzeżnej stawów. 

3.7 Prowadzenie zabiegów renaturalizujących lasy 
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łęgowe i olsy w dolinach rzek (zwłaszcza Odry). 
3.8 Wyznaczanie i renaturalizacja stref buforowych 

otaczających cenne przyrodniczo obszary węzłowe 
(ostoje i refugia), a także towarzyszących głównym 
korytarzom ekologicznym. 

3.9 Wzbogacanie zasobów biologicznych doliny 
Prószkówki i jego dopływów, jako korytarza 
ekologicznego łączącego ekosystemy Borów 
Niemodlińskich z obszarami zieleni miejskiej Opola.

3.10 Ograniczenie (lub zakaz) inwestowania w obszarach 
cennych przyrodniczo (węzłów - ostoi) oraz 
łączących je korytarzy ekologicznych, 
przeciwdziałające ograniczaniu ich drożności. 

4. Poprawa czystości wód powierzchniowych: 
płynących, stojących i morskich 

 

4.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej  

4.2 Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy 
wraz z urządzeniami doczyszczającymi.  

4.3 Wprowadzenie skutecznej ochrony obudowy 
biologicznej cieków i zbiorników wodnych przed 
zabudową poprzez m in. zachowanie istniejących 
korytarzy ekologicznych. 

4.4 Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w 
celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych 
przez związki biogenne. 

4.5 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, jeżeli 
przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

4.6 Intensyfikacja kontroli szamb. 
4.7 Wprowadzenie skutecznego monitoringu 

wykorzystania sieci wodociągowej. 
4.8 Przestrzeganie zasad poboru wód podziemnych 

zgodnie z zapisami pozwoleń wodno - prawnych 
5. Ochrona zasobów gleb użytkowanych przyrodniczo  

przed ich wyłączeniem z tego użytkowania, ochrona 
gleb przed erozją, dewastacją fizyczną i 
zanieczyszczeniem chemicznym; 
- Rekultywacja gleb zdegradowanych  
- Utrzymanie lub przywrócenie na terenach 

rolniczych jakości gleb odpowiedniej do 
zdrowej produkcji roślinnej.   

5.1 Objęcie ochroną gleb wysokiej klasy i pochodzenia 
organicznego przed wykorzystaniem na cele 
nierolnicze. 

5.2 Prowadzenie kampanii edukacyjnej dla rolników 
(szkolenia, ulotki, prelekcje, zajęcia praktyczne) w 
zakresie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk 
Rolniczych. 

 
6. Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych  6.1 Przeprowadzenie rekultywacji terenów 

zdewastowanych i zdegradowanych na terenie 
gminy; 

6.2 Korzystanie z nieodnawialnych źródeł energii w 
sposób niezagrażający środowisku; 

6.3 Właściwe zagospodarowanie terenów 
poeksploatacyjnych margli i wapienia. 

6.4 Zlikwidowanie „dzikich wysypisk śmieci” w 
wyrobiskach poeksploatacyjnych. 

6.5 Przestrzeganie zasad poboru wód podziemnych 
zgodnie z zapisami pozwoleń wodno - prawnych . 
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2. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i 
energii. 

 
Polityka ekologiczna państwa Program Ochrony Środowiska dla 

gminy Prószków na lata 2004-2015 
1. Racjonalizacja zużycia wody poprzez ograniczenia 

zużycia wody z ujęć podziemnych. 
1.1 
1.2 

1.3 

Budowa pompowni sieciowej w Winowie. 
Wprowadzenie skutecznego monitoringu 
wykorzystania sieci wodociągowej. 
Przestrzeganie zasad poboru wód podziemnych 
zgodnie z zapisami pozwoleń wodno - prawnych . 

2. Wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności 
produkcji w formie obowiązku rejestracji zużycia 
wody do celów przemysłowych i rolniczych w 
przeliczeniu na jednostkę produkcji. 

 
 

2.1 Wprowadzenie skutecznego monitoringu 
wykorzystania sieci wodociągowej. 

 
 
 

3. Zmniejszenie materiałochłonności gospodarki 
poprzez wprowadzenie technologii 
niskoodpadowych  oraz recykling tj. ponowne użycie 
niektórych części mechanizmów i maszyn . 

Szczegółowa analiza przedmiotowej kwestii zostanie 
przedstawiona w planie gospodarki odpadami. 
 

4. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed 
powodzią 

 

4.1 Wprowadzenie rozwiązań przeciwpowodziowych w 
dolinie Odry w oparciu o projekt Polderu 
przeciwpowodziowego. 

4.2 Odbudowa i utrzymanie właściwego stanu systemu 
melioracji szczegółowej.  

4.3 Odbudowa i utrzymanie właściwego stanu systemu 
melioracji podstawowej. 

5. Zmniejszenie energochłonności gospodarki poprzez 
stosowanie energooszczędnych technologii. 

 
 

5.1. Propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł 
energii 

5.2. Wprowadzenie energooszczędnych i 
niskoemisyjnych systemów grzewczych. 

5.3. Propagowanie wykorzystania ekologicznych paliw. 
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3. Poprawa jakości powietrza i bezpieczeństwa ekologicznego. 

 

Polityka ekologiczna państwa Program Ochrony Środowiska dla 
gminy Prószków 
na lata 2004 -2015 

I. JAKOŚĆ WÓD 
 
1. Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód pod 

względem jakościowym i ilościowym poprzez 
modernizację, rozbudowę, budowę oczyszczalni 
ścieków.  

 
1.1 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, jeżeli 

przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

2. Ograniczenie zanieczyszczeń ze źródeł punktowych: 
miejskich, wiejskich, przemysłowych 

2.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej.  

2.2 Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy 
wraz z urządzeniami doczyszczającymi.  

2.3 Intensyfikacja kontroli szamb. 
2.4 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, jeżeli 

przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 
2.5 Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w 

celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych 
przez związki biogenne. 

II. ODDZIAŁYWANIE HAŁASU 

 
1. Zmniejszenie skali narażenia mieszkańców na 

nadmierny, ponadnormatywny poziom hałasu w 
szczególności komunikacyjnego 

 
 

 
1.1 Budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

414 (obwodnica Prószkowa, Złotnik, Chrząszczyc, 
Górek i Winowa). 

1.2 Budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 45 . 
1.3 Poprawa stanu dróg administrowanych przez gminę. 
1.4 Budowa systemu ścieżek rowerowych przy drogach 

na odcinkach przebiegających przez obszary 
zabudowane w gminie; budowa parkingów dla 
rowerów. 

1.5 Wprowadzenie i propagowanie systemów 
przewozów kombinowanych: rower z innymi 
środkami lokomocji. 

1. Sporządzenie map akustycznych  
 

Zadanie starosty 

2. Wprowadzenie do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego zapisów 
poświęconych ochronie przed hałasem. 

2.1. Uwzględnianie na etapach studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego wpływu lokalizacji przedsięwzięć 
uciążliwych dla środowiska. 
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III. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA 

 
1. Poprawa stanu powietrza atmosferycznego oraz 

uzyskanie norm emisji, wymaganych przez przepisy 
Unii Europejskiej. 

 

 
1.1. Ograniczenie emisji komunikacyjnej poprzez zmianę 

systemu komunikacyjnego w mieście (budowa 
obwodnic, nowych odcinków dróg, budowe ścieżek 
rowerowych)  

1.2. Podjęcie działań zmierzających do zastosowania w 
ciepłownictwie paliw niskoemisyjnych. 

1.3. Realizacja procesu gazyfikacji gminy. 
1.4. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 

energetycznej. 
1.5. Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia gminy 

w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe. 
1.6. Wprowadzenie energooszczędnych i 

niskoemisyjnych systemów grzewczych. 
1.7. Dofinansowanie działań modernizacyjnych 

systemów grzewczych u odbiorców indywidualnych 
1.8. Propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł 

energii. 
1.9. Propagowanie wykorzystania ekologicznych paliw. 
1.10. Wprowadzenie skutecznego monitoringu źródeł 

niskiej emisji. 
2. Opracowanie jednolitego systemu zbierania, 

opracowywania i gromadzenia informacji o 
zanieczyszczeniach powietrza w układzie 
administracyjnym. 

 -  
 

IV. GOSPODARKA ODPADAMI 
1. Pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych 

zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia o odpadach 
oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

2. Zwiększenie poziomu odzysku (w tym recykling) 
odpadów przemysłowych poprzez odpowiednią 
politykę  podatkową i system opłat za korzystanie ze 
środowiska. 

3. Stworzenie podstaw dla nowoczesnego 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
zapewniającej wzrost odzysku zmniejszającego ich  
masę unieszkodliwianą przez składowanie co 
najmniej o 30 % do 2006 r. i o 75 % do 2010 r. (w 
stosunku do roku 2000). 

4. Zbudowanie – w perspektywie 2010 r. -  krajowego 
systemu unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych.   

Szczegółowa analiza przedmiotowej kwestii 
zostanie przedstawiona w planie gospodarki odpadami 

 
 

Polityka ekologiczna państwa precyzuje najważniejsze limity krajowe związane z 
racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska. Polityka 
ekologiczna państwa nie precyzuje limitów regionalnych, ze względu na brak dostatecznych 
podstaw planistycznych. Cytowane poniżej limity należy traktować jako wielkości 
orientacyjne, przeznaczone do porównań międzyregionalnych, do porównań tempa realizacji 
celów polityki ekologicznej poszczególnych powiatów z tempem realizacji tej polityki na 
szczeblu państwa. 
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Zestawienie limitów krajowych w zakresie poprawy stanu środowiska 
 

Polityka ekologiczna państwa 
(limity krajowe) 

Program Ochrony Środowiska dla 
gminy Prószków na lata 2004-2015 

Do 2010 r. działania mające na celu racjonalne 
wykorzystanie wody powinny przynieść w skali kraju 
zmniejszenie jednostkowego zużycia wody do celów 
przemysłowych, w stosunku do 1990 roku – o 50 %, 
surowców ze źródeł pierwotnych o 40 %.  

1. Wprowadzenie skutecznego monitoringu 
wykorzystania sieci wodociągowej. 

2. Przestrzeganie zasad poboru wód podziemnych 
zgodnie z zapisami pozwoleń wodno - prawnych . 

Pełna likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z 
miast i zakładów przemysłowych. 
 

1. Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej  

2. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy 
wraz z urządzeniami doczyszczającymi 

3. Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w 
celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych 
przez związki biogenne. 

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, jeżeli 
przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

5. Intensyfikacja kontroli szamb. 
Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych 
do wód powierzchniowych, w stosunku do 1990 r. , z 
przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej  (z miast i 
osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego 
o 30 %. 

1. Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej  

2. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy 
wraz z urządzeniami doczyszczającymi 

3. Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w 
celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych 
przez związki biogenne. 

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, jeżeli 
przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

5. Intensyfikacja kontroli szamb. 
Do końca 2005 roku wycofać z użytkowania etylinę i 
przejść wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej 

1. Propagowanie wykorzystania ekologicznych paliw. 
 

Ograniczenie emisji pyłów o 75 %, dwutlenku siarki o 56 
%, tlenków azotu o 31 %, niemetanowych lotnych 
związków organicznych o 4 % i amoniaku o 8 %  w 
stosunku do 1990 roku.  

1. Ograniczenie emisji komunikacyjnej poprzez zmianę 
systemu komunikacyjnego w mieście (budowa 
obwodnic, nowych odcinków dróg, budowe ścieżek 
rowerowych)  

2. Propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł 
energii 

3. Podjęcie działań zmierzających do zastosowania w 
ciepłownictwie paliw niskoemisyjnych. 

4. Realizacja procesu gazyfikacji gminy. 
5. Wprowadzenie energooszczędnych i 

niskoemisyjnych systemów grzewczych. 
6. Propagowanie wykorzystania ekologicznych paliw. 
7. Dofinansowanie działań modernizacyjnych 

systemów grzewczych u odbiorców indywidualnych 
8. Wprowadzenie skutecznego monitoringu źródeł 

niskiej emisji. 
Dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i 
ponownie wykorzystywanych w procesach 
produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu 
ze stanem  z 1990 roku. 
 
Odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50 %  
papieru i szkła z odpadów komunalnych 
 

Szczegółowa analiza przedmiotowej kwestii zostanie 
przedstawiona w planie gospodarki odpadami 
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2.2 Uwarunkowania wynikające z programu ochrony środowiska dla 
województwa opolskiego 
 
Program ochrony środowiska dla gminy Prószków powstał w oparciu i w ścisłym 

związku z głównymi założeniami programu ochrony środowiska dla województwa 
opolskiego, jako dokumentu wyższego szczebla, który jednocześnie odzwierciedla zapisy 
polityki ekologicznej państwa.  

Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego precyzuje cele polityki 
ekologicznej województwa w zakresie polityk sektorowych, ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych, poprawy jakości 
środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, które należy uwzględnić przy precyzowaniu 
celów na szczeblu powiatowym i gminnym. Cele te muszą być odpowiednio zmodyfikowane 
w zależności od specyfiki i potrzeb gminy. 

Główne cele polityki ekologicznej województwa opolskiego: 
 

A. Zagadnienie: Zadania o charakterze systemowym 
 
1. Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych 
 

Cel nadrzędny:  
- Zharmonizowanie celów rozwoju gospodarczego i społecznego z celami ochrony 

środowiska. 
 
2. Planowanie przestrzenne 
 

- Ekologizacja planowania przestrzennego - harmonizowanie rozwoju gospodarczego i 
społecznego z ochroną środowiska i krajobrazu. 

 
3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa i dostęp do informacji 
 

Cele nadrzędne: 
- realizacja szkoleń, kursów, konkursów, wydawnictw, akcji popularyzatorskich 

podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, w szczególności rolników, 
leśników, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży,  

- gromadzenie pomocy dydaktycznej i rozpowszechnianie informacji dotyczących 
ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, w szczególności przez biblioteki 
(pedagogiczne, szkolne, szkół wyższych, wojewódzkie itd.) 

- realizacja modelowych przedsięwzięć chroniących obiekty i obszary cenne 
przyrodniczo wraz z ich wykorzystaniem dla celów naukowo-badawczych oraz 
promocji i rozwoju wsi, gminy i województwa oraz wsparcie modelowych projektów 
realizowanych przez organizacje pozarządowe, 

- rozwój infrastruktury turystyczno-dydaktycznej, w szczególności w parkach 
krajobrazowych, Lasach Państwowych i przy rezerwatach, 

- realizacja cyklicznych prezentacji o treściach przyrodniczych w ramach publicznych 
środków przekazu oraz instytucji kultury i wypoczynku, 

- utworzenie w urzędach administracji publicznej systemu udostępniania informacji o 
środowisku w oparciu o rejestry oraz interaktywne bazy danych o środowisku 
dostępne za pośrednictwem internetu, 
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- zapewnienie bieżącego udziału przedstawicieli pozarządowych organizacji 
ekologicznych w radach nadzorczych funduszy ekologicznych, ciałach doradczych i 
opiniodawczych itp. 

 
 
 
W programie ochrony środowiska dla województwa opolskiego znalazły się również 
szczegółowe zadania dla gminy Prószków min z zakresie edukacji ekologicznej a mianowicie: 
 

Ochrona rezerwatu „Staw Nowokuźnicki” wraz z realizacją otoczenia edukacyjno-
turystycznego 

 
 Zadanie to przewidziane jest do realizacji w latach 2003-2008. Natomiast cały koszt 

zadania oszacowano na 550 tys zł. Zadanie to będzie finansowane ze środków własnych,  i 
funduszy: WFOŚiGW, Phare CBC, GEF, Ekofunduszu. 
 
 
4. Współpraca międzynarodowa i międzyregionalna 

 
Cel nadrzędny:  
- rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących ochrony środowiska, głównie na 

obszarach stykowych i przygranicznych.  
 
 
B. Zagadnienie: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i 

racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych 
 

1. Ochrona przyrody i krajobrazu 
 

Cel nadrzędny:  
- utworzenie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 na około 15% powierzchni 

kraju oraz ochrona obszarów wodno-błotnych – cennych siedlisk najbardziej 
zagrożonych zniszczeniem w skali europejskiej. 

 
Cele strategiczne: 
- zabezpieczenie cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów poprzez objęcie ich 

różnymi formami ochrony przyrody, w tym najcenniejsze siecią ekologiczną Natura 
2000; 

- stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju 
osadnictwa, aby różnorodność biologiczna i krajobrazowa ulegała stopniowemu 
wzbogaceniu, w szczególności dla ochrony lub przywrócenia bioróżnorodności 
obszarów wodno-błotnych. 

 
1.1 Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych 

 
Cele:  
- włączenie obszarów cennych przyrodniczo o znaczeniu międzynarodowym w 

Europejską Sieć Obszarów Chronionych NATURA 2000; 
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- objęcie ochroną prawną obiektów wymagających ochrony w świetle wymogów 
prawa międzynarodowego, 

- tworzenie wspólnych z Czechami transgranicznych obszarów chronionych, przede 
wszystkim ochrona całego pasma Gór Opawskich i ochrona transgranicznych 
dolin rzecznych, 

- objęcie ochroną prawną nowych obszarów, cennych przyrodniczo o znaczeniu 
regionalnym lub stanowiących powiązanie z terenami chronionymi, w 
szczególności w sąsiednich województwach; 

- wzmocnienie ochrony i doskonalenie harmonijnego, zrównoważonego rozwoju na 
obszarach prawnie chronionych lub kwalifikujących się do ochrony prawnej, w 
szczególności poprzez procedury związane z planowaniem przestrzennym. 

 
1.2 Ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków roślin i zwierząt 

 
Cele: 
- rozwój prac badawczych i inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i 

rozpoznawania zagrożeń różnorodności biologicznej (np. inwentaryzacje 
przyrodnicze gmin i obszarów proponowanych do ochrony, zagrożenia siedlisk 
wodno-błotnych itp.) 

- ochrona i renaturyzacja ekosystemów wodno-błotnych o kluczowym znaczeniu dla 
zachowania bioróżnorodności: rzek i ich dolin (w szczególności doliny Odry i 
Nysy Kłodzkiej), stawów (m.in. Stawy Tułowickie, Niemodlińskie, w dolinie 
Stobrawy), dużych zbiorników retencyjnych (Otmuchowskiego, Nyskiego i 
Turawskiego), oczek wodnych i terenów wodno-błotnych (w szczególności 
torfowisk oraz wilgotnych i podmokłych łąk), 

- rozszerzenie i usprawnienie ochrony in situ gatunków roślin i zwierząt 
zagrożonych wyginięciem, ochrona przed zainwestowaniem terenów występowania 
chronionych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, 

- utrzymanie tradycyjnego, urozmaiconego krajobrazu (północno-zachodnia część 
województwa) lub przywrócenie różnorodnego użytkowania gruntów na terenach o 
intensywnej gospodarce rolnej (południowo-wschodnia część) oraz wsparcie i 
rozwój rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego, 

- reintrodukcja wybranych gatunków (cietrzew, suseł moręgowany), 
- rozwijanie monitoringu przyrodniczego, w ramach Regionalnego Monitoringu 

Środowiska.  
 

1.3 Ochrona krajobrazu kulturowego 
 

Cele: 
- ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego, w szczególności na 

wyznaczonych obszarach rezerwatów i parków kulturowych, 
- utrzymanie tradycyjnego, urozmaiconego krajobrazu rolniczego w szczególności 

w północno-wschodniej części województwa, kształtowanie poprzez zadrzewienia i 
zakrzaczenia krajobrazu intensywnie użytkowanego rolniczo (południowo-
zachodnia część województwa) lub z dysharmonijnymi obiektami kubaturowymi,  
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2. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie lasów, łowiectwo 
 

Cele nadrzędne:  
- zwiększenie lesistości województwa (na dzień dzisiejszy „Wojewódzki Program 

Zwiększenia Lesistości” przewiduje osiągnięcie poziomu 26,7% do roku 2010), 
- poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów poprzez ich sukcesywną 

przebudowę: przebudowa monokultur iglastych uszkodzonych przemysłowo, 
wprowadzanie gatunków rodzimych, dostosowywanie składu gatunkowego do 
roślinności potencjalnej, 

- ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych, w szczególności renaturalizacja obszarów 
wodno-błotnych i obiektów cennych przyrodniczo, 

- zwiększanie ilości i powierzchni zadrzewień, w szczególności na terenach intensywnie 
użytkowanych rolniczo, 

- powszechne ale kanalizowane udostępnianie lasu społeczeństwu, w szczególności dla 
celów turystycznych i edukacyjnych, 

- poprawa stanu i produkcyjności lasów niepaństwowych, 
- dostosowanie odstrzału zwierząt łownych do liczebności populacji. 

 
 
W programie ochrony środowiska dla województwa opolskiego znalazły się również 
szczegółowe zadania dla gminy Prószków min z zakresie ochrony i zrównoważonego 
wykorzystania lasów, łowiectwa a mianowicie:  
 

Kontynuacja budowy przeciwpożarowej sieci obserwacyjnej w lasach  
 

 Zadanie to przewidziane jest do realizacji w latach 2004-2005 Zadanie to będzie 
finansowane ze środków własnych, WFOŚiGW. 
 

 
 
3. Ochrona zasobów wodnych, w tym ochrona przed powodzią 
 

Cele strategiczne: 
- pełne wdrożenie idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji w odniesieniu do zużycia 

wody na cele przemysłowe, komunalne i rolnicze, 
- wyrównanie odpływów wód i ochrona województwa opolskiego przed powodzią, 
- odbudowa naturalnej retencji gruntowo-glebowej. 
 
3.1 Kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych 
 

Cele: 
- monitorowanie stanu ilościowego i jakościowego głównych zbiorników wód 

podziemnych oraz dokumentowanie tych zbiorników dla potrzeb ich ochrony przed 
negatywnymi skutkami aktualnej i przyszłej działalności gospodarczej 
prowadzonej na powierzchni (dotyczy to w pierwszym rzędzie obszarów 
województwa charakteryzujących się największą koncentracją i intensywnością 
działalności zarówno przemysłowej, jak i komunalnej oraz rolniczej), 
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- kontynuacja podjętych działań w zakresie racjonalności zużycia wody, które 
sprawiły, że pobór wody w gospodarce narodowej w stosunku do roku 1990 
zmniejszył się o 33%  i zostało osiągnięte wymagane zmniejszenie o 50% 
wodochłonności produkcji w przeliczeniu na PKB w stosunku do 1990, 

- kontynuowanie działań w zakresie ograniczenia i eliminowania wykorzystywania 
wód podziemnych do celów innych niż zaopatrzenie w wodę do picia oraz 
zastosowania technologicznego w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, 
zarówno poprzez działania prawno-administracyjne (egzekucja przepisów 
prawnych, pozwolenia), 

- zwiększenie retencji wodnej o 45,1 mln m3 zgodnie z Programem Budowy 
Zbiorników Małej Retencji w Województwie Opolskim, 

- ochrona obszarów wodno-błotnych, w szczególności na glebach organicznych. 
 
3.2 Ochrona przed powodzią 
 

Cele: 
- realizacja „Programu dla Odry 2006”, 
- modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej, w 

tym systemu monitorowania i ostrzegania, 
- zwiększenie retencji naturalnej, 
- zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych, w szczególności za 

pomocą planowania przestrzennego. 
 

W programie ochrony środowiska dla województwa opolskiego znalazły się również 
szczegółowe zadania dla gminy Prószków min z zakresie ochrony przeciwpowodziowej 
a mianowicie: 
 

Polder Opole Miasto Opole Gm. Prószków 
 

Zadanie to przewidziane jest do realizacji w latach 2004-2006. Natomiast cały koszt 
zadania oszacowano na 25 000 tys zł. Zadanie to będzie finansowane z Budżetu 
Państwa, NFOŚiGW. Funduszy UE 
 

 
 

4. Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 
 

Cele nadrzędne: 
- ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w eksploatowanych złożach 

przez podmioty gospodarcze posiadające koncesje i skuteczne egzekwowanie zasad 
postępowania w tym zakresie wynikających z obowiązującego prawa przez organy 
administracji państwowej, 

- poprawa dostosowania działań w zakresie planowania przestrzennego i lokalizacji 
inwestycji do potrzeb ochrony kopalin w obrębie złóż nieeksploatowanych, 

- pobudzanie aktywności potencjalnych przedsiębiorców w zakresie możliwości 
poszukiwania i eksploatacji kopalin w rejonach ich perspektywicznego występowania, 

- kreowanie przedsięwzięć gospodarczych mogących wykorzystać wody lecznicze i 
termalne, 

- rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i „dzikich” wyrobisk. 
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5. Ochrona gleb 
 

Cele nadrzędne: 
- doskonalenie struktur organizacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego oraz wdrażanie programów działań proekologicznych, 
- ochrona gleb przed negatywnym wpływem czynników naturalnych i 

antropogenicznych, 
- rekultywacja terenów z dużym udziałem gleb zdegradowanych, 
- wspieranie i rozwijanie rolnictwa ekologicznego na obszarze województwa, 
- monitoring i analiza problemu jakości i stanu gleb uprawnych i leśnych w 

województwie. 
 
6. Wykorzystanie energii odnawialnej 
 

Cele nadrzędne: 
- wzrost wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa, 
- promocja i popularyzacja zagadnień związanych z wykorzystaniem energii 

odnawialnej, 
- optymalne lokalizowanie nowych obiektów i urządzeń do produkcji energii 

odnawialnej, 
- wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu 

energii odnawialnej, 
- promowanie i popularyzacja modelowych rozwiązań w zakresie wykorzystania energii 

ze źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i 
finansowych, 

- prowadzenie analiz przyrodniczo-krajobrazowych przy lokalizacji obiektów i 
urządzeń do produkcji energii, w szczególności energetyki wiatrowej i wodnej, 

- określenie potencjału technicznego i ekonomicznego energii odnawialnej w 
województwie opolskim. 

 
7. Racjonalne użytkowanie surowców 

 
Cele nadrzędne: 

- ograniczenie materiałochłonności o 50% w stosunku do 1990r. i kontynuacja 
działań zmierzających do redukcji odpadów gospodarczych. 

- kontynuacja działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody, w szczególności 
do celów produkcyjnych oraz zmniejszenie strat wody w przedsiębiorstwach 
wodociągowo-kanalizacyjnych w miastach, 

- zmniejszenie zużycia energii w procesach produkcyjnych, rolnictwie i bytowaniu 
człowieka. 
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C. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego 
 
1. Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych 
 

Cel strategiczny: 
- osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych, a tym samym 

zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego odpowiednich źródeł poboru 
wody do picia. 

 
1.1 Zarządzanie zasobami wodnymi 

 
Cele: 
- pełne wdrożenie zlewniowego zarządzania gospodarką wodną, 
- przebudowa systemu monitorowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 
 
1.2 Zaopatrzenie w wodę 

 
Cele: 

- zapewnienie odpowiedniej jakości i ilości wody do spożycia dla mieszkańców 
województwa, 

- rozwijanie ochrony przeciwpożarowej w oparciu o studnie wiercone, 
- likwidacja nieczynnej infrastruktury wodociągowej. 

 
1.3 Gospodarka ściekowa 

 
Cele:  

- uporządkowanie gospodarki ściekowej, w tym w szczególności: 
 w aglomeracjach powyżej 100 RLM do 2008r., w aglomeracjach powyżej 

15 000 RLM do 2010r. oraz w aglomeracjach od 2000 RLM do 15 000 RLM 
i poniżej 2000 RLM do 2015r., 

 na obszarach szczególnej ochrony (GZWP 333, 335, 332 oraz w zlewni rzeki 
Nysy Kłodzkiej, w szczególności zlewni rzeki Białej Głuchołaskiej i Potoku 
Pępickiego);  

- ochrona wód przed zanieczyszczeniami wywołanymi azotanami ze źródeł rolniczych, 
- wspieranie i egzekwowanie programów gospodarki ściekowej w zakładach w 

szczególności dotyczących eliminacji substancji niebezpiecznych ze ścieków 
odprowadzanych do wód. 

 
2. Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu 

 
Cele nadrzędne: 

- kontynuacja działań zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń 
atmosferycznych, 
 ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych o 75 % w stosunku do roku 

bazowego 1990 (dla zakładów szczególnie uciążliwych dla zanieczyszczenia 
powietrza wg danych statystycznych za rok 1990 - 50 800 ton), 
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 ograniczenie emisji dwutlenku siarki o 56 % w stosunku do roku bazowego 
1990 (dla zakładów szczególnie uciążliwych dla zanieczyszczenia powietrza 
wg danych statystycznych za rok 1990 - 48 000 ton; emisja ogółem wg 
CORINAIR za 1990 – 82 300 ton), 

 ograniczenie emisji dwutlenku azotu o 31 % w stosunku do roku bazowego 
1990 (dla zakładów szczególnie uciążliwych dla zanieczyszczenia powietrza 
wg danych statystycznych za rok 1990 - 41 900 ton; emisja ogółem wg 
CORINAIR za 1990 – 57 600 ton), 

 ograniczenie emisji lotnych związków organicznych (LZO) o 31 % w 
stosunku do roku bazowego (emisja ogółem wg CORINAIR za 1990 – 47 
500 ton), 

 ograniczenie emisji amoniaku o 8 % w stosunku do roku bazowego 1990 (dla 
zakładów szczególnie uciążliwych dla zanieczyszczenia powietrza wg 
danych statystycznych za rok 1990 - 41 030 ton; emisja ogółem wg 
CORINAIR za 1990 – 19 900 ton), 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 6 % w stosunku do roku 
bazowego 1988 (emisja ogółem wg CORINAIR za 1988 – 16 290 ton). 

- budowa systemu zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego 
- wdrożenie mechanizmów rynkowych, sprzyjających podejmowaniu działań w zakresie 

ochrony powietrza atmosferycznego i przeciwdziałania zmianom klimatu 
 
2. Ochrona przed hałasem 

 
Cel strategiczny:  

- zmniejszenie skali narażenia mieszkańców na nadmierny, zwłaszcza 
ponadnormatywny poziom hałasu, przede wszystkim, mający największy zasięg 
przestrzenny, hałas emitowany przez środki transportu – głównie drogowy i 
kolejowy. 

 
Cele nadrzędne: 
- stworzenie podstaw merytorycznych, do określenia wielkości populacji zagrożonej 

hałasem komunikacyjnym i przemysłowym, oraz powierzchni terenów 
przeznaczonych na cele rekreacyjne – objętych nadmierną uciążliwością 
akustyczną; 

- tworzenie mechanizmów formalnych i organizacyjnych, w sferze administracyjnej 
na poziomie regionalnym i lokalnym [województwo / starostwo / gmina] 
umożliwiających koordynację działań w procedurach podejmowania decyzji oraz 
minimalizacji kosztów ponoszonych ze środków publicznych na uzyskiwanie 
danych podstawowych o skali zagrożenia hałasem; 

- opracowanie map akustycznych dla określenie obszarów, w granicach terenów 
wypoczynkowo-rekreacyjnych położonych poza miastami, zagrożonych 
ponadnormatywnym hałasem; 

- przygotowywanie programów ochrony przed hałasem, jako narzędzia realizacji 
polityki ekologicznej w zakresie ochrony przed hałasem na poziomie regionalnym i 
lokalnym; 

- doskonalenie istniejących i kształtowanie nowych mechanizmów i procedur 
administracyjnych, na poziomie lokalnym i regionalnym, umożliwiających 
zapobieganie rozszerzaniu obszarów i powiększaniu wielkości populacji 
zagrożonych hałasem; 
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- monitorowanie zmian przestrzennych stanu zagrożenia hałasem i realizacji 
programów ochrony przed hałasem. 

 
3. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
 

Cel strategiczny: 
- monitoring pól elektromagnetycznych oraz poprawa bezpieczeństwa ekologicznego.  
 

4. Gospodarka odpadami 
 

Cele i kierunki działań dotyczące zagadnienia gospodarki odpadami zostały opracowane 
w ramach „Planu gospodarki odpadami w województwie opolskim”, sporządzonego przez 
Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu i są samodzielnym, podstawowym 
dokumentem regulującym powyższe zagadnienia na obszarze województwa opolskiego. 
 
5. Poważne awarie przemysłowe 

 
Cel nadrzędny: 

- zapobieganie zagrożeniom i zmniejszenie skutków ekologicznych i społecznych 
poważnych awarii. 

 
6. Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne 

 
Cele nadrzędne: 

- zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego społeczeństwa i 
środowiska, 

- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie biotechnologii, substancji i 
preparatów chemicznych, bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego. 

 
 

                                                          

2.3 Uwarunkowania wynikające z programu ochrony środowiska dla 
powiatu opolskiego 
 
Program ochrony środowiska dla powiatu opolskiego wyznacza szczegółowe wytyczne 

do sporządzenia programów ochrony środowiska dla gmin powiatu opolskiego, w tym 
również dla gminy Prószków. Wytyczne te opracowano dla następujących  zagadnień: 

- gospodarka wodno – ściekowa; 
- ochrona powietrza; 
- ochrona przed hałasem 
- promieniowanie niejonizujące; 
- ochrona przyrody; 
- edukacja ekologiczna; 
 

Szczegółowe wytyczne zestawiono w formie tabelarycznej poniżej4: 

 
4 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na 
lata 2008 – 2011. 

 
 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 
 

31



„Program ochrony środowiska dla Gminy Prószków na lata 2004-2015” 
 

1. Gospodarka wodno – ściekowa  
 

L.P
. Nazwa zadania 

Termin 
rozpoczęcia 
planowany 

Termin 
zakończenia 
planowany 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Planowane 
efekty 

ekologiczne 

Planowan
e koszty 
ogółem 

[PLN] tys.

UE 
[PLN]

NFOS
[PLN] 

WFOS
[PLN] 

środki 
własne

Partner
zy 

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

III SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA PROGRAMÓW GMINNYCH*** 

1 

Uzupełnienie monitoringu 
dla składowisk odpadów 
komunalnych i 
przemysłowych 

2004 2005 

UG Niemodlin,  
UG Tarnów 
Opolski, 
UG Prószków 
 Huta „Małapanew” 
(gm. Ozimek),  

Zmniejszenie 
zanieczyszczenia 
wód podziemnych 
i powierzchniowych

50   X X  

2 

Budowa ujęcia wody 
w Kadłubie Turawskim 
oraz dwóch studni 
w Ozimku 

2004 2005 UG Turawa  
i UG Ozimek 

Zaopatrzenie 
ludności w wodę 
do picia 

2580   X X gminy 
ZWiK 

3 

Wymiana odcinków 
rurociągów azbestowo-
cementowych o długości 
ok. 40 km 

2004 2007 

UG Chrząstowice, 
UG Dobrzeń Wielki,
UG Ozimek,  
UG Prószków,  
UG Tarnów 
Opolski, 

Zmniejszenie 
wodochłonności 20000 X X X X gminy 

ZWiK 

4 
Stworzenie monitoringu 
zbiornika zaporowego 
Turawa 

2004 2006 WIOŚ Poprawa jakości wód 50   X X  

5 

Poprawa stanu czystości 
wód Jeziora Turawskiego 
(czyszczenie zbiornika 
wstępnego) 
 

2004 2006 UG Turawa 
RZGW Wrocław Poprawa jakości wód 5000   X X  

 
 
 
6 

 
 
Zmniejszenie 
wodochłonności w 
Zakładach Odlewniczych 
Małapanew w Ozimku 

 
 
 
2004 

 
 
 
2011 

 
 
Zmniejszenie 
wodochłonności w 
Zakładach 
Odlewniczych w 

 
 
 
Zmniejszenie 
wodochłonności 

 
 
 
 
5000 

  

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
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III SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA PROGRAMÓW GMINNYCH*** 
Ozimku 

7 
Stworzenie monitoringu wód 
podziemnych dla GZWP 
333 Opole -Zawadzkie 

2004 2011 WIOŚ Poprawa jakości 
wód 20   X X  

8 
Uzupełniająca rozbudowa 
sieci wodociągowej 
o długości ok. 60 km 

2004 2011 gminy 
Zaopatrzenie 
ludności w wodę 
do picia 

30000   X X gminy 
ZWiK 

9 

Edukacja oraz propagowanie 
postaw  
i zachowań motywujących 
ludność do oszczędzania 
wody 

2004 2011 gminy Zmniejszenie 
wodochłonności 60    X gminy 

ZWiK 

10 
Wymiana odcinków 
rurociągów stalowych 
o długości ok. 30 km 

2004 2011 

UG Dobrzeń Wielki,  
UG Popielów,  
UG Tarnów Opolski, 
UG Tułowice  
UG Turawa 

Zmniejszenie 
wodochłonności 15000 X X X X gminy 

ZWiK 

11 
Wymiana odcinków 
rurociągów o długości ok. 
180km 

2004 2011 

UG Dąbrowa, 
UG Dobrzeń Wielki,  
UG Komprachcice, 
UG Niemodlin,  
UG Ozimek,  
UG Popielów,  
UG Prószków,  
UG Tarnów Opolski, 
UG Tułowice  
UG Turawa 

Zmniejszenie 
wodochłonności 85000 X X X X gminy 

ZWiK 

12 

Modernizacja pięciu SUW w 
gm. Ozimek, ujęcia 
komunalnego w Niemodlinie 
oraz rozbudowa SUW w gm. 
Popielów 

2004 2011 
UG Ozimek,  
UG Niemodlin 
UG Popielów 

Zaopatrzenie 
ludności w wodę do 
picia 

2235   X X ZWiK 

13 

Budowa oczyszczalni 
przydomowych w tych 
miejscach, gdzie jak wynika z 
planów zagospodarowania 
przestrzennego brak będzie 
kanalizacji w okresie 

2004 2011 gospodarstwa 
indywidualne 

Wyeliminowanie 
skażenia wód 
podziemnych  
i powierzchniowych 
ściekami 
komunalnymi 

3000 X  X X gminy 
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III SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA PROGRAMÓW GMINNYCH*** 
perspektywicznym 

14 

Dokończenie modernizacji i 
rozbudowy Oczyszczalni 
ścieków w: 
Antoniowie 
Starych Siołkowicach 
Gościejowicach Małych 
Czarnowąsach,  
Dobrzeniu Wielkim, Murowie,  

 
 
 
2004 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
2005 
2010 
2015 
2015 
2015 
2015 

UG Dobrzeń  Wielki, 
UG Murów,  
UG Niemodlin, UG 
Ozimek 
UG Popielów 

Wyeliminowanie 
skażenia wód 
podziemnych  
i powierzchniowych 
ściekami 
komunalnymi 

29575 X X X X ZWiK 

15 Budowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie Powiatu 2004 2011 gminy  

Wyeliminowanie 
skażenia wód 
podziemnych  
i powierzchniowych 
ściekami 
komunalnymi 

900000 X X X X gminy  
PWiK 

16 

Budowa kanalizacji 
deszczowej wraz 
z urządzeniami 
podczyszczającymi 

2004 2011 
zakłady 
przemysłowe, 
zarządcy dróg 

Zmniejszenie 
zanieczyszczenia 
wód podziemnych 
i powierzchniowych 

150000 X X X X gminy  

17 Budowa elektrowni 
wodnych 2004 2011 podmioty 

gospodarcze 

Zmniejszenie 
zużycia surowców 
energetycznych 

106125   X X gminy  

18 

Propagowanie tzw. dobrych 
praktyk rolniczych w celu 
zmniejszenia zanieczyszczeń 
obszarowych przez związki 
biogenne. 

2004 2011 gminy 

Zmniejszenie ilości 
związków 
biogennych 
wprowadzanych 
do wód 
powierzchniowych 
i podziemnych 

180    X ODR 

19 
Stworzenie monitoringu wód 
podziemnych dla GZWP 
334, 336 

2007 2011 WIOŚ Poprawa jakości 
wód 30   X X  

SUMA 1353905 
*    Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Powiatu, 
**   Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: powiatowego, 
wojewódzkiego i centralnego, 
*** Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gmin. 



„Program ochrony środowiska dla Gminy Prószków na lata 2004-2015” 
 

2. Ochrona powierzchni ziemi i gleb 
 

L.P. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
planowany 

Termin 
zakończenia 
planowany 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Planowane efekty 
ekologiczne 

Planowane 
koszty 

ogółem 
[PLN] tys. 

UE 
[PLN] 

NFOS 
[PLN] 

WFOS 
[PLN] 

środki 
własne Partnerzy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO SPRZĄDZANIA PROGRAMÓW GMINNYCH 

1 

Zorganizowanie cyklu 
szkoleń dla rolników 
obejmujących Zasady 
Kodeksu Dobrych 
Praktyk Rolniczych 
połączonych z zajęciami 
praktycznymi 
 

2004       2010 Gminy

Zachowanie 
specyfiki wsi 
Polskiej, 
Wytwarzanie 
zdrowiej żywności  

200 x       
    x 

Starostwo 
Powiatowe, 
Ośrodki 
Doradztwa 
Rolniczego, 

2 Aktualizacja map 
glebowych  2004        2007 Gminy

Właściwe dawki 
środków ochrony 
roślin nie 
powodujące szkód 
dla zdrowia zwierząt 
i ludzi 

150 x x

Starostwo 
Powiatowe,  
Opolska Izba 
Rolnicza 

3 Promocja agroturystyki i 
rolnictwa ekologicznego 2004        2007 Gminy

Zwiększenie 
dochodowości 
rolnictwa 

300 x x

Kluby 
ekologiczne, 
Ośrodki 
Doradztwa 
Rolniczego 

SUMA 650      
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3. Ochrona powietrza 
 

L.P. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
planowany 

Termin 
zakończenia 
planowany 

Jednostka 
odpowiedzialna

Planowane efekty 
ekologiczne 

Planowane 
koszty 

ogółem 
[PLN] tys. 

UE 
[PLN] 

NFOS 
[PLN] 

WFOS 
[PLN] 

środki 
własne Partnerzy 

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

III SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO  SPORZADZANIA PROGRAMÓW GMINNYCH 

1 

Prowadzenie edukacji 
ekologicznej w zakresie 
ochrony powietrza 
Promowanie stosowania 
nowoczesnych kotłów 
węglowych, kotłów gazowych i 
na biomasę 
Edukacja ekologiczna w 
szkołach 

2004        2011 Gminy

Wzrost 
świadomości 
mieszkańców na 
temat konieczności 
ochrony powietrza 

140 x

Prywatni 
inwestorzy 
(producenci 
kotłów) 

2 
Opracowanie „założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa 
gazowe” 

2004         2004 Gminy

Wytyczne do 
określenia 
programu 
obniżenia emisji ze 
źródeł 
energetycznych 

500 x

3 
Dofinansowanie działań 
modernizacyjnych 
indywidualnych systemów 
ogrzewczych 

2004        2011 Gminy

Ograniczenie 
emisji pyłowo-
gazowej do 
powietrza 

x x GFOŚ 
 

4 

Współudział w realizacji 
planów operacyjnych do 
„Kompleksowego programu 
ograniczenia niskiej emisji” lub 
działania obejmujące 
jednostkowo: 
Termomodernozacje budynków 
użyteczności publicznej wraz z 

2004       x O2011 Gminy

Obniżenie 
zapotrzebowanie 
na energię cieplną. 
Ograniczenie 
emisji pyłowo-
gazowej do 
powietrza 

GF Ś 
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modernizacją systemów 
grzewczych 
Dofinansowanie działań 
modernizacyjnych systemów 
ogrzewania odbiorców 
indywidualnych 

5 
Poprawa stanu technicznego 
dróg, modernizacja 
nawierzchni dróg gminnych 

2003       x 2011 Gminy

Poprawa płynności 
ruchu, 
ograniczenie emisji 
liniowej pyłowo-
gazowej 

Zarząd dróg, 
Gminy powiatu 
opolskiego 

6 Budowa i organizacja tras 
rowerowych* 2003       2011 Gminy

Ograniczenie 
natężenia ruchu 
samochodowego, 
ograniczenie emisji 
liniowej pyłowo-
gazowej 

x x Zarząd dróg 

SUMA 640     

(1)   Działania związane z realizacją programu modernizacji i rozbudowy układu komunikacyjnego mające wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza 

(2)   Przedsięwzięcia będą finansowane w miarę posiadanych środków 

(3)  Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo Energetyczne realizacja i finansowanie budowy i rozbudowy sieci gazowniczej jest po stronie Zakładu Gazowniczego  w Opolu 

**     Działania związane z realizacją programu modernizacji i rozbudowy układu komunikacyjnego mające wpływ na stan zanieczyszczenia 
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4. Ochrona przed hałasem 
 

Realizując działania w zakresie poprawy klimatu akustycznego w aspekcie ochrony środowiska przed hałasem należy: 

1. Działania na rzecz ochrony środowiska przed hałasem skoncentrować na obniżeniu uciążliwości powodowanych przez komunikację. 

2. Działaniami zapobiegawczymi objąć trasy komunikacyjne podejmując inwestycje drogowe  
w dziedzinie infrastruktury. 

3. Ograniczyć rozprzestrzenianie się hałasu komunikacyjnego w drodze przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych. 

4. Modernizując drogi doprowadzić je do parametrów zbliżonych do normatywnych o określonej strukturze nawierzchni (asfalty porowate, tzw. 
„ciche asfalty”). 

5. Utrzymania ruchu tranzytowego poza terenami mieszkaniowymi i terenami atrakcyjnymi krajobrazowo. 
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5. Promieniowanie niejonizujące 
 

L.P. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
planowany 

Termin 
zakończenia 
planowany 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Planowane 
efekty 

ekologiczne 

Planowane 
koszty ogółem 

[PLN] tys. 

UE 
[PLN] 

NFOS 
[PLN] 

WFOS 
[PLN] 

środki 
własne Partnerzy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
III SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA PROGRAMÓW GMINNYCH 

1 

Określenie 
aktualnego poziomu 
elektromagnetyczne
go promieniowania 
niejonizującego  
w miejscach jego 
potencjalnego 
oddziaływania 

2004         2007 Gminy 100 X X
Wojewoda Opolski 
Starostwo 
Powiatowe 

SUMA 100     
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6. Ochrona przyrody 
 

L.P. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
planowany 

Termin 
zakończenia 
planowany 

Jednostka 
odpowiedzialna

Planowane efekty 
ekologiczne 

Planowane 
koszty 

ogółem 
[PLN] tys. 

UE 
[PLN] 

NFOS 
[PLN] 

WFOS 
[PLN] 

środki 
własne Partnerzy 

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

III SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO TWORZENIA PROGRAMÓW GMINNYCH 

1 
Opracowanie 
inwentaryzacji 
przyrodniczej gmin 

2004 2007 Gminy 

Rozpoznanie terenów 
poszczególnych gmin 
pod kątem obecności 
obszarów i obiektów 
przyrodniczo cennych, 
sprecyzowanie zasad 
zagospodarowania 
przestrzennego 

260   X X 

Wojewódzki 
Konserwator 
Przyrody, 
Organizacje 
ekologiczne, 
Uniwersytet 
Opolski  

2 

Tworzenie 
małoobszarowych form 
ochrony przyrody 
(zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe, użytki 
ekologiczne, stanowiska 
dokumentacyjne) 

2004 2007 Gminy 
Wzrost różnorodności 
biologicznej na terenie 
Powiatu Opolskiego 

150    X 

Starosta Opolski, 
Wojewoda 
Opolski, RDLP w 
Katowicach 

3 
Objęcie ochroną drzew 
— propozycji pomników 
przyrody 

2004 2007 Gminy 
Wzrost różnorodności 
biologicznej na terenie 
Powiatu Opolskiego 

50    X 

Starosta Opolski, 
Wojewoda 
Opolski, RDLP w 
Katowicach 

4 

Tworzenie sieci ścieżek 
przyrodniczo-
dydaktycznych w 
obrębie obszarów 
przyrodniczo cennych i 
atrakcyjnych 
krajobrazowo (folder, 
oznakowanie, tablice, 
około 20 obiektów) 

2004 2011 Gminy 

Wzrost różnorodności 
biologicznej na terenie 
Powiatu Opolskiego 

Rozszerzenie oferty 
rekreacyjno-
wypoczynkowej 

300   X X 

Partnerzy: RDLP 
w Katowicach, 
Starosta Opolski, 
Wojewoda 
Opolski, 
organizacje 
ekologiczne 
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III SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO TWORZENIA PROGRAMÓW GMINNYCH 

5 

Realizacja zieleni 
urządzonej w obiektach 
rekreacyjno-
wypoczynkowych 
(istniejących i 
projektowanych) 

2004 2011 Gminy 
Rozszerzenie oferty 
rekreacyjno-
wypoczynkowej 

600 X  X X 

inwestorzy 
sektora 
publicznego i 
prywatnego 

6 

Rewaloryzacja 
zabytkowych założeń 
zieleni (układy 
urbanistyczne, parki 
zabytkowe) 

2004 2011 Gminy 

Wzrost różnorodności 
biologicznej na terenie 
Powiatu Opolskiego 

Poprawa „estetycznego 
wizerunku” Powiatu 
Opolskiego 

700 X  X X 

Służba Ochrony 
Zabytków, 
inwestorzy 
sektora 
publicznego i 
prywatnego 

SUMA 2060      
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7. Edukacja ekologiczna 
 

L.P. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
planowany 

Termin 
zakończenia 
planowany 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Planowane 
efekty 

ekologiczne 

Planowane 
koszty ogółem 

[PLN] tys. 

UE 
[PLN]

NFOS 
[PLN] 

WFOS 
[PLN] 

środki 
własne Partnerzy 

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

III SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA PROGRAMÓW GMINNYCH 

1 

Tworzenie sieci ścieżek 
przyrodniczo-
dydaktycznych w 
obrębie obszarów 
przyrodniczo cennych i 
atrakcyjnych 
krajobrazowo 

2004        2011 Gminy

Wzrost 
różnorodności 
biologicznej na 
terenie Powiatu 
Opolskiego 
Rozszerzenie 
oferty rekreacyjno-
wypoczynkowej 

Suma kosztów 
wg P.O.Ś. 
Miast i Gmin 
Powiatu 

X X

Starosta 
Opolski, 
Wojewoda 
Opolski, 
organizacje 
ekologiczne 

2 

Realizacja 
rekreacyjnych ścieżek 
rowerowych na terenie 
gmin (broszury, mapy, 
tablice informacyjne) – 
stosownie do działań 
własnych gmin  

2004        2011 Gminy
Rozszerzenie 
oferty rekreacyjno 
- turystycznej.    

150 X X

Fundusze 
pomocowe 
Związek Gmin 
i Powiatów 
Organizacje 
ekologiczne 
Nadleśnictwa 

3 

Promocja działań 
proekologicznych, 
wydawnictwa 
ekologiczne z 
przeznaczeniem dla 
dorosłej części 
społeczności lokalnej, 
szkolenia 
(agroturystyka) 

2004         2011 Gminy

Wzrost 
świadomości 
ekologicznej w 
społeczeństwie. 

350 X X

Gminy 
Fundusze 
pomocowe 
Związek Gmin 
i Powiatów 
Organizacje 
ekologiczne 
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4 

Szkolenia i pokazy 
praktyczne dla rolników 
i działkowców w 
zakresie gospodarki 
ekologicznej  

2004        2005 Gminy
Wzrost liczby 
gospodarstw 
ekologicznych 

10 x ARiMR, 
Izba Rolnicza 

5 Edukacja ekologiczna 
nauczycieli 2004        2005 Gminy

Poprawa stanu 
świadomości i 
edukacji 
ekologicznej 
młodzieży i ludzi 
dorosłych 

5 x

Związek Gmin 
i Powiatów, 
Starostwo 
Powiatowe 

6 Inwentaryzacja bibliotek 
(doposażenie) 2004        2005 Gminy

Wzbogacenie 
księgozbioru o 
tytuły związane z 
ochroną 
środowiska i 
ekologią 

2 x

Związek Gmin 
i Powiatów, 
Starostwo 
Powiatowe 

7 

Promocja agroturystyki, 
rolnictwa ekologicznego 
(szkolenia, broszury, 
warsztaty) 

2004       2011 Gminy

Wzrost 
świadomości 
ekologicznej w 
społeczeństwie 

100 X X X

Urząd 
Marszałkowski, 
Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego  

SUMA 617     
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2.4 Uwarunkowania wynikające ze strategii rozwoju gminy Prószków  
 

Wizja przyszłości Gminy Prószków wiąże się ze stworzeniem atrakcyjnej gospodarczo i 
turystycznie przestrzeni wiejskiej o rozwiniętej infrastrukturze technicznej, gwarantującej 
czystość i bezpieczeństwo środowiska naturalnego, w której zwiększenie zasobności 
mieszkańców jest wynikiem ich aktywizacji gospodarczej w usługach, rzemiośle i obsłudze 
ruchu turystyczno – rekreacyjnego.  
 
W  zakresie ochrony środowiska gmina Prószków przewiduje zrealizować następujące cele: 
 
Cel główny: 
  

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i 
komunalnej 

  
Cele szczegółowe: 
 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; 

 
Cel główny: 
 
 Edukacja i ekologia 
  
 Cele szczegółowe: 

 Powszechna edukacji ekologiczna mieszkańców gminy gwarantem zachowanie 
dobrego stanu środowiska przyrodniczego 

 
Cel główny :  

 
Podnoszenie atrakcyjności gminy, promocja gospodarcza i 

turystyczna 
  
 Cele szczegółowe: 

 Organizacja cyklicznych imprez kulturowych i sportowych, ożywiających 
działalność wszystkich gminnych organizacji; 

 Wymiana partnerska miast (Niemcy – Hunfeld, Australia – Ternberg); 
 Promocja gminy w mediach polskich i zagranicznych; 
 Podniesienie poziomu rzetelnej informacji dla mieszkańców we wszystkich 

aspektach życia gminy;  
 Wykorzystanie naturalnych zasobów leśnych, parków i stawów do przyciągnięcia 

turystów, promowanie walorów turystycznych gminy; 
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 Wyrównanie szans każdej miejscowości gminy w kompleksowym promowaniu ich 
walorów; 

 Opracowanie koncepcji – centrum informacyjnego gminy; 
 Podjecie kroków w celu zmiany wykorzystania Zamku w Prószkowie 

 
Cel główny: 
  

Dbałość o środowisko naturalne 
 
 Cele szczegółowe: 

 Opracowanie koncepcji zbiórki, segregacji odpadów, polepszenie jakości pracy 
miedzygminnego składowiska; 

 Eliminacja dzikich wysypisk w gminie; 
 Stworzeni preferencji do przechodzenia na ekologiczny system grzewczy; 
 Zabezpieczenie rezerwatów przyrody przed degradacja i zanieczyszczeniem. 
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3 Stan środowiska na terenie gminy Prószków 
 

Stan środowiska na terenie gminy Prószków został określony na podstawie dokumentu: 
„Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w roku 2002 ”5, który zawiera 
informacje o jakości środowiska na terenie województwa opolskiego przygotowane w oparciu 
o wyniki badań i kontroli przeprowadzone w 2002 roku. Ocena jakości powietrza 
atmosferycznego powstała w oparciu o podstawowy dokument określający wymagania 
dotyczące ocen i zarządzania jakością powietrza, a mianowicie Dyrektywę nr 96/62/E z 1996 
roku zwana dyrektywą ramową, która określa ramy do ustanawiania kryteriów jakości 
powietrza oraz monitorowania i prowadzenia oceny jakości powietrza w krajach 
członkowskich. Do przygotowania oceny stanu środowiska na terenie gminy wykorzystano 
również materiały udostępnione przez Urząd Gminy Prószków, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Opolu, oraz Urząd Marszałkowski w Opolu.  
 
 
3.1 Powietrze atmosferyczne 

 
3.1.1 Wstęp 
 

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego ze względu na przenoszenie 
zanieczyszczeń wraz z masami powietrza mogą rozprzestrzeniać się na duże odległości, a 
degradacja aerosfery zawsze skutkuje degradacją hydrosfery i litosfery. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest działalność antropogeniczna a w 
szczególności wytwarzanie energii oparte na paliwach konwencjonalnych (węgiel, ropa 
naftowa), przemysł metalurgiczny (szczególnie żelaza) górnictwo naftowe i przerób ropy, 
transport samochodowy, przemysł chemiczny a także rolnictwo i hodowla. Zagrożenie 
środowiska ze strony źródeł antropogenicznych wynika głównie z ich oddziaływania na 
niewielkich obszarach, ale gęsto zaludnionych. Oddziaływanie człowieka na środowisko 
przyrodnicze pociąga za sobą negatywne skutki zarówno o zasięgu globalnym jak i 
regionalnym. Jednym ze skutków globalnych antropopresji jest degradacja warstwy ozonowej 
co ma wpływ na globalne zmiany w klimacie. Na globalne ocieplenie klimatu wpływ ma 
emisja do atmosfery tzw. gazów cieplarnianych, do których zalicza się CO2, metan, ozon 
troposferyczny, podtlenek azotu i freony, których głównym źródłem w powietrzu jest spalanie 
paliw kopalnych, masowy wyrąb lasów, hodowla bydła, górnictwo oraz stosowanie i 
wytwarzanie freonów i halonów. Natomiast w skali regionalnej antropopresja powoduje 
kwaśne opady atmosferyczne spowodowane emisją do atmosfery substancji kwasotwórczych 
(tlenki azotu i tlenki siarki, azotu). Zjawisko kwaśnych opadów atmosferycznych powoduje 
ogromne szkody w leśnictwie (szkodzą zwłaszcza lasom iglastym), niszczy korzenie roślin 
jak również zmniejsza ilość organizmów żyjących w jeziorach. 

Działanie pyłów na środowisko ma charakter pośredni i bezpośredni. Bezpośrednie 
działanie uzależnione jest głównie od rozmiarów pyłów. Najdrobniejsze frakcje (5 µm) 
wnikają do wnętrza organizmów żywych poprzez drogi oddechowe i utrudniają wymianę 
gazową. Natomiast działanie pośrednie odbywa się poprzez chemiczną degradację gleb 
powodując zakłócenia pomiędzy poszczególnymi składnikami gleby (wapniem a magnezem) 
lub alkalizację gleby. Pyły zawierające metale ciężkie są największym zagrożeniem, gdyż 
wprowadzane w obiegi biochemiczne i łańcuchy pokarmowe działają destrukcyjnie na 
organizmy żywe. 
                                                           
5 Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w roku 2002  
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 Również działanie gazów może oddziaływać na środowisko w sposób bezpośredni i 
pośredni. Bezpośrednie działanie zanieczyszczeń gazowych powoduje, poprzez wnikanie do 
organizmów, zatrucia lub poparzenia. Pośrednio zanieczyszczenia gazowe wpływają na 
biosferę poprzez zmianę składu chemicznego gleb i wód, do których zanieczyszczenia dostają 
się z atmosfery. Do gazów szczególnie szkodliwych dla środowiska należy dwutlenek siarki, 
który dostając się do organizmu hydrolizuje na kwas siarkowy i prowadzi do uszkodzenia 
tkanek. Szczególne zagrożenie dla organizmów roślinnych wynika z obecności w powietrzu 
dwutlenku azotu, który może być pobierany przez nie wraz z powietrzem, a następnie ulegać 
przemianom do toksycznych azotanów i azotynów. 

 
 

3.1.2 Stan powietrza atmosferycznego na terenie gminy 
 

Opis stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie gminy Prószków 
przeprowadzono w oparciu o dane wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z 
emitorów zlokalizowanych na terenie gminy pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego w 
Opolu. 

Gmina Prószków charakteryzuje się brakiem na jej terenie dużych zakładów 
przemysłowych w związku z czym nie występują na omawianym obszarze źródła stwarzające 
poważne zagrożenie dla powietrza atmosferycznego. Produkcja pozarolnicza na terenie gminy 
nie odgrywa większego znaczenia i prowadzona jest wyłącznie przez małe i średnie zakłady.  

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Prószków jest 
niska emisja i emisja komunikacyjna, wynikająca miedzy innymi z przebiegającej przez teren 
gminy autostrady A-4. 

 
Niska emisja 
Niska emisja jest zagadnieniem trudnym do szybkiego rozwiązania ze względu na brak 

informacji dotyczących rozkładu przestrzennego emisji oraz dużym rozproszeniu jej źródeł. 
Ponadto wielkości niskiej emisji różnicują się w ciągu roku w zależności od sezonu. W 
sezonie zimowym wielkości tych emisji, ze względu na wzmożone potrzeby grzewcze 
znacznie wzrastają, natomiast w okresie letnim osiągają niewielkie wartości. 

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na terenie gminy 
jest emisja substancji toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw dla pokrycia 
potrzeb grzewczych. Zasadniczym nośnikiem energii cieplnej stosowanym do ogrzewania 
zabudowy mieszkaniowej, w większości jednorodzinnej jest węgiel kamienny i miał 
węglowy. Na terenie gminy znajdują się również kotły na paliwo słoneczne (baterie 
słoneczne), koksowe, gazowe, olejowe czy groszek węglowy.  
  

Budynki mieszkalne zużywają ogromną ilość energii potrzebnej do ogrzewania 
pomieszczeń, co powoduje szkodliwe skutki ekologiczne. Emisja szkodliwych substancji 
powstających podczas produkcji energii wpływa na jakość powietrza na terenie gminy a 
bezpośrednio na zdrowie mieszkańców. W tej sytuacji gmina powinna kreować politykę 
oszczędzania energii nie tylko w budynkach gminnych, ale i w budynkach komunalnych. 
Należy zaplanować rozwój energetyczny gminy uwzględniając jednocześnie wnikliwą analizę 
wpływu poszczególnych wariantów na środowisko (powietrze atmosferyczne). Oszczędzanie 
energii potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń może w dużym stopniu ograniczyć emisje 
zanieczyszczeń do powietrza. W tym celu należy przeprowadzić działania modernizacyjne 
instalacji, urządzeń, budynków i technologii oraz należy rozważyć możliwość szerszego 
zastosowania odnawialnych źródeł energii. 
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 Minimalizacja energochłonności budynków komunalnych, gminnych i właścicieli 
indywidualnych wiąże się przeprowadzeniem procesu ich ocieplania (ścian zewnętrznych, 
dachów) oraz wymianą czy remontem nieszczelnych okien i modernizacją źródeł ciepła. 
Niezbędne są również działania indywidualne mieszkańców polegające na stosowaniu 
energooszczędnych żarówek, urządzeń gospodarstwa domowego (pralek, lodówek, 
podgrzewaczy wody).  

Na terenie gminy, w budynkach użyteczności publicznej (szkoły i przedszkola: w 
Boguszycach, Górkach, Ligocie Prószkowskiej, Prószkowie, Zimnicach Wielkich, 
Złotnikach, Źlinicach in.) występuje ogrzewanie olejowe, węglowe i elektryczne. Poniżej w 
tabeli zestawiono obiekty będące w administracji gminy wraz z ich kubaturą i zużyciem opału 
oraz rodzajem ogrzewania. Budynki prywatnych użytkowników również posiadają kotły 
ekologiczne, które częściowo dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Na 
dzień 13 lipca 2004 r Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nie posiadał jednak 
informacji o ilości dofinansowanych kotłów ekologicznych na terenie gminy Prószków.  
Tabela 4. Zestawienie obiektów będących w administracji gminy Prószków 

Miejscowość Nazwa obiektu Kubatura 
(m3) 

Zużycie opału 

Boguszyce Szkoła podstawowa 
Przedszkole 
Świetlica 

1500 
530 
500 

Olejowe 13 000 litr 
Olejowe 2 500 litr 

Węglowe 4 Mg 
Chrzowice Świetlica 30  
Górki Przedszkole 650 Olejowe 3 000 litr 
Ligota 
Prószkowska 

Przedszkole 
Szkoła podstawowa 
Remiza OSP 

420 
1915 

Węglowe 3 Mg 
Węglowe 7 Mg 

Prószków Szkoła Podstawowa 
Gimnazjum 
 
Przedszkole 
Gminny Ośrodek 
Kultury  
Obiekt – były 
kościół ewangelicki 
Budynek Urzędu 
Miejskiego 
Remiza OSP 

}13500 

 

500 
1600 
900 
450 
150 

Audyt 300kV 
Węglowe 60Mg 

 
Olejowe 12 600 litr 
Węglowe 12,5 Mg 

Węglowe 3 Mg 
Olejowe 12 000 litr 

Elektryczne 

Zimnice Wielkie Przedszkole 
 
Szkoła podstawowa 
Gimnazjum 
 
Świetlica 

630 
 
}4 500 
 
 
1612 

Węglowe 9 Mg 
 

Węglowe 30 Mg 
 
 

Węglowe 10 Mg 
Złotniki  Przedszkole 

Szkoła podstawowa 
}2800  Węglowe 18,5 Mg 

Źlinice Remiza 150 Olejowe 1000 litr 
 
Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokoprężny 4 MPa relacji Zdzieszowice – 

Gać. Gazyfikacja gminy jest planowana do realizacji.  
Na podstawie danych wynikających z opłat za korzystanie ze środowiska, uzyskanych z 

Urzędu Marszałkowskiego w Opolu oszacowano ilości zanieczyszczeń emitowanych do 
atmosfery ze źródeł z procesów technologicznych zainstalowanych na terenie gminy 
Prószków. Raport Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska za 2003 roku zawarto 
w załączniku nr 1 do programu. Rodzaje wyemitowanych substancji wraz z ich 
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ładunkiem całkowitym wyemitowane z procesów technologicznych w oparciu o cytowany 
Raport zawiera poniższa tabela. Należy ponadto nadmienić, iż poniższe zestawienie ładunków 
zanieczyszczeń w powietrzu nie jest adekwatne do stanu rzeczywistego, gdyż odzwierciedla 
jedynie te zanieczyszczenia i ich ilości, za które pobierane są opłaty od podmiotów 
gospodarczych za gospodarcze korzystanie ze środowiska. De facto Raport Wojewódzkiego 
Banku Zanieczyszczeń Środowiska obejmuje tylko te podmioty, które opłaty uiszczają. 

 
Tabela 5 Rodzaje wyemitowanych substancji wraz z ich ładunkiem całkowitym wyemitowane z procesów 
technologicznych w 2002 roku w Gminie Prószków. 

Lp. Nazwa 
substancji 

Ładunek 
całkowity 

[Mg] 
1. Dwutlenek siarki 0,000535700 
2. Dwutlenek azotu 0,013928200 
3. Tlenek węgla 0,002464220 
4. Benzo (a) piren 0 
5. Dwutlenek węgla 0 
6. Pył 0,002357080 
7. Sadza 0 
 RAZEM 0,019205200 
 SUMA GAZÓW 0,016928120 
 SUMA PYŁÓW 0,002357080 

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska od 8 marca do 5 maja prowadził przy 

Budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie pomiary pasywne powietrza. W wyniku tych 
pomiarów uzyskano następujące wartości stężeń: 

 
1. Ekspozycja od 8 marca do 5 kwietnia 2004 roku: 

• Dwutlenek azotu – 19,5 µg/m3; 
• Dwutlenek siarki – 11,4 µg/m3; 

2. Ekspozycja od 5 kwietnia do 5 maja 2004 roku: 
• Dwutlenek azotu – 14,3 µg/m3; 
• Dwutlenek siarki – 3,7 µg/m3; 

 
Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wartości odniesienia dla dwutlenku azotu 

i dwutlenku siarki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 XII 2002 r. w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. (DZ.U.2002, Nr 1, poz. 
11 i 12). Rozporządzenie określa wartości odniesienia substancji w powietrzu uśrednione dla 
okresu 1 godziny i dla roku kalendarzowego. 
Tabela 6 Wartości odniesienia dla dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu 6 

Wartości odniesienia w mikrogramach na 
metr sześcienny (µg/m3) uśrednione dla 

okresu: 

Lp. Nazwa 
substancji 

Oznaczenie 
numeryczne 
substancji 
(numer CAS) 1 godziny Roku kalendarzowego 

1. Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 
2. Dwutlenek siarki 7446-09-5 350 30 
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Uzyskane w wyniku pomiarów pasywnych wartości stężeń dwutlenku siarki i 
dwutlenku azotu w punktach pomiarowych na budynku Urzędu Gminy w Prószkowie 
odnoszą się do okresu 1 miesiąca i nie przekraczają wartości odniesienia zawartych w wyżej 
cytowanym rozporządzeniu.  
Tabela 7. Zestawienie wyników pomiarów stężenia substancji w powietrzu z wartościami odniesienia 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 XII 2002 r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu. 

Lp. Nazwa 
substancji 

Stężenie substancji 
w powietrzu 

określone w wyniku 
pomiarów o okresie 

1 miesiąca  

Wartość odniesienia 
uśredniona dla 
okresu roku 

kalendarzowego 

1. Dwutlenek azotu 1. 19,5 µg/m3; 
2. 14,3 µg/m3 

40 µg/m3 

2. Dwutlenek siarki 1. 11,4 µg/m3; 
2.   3,7 µg/m3; 

30 µg/m3 

 
 
3.1.3 Podsumowanie 
 
1. Brak uciążliwego przemysłu na terenie gminy warunkuje czyste powietrze atmosferyczne i 

korzystny agroklimat. 
2. Jednym ze źródeł emisji do powietrza dla gminy jest emisja ze źródeł komunikacyjnych. 

Zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy nie tylko bezpośrednio pogarszają jakość 
powietrza w rejonach o intensywnym ruchu drogowym, ale także biorą udział w reakcjach 
fotochemicznych zachodzących w atmosferze.  

3. Istotne zagrożenie dla środowiska stwarza emisja z lokalnych kotłowni węglowych i 
indywidualnych palenisk domowych opalanych najczęściej węglem tanim, a więc o złej 
charakterystyce i niskich parametrach grzewczych.  

4. Duże zużycie energii jest bezpośrednią przyczyną pogarszania się jakości powietrza 
atmosferycznego. 

5. Gazyfikacja gminy jest w trakcie realizacji. 
 
 
3.2 Gospodarka wodno – ściekowa 
 
3.2.1 Wstęp 
 

Zanieczyszczenie wód odbywa się na wszystkich etapach jej obiegu w środowisku, a 
główne źródła zanieczyszczenia wód stanowią: 

- ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzane z miast i wsi; 
- wody pochłodnicze z energetyki i przemysłu; 
- wody kopalniane; 
- spływy powierzchniowe z terenów rolniczych; 
- spływy z terenów przemysłowych oraz składowisk odpadów przemysłowych i 

komunalnych; 
- zrzuty niezorganizowane ze źródeł lokalnych (z terenów nie posiadających 

kanalizacji); 
- zanieczyszczenia atmosferyczne. 
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Ścieki z terenu miast obejmują zużytą wodę na cele bytowo – gospodarcze, z 
wzrastającą ilością substancji chemicznych typu: fosforany pochodzące ze zużytych środków 
do mycia i prania. Źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych są również 
opady atmosferyczne, które spłukują zanieczyszczenia zalegające na dachach, ulicach i 
placach. 

Natomiast skład ścieków przemysłowych jest bardziej zróżnicowany i zależy od procesu 
technologicznego, w którym ścieki powstają i stosowanych w procesie surowców. 
Składnikami ścieków przemysłowych są najczęściej: siarczki, siarczany, azotany, kwasy i 
oleje kwasów, siarkowodór, dwusiarczek węgla, fenole, związki amonowe, oleje, metale 
ciężkie, cyjanki, chlorki, chlor, podchloryny, rozpuszczalniki organiczne, azotyny u fluorki. 
 Istotnym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych są spływy ścieków z 
obszarów rolniczych, z których opady atmosferyczne spłukują dużą część nawozów 
sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Związki azotu i fosforu ze spływów 
powierzchniowych powodują postępowanie procesu eutrofizacji wód, zwłaszcza jezior o 
małym odpływie wody.  Zanieczyszczenie wód ze spływów obszarowych wynika głównie z 
niewłaściwie prowadzonej gospodarki rolnej, nieprawidłowości w stosowaniu nawozów 
sztucznych i pestycydów. 

Zanieczyszczenie wód podziemnych i podziemnych uzależnione jest również od 
lokalizacji na danym terenie składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych, tym 
bardziej jeżeli nie posiadają stosownych zabezpieczeń izolujących odpady od środowiska 
gleb. Instalacja systemów izolujących na składowiskach jest niezbędna w celu 
uniemożliwienia przesiąkania zanieczyszczeń do wód podziemnych i wymywania substancji 
przez opady oraz przenoszenia skażeń po powierzchni ziemi do wód powierzchniowych. Na 
terenie gminy nie zlokalizowano składowiska odpadów, gdyż gmina korzysta z 
miedzygminnego składowiska odpadów w Domecku, które znajduje się na terytorium gminy 
Komprachcice. 
 Zasadniczym zagrożeniem dla wód są liczne, punktowe, rozrzucone przestrzennie 
źródła zanieczyszczeń, szczególnie na terenach wiejskich osiedli o luźnej strukturze jednostki 
osadniczej, które wyposażone są w wodociągi, a nie posiadają systemów kanalizacji. Tego 
typu zabudowa utrudnia budowę systemu kanalizacji, a ścieki zrzucane są do starych studni 
lub nieszczelnych dołów szybowych. Rozwiązania tego typu skutkują w wielopunktowym 
skażeniu wodonośnej warstwy gruntu i wody gruntowej. 
 Newralgicznym źródłem zanieczyszczenia hydrosfery są również punkty dystrybucji 
paliw płynnych. Poprzez rurociągi, magazyny, rozlewnie i stacje paliw dochodzić może do 
powolnego i systematycznego przenikania związków ropopochodnych do gruntu i wód 
gruntowych. 
 
 
3.2.2 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. 

Rzeka Odra stanowi największą rzekę gminy Prószków i województwa opolskiego. 
Odra kształtuje w znacznym stopniu warunki wodne i klimatyczne na terenie gminy. Wody 
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rzeki Odry są pozaklasowe i charakteryzują się długotrwałym i nadmiernym 
zanieczyszczeniem. 

Prószkówka ma źródła w gminie Tułowice w centralnej części Borów Niemodlińskich. 
Wpływa na teren gminy od zachodniej granicy i następnie przepływa przez grunty wsi Ligoty 
Prószkowskiej, Przysieczy, Prószkowa i Nowej Kuźni do granicy z gminą Komprachcice. 
Wody Prószkówki cechują się III klasą jakości co z uwagi na brak zanieczyszczeń 
pochodzenia przemysłowego i rolniczy charakter gminy stanowi znaczne zanieczyszczenie. 
 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. 
 

W ramach monitoringu krajowego i regionalnego wód powierzchniowych na terenie 
gminy Prószków nie zlokalizowano punktów pomiarowych, w związku z czym nie 
dysponujemy aktualnymi danymi dotyczącymi stanu jakości cieków przepływających przez 
gminę. 
 
 
3.2.3 Wody podziemne  
 
 Na terenie gminy Prószków występują 4 pietra wodonośne czwartorzędu, trzeciorzędu, 
górnokredowego i triasowego. Do najistotniejszych z uwagi na wydajność złoża należą: 

♦ Piętro wodonośne kredy tworzą poziomy cenomanu powiązanego z utworami 
piaszczystymi i piaskowymi oraz turonu powiązanego z systemem szczelin w 
marglach i strefą wietrzną. Piętro to wraz z utworami czwartorzędu stanowi 
podstawowe  źródło zaopatrzenia w wodę dla kilku wsi. Woda tego piętra 
niejednokrotnie cechowała się ponadnormatywną zawartością żelaza i azotanów 
oraz zanieczyszczeniami bakteriologicznymi. 

♦ Piętro wodonośne środkowego triasu stanowi główny poziom wodonośny. Woda z 
tego pietra pochodzi z poziomu wapienia muszlowego. W wodzie tej stwierdzono 
ponadnormatywną zawartość azotanów oraz podwyższoną zawartość żelaza i 
okresowo zanieczyszczenia biologiczne. 

 
W obrębie granic gminy znajduje się kilka głównych zbiorników wód podziemnych: 
♦ Zbiornik Triasu Opolskiego, największy zbiornik wód podziemnych w 

województwie opolskim i jedno z najcenniejszych złóż wód triasowych w kraju, 
który składa się z wód triasu dolnego (w północnej części gminy od linii Jaśkowice, 
Przysiecz). Zbiornik ten został objęty strefą wysokiej ochrony a w jego granicach 
wyodrębniono strefę najwyższej ochrony, która obejmuje obszar występowania 
zbiornika środkowotriasowego (w północno – wschodniej części gminy, od linii 
Nowa Kuźnia  - Zimnice Wielkie). 

♦ Zbiornik Górnokredowy – znajduje się w północnej części gminy w zasięgu stref 
ochronnych triasu. 
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♦ Zbiornik Czwartorzędowy -  (międzymorenowy), znajduje się w zachodniej części 
gminy od linii Jaśkowice – Ligota Prószkowska i został objęty strefą wysokiej 
ochrony.  

 
 
3.2.4 Wody gruntowe 
  

Głębokość zalegania wód gruntowych odgrywa istotną rolę dla rolnictwa. Na terenie 
gminy wody te 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), które ze względu na mało stabilne zwierciadło wody, dużą 
współzależność z wodami powierzchniowymi a także ich zależność od czynników 
atmosferycznych i znaczne zanieczyszczenie nie nadają się do wykorzystania dla celów 
wodociągowych, przemysłowych i rolnych. 

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. 
 
 
3.2.5 Zaopatrzenie w wodę 
 

Zaopatrzenie w wodę w gminie Prószków odbywa się poprzez wodociąg grupowy 
„Prószków”, który swoim zasięgiem obejmuje teren pięciu gmin: Prószków, Komprachcice, 
Dąbrowa, Krapkowice oraz 6 wsi z gminy Lewnin Brzeski. Łącznie wodociąg zaopatruje 44 
wsie.  

Wodociąg „Prószków” zasilany jest wodą czerpaną z zasobów wód podziemnych 
ujęcia wody zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami Zimnice Małe i Źlinice. Na tym 
ujęciu znajdują się 3 studnie głębinowe (S1, S2, S3). Głębokość tych studzien wynosi 173 m, 
a woda pobierana jest z głębokości 68 m. 

Dopuszczalne wydajności studni: 
♦ S1 – Q = 185 m3/h; 
♦ S2 – Q = 186 m3/h; 
♦ S3 – Q = 161 m3/h; 

 
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia : 530 m3/h; 

 
 Ujęcie wody Zimnice Małe – Źlinice jest w stanie zaspokoić całkowicie potrzeby 
zaopatrywanego regionu, gdyż może dostarczać wodę w ilościach ponad 700 m3/h. Woda z 
tego ujęcia może być wykorzystywana bezpośrednio do celów komunalnych bez 
wcześniejszego uzdatniania ze względu na jej dobrą jakość. 
 Ujęcie to posiada wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej oraz ochrony pośredniej, w 
obrębie których zakazano wprowadzenia ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu oraz 
stosowania rolniczego wykorzystania ścieków, co mogłyby niekorzystnie wpłynąć na zasoby i 
skład chemiczno - bakteriologiczny wód podziemnych. 
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 Ze względu na fakt, iż w wodach gruntowych czwartorzędowo - turońskiego poziomu 
wodonośnego stwierdzono duże zawartości azotanów należy przedsięwziąć działania w 
kierunku skanalizowania i uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy, w 
szczególności we wsiach Zimnice Małe, Zimnice Wielkie i Chrzowice. Wykonanie 
kanalizacji na terenach jej pozbawionych ograniczy w dużym stopniu zanieczyszczenie wód 
podziemnych związkami azotu, fosforu, chlorków i bakterii. 
  Gmina Prószków jest w 100% zwodociągowana. Sieć wodociągowa zbudowana 
jest w większości z rur PCV i jest w dobrym stanie. Jedynie w Boguszycach wodociągowa 
sieć rozdzielcza na niewielkim odcinku zbudowana jest z rur azbestowo - cementowych i 
wymaga wymiany na rury PCV. 
 Sieć tranzytowa i rozdzielcza funkcjonuje w podziale na dwie strefy: 

♦ Strefa I – woda dostarczana jest do odbiorców rurociągami bezpośrednio ze studni 
głębinowych (Zimnice Małe, Zimnice Wielkie, Źlinice, Boguszyce, Chrzowice, 
Folwark). 

♦ Strefa II – woda dostarczana jest do odbiorów rurociągami ze zbiornika terenowego 
ZTP o objętości 2 000 m3 zlokalizowanego w Prószkowie (Prószków, Ligota 
Prószkowska, Przysiecz, Złotniki, Chrząszczyce, Winów, Górki, Nowa Kuźnia).  

 
Straty wody w ogólnym bilansie wody na terenie gminy wynoszą ok. 26%. Struktura 

zużycia wody w gminie jest następująca7: 
- zakup i pobór wody - 377 400 m1/rok 
- zużycie wody ogółem - 278 800 m1/rok 

Największe straty wody występują na wodociągu w Prószkowie z uwagi na to, iż jest to 
najstarszy odcinek sieci. Jedynym rodzajem stosowanego monitoringu są studnie 
wodomierzowe. 

Dodatkowe ujęcie wody znajduje się na terenie Kopalni Folwark, z którego zakąłd 
korzysta na własne potrzeby.  

Wszystkie ujęcia wody zlokalizowane na terenie gminy mają ustanowioną strefę 
ochrony bezpośredniej i pośredniej. 

W 2004 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu 
przeprowadziła badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody pochodzącej z wodociągu 
publicznego Zimnice – Prószków w dwóch miejscach8: 

♦ W Barze w Źlinicach; 
♦ W Zakładzie Fryzjerskim w Prószkowie 

Wyniki tych badań zestawiono w poniższych tabelach. 

                                                           
7Program ochrony środowiska dla powiatu opolskiego 
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Tabela 8 Wyniki badania wody przeprowadzonego na zlecenie PSSE w Opolu 

Wynik Oznaczenia 

Zakład 
fryzjerski - 
Prószków 

Żlinice - Bar 

Dopuszczalne 
wartości i 
zakresy 

Mętność NTU 0,17 0,01 1 
Barwa mgPt/l 5 5 15 
Zapach 1R akceptowalny 1R akceptowalny akceptowalny 
Smak akceptowalny akceptowalny Akceptowalny 
Odczyn pH 7,5 7,4 6,5 – 9,5 
Przewodność elektryczna 
µS/cm-1 

683 715 2 500 

Twardość ogólna mg 
CaCO3/l 

288 525 60-500 zakres 
zalecany 

Amoniak mg NH4/l <0,04 <0,04 0,5 
Azotyny g NO2

-/ l <0,017 <0,017 0,5 
Azotany g NO3

-/l 23,2 22,8 50 
Chlorki gCl-/l 22 25 250 
Żelazo ogólne gFe/l 0,04 <0,02 0,2 
Mangan g Mn/ l <0,04 <0,02 0,05 
Fluorki mg F/l - 0,2 1,5 
Ogólna liczba bakterii w 22 
ºC po 72 h w 1 ml 

- <1 100 

Ogólna liczba bakterii w 37 
ºC po 24 h w 1 ml 

<1 <1 100 

Bakterie grupy coli w 100 ml 0 0 0 
Escherichia coli lub bakterie 
coli typ kałowy 
(termotolerancyjne ) w 100 
ml wody 

0 0 0 

Enterokoki (paciorkowce 
kałowe) w 100 ml 

- 0 0 

 
Ponadto na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie 

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczną w Opolu wykonała badania wody 
pochodzącej z wodociągu publicznego Zimnice w następujących miejscach: 

♦ Źlinice – Bar „Antek”; 
♦ Chrząszczyce – sklep spożywczy; 
♦ Zakład Fryzjerski w Prószkowie; 
♦ Przepompownia w Prószkowie; 
♦ Przedszkole - Folwark 
Wyniki tych badań zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 9 Wyniki badania wody przeprowadzonego na zlecenie ZGKiM w Prószkowie 

Pochodzenie próbki Ogólna liczba 
bakterii w 37 ºC 
po 24 h w 1 ml 
(dopuszczalne 

wartości 
wskaźników - 20) 

Bakterie grupy 
coli w 100 ml 
(dopuszczalne 

wartości 
wskaźników- 0) 

Escherichia coli 
lub bakterie coli 

typ kałowy 
(dopuszczalne 

wartości 
wskaźników- 0) 

Źlinice – Bar „Antek”; <1 0 0 
Chrząszczyce – sklep 
spożywczy; 

<1 0 0 

Zakład Fryzjerski w 
Prószkowie; 

<1 0 0 

Przepompownia w 
Prószkowie; 

<1 0 0 

Przedszkole - Folwark <1 0 0 
 

Jakość wody w badanym zakresie spełnia we wszystkim przypadkach wymagania 
sanitarne, co wynika z powyższych zestawień tabelarycznych. (Załącznik nr 2)  

 
 

3.2.6 Kanalizacja sanitarna 
 

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 65 km.9 Obejmuje 
ona miasta Prószków, wsie Złotniki, Górki, Winów, Chrząszczyce. Częściowo skanalizowane 
są miejscowości Zimnice Wielkie, Zimnice Małe, Przysiecz, Źlinice, Folwark. W pozostałych 
miejscowościach ścieki gromadzone są w tzw. szambach  i wywożone na oczyszczalnię w 
Prószkowie wozami asenizacyjnymi (cysternami). Porządkowanie problemów odprowadzania 
i oczyszczania ścieków w gminie odbywa się w oparciu o opracowany w 1996 roku 
„Program kanalizacji sanitarnej gminy Prószków”. 

 Zgodnie z tą koncepcją realizowane są następujące warianty budowy kanalizacji 
sanitarnej: 

- do istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w 
Prószkowie odprowadzane zastaną ścieki z Prószkowa, Złotnik, Chrząszczyce, 
Przysieczy, Ligoty Prószkowskiej, Jaśkowic i Nowej Kuźni.   

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Górki, Winów, Chrzowice, Folwark z 
podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Opola i oczyszczaniem na 
oczyszczalni miejskiej Opola. 

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Boguszyce, Źlinice, Zimnice małe, 
Zimnice Wielkie. Ścieki odprowadzane będą do systemu kanalizacji sanitarnej 
Gminy Krapkowice i oczyszczane na oczyszczalni miejskiej w Krapkowicach.  

 
Na terenach, gdzie budowa kanalizacji sanitarnej jest nieekonomiczna lub niemożliwa z 

przyczyn natury technicznej przewiduje się instalowanie oczyszczalni przydomowych. 
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Prószkowie została oddana do 

użytku w 1995 roku (przepustowość Qśrd = 681 m3/d i Qmaxd = 842 m3/d). Oczyszczalnia 
posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków w ilości 681 m3/d do rowu 
melioracyjnego W-1.  
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Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne znak: OŚ.BSz-6223-21/03 z dnia 
12.06.2003 r. wydane przez Starostę Opolskiego. 

W skład oczyszczalni ścieków wchodzą:  
- punkt zlewny ścieków, 
- piaskownik z kratą ręczną – urządzenie rezerwowe, 
- stacja mechanicznego oczyszczania ścieków „Huber Complet Plant Ro 5”, 
- przepompownia ścieków surowych, 
- wielofunkcyjny zbiornik SBR w tym m.in.: zbiornik retencyjny ścieków, reaktor 

SBR (zbiornik osadu czynnego), komora tlenowej stabilizacji osdów, 
- stacja dmuchaw, 
- instalacja do strącania fosforu, 
- stawy doczyszczające – 3 szt., 
- komora pomiarowa, 
- pompownia wody technologicznej, 
- wylot ścieków. 
 
Dane eksploatacyjne oczyszczalni mechaniczno – biologiczno – chemicznej ścieków w 

Prószkowie: 
 

1) Gospodarka ściekowa 
 

Przepustowość oczyszczalni  

RLM (wskaźnik 
BZT5) 

Qśr.d [m3/d] 

projektowa 8500 880 

rzeczywista 2900 330 
 

Poniżej przedstawiono ostatnie badania ścieków z dnia 03.11.2004 r. 

 
Nazwa wskaźnika Jednostka Średnie 

parametry 
ścieków 
surowych 

% 
redukcji 

BZT5 mg/ dm3 480 9 98,1 

ChZT mg/ dm3 1677 40 97,6 

Sucha pozostałość mg/ dm3 2356 886 62,4 

Substancje 
rozpuszczone 

mg/ dm3 1601 876 45,3 

Zawiesina og. mg/ dm3 755 10 98,7 

Średnie 
parametry 
ścieków 

oczyszczonych 

 
 

 Objęcie zorganizowanym systemem odprowadzania ścieków jest koniecznym 
przedsięwzięciem z uwagi na obecność na terenie gminy Zbiornika Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Nr 333 „Opole – Zawadzkie” o ponadlokalnym znaczeniu oraz ze względu na 
ochronę wód powierzchniowych, które obecnie wykazują ponadnormatywne 
zanieczyszczenie. 
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Kanalizacja deszczowa 

 
Na terenie gminy występuje częściowo kanalizacja deszczowa, jest ona jednak stara i 

wymaga modernizacji oraz przeprowadzenia rozbudowy. 
 
 
3.2.7 Zagrożenie powodziowe 
 

N terenie gminy występuje poważne zagrożenie powodziowe na obszarze wysoczyzny 
we wschodniej części gminy, która stanowi terasę akumulacyjną rzeki Odry. Teren ten 
obejmuje 6 wsi. 

Dolina rzeki tworzy płaskie i szerokie obniżenie o wysokościach 150-160 m n.p.m. W 
okresie długich i intensywnych opadów atmosferycznych teren ten jest zagrożony 
wystąpieniem powodzi. Sytuacje powodziowe miały miejsce w tym rejonie w latach 1985 i 
1997, kiedy przybór wód osiagnał znaczne rozmiary i spowodował wypływ wód z koryta 
rzeki na obszar doliny, zatapiając znajdującą się tam zabudowę, a w konsekwencji powodując 
znaczne szkody w dobytku mieszkańców. W dalszym ciągu w rejonie doliny rzeki Odry 
występuje zagrożenie powodziowe ze względu na zachodzące zmiany klimatyczne. W 
związku z czym należy przedsięwziąć działania mające na celu przeciwdziałanie powodziom i 
ograniczenie ich skutków. Do działań tych należy zaliczyć działania inwestycyjne, które w 
wystarczającym stopniu zabezpieczyłyby tereny zabudowane przed zalaniem wodami. Do 
zadań przeciwpowodziowych należy podejść w sposób kompleksowy dla całego odcinka 
rzeki Odry. 

W trakcie realizacji jest projekt Polderu dla omawianego terenu, który wykonuje 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. 

 
 

3.2.8 Podsumowanie  
 
1. Istniejący system zaopatrywania w wodę mieszkańców gminy całkowicie zaspokaja 

aktualne i perspektywiczne potrzeby mieszkańców gminy. 
2. Brak systemu kanalizacji na terenie gminy skutkuje wzrastającym zanieczyszczeniem 

wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleb, a nieszczelności zbiorników 
bezodpływowych, do których mieszkańcy odprowadzają ścieki powodują przecieki 
nieczystości do środowiska. W związku z tym konieczna jest realizacja kompleksowego 
systemu kanalizacji sanitarnej obejmującego obszary zurbanizowane oraz zespoły 
zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej.  

3. Obecność na omawianym terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych wymaga 
prowadzenia działań proekologicznych w kierunku jego ochrony poprzez 
porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami oraz ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do powietrza.  

4. Istniejące zagrożenie powodziowe w dolinie Odry należy ograniczyć poprzez działania 
inwestycyjne zabezpieczające tereny zabudowane przed zalaniem (w opracowaniu jest 
projekt polderu doliny Odry). 
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3.3 Komponenty litosfery 
 
3.3.1 Wstęp 
 

Gleba stanowi taki element środowiska naturalnego, którego właściwości wpływają w 
ogromnym stopniu na ich przydatność rolniczą. W związku z tym gleba powinna być dobrze 
poznana i chroniona przed zanieczyszczeniami. 

Głównymi czynnikami zanieczyszczającymi gleby są metale ciężkie oraz 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Metale ciężkie w glebach mają 
pochodzenie geogeniczne związane z naturalnym składem mineralogicznym i procesami 
hydrogeologicznymi oraz pochodzenie antropogeniczne, szczególnie szkodliwe. Źródłem 
antropogenicznym metali ciężkich są : 
• pyły powstające w procesach technologicznych; 
• skażenia w pobliżu szlaków komunikacyjnych, punktach dystrybucji paliw w wyniku 

spalania paliw ołowiowych; 
• ścieki i osady z oczyszczalni zawierające metale ciężkie, w przypadku gdy stosowane są 

do nawożenia; 
• ze składowisk odpadów przemysłowych zawierających metale ciężkie.  

 
Wyróżnia się punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń litosfery. 

 Do źródeł zanieczyszczeń obszarowych zalicza się: 
- depozycję zanieczyszczeń z atmosfery; 
- podtapianie gruntów zanieczyszczoną wodą, stosowanie nawozów i środków 

ochrony roślin na gruntach uprawnych i w lasach; 
- katastrofy powodujące powstawanie wielkoprzestrzennych rozlewisk ścieków i 

substancji ropopochodnych. 
Natomiast do źródeł zanieczyszczeń punktowych zalicza się: 

- wysypiska i składowiska odpadów; 
- złomowiska i hałdy; 
- odprowadzenia ścieków; 
- wykopy w gruncie, które ułatwiają wnikanie zanieczyszczeń z powierzchni 

ziemi w głąb. 
 

Zanieczyszczenie powierzchni litosfery niejednokrotnie wynika z braku świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, niedbałości o czystość w najbliższym otoczeniu i braku kultury 
osobistej, ale również z zaniedbań w dziedzinie gospodarki odpadami i ściekami oraz braku 
odpowiednich urządzeń i działań ochronno – naprawczych. 

 
Degradacja gruntów może mieć charakter bezwzględny, kiedy następuje obniżenie i 

utrata biologicznej aktywności środowiska glebowego, bądź względny, kiedy następuje 
przeobrażenie dotychczasowego układu w nowy. Proces degradacji gleb przebiega bardzo 
intensywnie i nierozerwalnie wiąże się z ekspansją demograficzną i gospodarczą. Do 
zasadniczych przyczyn degradacji gleb zalicza się: 

- Trzebież lasów oraz niszczenie naturalnych pokryw roślinnych i 
synantropizacja szaty roślinnej. 

- Zaburzenie stosunków wodnych; 
- Erozja gleb i przemieszczanie warstw próchnicznych; 
- Zakwaszanie gleb w wyniku nadmiernej eksploatacji oraz opadów związków 

siarki i azotu z atmosfery; 
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- Alkalizację gleb; 
- Chemiczne zanieczyszczenie gleb przez substancje dostające się do gleby z 

atmosfery, hydrosfery, ścieków i odpadów oraz z procesów agrotechnicznych i 
przemysłowych (metalami ciężkimi, WWA, ropopochodnymi, azotem i 
pestycydami); 

- Antropogeniczne deformacje rzeźby powierzchni i niszczenie warstwy 
glebowej na skutek niewłaściwej uprawy; 

- Wyjałowienie gleby ze składników pokarmowych i zaburzenia równowagi 
jonowej w wyniku nadmiernej eksploatacji suchych i naturalnie jałowych gleb 
piaskowych, niedostatecznego nawożenia, skażeń chemicznych i zmian pH 
gleby. 

 
 
3.3.2 Budowa geologiczna 
 

Na terenie gminy zlokalizowane są utwory mezozoiczne reprezentowane przez kredowe 
utwory turonu i cenomanu oraz kenozoiczne trzeciorzędu i czwartorzędu. 

 
Utwory z piętra górnej kredy: 
♦ Turon – zbudowany z margli piaszczystych i ilastych, wapieni marglistych oraz z 

piaskowców marglistych (w północnej części gminy, przykryte w niektórych 
miejscach cienką warstwą czwartorzędu od Winowa przez Górki, Chrząszczyce, 
Nową Kuźnią, Źlinice, Zimnice Wielkie do Odry. 

♦ Cenoman – zbudowany z piaskowców, margli piaszczystych i wapieni 
piaszczystych (niewielka powierzchnia w dolinie Odry między Folwarkiem, a 
Boguszycami) 

 
Utwory kenozoiczne: 
♦ Pokrywa trzeciorzędowa (mioceńska) – utwory te pokrywają całą 

południowa i zachodnią cześć gminy, pod względem litologicznym stanowią iły, 
mułki i piaski, niekiedy żwirowate lokalnie z węglem brunatnym 

♦ Pokrywa czwartorzędowa  
- Plejstoceńska, zbudowana z piasków i żwirów terasów wysokich 

(północno zachodnia cześć gminy) oraz glin zwałowych moreny dennej i żwirów 
ablacyjnych (część południowa). 

- Holoceńska, zbudowana z piasków, żwirów i mad dolinowych (doliny rzek). 
 
 

3.3.3 Gleby 
 

Na terenie gminy występują następujące typy gleb: 
 

♦ Pseudobielicowe i bielicowe – gleby kwaśne i lekko kwaśne, wytworzone z 
piasków (występują pod użytkami leśnymi, wyspowo, na zachód od linii drogi Opole – 
Krapkowice); 

♦ Brunatne właściwe – odczyn zbliżony do obojętnego, wytworzone z gleb ciężkich 
(zlokalizowane wyspowo, w północnej części gminy, w okolicach Winowa, Górek, 
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Chrząszczy i Prószkowa); wyługowane kwaśne (w środkowej i południowej części 
gminy-od linie Złotniki – Boguszyce) 

♦ Czarne ziemie – wzdłuż zachodniej granicy gminy, na wysokości Winowa, Górek i 
Chrzaszczyc oraz wyspowo w okolicy Złotnik, Prószkowa, Ligoty Prószkowskiej, Zimnic 
Wielkich, Chrzowic. 

♦ Mady – wytworzone z osadów aluwialnych wyścielających współczesne doliny rzeczne, 
o wysokim poziomie wody gruntowej i znacznej zawartości substancji organicznych 
(wzdłuż rzeki Odry do linii drogi Opole – Krapkowice i wzdłuż Prószkówki); 

♦ 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). 

 
3.3.4 Surowce naturalne 
 
 Na omawianym terenie występują surowce mineralne w postaci żwirków i piasków 
pochodzenia fluwioglacjalnego oraz złoże piasku i żwirków filtracyjnych. 

♦ Żwiry i piaski pochodzenia fluwioglacjalnego  
♦ Złoże piasku w Przysieczy –Złoże nieeksploatowane; 
♦ Żwirków filtracyjnych w Złotnikach – 
♦ Złoże wapienia, margla i margli ilastych Opole – Folwark – 

złoże udokumentowane i zarejestrowane zgodnie z koncesją nr 3/202 wydaną przez 
Wojewodę Opolskiego z dnia 10.06.2002 r. znak SR II –KM – 7412/4/29-2/02 
znajduje się na gruncie m. Boguszyce, Chrząszczyce, Górki, Folwark i Złotniki. Złoże 
jest eksploatowane przez Zakłady Cementowo – Wapiennicze Górażdże.  

- Zasoby przemysłowe – 119 666 tys. ton; 
- Zasoby nieprzemysłowe – 353 131 tys. ton 

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych złoża odbywa się w kierunku wodnym. 
 
Tereny zdegradowane i zdewastowane na terenie gminy zajmują ogółem powierzchnie 140,18 
ha w tym: 

♦ Tereny zdegradowane 11,38 ha; 
♦ Tereny zdewastowane 128,8 ha. 

Głównymi sprawcami są osoby prywatne i Zakład Górażdże ”Cement” S.A. 
Powstałe po zakończeniu eksploatacji złóż surowców naturalnych wyrobiska stają się 

niejednokrotnie miejscem niekontrolowanego składowania odpadów powodując powstawanie 
tzw. „dzikich wysypisk śmieci”. Ponadto zagrożenie dla powierzchni ziemi występuje 
zwłaszcza dla struktury jej gleby ze strony ścieków komunalnych odprowadzanych 
bezpośrednio do gruntu oraz stosowania środków chemicznych w rolnictwie. 

Na terenie gminy jak dotąd zrekultywowano jedno legalne składowisko odpadów o 
powierzchni 1,20 ha w Zimnicach Małych oraz szereg składowisk dzikich takich jak: 
♦ Zimnice Wielkie działka prywatna nr 359/210, pow. 0,49 ha 
♦ Złotniki wł. Gmina Prószków dz. nr 253 pow. 0,50 ha 
♦ Prószków – Pomologia wł. Starostwo Powiatowe w Opolu dz. nr 1122/5 
♦ Boguszyce dz. nr 74 prywatna, pow. 0,70 ha 
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♦ Boguszyce dz. nr 224/107 dz. prywatna pow. 0,12 ha 
♦ Chrząszczyce w trakcie rekultywacji dz. wł. Gmina Prószków dz. nr 462/226 pow. 2,20 ha 
 
 
3.3.5 Podsumowanie 
 
1. Na omawianym terenie występują surowce mineralne w postaci złoża wapienia, margla i 

margli ilastych Opole – Folwark (kopalnia Górażdże) 
2. W ostatnich latach jednak nie prowadzono monitoringu gleb w ramach sieci krajowej i 

regionalnej, nie dysponujemy się aktualnymi danymi dotyczącymi stopnia ich 
zanieczyszczenia pod wpływem antropopresji. 

3. Obecność wyrobisk poeksploatacyjnych na omawianym terenie wskazuje na konieczność 
opracowania i wdrożenia programu ich rekultywacji z szczególnym uwzględnieniem 
rekultywacji miejsc niekontrolowanego składowania odpadów. 

 
 

3.4 Przyroda 
 

Charakterystyka środowisk przyrodniczych, ekosystemów i zespołów roślinnych 
gminy Prószków 

 
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. W 
województwie opolskim jeszcze obecnie są to najbardziej rozległe ekosystemy leśne na 
zachód od Odry, mogące mieć także duże znaczenie turystyczno-rekreacyjne. 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. Szlak ten odgrywał (co najmniej od ośmiu tysięcy 
lat) ważną rolę w kształtowaniu się środowisk przyrodniczych w Europie Środkowej i 
najprawdopodobniej nadal jeszcze zachodzi w nim intensywna wymiana gatunkowa. 
 Obszar gminy Prószków stanowi swoisty i ważny łącznik pomiędzy bogatymi 
przyrodniczo jego obrzeżami (głównie ekosystemami leśnymi Borów Niemodlińskich) a 
urbicenozami i innymi środowiskami zieleni miejskiej Opola. Dzięki temu możliwy jest 
wzrost bioróżnorodności suburbium i innych ekosystemów miejskich. 
 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. 
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 Bory Niemodlińskie zajmujące głównie południowo-zachodnią część gminy Prószków 
stanowią zwarty kompleks leśny dochodzący w swej południowo-wschodniej granicy do 
miejscowości Nowa Kuźnia, Jaśkowice, Ligota Prószkowska i Prószków. Został on objęty 
ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” ustanowionego 
26.05.1988 r. o powierzchni całkowitej 48 189 hektarów. 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). 
 Szczególnie cenną inicjatywą było by podjęcie próby reintrodukcji choćby niektórych z 
tych gatunków na obszarze Borów Niemodlińskich. 
 Na omawianym obszarze utworzono dwa częściowe rezerwaty przyrody. Rezerwat 
„Jaśkowice” utworzony 20.06.1969 r. o powierzchni całkowitej 5,92 hektara reprezentuje 
fragment boru mieszanego sosnowo-dębowego (Calamagrostio-Quercetum petreae), na 
terenie którego występują pomniki przyrody, którymi są 190-letnie modrzewie europejskie. 
Znajduje się ty także 160-letni sosnowy drzewostan nasienny. Rezerwat ten ma własny plan 
ochrony do 2016 roku.  

Rezerwat „Przysiecz” utworzony 04.02.1958 r. o powierzchni 3,10 hektara obejmuje 
ekosystem przejściowy pomiędzy acidofilną dąbrową (Calamagrostio-Quercetum petreae), a 
kontynentalnym borem mieszanym (Pino-Quercetum) i między innymi chroni pozostałości 
starodrzewia modrzewia sudeckiego (Larix decidua var. sudetica). Jeden okaz 150-letniego 
modrzewia został zaliczony do pomników przyrody. Rezerwat ma własny plan ochrony do 
2016 roku. 
 Wymienione ekosystemy leśne cechuje znaczny stopień stabilności ekologicznej, przy 
zachowanych mechanizmach homeostatycznych. Planowane jest utworzenie kolejnych 
rezerwatów leśnych, to jest częściowego rezerwatu „Dzików” o powierzchni prawie 26 
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hektarów obejmującego bór mieszany świeży oraz rezerwat „Rogów”, który chronić będzie 
ponad 100-letni bór mieszany zaliczony do zespołu Pino-Quercetum. 
 Szczególnie cenny i zróżnicowany ekologicznie obszar przyrodniczy tworzy dolina 
Prószkówki płynącego częściowo poprzez ekosystemy Borów Niemodlińskich. Na znaczną 
bioróżnorodność tego terenu skłąda się mozaika ekosystemów wilgotnych i świeżych łąk, 
turzycowisk, zbiorowisk roślinności nadbrzeżnej i torfowisk oraz towarzyszących im 
ekosystemów borów świeżych i mieszanych. Utworzony kompleks naturalnych siedlisk 
(jeden z najbogatszych w gminie) o rozwiniętej i bogatej strefie ekotonowej jest miejscem 
występowania wielu gatunków ssaków (w tym łownych) i ptaków, a także wpływa na walory 
krajobrazowe południowej części gminy. Obszar ten powinien być (zgodnie z projektem) 
objęty ochroną w formie użytku ekologicznego.  

Oprócz ekosystemów leśnych wielkopowierzchniowych na obszarze gminy występują 
także drobne, wyspowe fragmenty ekosystemów leśnych, zarówno borowych jak i 
nadrzecznych (łęgowych i zaroślowych). Dotyczy to zwłaszcza okolic Górek i Nowej Kuźni 
oraz północnych obszarów gminy, gdzie rozproszone, izolowane zbiorowiska leśne otoczone 
są przez agroekosystemy, jak również niektórych odcinków dolin rzecznych. Lasy te z uwagi 
na ich niewielką powierzchnię oraz izolowane położenie w gminie mają zaburzone 
mechanizmy homeostatyczne, w znacznym stopniu odkształconą strukturę, zmieniony 
(niekiedy przypadkowy) skład gatunkowy oraz są podatne na antropopresję. Wpływają jednak 
dodatnio na ogólny krajobraz gminy, zwłaszcza gdy sąsiadują z ekosystemami łąkowymi i 
nadwodnymi.  

Drugą, najważniejszą dla gminy grupą ekosystemów są ekosystemy łąkowo-
murawowe oraz torfowiskowe. Dominują one w części północnej i środkowej gminy, 
zwłaszcza w obszarach dolin rzecznych Odry i Prószkówki. Wyróżnić można 
wielkoprzestrzenne łąki zalewowe dolin rzecznych (zwłaszcza Odry), które cechuje 
równoleżnikowy, wydłużony kształt, położenie w pobliżu koryta rzecznego i mniejsza 
intensywność zagospodarowania przestrzennego. Są to najcenniejsze przyrodniczo podmokłe 
łąki (zalewowe), mające w większości charakter ostojowy (refugia faunistyczno-
florystyczne). Należą do nich łąki położone w leśnym otoczeniu doliny Prószkówki (użytek 
ekologiczny), wielkopowierzchniowe łąki doliny Odry i Prószkówki, turzycowiska i łąki 
powyżej Stawu Nowokuźnickiego w dolinie lewostronnego dopływu Prószkówki w okolicach 
Obory, a także łąki w dolinie Prószkówki w okolicach Dziekaństwa.  

Stosunkowo niewielką powierzchnię zajmują w gminie ekosystemy wodne. Są to 
stosunkowo małe, izolowane jednostki, mające jednak duży potencjał przyrodniczy, a 
zwłaszcza dużą różnorodność gatunkową gniazdującego ptactwa wodnego i herpetofauny. 
Szczególnie cennym przyrodniczo jest Staw Nowokuźnicki, będący największym zbiornikiem 
wodnym w gminie, przez który przepływa Prószkówka. Na jego obszarze utworzono 
27.11.1957 roku częściowy rezerwat florystyczny „Staw Nowokuźnicki” o powierzchni 
całkowitej 20 hektarów. Na jego obszarze ochronie ścisłej podlega między innymi liczna 
populacja kotewki orzecha wodnego (Trapa natans), salwinii pływającej (Salvinia natans) – 
rzadkiej paproci wodnej oraz owadożernego pływacza zwyczajnego (Utricularia vulgaris), a 
także gniazdujące tu ptaki wodne i błotne. Z uwagi na występowanie tu bardzo rzadkich w 
Europie gatunków roślin rezerwat ten winien podlegać ochronie zgodnie z postanowieniami 
Konwencji Berneńskiej. Zanotowano tu obecność 135 gatunków ptaków, w tym rzadkiego już 
bączka (Ixobrychus minutus). Do innych ostojowych ekosystemów wodnych oddziałujących 
na ekosystemy sąsiednie w gminie Prószków można zaliczyć: rzekę Odrę, staw w Przysieczy, 
staw w Ligicie Prószkowskiej, staw w Wybłyszczowie, tereny zgrupowań strorzeczy oraz 
tereny torfowiskowe nad Prószkówką. Wymienione ekosystemy wodno-błotne wraz z 
łąkowymi i pastwiskowymi tworzą cenne przyrodniczo i bogate gatunkowo oraz ekologicznie 
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kompleksy w dolinach rzek, stanowiące tym samym naturalne i przeważnie szerokie 
korytarze ekologiczne, przyczyniające się do utrzymania stanu równowagi przyrodniczej na 
obszarze gminy Prószków. Są one ponadto ważnym szlakiem migracyjnym (głównie ptactwa 
wodno-błotnego) w Europie Środkowej. 

Odrębne miejsce w środowisku przyrodniczym gminy zajmują urbicenozy miast i 
osad miejskich, które na tym obszarze rozciągają się wzdłuż głównych tras 
komunikacyjnych, to jest: wzdłuż drogi Opole – Prószków - Prudnik (droga numer 414), 
gdzie usytuowana jest zabudowa między innymi Górek, Chrząszczyc, Złotnik, Prószkowa, 
Przysieczy i Ligoty Prószkowskiej (krzyżuje się ona koło Przysieczy z projektowaną 
autostradą A-4) oraz wzdłuż drogi Opole – Krapkowice - Racibórz (wzdłuż drogi numer 45) i 
usytuowanej na obrzeżu gminy. Dodatkową ważną oś rozwoju urbanizacji wyznacza droga 
Opole-Prószków, gdzie skupia się większość zwartej zabudowy i towarzyszących jej 
urbicenoz zwłaszcza w miejscowościach Chmielowice, Domecko i Nowa Kuźnia. 
Wymienione osie urbanizacji stanowią swoiste korytarze ekologiczne o znacznie mniejszym 
znaczeniu dla środowiska przyrodniczego gminy, będące jednak ważnym łącznikiem (drogą 
migracji) pomiędzy rozwiniętymi urbicenozami Opola, jego suburbium oraz naturalnymi i 
półnaturalnymi ekosystemami skupionymi na obrzeżach gminy i w dolinach rzek. Tą drogą 
dochodzi do wzbogacania gatunkowego zieleni miejskiej Opola.  

Na obszarze gminy zinwentaryzowano dotychczas 78 zespołów roślinnych, wśród 
nich aż 23 zbiorowiska antropogenne (głównie pola uprawne, siedliska ruderalne, okrajkowe, 
zrębowe i segetalne). Do pozostałych zaliczono głównie 19 zespołów szuwarowych, 12 
wodnych, 11 leśnych i zaroślowych oraz 11 łąkowo-murawowych (w tym wrzosowiska i 
torfowiska). Zdecydowana większość ekosystemów związana jest więc ze zbiornikami i 
ciekami wodnymi. Wykazano tu 11 gatunków roślin chronionych, w tym 2, to jest salwinia 
pływająca i kotewka orzech wodny objęte są ochroną w skali europejskiej w ramach 
„Konwencji o Ochronie Gatunków Europejskich Dzikich Zwierzą i Roślin oraz Siedlisk 
Naturalnych” (Konwencja Berneńska). Ponadto wykazano tu 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, 11 gatunków 
płazów, 5 gatunków gadów 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 kwawodzioba 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.  

Na obszarze gminy Prószków zarejestrowano także pomniki przyrody, którymi są: buk 
pospolity (Fagus silvatica) – 200 letni okaz rosnący w Prószkowie na terenie parku szkolnego, 
modrzew europejski (Larix decidua) - 150 letni okaz rosnący w lesie koło miejscowości 
Przysiecz oraz grupa drzew – modrzew europejski w Jaśkowicacach oddział 120c.  
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Drobnopowierzchniowe, izolowane lecz cenne przyrodniczo i bogate gatunkowo 
siedliska (często o strukturze mozaikowej) obejmowane są ochroną w postaci zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych i użytków ekologicznych. Proponowane jest utworzenie 
jednego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Winowskie Wzgórza” z ekosystemami 
łąkowymi, wrzosowiskowymi i zadrzewieniami oraz 5 użytków ekologicznych, którymi są: 
„Staw w Ligocie Prószkowskiej” (obejmujący także podmokłe zbiorowiska łąkowo-
szuwarowe), „Oborskie Łąki” (z podtorfionymi łąkami turzycowymi), „Starorzecza Odry” (z 
licznymi i różnorodnymi zbiorowiskami wodno-szuwarowymi na wschód od miejscowości 
Boguszyce), „Dziekństwo” (z różnymi typami zbiorowisk łąkowych) oraz „Dolina 
Prószkówki” (z śródleśnymi łąkami i turzycowiskami).  

Ekosystemy leśne nadleśnictwa Prószków uznane są za lasy ochronne, w tym 
wodochronne o powierzchni ponad 5 100 hektarów. Znajdują się w nich między innymi 
drzewostany sosny wejmutki liczące 180 lat i będące najstarszym drzewostanem tego gatunku 
w Europie, a także cztery typy drzewostanów nasiennych o łącznej powierzchni około 20 
hektarów w tym sosny wejmutki, sosny pospolitej daglezji i modrzewia europejskiego. Na 
terenie tych lasów znajduje się jedyna w Polsce a nieliczna w Europie stacja terenowa do 
spraw wykorzystania mrówek w ochronie lasu (na przykład mrówki ćmawej – Formica 
polyctena).  
 
 
3.5 Hałas  

 
Hałas jest jednym z elementów odziaływujących na komfort psychiczny ludności 

szczególnie w rejonach zurbanizowanych z gęstymi sieciami komunikacyjnymi i dużą ilością 
zakładów produkcyjnych. Wzrost natężenia hałasu spowodowany jest wzrostem liczby 
samochodów osobowych i ciężarowych oraz wzmożonym ruchem tranzytowym w 
komunikacji międzynarodowej. Staje się to coraz bardziej uciążliwe dla mieszkańców w 
szczególności w bliskim sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu.  

Hałas wpływa negatywnie zarówno na narząd słuchu, powodując jego osłabienie a 
nawet głuchotę, szybkie zmęczenie, wydłużenie czasu reagowania na bodźce zewnętrzne, 
zaburzenia w koordynacji ruchów, jak i na ogólny stan zdrowia człowieka. Długotrwały okres 
przebywania w środowisku o dużym natężeniu hałasu może powodować powstawanie 
różnych chorób w szczególności chorób o podłożu nerwicowym. O szkodliwości hałasu na 
narząd słuchu decydują przede wszystkim jego częstotliwość i poziom natężenia oraz czas 
ekspozycji na jego działanie.  
   
Dopuszczalne i progowe poziomy hałasu w środowisku zawarte są w rozporządzeniach: 
• Rozporządzenie Ministra Ochrony  Środowiska, Zasobów naturalnych leśnictwa z dnia 29 

lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2004r., 
Nr 178, poz. 1841); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 8, 
poz. 81) w sprawie progowych poziomów hałasu w środowisku, których przekroczenie 
powoduje zaliczenie obszaru, na którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, 
do kategorii terenu zagrożonego hałasem. 
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Tabela 10. Wartości progowe poziomu hałasu dla drogi wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A w 
dB10(Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 81) 

 
Wartość progowa poziomu hałasu dla drogi lub linii kolejowej 

wyrażona równoważnym poziomem dźwięku A w dB 
Przeznaczenie terenu 

 
Pora dnia –6:00 do 22:00  

(przedział czasu odniesienia 
równy 16 godzinom) 

Pora nocy –od 22:00 do 6:00 
(przedział czasu odniesienia 

równy 8 godzinom) 
Obszary A ochrony 
uzdrowiskowej 

60 50 

Tereny wypoczynkowo-
rekreacyjne poza miastem 

60 50 

Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży 
Tereny zabudowy szpitalnej, 
sanatoryjnej i domów opieki 
społecznej 

65 60 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej  

75 67 

 
Na terenie gminy Prószków nie ma zakładów produkcyjnych, których działalność 

mogłaby pogorszyć stan środowiska akustycznego. W przypadku komunikacji źródłem hałasu 
mogą być drogi krajowe, wojewódzkie powiatowe i linie kolejowe a przed wszystkim 
przebiegająca przez teren gminy autostrada A-4. Wzdłuż autostrady wybudowano miejscami 
ekrany przeciwakustyczne, nie zabezpieczają one jednak całej zabudowy zlokalizowanej w 
wzdłuż autostrady i mieszkańcy wnioskują o poszerzenie ich zasięgu.  

Zgodnie z dokumentem „Stan Środowiska  w Województwie opolskim w 2002 r.” teren 
gminy Prószków nie został objęty badaniem natężenia hałasu drogowego i kolejowego. 
 
 
3.6 Gospodarka odpadami 
 

Gospodarka odpadami w sposób szczegółowy i kompletny zostanie przedstawiona w 
osobnym opracowaniu pt.: „Plan gospodarki odpadami dla gminy Prószków”.  
 
 
3.7 Promieniowanie niejonizujące 
 

Promieniowanie niejonizujące powstaje w wyniku działania zespołów sieci i urządzeń 
elektrycznych w pracy, w domu, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych i 
zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, urządzeń energetycznych, 
telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Promieniowanie to ma istotny 
wpływ na wzrost zanieczyszczenia środowiska oraz może negatywnie oddziaływać na 
zdrowie ludzi i zwierząt i roślin powodując tzw. efekt termiczny, który jest przyczyną zmian 

                                                           
10 Stan środowiska w województwie śląskim w 2001r.,Wojewoda Śląski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach, Katowice 2002r. 
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biologicznych w organizmie. W przypadku nasilenia oddziaływania może doprowadzić do 
śmierci termicznej. 

Sposób i skutki oddziaływania pól elektromagnetycznych, zarówno bezpośrednio na 
ciało człowieka jak i na materialne elementy środowiska pracy, zależą od ich częstotliwości i 
natężenia. Pola elektromagnetyczne w przeciwieństwie do wielu fizycznych czynników 
środowiska, jak np. hałas, nie są z reguły rejestrowane przez zmysły człowieka, dlatego 
niemożliwe jest intuicyjne dostosowanie sposobu postępowania człowieka do stopnia 
zagrożenia.11 

Przez teren gminy przebiegają linie wysokiego napięcia 400 kV, 220 kV i 110 kV, 
stanowiące źródło wytwarzania pola elektromagnetycznego – promieniowania 
niejonizującego, szkodliwego dla zdrowia ludzi i środowiska. W zakresie niskich napięć 
mieszkańcy gminy i jednostki gospodarcze są w pełni wyposażone z energie elektryczną za 
pośrednictwem stacji transformatorowych sieci niskiego napięcia. 

 
 

3.7.1 Podsumowanie 
 
1. Na terenie gminy występują źródła pola elektromagnetycznego w postaci linii wysokiego i 

niskiego napięcia. Sieć transformatorowa wymaga modernizacji i rozbudowy w celu 
dostosowania do aktualnych potrzeb zgodnie z wymogami technicznymi. 

                                                           
11 http://www.ciop.pl/; mgr inż. Jolanta Karpowicz, mgr inż. Krzysztof Gryz  
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4 Strategia ochrony środowiska dla Gminy Prószków do roku 2015. 
 
Rozwój Gminy Prószków powinien odbywać się zgodnie z zapisami polityki 

ekologicznej państwa, której głównym celem jest stworzenie warunków do realizacji ochrony 
środowiska. Aby cel ten mógł być w pełni zrealizowany należy do strategii rozwoju gminy 
wprowadzić zasadę zrównoważonego rozwoju polegającą na zharmonizowaniu celów 
gospodarczych i społecznych gminy z celami ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój to 
taki „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym występuje proces integrowania działań 
politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”(Prawo Ochrony Środowiska - DZ.U, 
2001r., Nr 62, poz. 627, Art. 3 pkt. 50).  

Strategia ochrony środowiska obejmuje cele długoterminowe do 2015 r. oraz cele 
krótkoterminowe do roku 2008 wraz zadaniami do realizacji na lata 2004-2008. Cele 
wyznaczone w ramach strategii ochrony środowiska dotyczą ochrony powietrza 
atmosferycznego, ochrony przed nadmiernym natężeniem hałasu, poprawy jakości wód 
powierzchniowych, podziemnych i gleb, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i ochrony 
przed promieniowaniem niejonizujacym. Istotnymi zagadnieniami ujętymi w programie 
ochrony środowiska są również działania na rzecz zrównoważonego wykorzystania 
materiałów, wody i energii, racjonalnej gospodarki lasami, ochrony różnorodności 
biologicznej i krajobrazowej oraz ochrony przed powodzią. 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały zadania w podziale na cele 
długoterminowe, w tym kierunki działań do roku 2015, oraz cele krótkoterminowe wraz z 
zadaniami na lata 2004-2008. Poniższy zestaw celów i zadań stanowią swoisty katalog 
działań proekologicznych, których realizacja uzależniona jest od aktualnych potrzeb gminy, 
jej sytuacji finansowo - ekonomicznej oraz możliwości uzyskania dofinansowania na 
poszczególne przedsięwzięcia z Wojewódzkiego bądź Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z środków unijnych. Z katalogu celów na najbliższe 
lata wybrano zadania priorytetowe, których wykonanie jest możliwe ze względu na 
sposobność pozyskania środków na ich realizacje (plan operacyjny rozdział 5.3). Zadania, 
których realizacja w najbliższych latach będzie niemożliwa ze względu na  brak 
odpowiednich środków zostaną przesunięte w czasie i uwzględnione w planach na lata 2009-
2015 i lata późniejsze. 
 
 
4.1 Katalog proekologicznych celów długoterminowych i 

krótkoterminowych 
 
4.1.1 Edukacja ekologiczna 
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Proces powszechnej edukacji ekologicznej obejmujący wszystkich obywateli jest 
obowiązkiem wynikającym z zapisów Konstytucji RP (Art. 5) uchwalonej w 1997r. Stan 
świadomości ekologicznej społeczeństwa jest istotnym elementem działań na rzecz ochrony 
środowiska. Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona na wszystkich szczeblach 
szkolnictwa i administracji i powinna obejmować promocję racjonalnych sposobów 
użytkowania zasobów naturalnych oraz sposobów oszczędnego i rozsądnego gospodarowania. 
Wprowadzenie edukacji ekologicznej ma na celu osiągnięcie takiego poziomu świadomości 
społeczeństwa, aby prowadziło to do ukształtowania nawyków i zachowań sprzyjających 
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realizacji zadań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Proces powszechnej edukacji 
ekologicznej powinien obejmować wszystkich mieszkańców danego regionu. Istotne jest, aby 
uczulanie na zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego rozpocząć już na etapie 
edukacji przedszkolnej. To właśnie dzieci i młodzież są najlepszymi odbiorcami postulatów 
nawołujących do zachowania czystości w najbliższym otoczeniu, segregacji odpadów, 
oszczędzania wody i energii oraz ochrony walorów przyrodniczych. Edukacja ekologiczna w 
szkołach powinna odbywać się nie tylko poprzez prowadzenie wykładów czy pogadanek na 
temat zagrożeń środowiska i sposobów ich eliminacji, ale również poprzez organizacje 
konkursy ekologicznych, które w oparciu o zasadę rywalizacji pomogą kształtować 
świadomość ekologiczną wśród młodzieży. Proces edukacji ekologicznej nie może jednak 
zakończyć się na etapie wieku szkolnego. Dzieci i młodzież, która czynnie bierze udział w 
działaniach na rzecz ekologii w gminie,  wracając do domu spotyka się nierzadko z ignorancją 
i obojętnością rodziców w stosunku do wprowadzenia rozwiązań proekologicznych w 
domach typu segregacja odpadów, podłączanie się do kanalizacji, oszczędzanie energii. 
Dlatego zasadnym staje się zamysł przeprowadzenia kampanii edukacyjnej dla mieszkańców 
gminy dotyczącej sposobów oszczędzania energii, postępowania z odpadami, utrzymania 
czystości w obejściach oraz ochrony zasobów przyrody. 
 Jednym z programów proekologicznych na terenie gminy jest akcja Odnowa Wsi, która 
odbywa się we wsi Przysiecz. Mieszkańcy organizują liczne imprezy kulturalne mające na 
celu nie tylko zjednanie mieszkańców w spójną społeczność, ale również stworzenie 
estetycznego, funkcjonalnego otoczenia we wsi. W 2003 roku za działalność w zakresie 
utrzymania czystości i wykonane prace na rzecz wioski wieś otrzymała tytuł „Najpiękniejszej 
Wsi Opolskiej 2003”. W ślady wsi Przysiecz poszły również inne sołectwa gminy. 

Cele wyznaczone w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy Prószków 
odzwierciedlają główne cele edukacji ekologicznej wyznaczone w Narodowym Programie 
Edukacji Ekologicznej.  
 
Główne cele Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej:12 

- Wdrożenie zaleceń Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej  z 
uwzględnieniem zmian zachodzących w procesie reformowania państwa 
oraz integracji z Unią Europejską. 

- Stworzenie mechanizmów pozwalających sprostać wyzwaniom związanym 
z wdrożeniem idei i zasad zrównoważonego rozwoju pozwalających 
kształtować świadomość ekologiczną w warunkach demokracji życia 
społecznego i wzrastającej roli komunikacji społecznej. 

- Zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej przez: 
• Promowanie najskuteczniejszych jej form i najważniejszych treści; 
• Wskazanie sposobów optymalnej alokacji środków finansowych; 
• Uporządkowanie przepływu informacji i usprawnienie procesu 

decyzyjnego związanego z edukacją ekologiczną. 
 
W zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy Prószków wyznaczono następujące 

cele oraz zadania konieczne do ich realizacji: 
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12 Narodowy Program Edukacji Ekologicznej, program wykonawczy Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej 
oraz warunki jego wdrażania, Ministerstwo Środowiska, Warszawa luty 2001. 
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Cel długoterminowy do 2015 r.: 
 

Podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozwój 
edukacji ekologicznej na terenie gminy 

 
Kierunki działań: 

 
- Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez upowszechnianie postaw 

proekologicznych wśród mieszkańców. 
- Rozwój edukacji ekologicznej w szkołach. 
 

Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2008: 
 

Realizacja edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez wprowadzenie systemu 
informowania społeczeństwa w tematyce ochrony środowiska  

 
Zadania na lata 2004-2008: 
 

- Propagowanie postaw i zachowań proekologicznych wśród mieszkańców gminy 
(oszczędzanie wody, energii, sposobów postępowania z odpadami); 

- Realizacja edukacji ekologicznej w szkołach 
- Zorganizowanie kampanii edukacyjnych na temat aktualnych zagrożeń środowiska 

przyrodniczego w gminie i stosowanych działaniach zapobiegawczych. 
- Wytyczanie ścieżek dydaktycznych w szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo       

ekosystemach.  
- Dokształcanie nauczycieli w zakresie realizacji edukacji ekologicznej i terenowych 

ścieżek dydaktycznych.  
- Kształcenie i dokształcanie pracowników administracji samorządowej w zakresie 

ekologii i rozwoju zrównoważonego, głównie w aspekcie przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. 

- Wprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych podnoszące świadomość 
ekologiczną mieszkańców gminy. 

 
 

4.1.2 Powietrze atmosferyczne 
 

Zagadnienie ochrony powietrza polskie ustawodawstwo reguluje w ustawie z dnia 27 
kwietnia Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001r., Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 
zmianami). Zgodnie z Art. 85 wyżej cytowanej ustawy ochrona powietrza atmosferycznego 
polega na zapewnieniu najlepszej jego jakości, w szczególności poprzez: 

- utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich 
poziomów lub co najmniej na tych poziomach, 

- zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, 
gdy nie są one dotrzymane. 

Kwestie dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami 
Prawo Unii Europejskiej reguluje kompleksowo w tzw. Dyrektywie ramowej w sprawie 
oceny i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu - 96/62/EC, która określa metody i 
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kryteria oceny jakości powietrza. Zagadnienia oceny jakości powietrza atmosferycznego 
precyzują ponadto: 

- Dyrektywa Rady 99/30/EC (z dnia 22.04.1999 r.) dotycząca wartości 
granicznych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, cząstek 
zawieszonych i ołowiu w powietrzu atmosferycznym, 

- Propozycja Dyrektywy Rady dotycząca zawartości ozonu w otaczającym 
powietrzu, 

- Propozycja Dyrektywy Rady dotycząca wartości granicznych dla benzenu i 
tlenku węgla w otaczającym powietrzu. 

 
Kluczową ze względu na dążenie do zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia 

powietrza spowodowanego emisją z zakładów przemysłowych jest dyrektywa Rady 
84/360/EWG, która uwzględnia zasadę prewencji i regułę ostrożności.  
 

Program Ochrony Środowiska dla gminy Prószków powinien wyznaczać zadania 
proekologiczne, których realizacja w dużym stopniu przyczyni się do ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń typu pyły, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, substancje toksyczne do 
powietrza atmosferycznego. W konsekwencji zadania z zakresu ochrony powietrza 
atmosferycznego poprawią jego stan sanitarny kreując czyste i przyjazne człowiekowi 
środowisko do życia. W zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie 
gminy konieczne są działania ukierunkowane na ograniczenie emisji komunikacyjnej oraz 
niskiej emisji gazowej i pyłowej pochodzącej z lokalnych źródeł. Komunikacja drogowa jako 
jedno ze źródeł emisji do powietrza wymaga udoskonaleń min poprzez poprawę stanu dróg, 
wprowadzenie systemu ścieżek rowerowych, które z jednej strony ograniczyłyby ruch 
samochodowy, a z drugiej poprawiłyby bezpieczeństwo na drogach. 

W zakresie zadań ograniczających niską emisję powinny znaleźć się działania 
wprowadzające monitoring źródeł niskiej emisji, które umożliwiłyby uzyskać informacje o 
poziomie emisji na poszczególnych obszarach i sprecyzować te rejony, w których konieczne 
są natychmiastowe działania minimalizujące wpływ emisji na środowisko. 

Zmniejszenie niskiej emisji z lokalnych źródeł wymaga przeprowadzenia działań 
modernizacyjnych źródeł energii polegających na wymianie kotłów konwencjonalnych 
zainstalowanych w gminnych obiektach komunalnych oraz w prywatnych domach 
jednorodzinnych na kotły ekologiczne oraz zastosowanie paliw ekologicznych. Działania te w 
sposób namacalny poprawią warunki życia mieszkańców ze względu na poprawę jakości 
powietrza atmosferycznego, a w konsekwencji poprawią stan zdrowia mieszkańców oraz 
polepszą walory estetyczne regionu. Termomodernizacja budynków oprócz wymiany źródeł 
ciepła wiąże się z wymianą stolarki okiennej oraz ocieplaniem budynków. Działania tego typu 
jako działania proekologiczne mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy ekologicznych 
polskich i zagranicznych. Ograniczenie niskiej emisji z palenisk domowych wiąże się 
nierozerwalnie z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców, która 
miałaby na celu uświadomienie mieszkańcom szkodliwości, zarówno dla środowiska jak i ich 
zdrowia, procederu spalania w paleniskach różnego rodzaju odpadów, w szczególności tych 
niebezpiecznych (opakowania plastikowe, opakowania po środkach ochrony roślin i inne). 
Należałoby również przekazać mieszkańcom w ramach szkoleń, rozprowadzania ulotek 
informacje o aktualnych zagrożeniach środowiska oraz o planowanych inwestycjach w 
gminie mających na celu poprawę jakości środowiska. 

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego powinny uwzględniać 
również coraz bardziej popularne i dostępne na rynku technologie wykorzystujące energie 
odnawialną do produkcji energii cieplnej. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii niesie 
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za sobą duże korzyści szczególnie dla obszarów wiejskich ze względu na pewność dostaw 
energii nawet dla odbiorców rozproszonych, oszczędności wynikające z wykorzystania 
tanich, lokalnych źródeł energii, nowe miejsca pracy przy wytwarzaniu, montażu  i obsłudze 
urządzeń, produkcji i przygotowaniu paliw oraz ograniczenie niskiej emisji.  

W zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego przewiduje się zrealizować 
następujące cele środowiskowe: 
 
Cel długoterminowy do 2015 r.: 

 
Stworzenie warunków do skutecznej ochrony i poprawy stanu powietrza 

atmosferycznego 
 
Kierunki działań: 

 
- Ograniczenie emisji komunikacyjnej; 
- Ograniczenie niskiej emisji pyłów i gazów pochodzących z lokalnych źródeł 

 
Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2008: 
 

Ograniczenie emisji komunikacyjnej 
 
Zadania na lata 2004-2008: 

 
- Budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 (obwodnica Prószkowa, 

Złotnik, Chrząszczyc, Górek i Winowa). 
- Budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 45 . 
- Poprawa stanu dróg administrowanych przez gminę. 
- Budowa systemu ścieżek rowerowych przy drogach na odcinkach przebiegających 

przez obszary zabudowane w gminie; budowa parkingów dla rowerów. 
- Wprowadzenie i propagowanie systemów przewozów kombinowanych: rower z 

innymi środkami lokomocji. 
 
Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2008: 
 

Ograniczenie emisji niskiej pyłów i gazów pochodzących z lokalnych źródeł 
 
Zadania na lata 2004-2008: 
 

- Podjęcie działań zmierzających do zastosowania w ciepłownictwie paliw 
niskoemisyjnych. 

- Realizacja procesu gazyfikacji gminy. 
- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury energetycznej. 
- Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energie elektryczną i 

paliwa gazowe. 
- Wprowadzenie energooszczędnych i niskoemisyjnych systemów grzewczych. 
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w połączeniu z modernizacją 

systemów grzewczych. 

 
 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 
 

73



„Program ochrony środowiska dla Gminy Prószków na lata 2004-2015” 
 

- Dofinansowanie działań modernizacyjnych systemów grzewczych u odbiorców 
indywidualnych 

- Propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł energii. 
- Propagowanie wykorzystania ekologicznych paliw. 
- Wprowadzenie skutecznego monitoringu źródeł niskiej emisji. 

 
 
4.1.3 Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

 
Gmina Prószków leży w dorzeczu rzeki Odry, ona też jest głównym odbiorcą 

zanieczyszczeń z terenu gminy. W związku z czym wody rzeki Odry są pozaklasowe i 
charakteryzują się długotrwałym, nadmiernym zanieczyszczeniem. Prószkówka, która odbiera 
wody z części gminy, również jest narażony na napływ zanieczyszczeń pozarolniczych czy 
komunalnych. Obecny stan zanieczyszczenia wód wskazuje na konieczność wprowadzenia 
działań w kierunku ich ochrony, racjonalnego ich wykorzystania oraz osiągnięcia standardów 
jakości wody obowiązujących w Unii Europejskiej. 

Głównym aktem prawnym w polskim ustawodawstwie, regulującym zagadnienia 
dotyczące ochrony wód jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 r., Nr 
115, poz. 1229, z późniejszymi zmianami). Ustawa ta reguluje sposoby zarządzania zasobami 
wodnymi, którego głównymi założeniami jest: 

- zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności; 
- ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub 

nadmierną eksploatacją; 
- utrzymywanie lub poprawa stanu ekosystemów wodnych i od wody 

zależnych; 
- ochrona przed powodzią oraz suszą; 
- zapewnienie wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu; 
- zaspokojenie potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją; 
- tworzenie warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego 

wykorzystania wód. 
 

Ochrona wód zgodnie z wyżej cytowaną ustawą polega w szczególności na: 
• unikaniu, eliminacji i ograniczaniu zanieczyszczenia wód, w szczególności 

zanieczyszczenia substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, 
• zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody albo naturalnych 

poziomów zwierciadła wody. 
 
Wyżej cytowana ustawa zobowiązała Ministra Środowiska do sporządzenia „Krajowego 

Programu oczyszczania ścieków komunalnych”, który zawiera wykaz  
♦ aglomeracji, które powinny być wyposażone – w terminach wyznaczonych w art. 

208 – w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków oraz wielkość 
ładunków zanieczyszczeń biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych do 
usunięcia. 

♦ Przedsięwzięć w zakresie budowy i  modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych 
oraz oczyszczalni ścieków komunalnych i terminy ich realizacji. 

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych nie przewiduje wykonania nowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prószków. 
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Ustawa Prawo Wodne przetransponowała do polskiego prawa przepisy prawne Unii 
Europejskiej a w szczególności Dyrektywę 91/271/EWG z 21 maja 1991r. odnosząca się do 
oczyszczania ścieków komunalnych 

Podstawowym jej założeniem jest ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami 
zrzutu ścieków komunalnych z aglomeracji miejskich poprzez zobowiązanie państw 
członkowskich do zapewnienia systemów odbioru i oczyszczania tych ścieków. Wdrożenie 
dyrektywy w Polsce wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów 
inwestycyjnych na budowę nowych oczyszczalni ścieków, modernizację oczyszczalni 
istniejących, a także na budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnej.  

Okres przejściowy w zakresie zapewnienia systemów kanalizacji 
zbiorczej dla ścieków komunalnych oraz w zakresie oczyszczania 
ścieków komunalnych przed zrzutem (zgodnie z wyżej cytowaną dyrektywą, 
prawem wodnym i Krajowym programem oczyszczania ścieków komunlanych) dla 
aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców od 2 000 do 15 
000 wynosi do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Istotnym zagadnieniem w zakresie ochrony wód jest ponadto zapewnienie odpowiedniej 
jakości wody pitnej, co reguluje Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Program ochrony środowiska 
powinien precyzować zadania ekologiczne, które przyczynią się do zapewnienia 
mieszkańcom wody pitnej odpowiadającej standardom unijnym. Wyznaczone w programie 
zadania powinny prowadzić do poprawy jakości wody dostarczanej ludności przez wodociągi 
komunalne. 

W zakresie ochrony wód w Unii Europejskiej obowiązują następujące Dyrektywy: 
• 2000/60/WE Ramowa Dyrektywa Wodna;  
• 96/61/EEC dotyczącą zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniem; 
• 91/676/EEC w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami, pochodzącymi 

ze źródeł rolniczych; 
• 76/464/EEC w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje 

niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego; 
 
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy Prószków 

wiąże się głównie z rozbudową i modernizacją infrastruktury technicznej oraz zmniejszeniem 
zanieczyszczeń obszarowych. Z uwagi na ochronę GZWP nr 333 obejmującego teren gminy 
od 1990 roku uregulowanie problemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 
jest zadanie priorytetowym Gminy Prószków i działania w tym kierunku są sukcesywnie 
realizowane i w najbliższych latach nadal będą. Skuteczny proces odprowadzania ścieków i 
ich właściwe oczyszczanie ograniczy w ogromnym stopniu ładunek zanieczyszczeń 
wprowadzany do wód powierzchniowych, podziemnych i gleb, powodując tym samym 
poprawę jakości tych elementów środowiska. Tam, gdzie jak dotąd nie zbudowano kanalizacji 
sanitarnej funkcjonują zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba), które niejednokrotnie 
stwarzają zagrożenie dla środowiska ze względu na ich nieszczelność, czy wypompowywanie 
ścieków na posesje. Proceder ten czyni ogromne szkody zarówno w środowisku naturalnym 
jak i wpływa na zdrowie mieszkańców. Na terenach, gdzie budowa kanalizacji staje się 
niemożliwa z przyczyn ekonomicznych czy innych, zasadnym staje się koncepcja zakupu 
przez mieszkańców oczyszczalni przydomowych. Działania te jednak uzależnione są od 
zainteresowania i środków finansowych mieszkańców. 

Poza punktowymi źródłami zanieczyszczeń wód ogromny wpływ na stan wód i gleb 
mają zanieczyszczenia obszarowe. Zjawisko spływów obszarowych jest szczególnie 
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uciążliwe na terenach rolniczych, gdyż wiążą się z uprawą pól i ich sztucznym nawożeniem. 
W celu zminimalizowania czy wykluczenia wpływu źródeł obszarowych na stan środowiska 
należy  szukać rozwiązań zmierzających do ograniczenia stosowania w rolnictwie związków 
biogennych. Zgodnie z dyrektywą UE 91/676/EWG państwa członkowskie są zobowiązane 
do opracowania co najmniej jednego kodeksu dobrej praktyki rolniczej, który musi być 
propagowany na terenie całego kraju. (zasady ZDPR - Zwykłej Dobrej Praktyki Rolnicza 
przedstawiono w rozdziale 4.1.4, które min dotyczą stosowania w rolnictwie związków 
biogennych). 
 Z uwagi na fakt, iż teren gminy zagrożony jest powodzią, szczególnie w dolinie Odry 
planuje się wprowadzić na tym terenie rozwiązania przeciwpowodziowe w oparciu o 
opracowywany Polder dla Gminy Prószków. 
 

W zakresie poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych wyznaczono 
następujące cele: 
 
Cel długoterminowy do 2015 r.: 

 
Racjonalizacja wykorzystania i ochrona przed zanieczyszczeniami zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych 
 
Kierunki działań: 

 
- Poprawa jakości wód powierzchniowych i ich ochrona, 
- Poprawa jakości wód podziemnych i ich ochrona, 
- Ochrona przeciwpowodziowa doliny Odry. 
 

Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2008: 
 

Poprawa jakości wód powierzchniowych i ich ochrona 
 

Zadania na lata 2004-2008: 
- Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej  
- Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie dróg ok. ul. Szpitalnej w Prószkowie 
- Projekty techniczne wraz z aktualizacją kanalizacji sanitarnej 
- Montaż stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Prószkowie. 
- Montaż ciągłego monitoringu elektronicznego GSM przepompowni ścieków 
- Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie opracowanych MPZP 
- Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy wraz z urządzeniami 

doczyszczającymi.  
- Wprowadzenie skutecznej ochrony obudowy biologicznej cieków i zbiorników 

wodnych przed zabudową poprzez m in. zachowanie istniejących korytarzy 
ekologicznych. 

- Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń 
obszarowych przez związki biogenne. 

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią 
inaczej. 

- Intensyfikacja kontroli szamb. 
 

 
 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 
 

76



„Program ochrony środowiska dla Gminy Prószków na lata 2004-2015” 
 

 
Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2008: 
 
Tworzenie warunków do racjonalnego wykorzystania wód podziemnych 

 
Zadania na lata 2004-2008: 
 
- Budowa pompowni sieciowej w Winowie ul Ligudy. 
- Budowa stacji redukcji w Winowie 
- Wprowadzenie skutecznego monitoringu wykorzystania sieci wodociągowej. 
- Przestrzeganie zasad poboru wód podziemnych zgodnie z zapisami pozwoleń 

wodno - prawnych . 
- Wymiana sieci wodociągowych azbestowo – cementowych na PE w Boguszycach i 

w Prószkowie przy i. Szpitalnej. 
- Budowa tranzytu Źlinice – Górki. 
- Budowa sieci wodociągowych na terenie (szczegóły w Planie operacyjnym). 
- Wymiana przyłączy stalowych ca 400 szt. 
- Opracowanie koncepcji zwodociągowania nowych terenów przewidzianych w 

MPZP 
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Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2008: 
 

Wprowadzenie programów ochrony przeciwpowodziowej. 
 

Zadania na lata 2004-2008: 
 
- Wprowadzenie rozwiązań przeciwpowodziowych w dolinie Odry w oparciu o 

projekt Polderu przeciwpowodziowego. 
- Odbudowa i utrzymanie właściwego stanu systemu melioracji szczegółowej.  
- Odbudowa i utrzymanie właściwego stanu systemu melioracji podstawowej 

 
 
4.1.4 Ochrona komponentów litosfery  

 
Ochronę powierzchni ziemi reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U.2001r. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami) a polega ona na : 
1. Zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności poprzez: 

- racjonalne gospodarowanie; 
- zachowanie wartości przyrodniczych; 
- zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania; 
- ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania; 
- utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie 

wymaganych standardów; 
- doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych 

standardów, gdy nie są one dotrzymane; 
- zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem archeologicznych 

dóbr kultury.  
2. Zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom. 
 
Ochrona powierzchni ziemi i gleb wiąże się nierozerwalnie z zagadnieniami 

omówionymi w pozostałych rozdziałach, a mianowicie ograniczeniem emisji zanieczyszczeń 
do powietrza i wody czy wyeliminowaniem „dzikich wysypisk odpadów”. Szczególną uwagę 
należy poświęcić ochronie gruntów rolnych oraz ochronie gruntów zdegradowanych i 
terenów poeksploatacyjnych, z uwagi na obecność na terenie gminy kopalni margla.  

Stan gruntów rolnych uzależniony jest od prowadzenia właściwej gospodarki rolnej. W 
dzisiejszych czasach rozwój rolnictwa oznacza nie tylko jego wzrost ekonomiczny  i postęp 
technologiczny, ale zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju również troskę o dobry stan 
środowiska, o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych. W związku z tym 
rolnicy mający wpływ na kształtowanie i jakość obszarów wiejskich powinni respektować 
zasady dobrej praktyki rolnej przyczyniając się tym samych do realizacji idei rolnictwa 
zrównoważonego w gospodarce rolnej. 

Zgodnie z publikacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departamentu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich pt.: „Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza” (ZDPR) zwykła dobra praktyka 
rolnicza oznacza takie standardy gospodarowania, których racjonalny rolnik przestrzegałby w 
danym kraju. Standardy te dotyczą przede wszystkim wymogów związanych z racjonalną 
gospodarką, ochroną wód  i gleb, zachowaniem cennych siedlisk gatunków występujących na 
obszarach rolnych, ochroną walorów krajobrazu. Przestrzeganie ZDPR jest warunkiem 
uzyskania wsparcia finansowego wynikającego z niektórych instrumentów Wspólnej Polityki 
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Rolnej (na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, wspieranie działań rolno- 
środowiskowych i dobrostanu zwierząt). 

Zakres ZDPR jest następujący: 
 stosowanie i przechowywanie nawozów; 
 rolnicze wykorzystanie ścieków na terenie gospodarstwa; 
 rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych; 
 zasady stosowania środków ochrony roślin; 
 gospodarowanie na użytkach zielonych; 
 utrzymanie czystości i porządku w gospodarstwie; 
 ochrona siedlisk przyrodniczych; 
 ochrona gleb; 
 ochrona zasobów wodnych. 

 
Na terenie gminy Prószków występują dogodne warunki w kierunku rozwoju 

działalności agroturystycznej, czyli takich form rekreacji i wypoczynku, które związane są z 
działalnością rolniczą. Szczególnie korzystne warunki rozwoju agroturystyki mają tereny 
położone w południowej i zachodniej części gminy we wsiach: Jaśkowice, Nowa Kuźnia, 
Ligota Prószkowska, Przysiecz, które oddalone są od uciążliwego ruchu komunikacyjnego i 
posiadają wolne zasoby mieszkaniowe, korzystne walory przyrodniczo-krajobrazowe i 
kulturowe, które w dużym stopniu predysponują do świadczenia usług agroturystycznych. 
 Agroturystyka jest sposobem na poprawę warunków życia nie tylko społeczności 
wiejskiej. Rozwój działalności agroturystycznej stwarza miejscowej ludności dodatkowe 
miejsca pracy, wykorzystanie zasobów mieszkaniowych, zagospodarowanie w gospodarstwie 
produkowanej żywności, ale jednocześnie przyczynia się do podniesienia ogólnego poziomu 
kultury, infrastruktury otoczenia, ochrony zabytków i środowiska oraz walorów przyrodniczo-
krajobrazowych, które w przypadku agroturystyki, a ogólniej rekreacji na terenach wiejskich, 
stają się integralnymi elementami produktu rynkowego.  

Ściśle z działalnością agroturystyczną wiąże się również rozwój rolnictwa 
ekologicznego, które preferuje produkcję zdrowej żywności bez sztucznych nawozów i 
syntetycznych środków ochrony roślin, bez antybiotyków, hormonów wzrostu i genetycznie 
modyfikowanych organizmów. Aby rolnictwo ekologiczne mogło zaistnieć w 
gospodarstwach wiejskich, należy przekonać potencjalnego konsumenta o korzyściach 
płynących ze spożywania ekologicznie zdrowej żywności, a w tym celu konieczne są 
działania promujące tego typu działalność w społeczeństwie. Rolnictwo ekologiczne wiąże się 
z powiększeniem żyzności gleby, produkcją zdrowej żywności nie zawierającej pozostałości 
chemicznych środków ochrony roślin, dodatków do pasz oraz środków leczniczych. Ponadto 
rolnictwo ekologiczne ma na celu: 

- użytkowanie powierzchni rolniczych zgodnie z wymaganiami 
przyrodniczymi oraz likwidacja i unikanie obciążeń ekologicznych; 

- przeprowadzenie wapniowania gleb; 
- racjonalne  korzystanie z nieodnawialnych źródeł energii i surowców; 
- zapewnienie odpowiednich dochodów i warunków społeczno – 

ekonomicznych rolników. 
Produkcja zdrowej żywności wymaga od rolnika przestrzegania wymogów 

wynikających z istniejącego prawa w tym zakresie, jest bardziej pracochłonna i w 
początkowych etapach może być mniej wydajna niż produkcja metodami konwencjonalnymi. 
Większe nakłady finansowe na ochronę przed szkodnikami i chorobami, oraz większe 
nakłady pracy są czynnikiem wpływającym na znacznie większy koszt zdrowej żywności niż 
tradycyjnej. Dlatego też produkcja zdrowej żywności jest dotowana przez państwo. 
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Produkcja rolna metodami ekologicznymi odbywa się na zasadach ustalonych w UE 
Rozporządzeniem Rady 2092/91, które po wstąpieniu Polski do UE będzie obowiązywało 
wprost. W Polsce zasady te zostały określone w ustawie o rolnictwie ekologicznym z dnia 16 
marca 2001 r.(Dz.U. Nr 38, poz.452 z dnia 2 maja 2001 r.). 

Na terenie gminy Prószków znajdują się złoża surowców mineralnych zarówno 
eksploatowane jak i niezagospodarowane. Korzystanie z zasobów surowcowych jest 
działalnością konfliktową w stosunku do obszarów cennych przyrodniczo, dlatego musi 
odbywać się przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik i z maksymalnie możliwym 
ograniczeniem miejsca eksploatacji. Ponadto istotnym po zakończonej eksploatacji jest 
prowadzenie działań rekultywacyjnych i zagospodarowanie terenów zdegradowanych. 
 

W zakresie ochrony komponentów litosfery planuje się zrealizować następujące cele: 
 
Cel długoterminowy do 2015 r.: 

 
Ochrona i właściwe wykorzystanie zasobów glebowych oraz zachowanie 

wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych 
 
Kierunki działań: 

 
- Ochrona gruntów rolnych. 
- Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. 
 

Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2008: 
 

Ochrona gruntów rolnych 
 
Zadania na lata 2004-2008: 
 

- Aktualizacja map glebowych. 
- Objęcie ochroną gleb wysokiej klasy i pochodzenia organicznego przed 

wykorzystaniem na cele nierolnicze. 
- Prowadzenie kampanii edukacyjnej dla rolników (szkolenia, ulotki, prelekcje, 

zajęcia praktyczne) w zakresie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych 
- Promocja gospodarstw specjalistycznych i agroturystycznych wraz z promocją 

upraw zdrowej żywności.  
 
Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2008: 
 

Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. 
 
Zadania na lata 2004-2008: 
- Przeprowadzenie rekultywacji terenów zdewastowanych i zdegradowanych na 

terenie gminy; 
- Korzystanie z nieodnawialnych źródeł energii w sposób niezagrażający środowisku; 
- Właściwe zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych margli i wapienia. 
- Zlikwidowanie „dzikich wysypisk śmieci” w wyrobiskach poeksploatacyjnych. 
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4.1.5 Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 

 
W polskim ustawodawstwie w zakresie ochrony przyrody obowiązują następujące akty 

prawne: 
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 

880) 
- ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U.1991r . Nr 101, poz. 444 

z późniejszymi zmianami); 
- ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U.1995r., Nr 

147, poz. 713 z późniejszymi zmianami); 
- ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz.U.2001r., 

Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). 
 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. celem ochrony 
ochrona przyrody jest:  

- utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów; 
- zachowanie różnorodności biologicznej; 
- zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego; 
- zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz 

z siedliskami przez ich utrzymanie lub przywracanie  do właściwego stanu 
ochrony; 

- ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz 
zadrzewień; 

- utrzymywanie lub przywracanie  do właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników 
przyrody; 

- kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez 
edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 

 
W zakresie ochrony przyrody prawo Unii Europejskiej stosuje Dyrektywę Rady 

79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. dyrektywa 
ptasia) oraz Dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk 
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa). Dyrektywa ptasia 
dotyczy ochrony wszystkich cennych gatunków ptaków naturalnie występujących w stanie 
dzikim na terytorium UE. Natomiast dyrektywa siedliskowa odnosi się do terenów 
szczególnie cennych lub zagrożonych zanikaniem o podstawowym znaczeniu dla utrzymania 
populacji gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, podatnych na zagrożenia, 
rzadkich i wymagających szczególnej ochrony. 

W zakresie ochrony przyrody wyznaczono następujące cele oraz zadania konieczne do 
ich realizacji: 
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Cel długoterminowy do 2015 r.: 
 

Zachowanie i rozwój walorów oraz zasobów przyrodniczych i krajobrazowych 
 
Kierunki działań: 

- Rozwijanie systemu monitoringu i biomonitoringu wybranych, cennych 
przyrodniczo ekosystemów gminy, zwłaszcza Borów Niemodlińskich, 
siedlisk łąkowo-murawowych, głównych dolin rzecznych oraz 
ekosystemów wodnych Odry i Prószkówki. Współpraca w tym zakresie z 
sąsiednimi gminami. 

- Utworzenie (wraz z sąsiednimi gminami) systemu informacyjnego 
dotyczącego stanu i zmian środowisk przyrodniczych w gminie i regionie. 

- Realizacja długookresowego programu zalesień (zwłaszcza w strefie 
buforowej Borów Niemodlińskich) w zgodzie z zasadami gospodarki 
ekologicznej, to jest zachowując adekwatność siedliska do wprowadzanych 
gatunków drzew rodzimych. 

- Prowadzenie kompleksowych działań zmierzających do utworzenia a 
następnie utrzymania gminnego ekologicznego systemu obszarów 
chronionych, głównie poprzez objęcie ochroną terenów ostojowych 
(węzłowych) oraz odtworzenie, renaturalizację lub poszerzenie łączących 
je korytarzy i ciągów ekologicznych. 

- Promowanie walorów przyrodniczych gminy poprzez rozwijanie rolnictwa 
ekologicznego, agroturystyki, turystyki przyrodniczej i rekreacji. 

- Opracowanie (wspólnie z sąsiednimi gminami) kompleksowego, 
regionalnego programu ochrony i renaturalizacji ekosystemów wodnych i 
nadwodnych doliny Odry jako korytarza ekologicznego o znaczeniu 
międzynarodowym. 

- Opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej gminy. 
 
 
Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2008: 
 

Ochrona i kształtowanie różnorodności biologicznej zgodnie z zasadami rozwoju 
zrównoważonego. 

 
Zadania na lata 2004-2008: 

 
- Umożliwienie przeprowadzenia badań naukowych nad ekologią populacji kotewki 

orzecha wodnego oraz innych rzadkich gatunków oraz naturalnych siedlisk na 
terenie gminy, chronionych w ramach Konwencji Berneńskiej. 

- Ochrona rezerwatu „Staw Nowokuźnicki” wraz z realizacją otoczenia edukacyjno-
turystycznego  

- Kontynuacja budowy przeciwpożarowej sieci obserwacyjnej w lasach  
- Stworzenie podstaw monitoringu i biomonitoringu ekosystemów leśnych (Bory 

Niemodlińskie) oraz łąkowo-murawowych i wodnych (dolina Odry). 
- Prowadzenie bieżących prac zalesieniowych na terenie gminy oraz w obszarze 

Borów Niemodlińskich. 
- Ograniczenie negatywnego wpływu autostrady A-4 na faunę, między innymi 

poprzez wyznaczenie przepustów i przejść dla zwierząt. 
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- Objęcie ochroną w formie użytków ekologicznych lub zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych najcenniejszych ekosystemów naturalnych i półnaturalnych łąk i 
torfowisk w okolicach Winowa, Ligoty Prószkowskiej, Nowej Kuźni, Boguszyc 
oraz wzdłuż doliny Prószkówki, a także wszystkich ostoi faunistycznych na terenie 
gminy. 

- Ochrona starodrzewów, w tym istniejących okazów pomnikowych drzew, a także 
proponowanie nowych pomników przyrody. 

- Podejmowanie prób reintrodukcji wymarłych w gminie i regionie gatunków, jak na 
przykład żółwia błotnego lub drapieżnych ptaków (na przykład orlika krzykliwego). 

- Znaczne ograniczenie prac i zabiegów melioracyjnych, zwłaszcza na obszarze 
leśnym Borów Niemodlińskich i w dolinie Odry. 

- Prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej przeciwdziałającej zjawisku eutrofizacji 
wód i łąk. 

- Przeciwdziałanie dewastacjom zbiorników wodnych i starorzeczy (zasypywanie, 
zaśmiecanie, zrzucanie gnojowicy itp.). 

- Przeciwdziałanie monotypizacji agrocenoz poprzez ochronę śródpolnych i 
przydrożnych zadrzewień, zarośli krzewów oraz oczek wodnych, a także 
zaniechania koszenia lub wypalania trzcinowisk w strefie przybrzeżnej stawów. 

- Prowadzenie zabiegów renaturalizujących lasy łęgowe i olsy w dolinach rzek 
(zwłaszcza Odry). 

- Wyznaczanie i renaturalizacja stref buforowych otaczających cenne przyrodniczo 
obszary węzłowe (ostoje i refugia), a także towarzyszących głównym korytarzom 
ekologicznym. 

- Zachowanie wielkoprzestrzennych kompleksów podmokłych łąk w krajobrazie 
dolin rzecznych, poprzez ograniczanie ich zagospodarowania, przeciwdziałanie 
fragmentacji, osuszaniu oraz eutrofizacji. 

- Wzbogacanie zasobów biologicznych doliny Prószkówki i jego dopływów, jako 
korytarza ekologicznego łączącego ekosystemy Borów Niemodlińskich z obszarami 
zieleni miejskiej Opola. 

- Tworzenie ciągów zieleni niskiej i wysokiej, towarzyszących szlakom 
komunikacyjnym, jako zastępczych korytarzy ekologicznych, łączących zwłaszcza 
ekosystemy naturalne z urbicenozami antropogennymi. 

- Wprowadzanie i wzbogacanie ekosystemów zieleni miejskiej (zwłaszcza większych 
ośrodków osadniczych) jako otuliny (tak zwane kokony zieleni) izolującej 
poszczególne fragmenty zabudowy miejskiej lub wiejskiej. 

- Ograniczenie (lub zakaz) inwestowania w obszarach cennych przyrodniczo (węzłów 
- ostoi) oraz łączących je korytarzy ekologicznych, przeciwdziałające ograniczaniu 
ich drożności. 

 
 

4.1.6 Gospodarka odpadami 
 

 
Szczegółowo zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami omówione zostaną w Planie 

Gospodarki Odpadami dla gminy Prószków. 
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4.1.7 Ochrona środowiska przed nadmiernym natężeniem hałasem 
 
Zagadnienie hałasu regulują następujące akty prawne: 

- ustawa z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (DZ. U. Nr 62, poz. 
627 z dnia 20 czerwca 2001, z późniejszymi zmianami); 

- ustawa o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 roku (Dz.U.2003r., Nr 80, poz.717 ); 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony  Środowiska, Zasobów naturalnych 
leśnictwa z dnia 29 lipca2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. 2004 r., Nr 178, poz. 1841); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku (Dz. U. 
2002 r., Nr 8, poz. 81) w sprawie progowych poziomów hałasu w 
środowisku, których przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru, na 
którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, do kategorii 
terenu zagrożonego hałasem; 

 
Według art. 112 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska ochrona przed hałasem polega na 

zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, a w szczególności poprzez 
utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz 
zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, w przypadku gdy nie jest on 
dotrzymany. 

 
Źródłem hałasu na terenie gminy Prószków jest przede wszystkim komunikacja 

drogowa, głównie ze względu na fakt, iż przez teren gminy przebiega autostrada A4.  Nie 
mniej jednak niejednokrotnie problem wzmożonego natężenia hałasu dotyczy dróg 
dojazdowych i okolic. 

Działania w zakresie ograniczenia negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko 
powinny zostać ukierunkowane na poprawę warunków komunikacyjnych w gminie, poprzez 
poprawę stanu dróg, zwiększenie udziału komunikacji zbiorowej i rowerowej w gminie. Aby 
jednak rowerzyści mogli bezpiecznie czuć się na drogach, należy im to bezpieczeństwo 
zapewnić poprzez organizacje systemu ścieżek rowerowych. Działania w zakresie ochrony 
przed hałasem drogowym są w dużej części identyczne z działaniami ukierunkowanymi na 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, której źródłem jest 
transport. Do działań tych należy budowa obwodnic, poprawa stanu dróg, wzrost udziału 
transportu rowerowego i zbiorowego.  

Obok działań mających na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń, których źródłem jest 
komunikacja drogowa planuje się budowę ekranów akustycznych, których założeniem jest 
ograniczenie poziomu hałasu dla mieszkańców zabudowań wzdłuż głównych tras 
komunikacyjnych. Inwestycje te jednak nie leż w kompetencji gminy, gdyż za ich realizacje 
odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.  

 Problem zagrożenia emisją hałasu należy integrować z aspektami planowania 
przestrzennego w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Ze względu na brak uciążliwego przemysłu na terenie gminy, hałas z tego sektora 
praktycznie nie występuje.  

W zakresie ograniczenia natężenia hałasu na terenie gminy przewiduje się zrealizować 
następujące cele: 
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Cel długoterminowy do 2015 r.: 
 

Podjęcie działań w kierunku obniżenia uciążliwości spowodowanych przez 
komunikację 

 
Kierunki działań: 

 
- Podejmowanie działań w kierunku obniżenia natężenia hałasu do poziomu 

obowiązujących standardów. 
 
Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2008: 

 
Podejmowanie działań w kierunku obniżenia natężenia hałasu do poziomu 

obowiązujących standardów 
 

Zadania na lata 2004-2008: 
 

- Ograniczenie hałasu poprzez zastosowanie ekranów akustycznych oraz pasów zieleni 
uciążliwych odcinków dróg. 

- Uwzględnianie na etapach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
wpływu lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska. 

 
 
4.1.8 Ochrona przed promieniowaniem niejonizującym 
 

Zgodnie z polskim ustawodawstwem ochrona przed polami elekromagnetycznymi 
polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez: 

 
1) utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co 

najmniej na tych poziomach, 
2) zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do 

dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 
 

Zasady ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym zawarto 
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. z 2003r. Nr 192, poz. 1882, 1883). 
 
 

Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym na terenie gminy wynika z obecności 
źródeł pola elektromagnetycznego w postaci linii wysokiego i niskiego napięcia 400 kV, 220 
kV i 110 kV, oraz stacji przekaźnikowej telefonii komórkowej w Przysieczy i w Winowie. 
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Cel długoterminowy do 2014 r.: 
 

Monitoring pól elektromagnetycznych i poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 
 
Kierunki działań: 
 
- Kontrola poziomu promieniowania elektromagnetycznego i wprowadzenie działań 

ograniczających jego oddziaływanie na środowisko. 
 

Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2008: 
 

Kontrola poziomu promieniowania elektromagnetycznego i wprowadzenie działań 
ograniczających jego oddziaływanie na środowisko. 

 
Zadania na lata 2004-2008: 

 
- Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania zagadnienia pól 

elektromagnetycznych, 
- Określenie aktualnego poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego 

w miejscach jego potencjalnego oddziaływania. 
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Tabela 11. Katalog celów długoterminowych, krótkoterminowych i ich realizacja ujęte w formie tabelarycznej. 

 
Zagadnienie 

 

 
Cele krótkoterminowe 

lata 2004-2008 

 
Główne działania 

 
Podmioty uczestniczące 

Cel długoterminowy do 2015r. : Podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozwój edukacji ekologicznej na terenie gminy 
Edukacja 

ekologiczna 
 

Realizacja edukacji ekologicznej 
społeczeństwa poprzez wprowadzenie systemu 
informowania społeczeństwa w tematyce 
ochrony środowiska  
 

- Propagowanie postaw i zachowań proekologicznych wśród 
mieszkańców gminy (oszczędzanie wody, energii, sposobów 
postępowania z odpadami); 

- Realizacja edukacji ekologicznej w szkołach 
- Zorganizowanie kampanii edukacyjnych na temat aktualnych 

zagrożeń środowiska przyrodniczego w gminie i stosowanych 
działaniach zapobiegawczych. 

- Wytyczanie ścieżek dydaktycznych w szczególnie 
atrakcyjnych przyrodniczo ekosystemach.  

- Dokształcanie nauczycieli w zakresie realizacji edukacji 
ekologicznej i terenowych ścieżek dydaktycznych.  

- Kształcenie i dokształcanie pracowników administracji 
samorządowej w zakresie ekologii i rozwoju 
zrównoważonego, głównie w aspekcie przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej. 

- Wprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych 
podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców gminy. 

Burmistrz/ 
Przedsiębiorstwa /Osoby 

fizyczne /Placówki 
oświatowe /Organizacje 
ekologiczne/ Regionalne 

Centrum Doradztwa 
Rozwoju Rolnictwa i 
Obszarów Wiejskich / 

Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

Cel długoterminowy do 2015r.: Stworzenie warunków do skutecznej ochrony i poprawy stanu powietrza atmosferycznego 

Ochrona powietrza 
atmosferycznego  

Ograniczenie emisji komunikacyjnej - Budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 
(obwodnica Prószkowa, Złotnik,Chrząszczyc, Górek i 
Winowa). 

- Budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 45 . 
- Poprawa stanu dróg administrowanych przez gminę. 
- Budowa systemu ścieżek rowerowych przy drogach na 

odcinkach przebiegających przez obszary zabudowane w 
gminie; budowa parkingów dla rowerów. 

- Wprowadzenie i propagowanie systemów przewozów 
kombinowanych: rower z innymi środkami lokomocji. 

 Burmistrz/ organizacje 
pozarządowe/ 

Administratorzy dróg 
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 Ograniczenie emisji niskiej pyłów i gazów 
pochodzących z lokalnych źródeł 

- Podjęcie działań zmierzających do zastosowania w 
ciepłownictwie paliw niskoemisyjnych. 

- Realizacja procesu gazyfikacji gminy. 
- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury energetycznej. 
- Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, 

energie elektryczną i paliwa gazowe. 
- Wprowadzenie energooszczędnych i niskoemisyjnych 

systemów grzewczych. 
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 

połączeniu z modernizacją systemów grzewczych. 
- Dofinansowanie działań modernizacyjnych systemów 

grzewczych u odbiorców indywidualnych 
- Propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł energii. 
- Propagowanie wykorzystania ekologicznych paliw. 
- Wprowadzenie skutecznego monitoringu źródeł niskiej 

emisji. 

Starostwo /Burmistrz/ 
Przedsiębiorstwa /Osoby 
fizyczne /Administratorzy 

budynków/ organizacje 
pozarządowe/ 

Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

Cel długoterminowy do 2015r.: Racjonalizacja wykorzystania i ochrona przed zanieczyszczeniami zasobów wód powierzchniowych i podziemnych 

Ochrona jakości  
wód 

powierzchniowych 

Poprawa jakości wód powierzchniowych i ich 
ochrona 

- Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 
szczegóły w Planie operacyjnym). 

- Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie dróg ok. ul. 
Szpitalnej w Prószkowie 

- Projekty techniczne wraz z aktualizacją kanalizacji 
sanitarnej 

- Montaż stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w 
Prószkowie. 

- Montaż ciągłego monitoringu elektronicznego GSM 
przepompowni ścieków 

- Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie 
opracowanych MPZP 

- Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy wraz z 
urządzeniami doczyszczającymi.  

- Wprowadzenie skutecznej ochrony obudowy biologicznej 
cieków i zbiorników wodnych przed zabudową poprzez m 
in. zachowanie istniejących korytarzy ekologicznych. 

- Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu 
zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki 
biogenne. 

Burmistrz/ 
Przedsiębiorstwa /Osoby 

fizyczne/ ZGKiM/ 
Związek gmin Prokado 

/Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa/ 
/ inne ośrodki doradztwa 

rolniczego 
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- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, jeżeli 
przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

- Intensyfikacja kontroli szamb. 
Ochrona jakości 

wód podziemnych 
Tworzenie warunków do racjonalnego 
wykorzystania wód podziemnych 

- Budowa pompowni sieciowej w Winowie ul Ligudy. 
- Budowa stacji redukcji w Winowie 
- Wprowadzenie skutecznego monitoringu wykorzystania 

sieci wodociągowej. 
- Przestrzeganie zasad poboru wód podziemnych zgodnie z 

zapisami pozwoleń wodno - prawnych . 
- Wymiana sieci wodociągowych azbestowo – cementowych 

na PE w Boguszycach i w Prószkowie przy i. Szpitalnej. 
- Budowa tranzytu Źlinice – Górki. 
- Budowa sieci wodociągowych na terenie (szczegóły w 

Planie operacyjnym). 
- Wymiana przyłączy stalowych ca 400 szt. 
- Opracowanie koncepcji zwodociągowania nowych terenów 

przewidzianych w MPZP 

Burmistrz/ 
Przedsiębiorstwa /Osoby 
fizyczne/ Administratorzy 

wodociągów/ ZGKiM/ 
organizacje pozarządowe/ 

Związek gmin Prokado  

Ochrona przed 
powodzią  

Wprowadzenie programów ochrony 
przeciwpowodziowej. 

 
- Wprowadzenie rozwiązań przeciwpowodziowych w dolinie 

Odry w oparciu o projekt Polderu przeciwpowodziowego. 
- Odbudowa i utrzymanie właściwego stanu systemu 

melioracji szczegółowej.  
- Odbudowa i utrzymanie właściwego stanu systemu 

melioracji podstawowej 

Burmistrz/ 
Przedsiębiorstwa /Osoby 
fizyczne /Administratorzy 

cieków/ Urząd 
Marszałkowski/ 

Regionalny Zarząd 
gospodarki Wodnej 

Wrocław 
Cel długoterminowy do 2015r.: Ochrona i właściwe wykorzystanie zasobów glebowych oraz zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych

Ochrona 
komponentów 

litosfery 

Ochrona gruntów rolnych - Aktualizacja map glebowych. 
- Objęcie ochroną gleb wysokiej klasy i pochodzenia 

organicznego przed wykorzystaniem na cele nierolnicze. 
- Prowadzenie kampanii edukacyjnej dla rolników (szkolenia, 

ulotki, prelekcje, zajęcia praktyczne) w zakresie zasad 
Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych 

- Promocja gospodarstw specjalistycznych i 
agroturystycznych wraz z promocją upraw zdrowej 
żywności. 

Burmistrz / 
Przedsiębiorstwa /Osoby 

fizyczne/ Kluby 
ekologiczne /Ośrodki 

Doradztwa Rolniczego/ 
Starostwo Powiatowe/ 
Opolska Izba Rolnicza 
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 Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja 
terenów poeksploatacyjnych. 

- Przeprowadzenie rekultywacji terenów zdewastowanych i 
zdegradowanych na terenie gminy; 

- Korzystanie z nieodnawialnych źródeł energii w sposób 
niezagrażający środowisku; 

- Właściwe zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych 
margli i wapienia. 

- Zlikwidowanie „dzikich wysypisk śmieci” w wyrobiskach 
poeksploatacyjnych. 

Burmistrz/ 
Przedsiębiorcy /Urząd 
Wojewódzki/ Urzędy 

Górnicze 

Cel długoterminowy do 2015r.: Zachowanie i rozwój walorów oraz zasobów przyrodniczych i krajobrazowych. 
 
Ochrona przyrody 

 
Ochrona i kształtowanie różnorodności 
biologicznej zgodnie z zasadami rozwoju 
zrównoważonego. 

- Umożliwienie przeprowadzenia badań naukowych nad 
ekologią populacji kotewki orzecha wodnego oraz innych 
rzadkich gatunków oraz naturalnych siedlisk na terenie gminy, 
chronionych w ramach Konwencji Berneńskiej. 

- Ochrona rezerwatu „Staw Nowokuźnicki” wraz z realizacją 
otoczenia edukacyjno-turystycznego 

- Kontynuacja budowy przeciwpożarowej sieci obserwacyjnej w 
lasach  

- Stworzenie podstaw monitoringu i biomonitoringu 
ekosystemów leśnych (Bory Niemodlińskie) oraz łąkowo-
murawowych i wodnych (dolina Odry). 

- Prowadzenie bieżących prac zalesieniowych na terenie gminy 
oraz w obszarze Borów Niemodlińskich. 

- Ograniczenie negatywnego wpływu autostrady A-4 na faunę, 
między innymi poprzez wyznaczenie przepustów i przejść dla 
zwierząt. 

- Objęcie ochroną w formie użytków ekologicznych lub 
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych najcenniejszych 
ekosystemów naturalnych i półnaturalnych łąk i torfowisk w 
okolicach Winowa, Ligoty Prószkowskiej, Nowej Kuźnicy, 
Boguszyc oraz wzdłuż doliny Prószkówki, a także wszystkich 
ostoi faunistycznych na terenie gminy. 

- Ochrona starodrzewów, w tym istniejących okazów 
pomnikowych drzew, a także proponowanie nowych 
pomników przyrody. 

- Podejmowanie prób reintrodukcji wymarłych w gminie i 
regionie gatunków, jak na przykład żółwia błotnego lub 

Burmistrz/ Nadleśnictwa / 
/Wojewoda/ Wojewódzki 

Konserwator Przyrody 
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drapieżnych ptaków (na przykład orlika krzykliwego). 
- Znaczne ograniczenie prac i zabiegów melioracyjnych, 

zwłaszcza na obszarze leśnym Borów Niemodlińskich i w 
dolinie Odry. 

- Prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej przeciwdziałającej 
zjawisku eutrofizacji wód i łąk. 

- Przeciwdziałanie dewastacjom zbiorników wodnych i 
starorzeczy (zasypywanie, zaśmiecanie, zrzucanie gnojowicy 
itp.). 

- Przeciwdziałanie monotypizacji agrocenoz poprzez ochronę 
śródpolnych i przydrożnych zadrzewień, zarośli krzewów oraz 
oczek wodnych, a także zaniechania koszenia lub wypalania 
trzcinowisk w strefie przybrzeżnej stawów. 

- Prowadzenie zabiegów renaturalizujących lasy łęgowe i olsy 
w dolinach rzek (zwłaszcza Odry). 

- Wyznaczanie i renaturalizacja stref buforowych otaczających 
cenne przyrodniczo obszary węzłowe (ostoje i refugia), a także 
towarzyszących głównym korytarzom ekologicznym. 

- Zachowanie wielkoprzestrzennych kompleksów podmokłych 
łąk w krajobrazie dolin rzecznych, poprzez ograniczanie ich 
zagospodarowania, przeciwdziałanie fragmentacji, osuszaniu 
oraz eutrofizacji. 

- Wzbogacanie zasobów biologicznych doliny Prószkówki i jej 
dopływów, jako korytarza ekologicznego łączącego 
ekosystemy Borów Niemodlińskich z obszarami zieleni 
miejskiej Opola. 

- Tworzenie ciągów zieleni niskiej i wysokiej, towarzyszących 
szlakom komunikacyjnym, jako zastępczych korytarzy 
ekologicznych, łączących zwłaszcza ekosystemy naturalne z 
urbicenozami antropogennymi. 

- Wprowadzanie i wzbogacanie ekosystemów zieleni miejskiej 
(zwłaszcza większych ośrodków osadniczych) jako otuliny 
(tak zwane kokony zieleni) izolującej poszczególne fragmenty 
zabudowy miejskiej lub wiejskiej. 

- Ograniczenie (lub zakaz) inwestowania w obszarach cennych 
przyrodniczo (węzłów - ostoi) oraz łączących je korytarzy 
ekologicznych, przeciwdziałające ograniczaniu ich drożności. 
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Gospodarka odpadami – Szczegółowa analiza przedmiotowej kwestii zostanie przedstawiona w planie gospodarki odpadami. 

Cel długoterminowy do 2015r.: Podjęcie działań w kierunku obniżenia uciążliwości spowodowanych przez komunikację 

Ochrona przed 
hałasem 

Podejmowanie działań w kierunku obniżenia 
natężenia hałasu do poziomu 
obowiązujących standardów 

- Ograniczenie hałasu poprzez zastosowanie ekranów 
akustycznych oraz pasów zieleni uciążliwych odcinków dróg. 

- Uwzględnianie na etapach studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego wpływu lokalizacji 
przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska. 

Burmistrz / 
Przedsiębiorstwa 

/Administratorzy dróg 
/Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska 
/Osoby fizyczne/ 

Generalna Dyrekcja Dróg 
i Autostrad 

Cel długoterminowy do 2015r.: Monitoring pól elektromagnetycznych i poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 

Ochrona przed 
promieniowaniem 

niejonizującym 

Kontrola poziomu promieniowania 
elektromagnetycznego i wprowadzenie 
działań ograniczających jego oddziaływanie 
na środowisko. 

- Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania 
zagadnienia pól elektromagnetycznych, 

- Określenie aktualnego poziomu elektromagnetycznego 
promieniowania niejonizującego w miejscach jego 
potencjalnego oddziaływania. 

Wojewoda /Starostwo 
Powiatowe/ Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony 
Środowiska 
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5 Wyznaczenie priorytetów ekologicznych dla gminy Prószków  
 

Analiza stanu środowiska na terenie gminy Prószków, konsultacje z Urzędem Miejskim 
w Prószkowie i wnikliwa analiza problemów środowiskowych pozwoliły wyznaczyć 
podstawowe priorytety ekologiczne dla gminy. W zakresie poszczególnych priorytetów z 
katalogu celów krótkoterminowych wybrano zadania konieczne do realizacji w ciągu 
najbliższych 5 lat. Wyboru priorytetów ekologicznych wybrano w oparciu o uwarunkowania 
wewnętrzne i zewnętrzne polityki ekologicznej państwa, jak również wymagania w zakresie 
jakości środowiska naturalnego, aktualnych potrzeb i możliwości finansowo - ekonomicznych 
gminy. 

Poniżej zestawiono podstawowe kryteria wyboru priorytetów ekologicznych w skali 
gminy, które stały się podstawą do sformułowania listy zadań przewidzianych do realizacji w 
latach 2004-2008. 

 
 

5.1 Kryteria wyboru priorytetów ekologicznych dla gminy Prószków  
 
Priorytety ekologiczne zostały wybrane z punktu widzenia dwóch podstawowych 

czynników: komponenty środowiska i przedsięwzięcia zmierzające do poprawy aktualnego 
stanu środowiska. 

Wybór priorytetów ekologicznych i celów krótkoterminowych powstał w oparciu 
następujące czynniki: 

 
- Wytyczne do sporządzenia programów gminnych sprecyzowane w projekcie Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego. Wytyczne te szczegółowo określają 
zadania proekologiczne preferowane do realizacji na terenie gminy w celu poprawy stanu 
środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców. 

- Poprawa stanu środowiska naturalnego i życia mieszkańców gminy poprzez likwidacje 
bezpośrednich zagrożeń. 

- Specyfika gminy, czyli jej rolniczo – leśny charakter w powiązaniu z perspektywą 
rozwoju rekreacyjno – turystycznego. 

- Realizacja przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu środowiska przy pomocy 
środków unijnych w oparciu o „Strategię wykorzystania funduszu ISPA jako 
uzupełniającego instrumentu realizacji polityki ekologicznej Państwa"; 

- Obecny stan zaawansowania przedsięwzięcia; 
- Wymogi wynikające z ustawy "Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach i ustawy 

"Prawo Wodne" oraz innych ustaw komplementarnych; 
- Analiza ekonomiczno - finansowa 
 

Analiza finansowa gminy i możliwość pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego 
jest kryterium pozwalającym wybrać z zadań uznanych za priorytetowe zadania, które będą 
realizowane w latach najbliższych (2004-2008). 

 
 

5.2 Podstawowe priorytety ekologiczne gminy Prószków 
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Wyznaczone zadania priorytetowe (przeznaczone do realizacji w  latach 2004-2008 - 
plan operacyjny tabela 14) mają na celu przede wszystkim poprawę stanu środowiska 
naturalnego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i turystów przebywających w 
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gminie ze względu na jej liczne walory przyrodnicze i możliwości skorzystania z istniejącej i 
wciąż rozwijającej się bazy turystyczno – rekreacyjnej priorytety ekologiczne dla gminy 
Prószków wyznacza 4 z 5 głównych celów strategii rozwoju gminy:  
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i komunalnej 
2. Edukacja społeczna i ekologiczna mieszkańców gminy. 
3. Podnoszenie atrakcyjności gminy, promocja gospodarcza i turystyczna. 
4. Dbałość o środowisko naturalne. 
 

Wszystkie powyższe cele ukierunkowane są na poprawę stanu środowiska naturalnego 
gminy, a ich realizacja powinna odbywać się w sposób równoległy. Skuteczność realizacji 
rozbudowy i modernizacji infrastruktury komunalnej w gminie uzależnione w dużym stopniu 
jest od świadomości ekologicznej jej mieszkańców, od ich pozytywnego nastawienia do 
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań technicznych. Mieszkańcy muszą posiadać wiedzę 
na temat korzyści wprowadzania kanalizacji sanitarnej w gminie, likwidacji zbiorników 
bezodpływowych na rzecz oczyszczalni przydomowych, segregacji odpadów czy szanowania 
środowiska przyrodniczego, aby mogli czynnie i z pełnym zaangażowaniem w tych 
przedsięwzięciach uczestniczyć. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez 
rozbudowę infrastruktury komunalnej na terenie całej gminy, dbałość o porządek wokół 
obejść, na ulicach, odpowiednie postępowanie z odpadami (zbieranie w sposób selektywny w 
odpowiednich do tego celu pojemnikach) w znacznym stopniu podniesie atrakcyjność gminy 
dla turystów. Wprowadzanie inwestycji ograniczających emisję szkodliwych substancji do 
środowiska (modernizacja systemu ciepłownictwa lokalnego, promocja wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii) poprawią czystość powietrza, wód i gleb, oraz warunki do 
rozwoju turystyki i rekreacji na tereni gminy.  

Poniżej omówiono poszczególne priorytety ekologiczne gminy, natomiast 
kompleksowa analiza zadań priorytetowych wraz z kosztami ich realizacji, źródłami 
finansowania i podmiotami odpowiedzialnymi za ich realizację przestawiono w tabeli 13 i 14. 

 
GŁÓWNE PRIORYTETY GMINY PRÓSZKÓW: 
 

1. Poprawa jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych. Kanalizacja sanitarna. Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy stanowi obecnie podstawowy priorytet gminy jako 
przedsięwzięcie, które w znacznym stopniu poprawi jakość wód 
powierzchniowych, podziemnych gleb oraz komfort życia mieszkańców. Do 
priorytetowych zadań gminy w zakresie poprawy jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych zalicza się: 

- Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 
- Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy wraz z urządzeniami doczyszczającymi. 
- Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń 

obszarowych przez związki biogenne. 
- Budowa pompowni sieciowej w Winowie. 
- Wprowadzenie skutecznego monitoringu wykorzystania sieci wodociągowej. 
- Wymiana sieci wodociągowych azbestowo – cementowych. 
 
2. Edukacja ekologiczna podnosząca świadomość ekologiczną 

wszystkich mieszkańców nie tylko młodzieży szkolnej jest elementem 
koniecznym do realizacji wszelkich działań proekologicznych w gminie. Do 
zadań priorytetowych w tym zakresie zalicza się: 
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- Zorganizowanie kampanii edukacyjnych na temat aktualnych zagrożeń środowiska 
przyrodniczego w gminie i stosowanych działaniach zapobiegawczych. 

- Dokształcanie nauczycieli w zakresie realizacji edukacji ekologicznej i terenowych ścieżek 
dydaktycznych. 

- Kształcenie i dokształcanie pracowników administracji samorządowej w zakresie ekologii i 
rozwoju zrównoważonego, głównie w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

- Wprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych podnoszące świadomość ekologiczną 
mieszkańców gminy. 

 
3. Ochrona przeciwpowodziowa. Ze względu na istniejące 

zagrożenie powodziowe w dolinie Odry ochrona przeciwpowodziowa tego 
rejonu jest kolejnym zadaniem priorytetowym. W przeszłości w wyniku 
ulewnych deszczów rzeka Odra niejednokrotnie występowała z brzegów 
zalewając przyległe tereny. W celu uniknięcia podobnych sytuacji w 
przyszłości należy wprowadzić rozwiązania techniczne zgodnie z projektem 
Polderu, który jest w trakcie opracowywania. Do zadania priorytetowego 
gminy w tym zakresie zalicza się: 

- Odbudowa i utrzymanie właściwego stanu melioracji szczegółowej. 
 
4. Gospodarka odpadami. Zadaniem gminy jest usystematyzowanie 

gospodarki odpadami komunalnymi. Niewątpliwie jednym z zadań 
priorytetowych jest wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i sprawne jest 
funkcjonowanie. Kolejne zadania priorytetowe w zakresie gospodarki 
odpadami przedstawione zostaną w Planie gospodarki odpadami. 

 
5. Ochrona przyrody w celu rozwoju bazy turystyczno-

rekreacyjnej. Gmina ze względu na niewątpliwe walory przyrodnicze i 
krajobrazowe powinna swoje działania proekologiczne ukierunkować również 
na ochronę przyrody. Wzrost bioróżnorodności przyrody i rozwój bazy 
turystyczno – rekreacyjnej zachęcą turystów do spędzania wolnego czasu na 
terenie gminy.  

 
6. Ograniczenie niskiej emisji. Niska emisja jest w dzisiejszych 

czasach zasadniczym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Do najbardziej 
szkodliwych źródeł niskiej emisji zalicza się komunikację miejską i lokalne 
kotłownie opalane węglem i na tych płaszczyznach należy wprowadzać 
działania ograniczające ich wpływ na środowisko. Do zadań priorytetowych 
gminy w tym zakresie zalicza się: 

- Poprawa stanu dróg administrowanych przez gminę 
- Budowa systemu ścieżek rowerowych przy drogach na odcinkach przebiegających przez 

obszary zabudowane w gminie; budowa parkingów dla rowerów. 
- Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energie elektryczną i paliwa 

gazowe. 
- Propagowanie wykorzystania ekologicznych paliw. 
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7. Ochrona przed hałasem Do zadań priorytetowych gminy w tym 
zakresie zalicza się: 

- Uwzględnianie na etapach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wpływu 
lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska. 

 
8. Ochrona gruntów rolnych Do zadań priorytetowych gminy w tym 

zakresie zalicza się: 
- Aktualizacja map glebowych 
- Prowadzenie kampanii edukacyjnej dla rolników (szkolenia, ulotki, prelekcje, zajęcia 

praktyczne) w zakresie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych 
- Promocja gospodarstw specjalistycznych i agroturystycznych wraz z promocją upraw zdrowej 

żywności. 
- Zlikwidowanie „dzikich wysypisk śmieci” w wyrobiskach poeksploatacyjnych. 
 

 
5.3 Plan operacyjny na lata 2004-2008 

 
Plan operacyjny na lata 2004- 2008 stanowi harmonogram rzeczowo finansowy 

określający zadania proekologiczne przeznaczone do realizacji w ciągu najbliższych 4 lat 
przez gminę Prószków. Stanowi on zadania własne gminy finansowane ze środków własnych 
gminy oraz ewentualnych środków funduszy celowych czy środków unijnych w zależności od 
tego o jakie środki gmina wystąpiła.  

Wybór zadań zamieszczonych w harmonogramie odbył się w oparciu o katalog celów 
ekologicznych i zadań koniecznych do ich realizacji. (tabela 12). Dla każdego zadania 
określono szacunkowe koszty wdrożenia, instytucję odpowiedzialną za realizację oraz 
potencjalne źródło finansowania. 

Określone w harmonogramie (tabela 14) zadania mają charakter inwestycyjny. Dzielą 
się również na zadania własne gminy oraz zadania, w których gmina współuczestniczy. 
Pominięto zadania nie wiążące się z istotnymi kosztami. 

Zaproponowana lista przedsięwzięć inwestycyjnych nie zamyka możliwości 
realizowania innych, charakteryzujących się mniejszą skalą, a tym samym mniejszym 
jednostkowym efektem.  

Tabela 13 zawiera podział zadań zamieszczonych w katalogu celów długoterminowych 
i krótkoterminowych na zadania własne gminy i zadania koordynowane z uwzględnieniem 
szacunkowych kosztów ich realizacji. 

 
W trakcie opracowania harmonogramu rzeczowo finansowego uwzględniono ponadto: 

• priorytety ekologiczne dla gminy Prószków ; 
• przedsięwzięcia proponowane do finansowania ze środków UE na lata 2004 – 2008; 
• propozycje zgłoszone do realizacji przez Urząd Miejski w Prószkowie  
• propozycje uzgodnione podczas konsultacji z przedstawicielami różnych instytucji, 

organizacji wtajemniczonych w zagadnienia ochrony środowiska w gminie Prószków. 
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Tabela 12 Podział zadań zamieszczonych w katalogu celów długoterminowych i krótkoterminowych na zadania własne gminy i zadania koordynowane  wraz z 
szacunkowymi kosztami ich realizacji, podmiotami uczestniczącymi oraz podmiotem odpowiedzialnym za ich realizację. 

Szacunkowe  koszty na 
realizację zadania w PLN 

Cel 
krótkoterminowy 

Zadania Udział 
gminy w 
realizacji 

zadań 
(własne 

/koordyno
wane/ ) 
W/K/ 

Lata  

2004 – 2008 

Lata  

2009 - 2015 

Szacunkowe 
koszty na 
realizację 
zadania w 

latach 2004-
2015 

 w PLN 

Potencjalne 
źródła 

finansowania 

Podmioty 
uczestniczące 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

Cel długoterminowy do 2015r. : Podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozwój edukacji ekologicznej na terenie 
gminy 

Realizacja 
edukacji 

ekologicznej 
społeczeństwa 

poprzez 
wprowadzenie 

systemu 
informowania 

społeczeństwa w 
tematyce ochrony 

środowiska 

1. Propagowanie postaw i zachowań 
proekologicznych wśród 
mieszkańców gminy 
(oszczędzanie wody, energii, 
sposobów postępowania z 
odpadami); 

 

W   - -
Finansowane z 

budżetu 
gminy i 

GFOŚiGW w 
miarę 

możliwości 
finansowych  

Budżet gminy, 
GFOŚiGW 

Placówki 
oświatowe, 
organizacje 

pozarządowe, 
ZGKiM, 

zainteresowane 
podmioty 

Burmistrz 

 2. Realizacja edukacji ekologicznej 
w szkołach K -   - - WFOŚiGW, 

budżet 
powiatu, 
budżet 

państwa  

Starostwo 
Organizacje 

pozarządowe, 
placówki 

oświatowe 

Placówki oświatowe 
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 3. Zorganizowanie kampanii 
edukacyjnych na temat 
aktualnych zagrożeń środowiska 
przyrodniczego w gminie i 
stosowanych działaniach 
zapobiegawczych. 

 

W 2 000 3 500 5 500  Budżet 
państwa, 
gminy, 

powiatu, 
WFOŚiGW, 
PFOŚiGW, 
środki 

finansowe 
organizacji 

pozarządowyc
h, środki 

unijne 

Organizacje 
pozarządowe, 

przedsiębiorstwa, 
placówki 

oświatowe, 
Starostwo 

Burmistrz 

 4. Wytyczanie ścieżek 
dydaktycznych w szczególnie 
atrakcyjnych przyrodniczo 
ekosystemach.  

 

W 10 000 20 000 30 000 Budżet 
państwa, 

Budżet gminy, 
WFOŚiGW,  

środki 
finansowe 
organizacji 

pozarządowyc
h 

Zainteresowane 
podmioty, 

organizacje 
pozarządowe, 

placówki 
oświatowe 

Burmistrz 

 5. Dokształcanie nauczycieli w 
zakresie realizacji edukacji 
ekologicznej i terenowych ścieżek 
dydaktycznych.  

 

W 25 000 25 000 50 000 WFOŚiGW, 
budżet gminy, 

budżet 
powiatu, 
budżet 

państwa 

Placówki 
oświatowe, 
organizacje 

pozarządowe,  
Starostwo 

Burmistrz, Starosta 
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 6. Kształcenie i dokształcanie 
pracowników administracji 
samorządowej w zakresie 
ekologii i rozwoju 
zrównoważonego, głównie w 
aspekcie przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej. 

 

W 20 000 28 000 48 000 WFOŚiGW, 
budżet 

powiatu, 
budżet gminy, 

środki  
finansowe 

przedsiębiorst
w, środki 
finansowe 
organizacji 

pozarządowyc
h, środki 

unijne 

Placówki 
oświatowe, 
organizacje 

pozarządowe, 
Starostwo, 

zainteresowane 
przedsiębiorstwa 

Burmistrz, Starosta 

 7. Wprowadzenie działań 
informacyjno-edukacyjnych 
podnoszące świadomość 
ekologiczną mieszkańców gminy. 

W 13 000 13 000 26 000 
GFOŚiGW, 

budżet gminy, 
środki 

finansowe 
zainteresowan

ych 
podmiotów 

Placówki 
oświatowe, 
organizacje 

pozarządowe 

Burmistrz 

Cel długoterminowy do 2015r.: Stworzenie warunków do skutecznej ochrony i poprawy stanu powietrza atmosferycznego 

Ograniczenie emisji 
komunikacyjnej 

1. Budowa obwodnicy w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 414 
(obwodnica Prószkowa, Złotnik, 
Chrząszczyc, Górek i Winowa). 

 

K    - 
środki Generalnej 

Dyrekcji Dróg 
Krajowych i 

Autostrad  

Zainteresowane 
podmioty 

gospodarcze, 
administratorzy 

dróg 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych i 
Autostrad 

 2. Budowa obwodnicy w ciągu 
drogi krajowej nr 45 . 

 

K    -
środki Generalnej 

Dyrekcji Dróg 
Krajowych i 

Autostrad 

Zainteresowane 
podmioty 

gospodarcze, 
administratorzy 

dróg 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych i 
Autostrad 
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 3. Poprawa stanu dróg 
administrowanych przez gminę. 

  

W 1 500 000 1 500 000 3 000 000 Budżet gminy, 
budżet państwa, 
środki unijne,  

Administratorzy 
dróg 

Burmistrz 

 4. Budowa systemu ścieżek 
rowerowych przy drogach na 
odcinkach przebiegających 
przez obszary zabudowane w 
gminie; budowa parkingów dla 
rowerów. 

  

W 300 000 450 000 750 000 Budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
NFOŚIGW, 
środki unijne 

Osoby fizyczne, 
administratorzy 

dróg 

Burmistrz 

 5. Wprowadzenie i propagowanie 
systemów przewozów 
kombinowanych: rower z 
innymi środkami lokomocji. 

W 2 000 5 000 7 000 
Budżet gminy, 
środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów,  

Zainteresowane 
podmioty,  

Burmistrz, 

Ograniczenie emisji 
niskiej pyłów i 

gazów 
pochodzących z 
lokalnych źródeł 

1. Podjęcie działań zmierzających 
do zastosowania w 
ciepłownictwie paliw 
niskoemisyjnych. 

 
 

W 
10 000 10 000 20 000 Budżet gminy, 

GFOŚiGW, 
środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów 

Organizacje 
pozarządowe 

zainteresowane 
podmioty 

gospodarcze 

Burmistrz 

 2. Realizacja procesu gazyfikacji 
gminy. 

 

W 
   Brak

danych 
Budżet gminy, 

środki 
zainteresowanych 

podmiotów 

Zainteresowane 
podmioty 

gospodarcze, 
osoby fizyczne 

Burmistrz,  

 3. Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury energetycznej. W 

10 000 15 000 25 000 budżet gminy, 
Środki 

zainteresowanych 
podmiotów, 
środki unijne 

Zainteresowane 
podmioty, 

administratorzy 
Zakłady 

energetyczne 

Burmistrz 

 4. Opracowanie założeń do planu 
zaopatrzenia gminy w ciepło, 
energie elektryczną i paliwa 
gazowe. 

W 
15 000 15000 30 000 Budżet gminy Zakłady 

energetyczne, 
podmioty 

gospodarcze 

Burmistrz 
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 5. Wprowadzenie 
energooszczędnych i 
niskoemisyjnych systemów 
grzewczych. 

 

W  - - Finansowan
e z budżetu 

gminy i 
GFOŚiGW 

w miarę 
możliwości 

finansowych

Budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
środki unijne, 

środki  finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów 

Zainteresowane 
podmioty, osoby 

fizyczne 

Burmistrz, 
Starosta, podmioty 

gospodarcze 

 6. Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w 
połączeniu z modernizacją 
systemów grzewczych. 

W 
100 000 400 000 500 000 Budżet gminy, 

WFOŚiGW 
Zainteresowane 

podmioty 
gospodarcze, 

osoby fizyczne 

Zainteresowane 
podmioty 

 7. Dofinansowanie działań 
modernizacyjnych systemów 
grzewczych u odbiorców 
indywidualnych 

K    - - -
Środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów, 
środki unijne, 
WFOŚiGW  

Zainteresowane 
podmioty 

gospodarcze, 
osoby fizyczne, 

Burmistrz 

Zainteresowane 
podmioty i osoby 

fizyczne 

 8. Propagowanie i wdrażanie 
alternatywnych źródeł energii  K    - - -

Środki  finansowe 
budżet gminy, 

GFOŚiGW, 
środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów, 
środki finansowe 

organizacji 
pozarządowych 

Zainteresowane 
podmioty, 

organizacje 
pozarządowe 

Burmistrz, Starosta 

 9. Propagowanie wykorzystania 
ekologicznych paliw. 

  

W 10 000 12 000 22 000 
Budżet gminy, 

GFOŚiGW, 
środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów 

Organizacje 
pozarządowe 

Burmistrz 

 10. Wprowadzenie skutecznego 
monitoringu źródeł niskiej 
emisji. 

 

K    - - -
Budżet państwa,  Zainteresowane 

podmioty 
Wojewódzki 
Inspektorat 

Ochrony 
Środowiska 
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Cel długoterminowy do 2015r.: Racjonalizacja wykorzystania i ochrona przed zanieczyszczeniami zasobów wód powierzchniowych i podziemnych 

Poprawa jakości 
wód 

powierzchniowych i 
ich ochrona 

1. Budowa, rozbudowa i 
modernizacja sieci 
kanalizacyjnej 

W 25 806 000 15 000 000 40 806 000 Budżet gminy, 
środki unijne, 
WFOŚiGW 

Zainteresowane 
podmioty, 

ZGKiM, TRIAS 
OPOLSKI 

Burmistrz 

 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i 
odtworzenie dróg ok. ul. 
Szpitalnej w Prószkowie 

W 
1 500 000 - 1 500 000 

Budżet gminy, 
UE, Budżet 

państwa 

ZGKiM, zarządcy 
dróg 

Burmistrz 

 3. Projekty techniczne wraz z 
aktualizacją kanalizacji 
sanitarnej 

 

W 
140 000 - 140 000 

Budżet gminy 
ZGKiM  Burmistrz

 4. Montaż stacji zlewnej na 
oczyszczalni ścieków w 
Prószkowie 

W 
90 000 - 90 000 

Budżet gminy 
ZGKiM  Burmistrz

 5. Montaż ciągłego monitoringu 
elektronicznego GSM 
przepompowni ścieków 

W 
90 000 - 90 000 

Budżet gminy 
ZGKiM  Burmistrz

 6. Koncepcja rozbudowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w zakresie 
opracowanych MPZP 

W 
50 000 - 50 000 

Budżet gminy 
ZGKiM  Burmistrz

 7. Budowa kanalizacji deszczowej 
na terenie gminy wraz z 
urządzeniami 
doczyszczającymi.  

W 
2 000 000 3 000 000 5 000 000 

Budżet gminy, 
środki unijne 
NFOŚiGW, 
GFOŚiGW 

Zainteresowane 
podmioty 

Burmistrz  

 8. Wprowadzenie skutecznej 
ochrony obudowy biologicznej 
cieków i zbiorników wodnych 
przed zabudową poprzez m in. 
zachowanie istniejących 
korytarzy ekologicznych. 

 

W    - - - Budżet gminy, 
środki unijne, 

budżet państwa 

Zainteresowane 
podmioty, 

administratorzy 
cieków, 

organizacje 
ekologiczne 

Burmistrz 
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 9. Propagowanie tzw. dobrych 
praktyk rolniczych w celu 
zmniejszenia zanieczyszczeń 
obszarowych przez związki 
biogenne. 

W 13 000 13 000 26 000 Budżet gminy, 
środki , środki 
osób fizycznych 

Zainteresowane 
podmioty, rolnicy, 

organizacje 
pozarządowe, 

ośrodki 
doradztwa 
rolniczego, 

Związek Gmin 
Prokado 

Burmistrz 

 10. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków, jeżeli 
przepisy odrębne nie stanowią 
inaczej. 

W 
30 000  50 000 80 000 

Budżet państwa, 
budżet gminy, 

środki finansowe 
organizacji 

pozarządowych 

Starosta, osoby 
fizyczne, 

Organizacje 
pozarządowe 

Burmistrz 

 11. Intensyfikacja kontroli szamb. W    - - Brak
danych 

Budżet gminy Zainteresowane 
podmioty, 
ZGKiM 

Burmistrz 

Tworzenie 
warunków do 
racjonalnego 

wykorzystania wód 
podziemnych 

1. Budowa pompowni sieciowej w 
Winowie. 

 

W 60 000  60 000 
Budżet gminy,  Administratorzy 

instalacji, 
Związek Gmin 

Prokado, 
ZGKiM 

Burmistrz 

 2. Budowa stacji redukcji w 
Winowie W 30 000 - 30 000 

Budżet gminy ZGKiM Burmistrz 

 3. Wprowadzenie skutecznego 
monitoringu wykorzystania 
sieci wodociągowej. 

 

W 50 000 50 000 100 000 
Budżet gminy,  Administratorzy 

instalacji 
Burmistrz 

 4. Przestrzeganie zasad poboru 
wód podziemnych zgodnie z 
zapisami pozwoleń wodno - 
prawnych . 

 

K    - - - Budżet państwa 
Środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów 

Zainteresowane 
podmioty, 

Regionalny 
Związek gmin 

Prokado 
Burmistrz, 

podmioty 
gospodarcze, 

Starosta 
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 5. Wymiana sieci wodociągowych 
azbestowo – cementowych w 
Boguszycach i w Prószkowie 
przy ul. Szpitalnej.  

W 1 350 000 400 000 1 750 000 Budżet gminy 
środki 

zainteresowanych 
podmiotów  

Zainteresowane 
podmioty, 

administratorzy 
wodociągów 

Burmistrz 

 6. Budowa tranzytu Źlinice – 
Górki. 

 

K - - - Prokado, UE Zainteresowane 
podmioty, 

administratorzy 
wodociągów 

Prokado 

 7. Budowa sieci wodociągowych 
na terenie (szczegóły w Planie 
operacyjnym). 

W 510 000 - 510 000 
Budżet gminy, UE Zainteresowane 

podmioty, 
administratorzy 

wodociągów 

Burmistrz 

8. Wymiana przyłączy stalowych 
ca 400 szt. 

W 400 000 - 400 000 Budżet gminy , 
UE 

administratorzy 
wodociągów 

Burmistrz 

 9. Opracowanie koncepcji 
zwodociągowania nowych 
terenów przewidzianych w 
MPZP 

W 50 000 - 50 000 Budżet gminy , 
UE 

administratorzy 
wodociągów 

Burmistrz 

Wprowadzenie 
programów ochrony 
przeciwpowodziowej

. 

1. Wprowadzenie rozwiązań 
przeciwpowodziowych w 
dolinie Odry w oparciu o 
projekt Polderu 
przeciwpowodziowego.  

K    - - -
Budżet państwa 
środki unijne, 

NFOŚiGW 

Wojewódzki 
Zarząd 

Melioracji i 
Urządzeń 

Wodnych w 
Opolu, 

Burmistrz 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki 

Wodnej Wrocław 

 2. Odbudowa i utrzymanie 
właściwego stanu melioracji 
szczegółowej 

W 500 000 500 000 1 000 000 Budżet gminy, 
środki 

finansowe 
rolników 

indywidualnych

Spółki wodne  
rolnicy 

podmioty gosp. 
WZMiUM, w 

Opolu,  

Burmistrz 
Marszałek 

Województwa 
według 

kompetencji 
 3. Odbudowa i utrzymanie 

właściwego stanu systemu 
melioracji podstawowej. 

 

K -   - - Budżet państwa, 
,środki 

finansowe 
przedsiębiorstw 

WZMWiUW 

 Spółki Wodne, 
rolnicy, 

podmioty 
gospodarcze, 
WZMiUW w 
Opolu, Urząd 

Marszałkowski 
 

Marszałek 
Województwa 

według 
kompetencji 
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Cel długoterminowy do 2015r.: Ochrona i właściwe wykorzystanie zasobów glebowych oraz zachowanie wysokich walorów ekologicznych 
obszarów rolniczych 

Ochrona gruntów 
rolnych 

1. Aktualizacja map glebowych W 5 000 - 5 000 
Budżet gminy, 

WFOŚiGW 
Starostwo 

powiatowe, 
Opolska Izba 

Rolnicza 

Burmistrz 

 2. Objęcie ochroną gleb wysokiej 
klasy i pochodzenia 
organicznego przed 
wykorzystaniem na cele 
nierolnicze 

 

W   - - Finansowan
e z budżetu 

gminy i 
GFOŚiGW 

w miarę 
możliwości 

finansowych

Budżet gminy, 
GFOŚiGW 

Organizacje 
pozarządowe, 

Burmistrz 

Rada Miasta 

 3. Prowadzenie kampanii 
edukacyjnej dla rolników 
(szkolenia, ulotki, prelekcje, 
zajęcia praktyczne) w zakresie 
zasad Kodeksu Dobrych 
Praktyk Rolniczych 

  

W 12 000 15 000 27 000 
Budżet gminy, 
WFOŚiGW 

Rolnicy, 
Starostwo 

Powiatowe, 
Ośrodki 

Doradztwa 
Rolniczego 

Burmistrz 

 4. Promocja gospodarstw 
specjalistycznych i 
agroturystycznych wraz z 
promocją upraw zdrowej 
żywności.  

W 23 000 20 000 43 000 
WFOŚiGW, 

budżet gminy 
Kluby 

ekologiczne, 
Ośrodki 

Doradztwa 
Rolniczego 

Burmistrz 

Ochrona zasobów 
kopalin i 

rekultywacja 
terenów 

poeksploatacyjnych

1. Przeprowadzenie rekultywacji 
terenów zdewastowanych i 
zdegradowanych na terenie 
gminy; 

K 100 000 300 000 400 000 PFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 

środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów, 
środki unijne, 
budżet gminy 

Burmistrz, 
zainteresowane 

podmioty, 
organizacje  

pozarządowe, 
osoby fizyczne 

Starosta, podmioty 
gospodarcze 

 2. Korzystanie z nieodnawialnych 
źródeł energii w sposób 
niezagrażający środowisku; 

K    
  

- - -
Środki finansowe 

podmiotów 
gospodarczych 

Burmistrz Podmioty
gospodarcze  
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 3. Właściwe zagospodarowanie 
terenów poeksploatacyjnych 
margli i wapienia. 

 

K    - - -
Środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów, 
środki unijne 

Zainteresowane 
podmioty 

gospodarcze 

Podmioty 
gospodarcze 

 5. Zlikwidowanie „dzikich 
wysypisk śmieci” w 
wyrobiskach 
poeksploatacyjnych. 

W 50 000  50 000 100 000 
Budżet gminy, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

-  Bur mistrz

Cel długoterminowy do 2015r.: Zachowanie i wzbogacenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych. 
 

Ochrona i 
kształtowanie 
różnorodności 

biologicznej zgodnie 
z zasadami rozwoju 
zrównoważonego. 

1. Umożliwienie przeprowadzenia 
badań naukowych nad ekologią 
populacji kotewki orzecha 
wodnego oraz innych rzadkich 
gatunków oraz naturalnych 
siedlisk na terenie gminy, 
chronionych w ramach 
Konwencji Berneńskiej. 

K    - - - Budżet państwa, 
budżet powiatu, 

środki  
finansowe 

zainteresowanyc
h podmiotów  

 

Burmistrz, 
Wojewódzki 
Konserwator 

Przyrody 

 

Wojewódzki 
Konserwator 

Przyrody 

 2. Ochrona rezerwatu „Staw 
Nowokuźnicki” wraz z 
realizacją otoczenia 
edukacyjno-turystycznego 

W 550 000 - 550 000 Budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
Phare CBC, 

GEF, 
Ekofundusz 

Wojewódzki 
Konserwator 

Przyrody, 
organizacje 

pozarządowe, 
placówki 

edukacyjne 

 

Burmistrz 

 3. Kontynuacja budowy 
przeciwpożarowej sieci 
obserwacyjnej w lasach 

W   - - Finansowane z
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

  Budżet gminy, 
WFOŚiGW 

Nadleśnictwo Burmistrz 
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 4. Stworzenie podstaw 
monitoringu i biomonitoringu 
ekosystemów leśnych (Bory 
Niemodlińskie) oraz łąkowo-
murawowych i wodnych (dolina 
Odry). 

K    - - - Budżet 
państwa, 

WFOŚiGW, 
Ekofundusz 

Nadleśnictwo, 
Wojewódzki 
Konserwator 

Przyrody 

Wojewoda 

 3. Prowadzenie bieżących prac 
zalesieniowych na terenie 
gminy oraz w obszarze Borów 
Niemodlińskich. 

K   
  

 
Budżet państwa Wójt Nadleśnictwo 

 4. Ograniczenie negatywnego 
wpływu autostrady A-4 na 
faunę, między innymi poprzez 
wyznaczenie przepustów i 
przejść dla zwierząt. 

K      - - - Budżet państwa Administratorzy
dróg, 

nadleśnictwo 

Nadleśnictwo 

 5. Objęcie ochroną w formie 
użytków ekologicznych lub 
zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych najcenniejszych 
ekosystemów naturalnych i 
półnaturalnych łąk i torfowisk w 
okolicach Winowa, Ligoty 
Prószkowskiej, Nowej Kuźnicy, 
Boguszyc oraz wzdłuż doliny 
Prószkówki, a także wszystkich 
ostoi faunistycznych na terenie 
gminy. 

K    - - Budżet państwa, 
budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Burmistrz, 

Wojewódzki 
Konserwator 

Przyrody 

Wojewoda 

 6. Ochrona starodrzewów, w tym 
istniejących okazów 
pomnikowych drzew, a także 
proponowanie nowych 
pomników przyrody. 

K    
  

- -
Budżet państwa Administratorzy

dróg, Burmistrz 
Konserwator 

Przyrody, 
Nadleśnictwo 

 7. Podejmowanie prób 
reintrodukcji wymarłych w 
gminie i regionie gatunków, jak 
na przykład żółwia błotnego lub 
drapieżnych ptaków (na 
przykład orlika krzykliwego). 

K - -  - Budżet państwa Burmistrz 
Nadleśnictwo, 

Konserwator 
Przyrody, Wojewoda 
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 8. Znaczne ograniczenie prac i 
zabiegów melioracyjnych, 
zwłaszcza na obszarze leśnym 
Borów Niemodlińskich i w 
dolinie Odry. 

K    
  

- - -
Budżet państwa Burmistrz,

Nadleśnictwo 
Wojewódzki 

Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych 

w Opolu 

 9. Prowadzenie racjonalnej 
gospodarki rolnej 
przeciwdziałającej zjawisku 
eutrofizacji wód i łąk. 

K      - - - Środki  
finansowe 

rolników, środki 
unijne, budżet 

państwa, budżet 
gminy 

Burmistrz Rolnicy

 10. Przeciwdziałanie dewastacjom 
zbiorników wodnych i 
starorzeczy (zasypywanie, 
zaśmiecanie, zrzucanie 
gnojowicy itp.). 

W   - - Finansowanie
z GFOŚiGW 
oraz budżetu 

gminy w 
miarę 

możliwości 
finansowych 

 
Budżet gminy Osoby fizyczne, 

organizacje 
pozarządowe, 

kluby ekologiczne

Burmistrz 

 11. Przeciwdziałanie monotypizacji 
agrocenoz poprzez ochronę 
śródpolnych i przydrożnych 
zadrzewień, zarośli krzewów 
oraz oczek wodnych, a także 
zaniechania koszenia lub 
wypalania trzcinowisk w strefie 
przybrzeżnej stawów. 

W   - - Finansowanie
z GFOŚiGW 
oraz budżetu 

gminy w 
miarę 

możliwości 
finansowych 

 Budżet gminy, 
budżet państwa,

Administratorzy 
dróg, organizacje 

pozarządowe, 
rolnicy, 

Nadleśnictwo 

Burmistrz 

 12. Prowadzenie zabiegów 
renaturalizujących lasy łęgowe i 
olsy w dolinach rzek (zwłaszcza 
Odry). 

K      - - - Budżet państwa Konserwator
Przyrody, 

administratorzy 
cieków 

Nadleśnictwo 

 13. Wyznaczanie i renaturalizacja 
stref buforowych otaczających 
cenne przyrodniczo obszary 
węzłowe (ostoje i refugia), a 
także towarzyszących głównym 
korytarzom ekologicznym. 

K    - - -
Budżet państwa, 
środki unijne 

Gminy, Starosta, 
Wojewoda, 

Nadleśnictwo 

Wojewoda 
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 14. Zachowanie 
wielkoprzestrzennych 
kompleksów podmokłych łąk w 
krajobrazie dolin rzecznych, 
poprzez ograniczanie ich 
zagospodarowania, 
przeciwdziałanie fragmentacji, 
osuszaniu oraz eutrofizacji. 

W   
  

- - Finansowanie
z GFOŚiGW 
oraz budżetu 

gminy w 
miarę 

możliwości 
finansowych 

 
Budżet gminy, 

GFOŚiGW 
Nadleśnictwo Burmistrz

 15. Wzbogacanie zasobów 
biologicznych doliny 
Prószkówki i jej dopływów, 
jako korytarza ekologicznego 
łączącego ekosystemy Borów 
Niemodlińskich z obszarami 
zieleni miejskiej Opola. 

K    
  

- - -
Budżet państwa Burmistrz,

Burmistrz Opola 
Nadleśnictwo 

 16. Tworzenie ciągów zieleni 
niskiej i wysokiej, 
towarzyszących szlakom 
komunikacyjnym, jako 
zastępczych korytarzy 
ekologicznych, łączących 
zwłaszcza ekosystemy naturalne 
z urbicenozami 
antropogennymi. 

K    - - -
Budżet państwa, 

budżet gminy 
Administratorzy 
dróg,, Burmistrz 

Nadleśnictwo 

 17. Wprowadzanie i wzbogacanie 
ekosystemów zieleni miejskiej 
(zwłaszcza większych ośrodków 
osadniczych) jako otuliny (tak 
zwane kokony zieleni) 
izolującej poszczególne 
fragmenty zabudowy miejskiej 
lub wiejskiej. 

W   - - Finansowane z
budżetu 
gminy i 

GFOŚiGW w 
miarę 

możliwości 
finansowych 

  
Budżet gminy, 

GFOŚiGW 
Nadleśnictwa, 

organizacje 
pozarządowe 

Burmistrz 
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 18. Ograniczenie (lub zakaz) 
inwestowania w obszarach 
cennych przyrodniczo (węzłów 
- ostoi) oraz łączących je 
korytarzy ekologicznych, 
przeciwdziałające ograniczaniu 
ich drożności. 

W   - - Finansowane z
budżetu 
gminy i 

GFOŚiGW w 
miarę 

możliwości 
finansowych 

  
Budżet gminy, 

GFOŚiGW 
Konserwator 

przyrody 
Burmistrz 

Cel długoterminowy do 2015r.: Podjęcie działań w kierunku obniżenia uciążliwości spowodowanych przez komunikację 
 

Podejmowanie 
działań w kierunku 
obniżenia natężenia 
hałasu do poziomu 

obowiązujących 
standardów 

1. Ograniczenie hałasu poprzez 
zastosowanie ekranów 
akustycznych oraz pasów 
zieleni uciążliwych odcinków 
dróg. 

K    - - - Budżet państwa, 
budżet gminy 

Wojewódzki 
Inspektorat 

Ochrony 
Środowiska,  

Starosta, 
administratorzy 

dróg,  

 1. Uwzględnianie na etapach 
studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz w 
miejscowych planach 
zagospodarowania 
przestrzennego wpływu 
lokalizacji przedsięwzięć 
uciążliwych dla środowiska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W  200 000 200 000 400 000 Budżet gminy, 
środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów 

 osoby fizyczne, 
zainteresowane 

podmioty 

Burmistrz 
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Cel długoterminowy do 2015r.: Monitoring pól elektromagnetycznych i poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 

Kontrola poziomu 
promieniowania 

elektromagnetyczne
go i wprowadzenie 

działań 
ograniczających 

jego oddziaływanie 
na środowisko. 

1. Wprowadzenie do miejscowych 
planów zagospodarowania 
zagadnienia pól 
elektromagnetycznych, 

 

W 100 000 150 000 250 000 Budżet gminy Zainteresowane 
podmioty 

Burmistrz 

 2. Określenie aktualnego poziomu 
elektromagnetycznego 
promieniowania niejonizującego 
w miejscach jego potencjalnego 
oddziaływania. 

K      - - - Budżet państwa Zainteresowane
podmioty, 
Burmistrz 

Wojewódzki 
Inspektorat 

Ochrony 
Środowiska 
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Tabela 13 Harmonogram rzeczowo - finansowy zadań własnych gminy Prószków  2004-2008 

Zadanie Lp. Priorytet 

Lp. Nazwa działania 

Szacunkowy 
koszt zadania na 

lata 2004-2008 
 
 

Źródła 
finansowania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizacje zadania 

2. Edukacja 
ekologiczna 

1.  Zorganizowanie kampanii edukacyjnych na temat aktualnych 
zagrożeń środowiska przyrodniczego w gminie i stosowanych 
działaniach zapobiegawczych. 

2 000 Budżet państwa, 
gminy, powiatu, 

WFOŚiGW, 
PFOŚiGW, środki 

finansowe 
organizacji 

pozarządowych, 
środki unijne 

Burmistrz 

2.  Wytyczanie ścieżek dydaktycznych w szczególnie atrakcyjnych 
przyrodniczo ekosystemach.  
 

10 000 Budżet państwa, 
Budżet gminy, 
WFOŚiGW,  

środki finansowe 
organizacji 

pozarządowych 

Burmistrz  

3.  Dokształcanie nauczycieli w zakresie realizacji edukacji ekologicznej 
i terenowych ścieżek dydaktycznych. 

25 000 WFOŚiGW, 
budżet gminy, 

budżet powiatu, 
budżet państwa 

Burmistrz 

4.   Kształcenie i dokształcanie pracowników administracji samorządowej 
w zakresie ekologii i rozwoju zrównoważonego, głównie w aspekcie 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

20 000 WFOŚiGW, 
budżet powiatu, 
budżet gminy, 

środki  finansowe 
przedsiębiorstw, 
środki finansowe 

organizacji 
pozarządowych, 
środki unijne 

Burmistrz 
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   5.  Wprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych podnoszące 
świadomość ekologiczną mieszkańców gminy. 

13 000 GFOŚiGW, budżet 
gminy, środki 

finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów 

Burmistrz 

razem 70 000 
3. Ochrona powietrza 

atmosferycznego 
1.  Poprawa stanu dróg administrowanych przez gminę  1 500 000 Budżet gminy, 

budżet państwa, 
środki unijne,  

burmistrz 

   2.  Budowa systemu ścieżek rowerowych przy drogach na odcinkach 
przebiegających przez obszary zabudowane w gminie; budowa 
parkingów dla rowerów. 
 

300 000 Budżet gminy, 
WFOŚiGW, 

NFOŚIGW, środki 
unijne 

Burmistrz 

  3.  Wprowadzenie i propagowanie systemów przewozów 
kombinowanych: rower z innymi środkami lokomocji 

2 000 Budżet gminy, 
środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów, 

Burmistrz 

   4.  Podjęcie działań zmierzających do zastosowania w ciepłownictwie 
paliw niskoemisyjnych. 
 

10 000 Budżet gminy, 
GFOŚiGW, środki 

finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów 

Burmistrz 

  5.  Modernizacja i rozbudowa infrastruktury energetycznej. 10 000 budżet gminy, 
Środki 

zainteresowanych 
podmiotów, środki 

unijne 

Burmistrz 

   6.  Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energie 
elektryczną i paliwa gazowe. 

15 000 Budżet gminy Burmistrz  

7.  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w połączeniu 
z modernizacją systemów grzewczych. 

100 000 Budżet gminy, 
WFOŚiGW 

Burmistrz 

8.  Propagowanie wykorzystania ekologicznych paliw. 
 

10 000 Budżet gminy, 
GFOŚiGW, środki 

finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów 

Burmistrz, 
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    Razem  1 947 000 
4. Poprawa jakości 

wód 
powierzchniowych 

i podziemnych 

1.  Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszycach, ul.1-go maja 

(2005 r) 
- budowa kanalizacji sanitarnej w Przysieczy (2006) 
- budowa kanalizacji sanitarnej w Źlinicach ul. Jędrzejczyka (2005-

2006) 
- budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Kuźni (2005-2006) 
- budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzowicach i w Folwarku 

(2005-2006) 
- budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnicach Wielkich ul. Opolska 

(2006-2007) 
- budowa kanalizacji sanitarnej w Boguszycach II etap (2007-2008)
- budowa kanalizacji sanitarnej w Źlinicach II etap (2007-2008) 
- budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnicach Małych (2006-2007) 
- budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Prószkowskiej (2006-

2007) 
- budowa kanalizacji sanitarnej w Jaśkowicach (2007 –2008) 

 
2 300 000 

 
1 016 000 
990 000 

 
2 700 000 
2 800 000 

 
1 200 000 

 
4 500 000 
2 000 000 
1 500 000 
 4 800 000  

 
2 000 000 

Budżet gminy, 
środki unijne, 
WFOŚiGW, 

budżet państwa 

Burmistrz  

  2.  Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie dróg ok. ul. Szpitalnej w 
Prószkowie 

1 500 000 Budżet gminy, UE, 
budżet państwa 

Burmistrz 

  3.  Projekty techniczne wraz z aktualizacją kanalizacji sanitarnej 
 

140 000 Budżet gminy Burmistrz 

  4.  Montaż stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Prószkowie 90 000 Budżet gminy Burmistrz  
  5.  Montaż ciągłego monitoringu elektronicznego GSM przepompowni 

ścieków 
90 000 Budżet gminy Burmistrz 

  6.  Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie 
opracowanych MPZP 

50 000 Budżet gminy Burmistrz 

  7.  Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy wraz z urządzeniami 
doczyszczającymi. 

2 000 000 Budżet gminy, 
środki unijne 
NFOŚiGW, 
GFOŚiGW 

Burmistrz 

  8.  Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia 
zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne. 

13 000 Budżet gminy, 
środki , środki 

osób fizycznych 

Burmistrz 
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  9.  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, jeżeli przepisy 
odrębne nie stanowią inaczej. 

30 000 Budżet państwa, 
budżet gminy, 

środki finansowe 
organizacji 

pozarządowych 

Burmistrz 

  10.  Budowa pompowni sieciowej w Winowie. 
 

60 000 Budżet gminy,  Burmistrz 

  11.  Budowa stacji redukcji w Winowie 30 000 Gmina Burmitrz 
  12.  Wprowadzenie skutecznego monitoringu wykorzystania sieci 

wodociągowej. 
50 000 Budżet gminy, Burmistrz 

  13.  Wymiana sieci wodociągowych azbestowo – cementowych: 
- w Boguszycach (2005) ; 
- w Prószkowie przy ul. Szpitalnej (2007-2008) 

 
750 000 
600 000 

Budżet gminy 
środki 

zainteresowanych 
podmiotów, środki 
UE, WFOŚiGW 

Burmistrz 

  14.  Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy: 
- budowa wodociągu Folwark – Winów (2006-2007); 
- budowa wodociągu Jaśkowice – Prószków (2007-2008) 
- budowa wodociągu ul. Grunwaldzka w Prószkowie (2006-2007) 
- budowa wodociągu w Prószkowie przy ul. Partyzanckiej (2005) 

 
150 000 
200 000 
100 000 
60 000 

Gmina , UE Burmistrz 

  15.  Wymiana przyłączy stalowych ca 400 szt. (2005 – 2007) 400 000 Gmina, UE Burmistrz 
  16.  Opracowanie koncepcji zwodociągowania nowych terenów 

przewidzianych w MPZP 
 

50 000 Gmina, UE Burmistrz 

  17.  Odbudowa i utrzymanie właściwego stanu melioracji szczegółowej 500 000 Budżet gminy, 
środki finansowe 

rolników 
indywidualnych 

Burmistrz 
Marszałek 

Województwa 
według kompetencji 

Razem 32 669 000 
6.  Promieniowanie 

niejonizujace 
 

1.  Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania 
zagadnienia pól elektromagnetycznych, 

100 000 Budżet gminy Burmistrz  

Razem   100 000 
 Gospodarka odpadami - Szczegółowa analiza przedmiotowej kwestii zostanie przedstawiona w planie gospodarki odpadami.  
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7. Hałas 1.  Uwzględnianie na etapach studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego wpływu lokalizacji przedsięwzięć 
uciążliwych dla środowiska. 

200 000 Budżet gminy, 
środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów 

Burmistrz 

  Razem  200 000   
 Ochrona przyrody 1.  Ochrona rezerwatu „Staw Nowokuźnicki” wraz z realizacją otoczenia 

edukacyjno-turystycznego 
 

550 000 Budżet gminy, 
WFOŚiGW, Phare 

CBC, GEF, 
Ekofundusz 

Burmistrz 

  Razem    550 000 
8. Ochrona gruntów 

rolnych 
2.  Aktualizacja map glebowych 5 000 Budżet gminy, 

WFOŚiGW 
Burmistrz 

  3.  Prowadzenie kampanii edukacyjnej dla rolników (szkolenia, ulotki, 
prelekcje, zajęcia praktyczne) w zakresie zasad Kodeksu Dobrych 
Praktyk Rolniczych 
  

12 000 Budżet gminy, 
WFOŚiGW 

Burmistrz 

  3.  Promocja gospodarstw specjalistycznych i agroturystycznych wraz z 
promocją upraw zdrowej żywności. 

23 000 WFOŚiGW, 
budżet gminy 

Burmistrz 

  4. Zlikwidowanie „dzikich wysypisk śmieci” w wyrobiskach 
poeksploatacyjnych. 

50 000 Budżet gminy, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Burmistrz 

  Razem  90 000   
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Środki finansowe przewidziane na realizację zadań własnych  gminy Prószków  
w latach 2004-2008 w zakresie poszczególnych priorytetów: 

 
 
 

Edukacja ekologiczna 70 000
Ochrona powietrza atmosferycznego 1 947 000
Poprawa jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych 

32 669 000

Ochrona przyrody 550 000
Promieniowanie niejonizujące 100 000
Hałas 200 000
Ochrona gruntów rolnych  90 000
Suma  35 626 000

Skróty:  
 
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
WFOŚiGW- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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6 Analiza ekonomiczno – finansowa gminy Prószków 
 

Przy realizacji zadań proekologicznych gmina korzystała i nadal przewiduje korzystać 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków unijnych. 

Poniżej w formie tabelarycznej zestawiono wydatków poniesionych na ochronę 
środowiska w latach 2001-2003 ze środków budżetu gminy i Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Zadaniem priorytetowym w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy 
Prószków były działania związane z gospodarką wodno – ściekową, a mianowicie budowa 
kanalizacji sanitarnej. Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczane były 
na wycinki i pielęgnacje drzew, nowe nasadzenia itp. 
Tabela 14. Wydatki poniesione na ochronę środowiska w latach 2001 – 2003 ze środków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska (GFOŚ). 

 
Rok Plan Wykonanie GFOŚ 

2001 615 237 25 374 
2002 3 486 000 2 720 726 
2003 600 000 9 319 
Razem 4 701 237 2 755 419 

 
Tabela 15. Wydatki poniesione na ochronę środowiska w latach 2001 – 2003 ze środków budżetu gminy 

Rok Plan Wykonanie 
budżetu gminy 

2001 1 986 120 1 381 783 
2002 1 036 069 1 019 753 
2003 2 367 512 890 319 
Razem 5 389 701 3 291 855 

 
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 
Przychody GFOŚiGW w Prószkowie stanowią grzywny i inne kary pieniężne od osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz wpływy z opłat za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska, kary pieniężne za nieprzestrzeganie norm ochrony środowiska, 
opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz składanie i magazynowanie odpadów.  

Poniżej w formie tabelarycznej zestawiono wydatki na ochronę środowiska z budżetu 
gminy przewidziane do wydatkowania na ochronę środowiska w roku 2004. Dane pochodzą z 
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Prószków. 

 
Tabela 16 Wydatki na ochronę środowiska z budżetu gminy przewidziane do wydatkowania na 

ochronę środowiska w roku 2004. 
 

Nazwa zadania Wartość w tyś. zł 
Kanalizacja sanitarna 3 560 
Przebudowa i modernizacja dróg 1 800 
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6.1 Krajowe źródła finansowania 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

Fundusz finansuje projekty proekologiczne poprzez pożyczki, kredyty, dotacje i dopłaty 
do oprocentowania preferencyjnych kredytów. Środki Narodowego Funduszu przeznacza się 
na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z roku 2002 Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233 poz. 1957) zwanej dalej “ustawą”, zgodnie z priorytetami 
Narodowego Funduszu, określonymi w oparciu o: “Politykę Ekologiczną Państwa”, listy 
przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz zgodnie z planem działalności i kryteriami wyboru przedsięwzięć, o których 
mowa w art. 414 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 3 powołanej ustawy. Jako priorytetowe traktuje się 
te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski 
wobec Unii Europejskiej związanych z członkostwem Rzeczpospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej.  

Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji 
ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań 
lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.  
Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin:  

• Ochrona powietrza  
• Ochrona wód i gospodarka wodna  
• Ochrona powierzchni ziemi  
• Ochrona przyrody i krajobrazu oraz Leśnictwo  
• Geologia i górnictwo  
• Edukacja ekologiczna  
• Państwowy Monitoring Środowiska  
• Programy międzydziedzinowe  
• Nadzwyczajne Zagrożenia Środowiska  
• Ekspertyzy i prace badawcze  

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Pożyczki i dotacje ze środków finansowych Funduszu mogą być przyznawane na cele 
określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627, z późn. zm.), zgodnie z priorytetami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, określanymi w oparciu o aktualną politykę 
ekologiczną Państwa, „Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2003 – 
2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 wraz z Planem Gospodarki 
Odpadami w Województwie Opolskim”, gminne i powiatowe programy ochrony środowiska  
oraz zgodnie z planem działalności i kryteriami wyboru przedsięwzięć, o których mowa w art. 
414 ust. 1pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 wyżej wymienionej ustawy. Przyznawane pożyczki i dotacje 
służą realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w sposób zapewniający pełne 
wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi 
przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. 
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6.2 Fundusze europejskie 
  

Wdrożenie programu ochrony środowiska będzie wymagać stworzenia sprawnego 
systemu finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Środki finansowe na 
zadania proekologiczne przewiduje się pozyskać z budżetu Wojewody i budżetu państwa, 
samorządów (powiatu i gmin) i funduszy ekologicznych. W najbliższych latach rola funduszy 
ekologicznych (przede wszystkim Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej) powinna polegać na koncentrowaniu środków na 
wspieranie inwestycji priorytetowych z punktu widzenia integracji z UE. Jednocześnie 
przewiduje się spadek udziału funduszy ochrony środowiska, ze względu na ogólną poprawę 
stanu środowiska, a co za tym idzie zmniejszenie wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych.  
 

Inwestycje przewidywane do realizacji w przemyśle będą finansowane ze środków 
własnych i kredytów komercyjnych oraz uzupełniająco z funduszy ochrony środowiska, jeśli 
dane przedsięwzięcie uznane zostanie za priorytetowe w skali powiatu.  

 
Niektóre przedsięwzięcia realizowane będę z wykorzystaniem środków przedsiębiorstw 

i osób prywatnych. Ponadto oczekuje się większego niż dotychczas zaangażowania w 
realizacje inwestycji ekologicznych środków pomocowych w tym środków strukturalnych i 
Funduszu Spójności. 

 
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

(PRZEDAKCESYJNYCH I STRUKTURALNYCH) 
 

SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development) - 
Program będzie realizowany w latach 2001-2006. Jego celem jest poprawa konkurencyjności 
polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego na rynku krajowym i 
międzynarodowym. Wspiera rozwój obszarów rolniczych poprzez modernizację 
infrastruktury technicznej oraz tworzenie warunków do podejmowania pozarolniczej 
działalności gospodarczej na wsi.  
 
 

Priorytetowe zadania programu SAPARD to:  
- finansowanie stowarzyszeń rolniczych;  
- marketing, rozwój metod produkcji chroniących środowisko naturalne  
- tworzenie grup producenckich ; 
- rozwój infrastruktury wiejskiej (m.in. na budowę dróg i oczyszczalni 

ścieków); 
- modernizacja przetwórstwa rolno-spożywczego (zwłaszcza w sektorach: 

mięsnym, owoców i warzyw) - pomoc dla gospodarstw indywidualnych.  
 

ISPA to unijny program pomocy dla transportu i ochrony środowiska. W latach 2000-
2006 UE przeznaczyła na jego realizację 7 mld euro. Ma spełniać podobną rolę jak Fundusz 
Spójności w Unii Europejskiej i będzie funkcjonował na podobnych zasadach. Za priorytety 
funkcjonowania programu ISPA uznano: ochronę środowiska, ograniczanie zanieczyszczania 
wód i powietrza, pomoc w zakresie utylizacji odpadów. Fundusz wesprze regiony 
pozbawione infrastruktury transportowej i komunalnej oraz obszary, gdzie zacofanie 
gospodarcze uniemożliwia sprawne funkcjonowanie gospodarki wolnorynkowej.  

 

 
 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 
 

120
 



„Program ochrony środowiska dla Gminy Prószków na lata 2004-2015” 
 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ERDF - European Regional 
Development Fund) powstał w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w 
rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej 
Brytanii i Irlandii). Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie 
rozwoju regionalnego krajów należących do UE.  
 

 
Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w następujących dziedzinach: 

- inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych 
miejsc pracy; 

- inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci 
transeuropejskich dla regionów objętych celem nr 1;  

- inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach objętych celem nr 
1; 

- rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw; 
- działalność badawczo-rozwojowa;  
- inwestycje związane z ochroną środowiska; 
 

Fundusz Spójności Budżet funduszu wynosi na lata 2000-2006 18 mld Euro. 
Priorytetami funduszu są inwestycje związane z budową dróg i ochroną środowiska. Drogi 
budowane za pieniądze z Funduszu Kohezji muszą być elementem transeuropejskiej sieci 
transportowej. Natomiast inwestycje z dziedziny ochrony środowiska muszą spełniać 
standardy Wspólnej Polityki Ochrony Środowiska. Jego odbiorcami mogą być państwa, w 
których PKB na jednego mieszkańca nie przekracza 90 % średniej unijnej. W roku 2003 
została przeprowadzona powtórna weryfikacja czy kraje spełniające to kryterium w 1999 r. 
dalej się w nim mieszczą (dotyczy np. Irlandii). Ponadto kraje, które przystąpiły do Unii 
Walutowej muszą spełniać kryteria wymagane przy przystąpieniu do "strefy euro" (określony, 
niski poziom inflacji, zadłużenie budżetowe nie przekraczające 3 % rocznie w stosunku do 
PKB oraz niskie stopy procentowe). Do pewnego stopnia (ze względu na cele, podział 
środków) za odpowiednik Funduszu Spójności między funduszami przedakcesyjnymi 
możemy uznać program ISPA. 

Fundusz Spójności finansuje  projekty tzw. duże (o wartości powyżej 10 mln euro), 
związane z dziedziną ochrony środowiska, a w szczególności  dotyczące:  

1) poprawy jakości wód powierzchniowych oraz polepszenia jakości i dystrybucji  wody 
przeznaczonej do spożycia 

2) zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
3) racjonalizacji gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi 
4) poprawy jakości powietrza 
 
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF - European Agriculture 
Guidance and Guarantee Fund). EAGGF powstał w 1964 roku. Jego celem jest wparcie 
rozwoju obszarów wiejskich. Polityce strukturalnej poświęcona jest sekcja orientacji 
funduszu. Z tych środków finansowane są przedsięwzięcia związane z reformą rolnictwa i 
leśnictwa. W szczególności pomoc polega na dotacjach dla gospodarstw rolnych, pomocy 
dla młodych rolników, popieraniu wspólnego wykorzystania z maszyn, organizowanie 
szkoleń zawodowych. Część środków przeznaczana jest na zwiększenie poziomu życia na 
obszarach wiejskich. Szczególnie mocno wspierane są z funduszu regiony leżące w 
obszarach górskich, górzystych lub zacofanych.  
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7 Kontrola i monitoring Programu Ochrony Środowiska 
 
7.1 Zarządzanie środowiskowe i kontrola realizacji programu 
 

Programowanie zrównoważonego rozwoju 
 

Każde województwo, powiat i gmina powinno posiadać i realizować strategię rozwoju, 
która powinna być strategią zrównoważonego rozwoju, zapewniającą harmonijne pogodzenie 
lokalnych potrzeb i aspiracji społeczno-gospodarczych z koniecznością bezwzględnej 
ochrony środowiska. Strategie gmin i powiatów powinny być skorelowane i uwzględniać 
ustalenia zawarte w strategii rozwoju województwa.  Najogólniej strategia precyzuje wizję i 
misję danego regionu, określa politykę regionalną, wymierne cele oraz zadania dla ich 
osiągnięcia (rysunek 3). Strategia zrównoważonego rozwoju powinna wskazywać problemy 
wiodące, którymi są  problemy decydujące o osiągnięciu zmiany struktury regionalnej. 
Problemem wiodącym jest niewątpliwie poprawa równowagi ekologicznej, która wpływać 
będzie na zmianę struktury regionalnej. Wpływ ten ujawnia się systematycznym 
zmniejszeniem się emisji ze źródeł zanieczyszczeń, zwiększeniem obszarów chronionych, 
racjonalnym gospodarowaniem zasobami, a w efekcie poprawą stanu środowiska oraz 
zwiększeniem atrakcyjności i konkurencyjności danego regionu. 

Strategia poszerzona o szczegółowe programy realizacji zadań staje się programem 
zrównoważonego rozwoju (rysunek 3) zwanym często programem ekorozwoju. Posiadanie 
strategii i programu zrównoważonego rozwoju pozwala między innymi stymulować pożądane 
zmiany strukturalne, pozyskiwać środki finansowe na realizację szczegółowych programów, 
optymalizować wydatki oraz łagodzić negatywne skutki ekologiczne i społeczne niezbędnych 
przemian gospodarczych.  

Ustawa „Prawo Ochrony Środowiska” zobowiązuje województwa, powiaty i gminy do 
opracowywania co 4 lata programów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 
i raportowania co 2 lata stanu ich realizacji. Realizacja tych programów powinna zapewnić, 
zapisany w konstytucji,  zrównoważony rozwój Polski przez realizację polityki ekologicznej 
państwa oraz wojewódzkich strategii rozwoju, wynikających z ustaw kompetencyjnych. W 
powiązaniu z obowiązującymi zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001, Nr 
62, poz., 627 z późniejszymi zmianami) w zakresie dostępu do informacji i ocen 
oddziaływania na środowisko i innymi ustawami, narzuca to kolosalne obowiązki na 
samorządy i administrację oraz konieczność podjęcia działań systemowych na poziomie 
zarówno lokalnym jak i regionalnym. Realizacja programów będzie bowiem ustawowo 
monitorowana co 2 lata, a to oznacza, że aktywność na poziomie regionalnym i lokalnym nie 
może się kończyć na zleceniu opracowania strategii i programów firmom konsultingowym i 
ich uznaniowej realizacji lub nie „w miarę możliwości” lecz zgodnie ze schematem 
pokazanym na rysunku 2 musi podlegać okresowej ocenie osiąganych efektów działalności 
środowiskowej. 
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Rysunek 3. Elementy składające się na strategię i program zrównoważonego rozwoju. 
 

Na tej podstawie podejmowane będą działania korygujące i doskonalące. Zamiast 
opasłych opracowań, programy ochrony środowiska mają formę zwięzłych, 
sformalizowanych i ujednoliconych dokumentów (rejestrów), możliwych do realizacji w 
aktualnych warunkach społeczno-ekonomicznych i  podlegają okresowej kontroli osiąganych 
efektów, korektom oraz ciągłemu monitorowaniu i doskonaleniu. Zmienia się również rola 
samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych w opracowywaniu wspomnianych 
programów. Samorządy muszą same monitorować stan środowiska, gromadzić niezbędne 
dane, oceniać efekty swojej działalności środowiskowej i cyklicznie opracowywać  politykę, 
cele, zadania i programy zarządzania środowiskowego, korzystając jedynie w ograniczonym 
zakresie z udziału konsultantów z wyspecjalizowanych jednostek badawczych czy 
konsultingowych.  Zmienia to zupełnie dotychczasową praktykę w tym zakresie. 
 
Program zrównoważonego rozwoju najczęściej wymaga przygotowania: 
 
1. Kompleksowej diagnozy stanu regionu pod względem gospodarczym, ekologicznym 

i społecznym, z oceną mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT), dotyczącej 
między innymi: 

- stanu gospodarki gmin i jej powiązań z regionem i otoczeniem, 
- struktur społeczno-demograficznych, 
- infrastruktury społecznej, 
- lokalnego rynku pracy i dynamiki bezrobocia, 
- stanu  środowiska z uwzględnieniem: 

• gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, 
• gospodarki wodno-ściekowej, 
• zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, 
• hałasu środowiskowego, 
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• ochrony powierzchni ziemi, 
• środowiska glebowo-roślinnego z oceną zanieczyszczenia gleby i 

roślin,  
• przyrody ożywionej, 
• komfortu życia mieszkańców, 
• rozwoju terenów chronionych. 

 
2. Prognozy zmian i  wariantowych scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego,  

obejmującego między innymi problematykę: 
 

- zmniejszenia bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy, 
- pobudzania lokalnej przedsiębiorczości. 

 
3. Prognozy i wariantowych scenariuszy zmian stanu środowiska, dotyczący między innymi: 
 

- zintegrowanej gospodarki odpadami, 
- ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej, 
- ochrony powietrza atmosferycznego, eliminacji niskiej emisji oraz  

oszczędności energii, 
- ochrony powierzchni ziemi, środowiska roślinnego i przyrody ożywionej, 
- ochrony człowieka w miejscu pracy i zamieszkania, w tym przed hałasem 

i wibracjami, 
- rozwoju terenów chronionych. 
 

4. Skorelowania planów zagospodarowania przestrzennego z zamierzeniami 
restrukturyzacyjnymi w regionie. 

 
5. Oceny uwarunkowań ekonomicznych z wyszczególnieniem między innymi kosztów  

ekologicznych i społecznych proponowanych rozwiązań 
 
6. Zapewnienia instrumentów instytucjonalnych: prawnych, ekonomicznych oraz 

organizacyjnych, gwarantujących wdrożenie zaproponowanych działań. 
 

Powyższy zakres prac musi zostać wbudowany w schemat opracowywania i realizacji 
strategii i programów, pokazany na rysunku 2, w ramach konkretnych procedur operacyjnych.  
 
 

WSPOMAGANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ORAZ 
PROGRAMÓW. 

 
Wdrażanie polityki ekorozwoju, realizacja programów ekorozwoju wymaga wdrożenia 

systemu zarządzania środowiskowego. Proces wdrażania systemu zarządzania 
środowiskowego na poszczególnych szczeblach tj. w gminie, powiecie i w regionie przebiega 
według następującego programu: 

- opracowanie księgi szczegółowych procedur zarządzania środowiskowego; 
- przeszkolenie członków zespołu wdrażającego, w tym Pełnomocnika ds. 

Systemu Zarządzania Środowiskowego, 
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dotychczasowej działalności środowiskowej – wszystko z wykorzystaniem 
standardowych, ujednoliconych dokumentów systemowych, 

- zainstalowanie opracowanego programu komputerowego z bazą danych, 
wspomagającego stosowanie szczegółowych procedur systemu, 

- wydanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu, 

Proces wdrażania systemu trwa od 3 do 6  miesięcy w zależności od determinacji 
samorządu danego szczebla.  Program zawiera między innymi wzorcową księgę 
szczegółowych procedur systemu zarządzania środowiskowego, w tym między innymi wykaz 
monitorowanych parametrów, kwestionariusz przeglądowy, zestaw zalecanych wskaźników 
oceny efektów działalności środowiskowej oraz wzory ujednoliconych dokumentów 
systemowych takich jak np.: 

- polityka środowiskowa,  
- rejestr aspektów środowiskowych,  
- tabela priorytetów,  
- rejestr celów i zadań środowiskowych,  
- program zarządzania środowiskowego,  
- przegląd stanu realizacji zadań środowiskowych, 
- ocena efektów działalności środowiskowej. 

 
Z dotychczasowych doświadczeń dotyczących opracowywania regionalnych i  

lokalnych programów zrównoważonego rozwoju dla gmin i  województw, kreowania i 
realizacji zadań wynikają następujące wnioski: 

 
1. Możliwość spełnienia nowych wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, w 

tym procedur postępowania UE oraz integracji działań lokalnych i regionalnych w 
zakresie ochrony środowiska zapewnia organizowanie systemów zarządzania 
środowiskowego. 

 
2. Ich zainicjowanie zapewnia stopniowe osiąganie zmian w środowisku, założonych 

w strategii rozwoju województwa oraz w strategiach gminnych i powiatowych. Przynosi 
uczestnikom systemu w postaci przedsiębiorstw, gmin, powiatów i województwa 
konkretne korzyści ekonomiczne i  ekologiczne jak np.: 

- uporządkowanie zarządzania środowiskowego, 
- zmniejszenie zużycia surowców, energii i materiałów, 
- redukcję wytwarzanych  zanieczyszczeń, 
- obniżanie ryzyka środowiskowego, 
- szybkie wykrywanie i usuwanie wszelkich nieprawidłowości, 
- redukcję kosztów  zakupu surowców, materiałów i energii oraz kosztów 

usuwania odpadów, 
- redukcję ponoszonych opłat i kar ekologicznych wnoszonych przez 

podmioty gospodarcze, 
- zwiększenie konkurencyjności gminy w stosunku do innych przez wzrost 

konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług na rynku 
krajowym oraz w handlu międzynarodowym, 

- lepszy wizerunek gminy w oczach potencjalnych inwestorów, banków, 
firm ubezpieczeniowych i całego społeczeństwa, 

- łatwiejszy dostęp do preferencyjnych dotacji i kredytów na realizację 
przedsięwzięć proekologicznych w regionie, 
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- lepszą współpraca podmiotów gospodarczych z władzami lokalnymi, 
innymi regionami oraz społeczeństwem,  

- ochronę przyrody i rozwój  walorów oraz zasobów środowiska. 
 

3. Samorządy wszystkich szczebli oraz podmioty gospodarcze mogą uzyskać pomoc 
finansową w zakresie zorganizowania lokalnych i regionalnych systemów zarządzania 
środowiskowego. 

 
 
7.2 Instrumenty zarządzania środowiskiem 

 
Do instrumentów zarządzania środowiskiem zalicza się instrumenty prawne, finansowe, 

społeczne, strukturalne, a także organizacyjne, planistyczno-lokalizacyjne, techniczne 
(technologiczne), oraz związane z kształtowaniem środowiska. 

 
Instrumenty prawne  
 
Do instrumentów prawnych zalicza się: 

- pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym pozwolenia 
zintegrowane,  

- decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami,  
- koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatację surowców mineralnych. 
- procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 
 

Kompetencje w zakresie wydawania pozwoleń podzielono na starostę i wojewodę w 
zależności od stopnia uciążliwości przedsięwzięcia. W kompetencji starosty leżą wszelkie 
zagadnienia dotyczące obiektów i zakładów zaliczonych do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko 
może być wymagany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko o raz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. 2002, Nr 179, poz. 1490). 

Zgodnie z Dyrektywą IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control), której 
zapisy wprowadzono do polskiego systemu prawa ochrony środowiska zaistniała konieczność 
zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania emisji z prowadzonych procesów 
technologicznych oraz zasady ochrony środowiska jako całości. W praktyce oznacza to 
rezygnacje z dotychczas wydawanych pozwoleń i decyzji administracyjnych dotyczących 
poszczególnych zagadnień (pobór wody, gospodarka odpadami, emisje do powietrza, 
odprowadzanie ścieków, hałas, pola elektromagnetyczne) na rzecz pozwoleń zintegrowanych. 

 
Specyficznym instrumentem prawnym zarządzania środowiskiem jest monitoring stanu 
środowiska, który stanowi źródło informacji o środowisku. Podstawowym źródłem informacji 
o środowisku w kraju jest państwowy monitoring środowiska, który stanowi system 
pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i 
rozpowszechniania informacji o środowisku. (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627 Prawo Ochrony 
Środowiska). Celem PMŚ jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska 
poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących stanu środowiska i 
zmian w nim zachodzących. Obowiązek prowadzenia monitoringu środowiska spoczywa na 
Inspekcji Ochrony Środowiska. 
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Państwowy monitoring środowiska wspomaga działania na rzecz ochrony środowiska 

poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o: 
1. Jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska 

określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów. 
2. Występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, w 

tym powiązaniach przyczynowo- skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem 
elementów przyrodniczych. 

 
Państwowy monitoring środowiska obejmuje, uzyskiwane na podstawie badań 

monitoringowych informacje w zakresie: 
1. Jakości powietrza 
2. Jakości wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych oraz morskich wód 

wewnętrznych i wód morza terytorialnego 
3. Jakości gleby i ziemi 
4. Hałasu 
5. Promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych 
6. Stanu zasobów środowiska, w tym lasów 
7. Rodzajów i substancji lub energii wprowadzanych do powietrza, wód, gleb i ziemi 
8. Wytwarzania  i gospodarowania odpadami.  
 

Instrumenty finansowe 
 

Do instrumentów finansowych zalicza się: 
- opłaty za korzystanie ze środowiska są ponoszone za: wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie 
odpadów 

- administracyjne kary pieniężne, 

- odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna, 

- kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska, 

- opłaty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin. 
 

  Instrumenty społeczne  
 
 Do instrumentów społecznych zalicza się: 
- edukację ekologiczną 

- informację i komunikację (porozumiewanie się) 

- współpracę. 
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