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1. WPROWADZENIE 

Rozwój cywilizacyjny i wielokierunkowa ekspansja człowieka spowodowały, szczególnie na 
terenach od wielu lat objętych presją przemysłu oraz gospodarstw rolnych (byłych PGR-ów), 
znaczną degradację środowiska naturalnego – zanieczyszczenie jego poszczególnych 
komponentów, wyczerpywanie się zasobów surowcowych, ginięcie gatunków zwierząt i roślin, 
a także pogorszenie stanu zdrowia ludności na terenach przeobrażonych na niespotykaną 
dotychczas skalę. Dlatego przyjmuje się, że jednym z najważniejszych praw człowieka jest prawo 
do życia w czystym środowisku. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że 
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju.  
Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje 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. Istota rozwoju zrównoważonego 
polega więc na tym, aby zapewnić zaspokojenie obecnych potrzeb bez ograniczania przyszłym 
generacjom możliwości rozwoju.  
Wskazane zostało również, że ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które 
poprzez swoją politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Gminy należą do władz 
publicznych, zatem na nich również spoczywa obowiązek wykonywania zadań z zakresu ochrony 
środowiska oraz odpowiedzialność za jakość życia mieszkańców. Dodatkowym wyzwaniem stało 
się członkostwo w Unii Europejskiej oraz związane z nim wymogi. Trudnym zadaniem, czekającym 
samorządy jest wdrożenie tych przepisów i osiągnięcie standardów UE w zakresie m.in. ochrony 
środowiska. 
Efektywność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede wszystkim od 
polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania zainteresowania 
i zrozumienia ze strony społeczności lokalnych. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być 
prowadzone zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie 
wnikliwej analizy sytuacji w danym rejonie. Zadanie takie ma spełniać wieloletni program ochrony 
środowiska. Program jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele i kierunki 
polityki ekologicznej samorządu Gminy Prószków i określającym wynikające z niej działania. Tak 
ujęty Program będzie wykorzystywany jako główny instrument strategicznego zarządzania gminą 
w zakresie ochrony środowiska, podstawa tworzenia programów operacyjnych i zawierania 
kontraktów z innymi jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi, przesłanka 
konstruowania budżetu  gminy,  płaszczyzna koordynacji i układ odniesienia dla innych podmiotów 
polityki ekologicznej, podstawa do ubiegania się o fundusze celowe. Cele i działania proponowane 
w Programie ochrony środowiska posłużą do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu 
społeczeństwa Gminy Prószków, które służyć będą poprawie stanu środowiska przyrodniczego. 
Realizacja celów wytyczonych w programie powinna spowodować polepszenie warunków życia 
mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie gminy. 
Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię 
niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji 
administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty 
i instytucje. Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia 
poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących 
środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą 
respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie 
ochrony środowiska. 
Zakłada się, że kształtowanie polityki ekologicznej w Gminie Prószków będzie miało charakter 
procesu ciągłego, z jednoczesnym zastosowaniem metody programowania “kroczącego”, 
polegającej na cyklicznym weryfikowaniu perspektywicznych celów w przekrojach etapowych 
i wydłużaniu horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych edycjach. 
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2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU I GŁÓWNE UWARUNKOW ANIA PROGRAMU 

Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania 
strategicznego, polegającej na: 

- określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego  dla Gminy Prószków, 
zawierającej charakterystyki poszczególnych komponentów środowiska wraz z oceną 
stanu; 

- określeniu kreatywnej cz ęści Programu  poprzez konkretyzację (uszczegółowienie) 
celów głównych oraz ich operacjonalizację w postaci sformułowania listy działań; 

- scharakteryzowaniu uwarunkowa ń realizacyjnych Programu  w zakresie rozwiązań 
prawno-instytucjonalnych, źródeł finansowania, ocen oddziaływania na środowisko 
planowania przestrzennego; 

- określeniu zasad monitorowania . 
 
Źródłami informacji dla Programu były materiały uzyskane z Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ze 
Starostwa Powiatowego w Opolu, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a także prace instytutów i placówek naukowo – 
badawczych z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, jak również dostępna 
literatura fachowa. 
Zgromadzone informacje zostały zweryfikowane poprzez ankietyzację i wywiady.  
Od podmiotów gospodarczych z terenu gminy uzyskano bieżące informacje dotyczące szerokiej 
problematyki ochrony środowiska, z których wnioski zostały uwzględnione w Programie. 
Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz  
stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2009. 
 
Program oparty jest na zapisach  następujących dokumentów: 
- Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U z 2008 r. nr 25, poz. 150 – tekst 
jednolity). Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska 
opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin.  
- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016”. – Warszawa 

2008 r. Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program winien definiować: 
- stan wyjściowy 
- cele średniookresowe do 2016 roku 
- kierunki działań w latach 2009 – 2012 
- monitoring realizacji Programu 
- nakłady finansowe na wdrożenie Programu 

- Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych, a mianowicie: 
- kierunki działań systemowych, 
- ochrona zasobów naturalnych, 
- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

- Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 
roku  2014.  

W dokumentach tych określono długoterminową politykę ochrony środowiska odpowiednio dla 
województwa opolskiego, Powiatu Opolskiego oraz Gminy Prószków, przedstawiono cele 
krótkoterminowe i sposób ich realizacji, określono sposoby zarządzania środowiskiem i aspekty 
finansowe realizacji programu. 
- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, 

które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony 
środowiska oraz wskazówki, co do zawartości programów. W gminnym programie powinny być 
uwzględnione: 

- zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe 
zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów 
naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków 
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź 
instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom 
centralnym) 
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- zadania własne gmin (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, 
które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków budżetowych 
i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy),  

 
Niniejszy dokument będzie uszczegóławiany, korygowany i koordynowany z projektowanymi 
obecnie aktami wykonawczymi do ustawy “Prawo ochrony środowiska” i do kilkunastu ustaw 
komplementarnych, których treść powinna być uwzględniana w Programie.  
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3. CHARAKTERYSTYKA GMINY  

3.1. Informacje ogólne 

Gmina Prószków jest gminą miejsko-wiejską, położoną w środkowej części 
województwa opolskiego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Opola. Siedzibą 
gminy jest Prószków, któremu 1 stycznia 2004r  ponownie nadano prawa miejskie. 
Gmina Prószków obejmuje 15 jednostek pomocniczych posiadających charakter 
rolniczy: Boguszyce, Chrząszczyce, Chrzowice, Folwark, Górki, Jaśkowice, Ligota 

Prószkowska, Nowa Kuźnia, Prószków, Przysiecz, Winów, Zimnice Małe, Źlinice, Zimnice Wielkie, 
Złotniki. Powierzchnia gminy wynosi 120,55 km2.   
 
Gmina Prószków to gmina o charakterze rolniczym o wyjątkowych walorach krajobrazowych. 
Korzystne położenie komunikacyjne ze względu na bliskość autostrady Berlin – Medyka, drogi 
krajowej Opole – Głuchołazy – Czechy i drogi Opole – Racibórz – Czechy to atuty gminy 
sprzyjające rozwojowi. Ponadto ciąg  malowniczych stawów rozciągających się od Nowej Kuźni 
przez Prószków po Ligotę Prószkowską stanowi raj dla wędkarzy, mieszkańców i turystów  na 
weekendowy  wypoczynek. 
 
O wyjątkowości gminy świadczy również zabytkowy zespół parkowy w Pomologii szczycący się 
rzadkimi, a nawet jedynymi okazami drzew występujących w Polsce. Na terenie gminy występują 
bardzo duże obszary łąk trwałych (stanowią one aż 17,2% całkowitej powierzchni. Znaczące 
obiekty zabytkowe, tereny rekreacyjne i rezerwaty to potencjał do zagospodarowania na potrzeby 
turystyki zwiększający atrakcyjność gminy. Krajobraz gminy z lekkim pofałdowaniem terenu 
przetykanym mozaiką pól zamyka od południa zespół Borów Niemodlińskich. Pomimo charakteru 
rolniczego gminy bardzo dobrze rozwija się rzemiosło, a w szczególności stolarstwo, blacharstwo 
i mechanika pojazdowa. 
 
Przez teren gminy przepływa rzeka Odra stanowiąca jej naturalną wschodnią granicę z gminą 
Tarnów Opolski. Przez obszar gminy  przebiegają ważne drogi: 

• o znaczeniu ponadlokalnym: 
� krajowa międzyregionalna droga nr 45 relacji Opole – Racibórz – granica państwa 

z Czechami. 
� droga powiatowa nr 1754 Chmielowice-Prószków 
� droga powiatowa nr 1716 Kąty Opolskie – Zimnice Małe 

• o znaczeniu  wojewódzkim: 
� nr 413 Ligota Prószkowska -Jaśkowice  
� nr 414 Opole - Lubrza. 
� nr 415 Zimnice W. – Krapkowice 
� nr 429 Wawelno – Prószków 

• oraz 64 km dróg gminnych. 
 
Z urządzeń infrastruktury technicznej przez obszar gminy przebiegają: 

• gazociąg wysokoprężny Zdzieszowice – Gać 
• linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 KV i 220 KV 
• taśmociąg przemysłowy Cementowni „Górażdże”. 

 
Wysoka świadomość społeczna, gospodarność oraz umiejętność kultywowania tradycji wraz 
z dobrze rozwiniętą infrastrukturą stanowią o atrakcyjności gminy. 
Zasadniczym celem rozwoju gminy jest zapewnienie wysokiej jakości  życia mieszkańców gminy,  
z zachowaniem rolniczo – mieszkaniowej funkcji gminy, utrzymanie funkcji usługowej miasta 
Prószków przy wykorzystaniu pozytywnych uwarunkowań lokalnych i regionalnych. 
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3.2. Poło żenie geograficzne i administracyjne  

Gmina Prószków położona jest w środkowej części województwa opolskiego oraz w południowej 
części powiatu opolskiego, w bliskim sąsiedztwie miasta Opola, z którym graniczy od strony 
północnej. Od północy Prószków graniczy również z Gminą Komprachcice. Od zachodu graniczy 
z gminami: Tułowice, Biała, Strzeleczki, od południa z gminą Krapkowice. Granica gminy od strony 
południowej i częściowo wschodniej przebiega przez Bory Niemodlińskie. Wschodnią granicą jest 
rzeka Odra oddzielająca Gminę Prószków od Gminy Tarnów Opolski.   
 
Rysunek 1. Położenie gminy na tle podziału administracyjnego powiatu opolskiego. 

 
Źródło: www.gminy.pl 
 
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną J. Kondrackiego (2002) Gmina Prószków należy do: 

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

� makroregionu Niziny Śląskiej (318.5), 
o mezoregionu Równiny Niemodlińskiej (318.55) – zajmuje południowo-zachodnią 

część gminy i stanowi płaską lub falistą równinę wodnolodowcową, pokrytą warstwą 
fluwioglacjalnych utworów piaszczysto-żwirowych lub gliniastych moren zwałowych; 

o mezoregionu Pradoliny Wrocławskiej – zajmuje północno-wschodnią część gminy, 
stanowiącą płaskodenną, rozległą formę dolinną z systemem teras zalewowych 
z pokrywami madowymi i nadzalewowych piaszczysto-żwirowych.  
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Rysunek 2. Gmina Prószków na tle podziału fizycznogeograficznego Polski (J. Kondracki, 2002 r.) 

 
Granica Gminy Prószków 

3.3. Warunki klimatyczne  

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

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

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

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

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

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

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

• obszary o korzystniejszych warunkach klimatycznych – dobre warunki przewietrzania, 
dobre warunki nasłonecznienia – zbocza i płaszczyzny wzniesień. 
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3.4. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geo logia 

Według regionalizacji fizyczno – geograficznej J. Kondrackiego Gmina Prószków leży w obrębie 
makroregionu Niziny  Śląskiej. Wschodnia część gminy (przy dolinie Odry) należy do mezoregionu 
Pradolina Wrocławska . Pozostały obszar leży w obrębie  mezoregionu Równina Niemodlińska. 
Teren gminy budują dwie zasadnicze jednostki morfologiczne: obszar wysoczyzny plejstoceńskiej 
Równiny Niemodlińskiej i obniżenie doliny Odry. Z drobniejszych form można wyróżnić: terasy 
akumulacyjne rzeki Odry, wyniesienia moreny czołowej i wschodni kredowych. 
Ukształtowanie terenu gminy jest urozmaicone, o wysokościach bezwzględnych od 150 do 200 m 
n.p.m. Deniwelacje terenu dochodzą tu do 40-50 m. Największe różnice poziomów występują 
w północnej części gminy. Najniżej położony jest wschodni obszar gminy – wzdłuż doliny Odry. 
Występuje tam szerokie i płaskie obniżenie o wysokości 150-160 m n.p.m. Dolina Odry na terenie 
gminy wcina się w utwory wapienia kredowego. Drugie, płytsze obniżenie tworzy Dolina 
Prószkowskiego Potoku. W południowej części gminy przeważa falista rzeźba terenu.  
 
Na charakter obecnej rzeźby terenu miały wpływ przede wszystkim procesy akumulacyjne 
zlodowaceń okresu plejstoceńskiego oraz działalność człowieka w ciągu ostatnich wieków. 
Procesy morfologiczne zapoczątkowane zostały w schyłkowym okresie ery mezozoicznej. 
Występujący na tym terenie w okresie górno kredowych zalew morski doprowadził do 
wykształcenia miąższych pokładów piaskowców marglistych, wapieni marglistych i margli, 
budujących Garb górnokredowy. W okresie trzeciorzędowym, wskutek procesów orogenicznych, 
towarzyszących ponownemu wypiętrzeniu Sudetów, na ich przedpolu uformowała się sieć 
uskoków tektonicznych, wykorzystana przez tworzącą się trzeciorzędową, pliocenską sieć rzeczną, 
w tym praOdry, która okalała od strony zachodniej Garb kredowy (tzw.Groszowicko-Opolski). 
W okresie czwartorzędowym, w plejstocenie obszar ten podlegał dwukrotnemu zlodowaceniu 
(południowopolskie i środkowopolskie) oraz związanym z tym procesem nasuwania i regresji 
lądolodu oraz towarzyszących mu procesów peryglacjalnych na przedpolu lodowca. Okres 
plejstoceński wiązał się zatem z powstawaniem wysokich teras rzecznych (preglacjalnych) Odry 
oraz osadów wodnolodowcowych, wykształcających wysoczyzny i terasy akumulacyjne. Po 
ustąpieniu lądolodu północnopolskiego meandrująca rzeka doprowadziła do rozcięcia powierzchni, 
utworzenia subsekwentnego przełomu Odry przez kredę opolską i uformowania w jej obrębie 
systemu współczesnych, holoceńskich teras zalewowych. 
Obszar wysoczyzny plejstoceńskiej wraz z terasą nadzalewową i garbem kredowym 
charakteryzuje się urozmaicona rzeźbą, i zmiennym nachyleniem terenu. W większości jednak 
teren gminy, zwłaszcza jego część południowa cechuje się płaską lub falistą rzeźbą, terenu 
o spadkach nieprzekraczających 5%. Jednakże w północnej i wschodniej części gminy (m.in. 
Wzgórza Winowskie) lokalnie spadki dochodzą, do 8-10%. Obszar współczesnej doliny Odry 
charakteryzuje się płaskorówninną rzeźbą terenu, gdzie spadki nie przekraczają 3%. Wyjątkiem 
jest wyraźna i stroma, kilkumetrowa skarpa, stanowiąca granicę między doliną Odry, 
a plejstoceńską, terasą nadzalewową. Pomimo tego, że okolice skarpy są częściowo zabudowane 
stanowi ona wartościowy element krajobrazu — w obrębie całej gminy. Skarpę rozcinają lokalne 
dolinki odprowadzające okresowo wody opadowe ze wschodniego skłonu Równiny Niemodlińskiej 
do doliny Odry. 
 
Na obszarze gminy można wyróżnić następujące strefy geomorfologiczne: 

• Dolina Odry – jest to szeroka dolina zalewowa o niewielkich deniwelacjach terenu w dnie 
i miejscami dużych deniwelacjach na skarpach ograniczających terasy zalewowe doliny 
obszarów o innej morfogenezie. Skarpa doliny Odry w granicach Gminy Prószków jest 
jedną z lepiej widocznych i zachowanych krawędzi tej doliny w województwie. Przebiega 
wyraźnie wzdłuż drogi Opole – Źlinice – Krapkowice w niewielkiej od niej odległości. Na 
skarpach doliny odsłaniają się utwory kredy, osady trzeciorzędowe i plejstoceńskie. Jest to 
dowód na głębokie wcięcie doliny, znacznie poniżej pierwotnego stropu osadów 
trzeciorzędowych. W ten wcios erozyjny zostały włożone utwory o różnym wieku i genezie. 
Wśród nich można wyróżnić zespół form powierzchni dennej i grupę form zboczowych 
i teras naddennych.  
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• Dolina Prószkowskiego Potoku – jest to wąska dolina rzeczna w sposób wyraźny znacznie 
wyerodowana w utworach polodowcowych czwartorzędu i trzeciorzędowych neogenu. 
Deniwelacje jej skrzydeł dochodzą miejscami do 30 m.  

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

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

 
Na budowę geologiczną obszaru Gminy Prószków miały wpływ procesy osadzania się skał 
wapiennych i trzeciorzędowych, kilkakrotne wkraczanie na teren Polski lądolodu, sedymentacja 
rzeczna, intensywna erozja w okresach interglacjalnych, jak również cały zespół procesów 
występujących po ostatnim zlodowaceniu. 
Obszar Gminy Prószków, pod względem głównych jednostek strukturalnych, leży w rejonie 
depresji śląsko-opolskiej. Jej podłoże stanowią starsze osady proterozoiku, dewonu i karbonu 
(gnejsy, lupki, piaskowce i szarogłazy) oraz zalegające nad nimi, na głębokości ok. 600 m utwory 
triasu (wapienie, margle, dolomity i iłołupki). Nad nimi stwierdzono występowanie utworów permu 
(czerwonego spągowca) wykształconych jako piaskowce arkozowe oraz zlepieńce o miąższości 
ok. 60 m. Występują one na głębokości ok. 500 — 600 m ppt. 
Powyżej nich leży pokrywa platformowa złożona z szeregu pięter strukturalnych —utworów triasu 
i kredy. Utwory triasu stanowią zachodni kraniec progu środkowotriasowego. Na terenie 
opracowania występują dwa piętra triasu — trias dolny i środkowy: 

• trias dolny (pstry piaskowiec) zalega na głębokości powyżej 271 m ppt, reprezentują go 
piaskowce, iłołupki oraz w górnej części dolomity margliste, margle i wapienie oraz dolomity 
jamiste z gipsami i anhydrytami, 

• trias środkowy (wapień muszlowy) budują skały węglanowe - głównie wapienie, wapienie 
dolomityczne i dolomity, strop utworów wapienia muszlowego występuje na głębokości ok. 
220 m ppt. 

Na utworach triasowych zalegają osady kredy górnej tworzące Depresję Opolską zwaną także 
Niecką Opolską lub Kredą Opolską. Depresja ta to basen sedymentacyjny wypełniony 
górnokredowymi osadami morskimi zajmujący centralną część Opolszczyzny. Obszar opracowania 
leży w zachodniej części basenu sedymentacyjnego górnej kredy. Strop osadów kredy znajduje się 
średnio na głębokości od ok. 50 do 200 m ppt. Na terenie Gminy Prószków występują 2 piętra 
stratygraficzne górnej kredy: 

• turon , zbudowany z margli piaszczystych i ilastych, wapieni marglistych i podrzędnie 
z piaskowców marglistych (skały te tworzą rozlegle wychodnie w północnej części gminy, 
przykryte w niektórych miejscach cienką warstwą, czwartorzędu - od Winowa przez Górki, 
Chrząszczyce, Nową Kuźnię, Prószków, Źlinice, Zimnice Wielkie do Odry), 

• cenoman , zbudowany z piaskowców, margli piaszczystych i wapieni piaszczystych (utwory 
te zajmują niewielką powierzchnię w dolinie Odry, między Folwarkiem, a Boguszycami). 

 
Na pozostałym obszarze gminy zalegają, warstwowo osadowe pokrywy kenozoiczne: 

• trzeciorz ędu , skały te występują pod osadami czwartorzędu, ale miejscami tworzą 
wychodnie (dolina Prószkowskiego Potoku, okolice Prószkowa i Nowej Kuźni), wydzielono 
tu dwa piętra tego okresu: 

o górny miocen, utwory tego okresu występują jako kompleks brakiczno-lądowy 
określany mianem serii poznańskiej, są one wykształcone w dwóch poziomach — 
tzw. iłów zielonych i iłów płomienistych, jest to gruba seria niewarstwowanych, 
plastycznych lub zwięzłych iłów zielonych i niebieskich z wkładkami iłów 
węglistych, iłów i mułków piaszczystych oraz węgli brunatnych. W serii tej 
występują cienkie warstwy piasków drobnoziarnistych i pylastych rzadziej średnio- 
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i gruboziarnistych, utwory serii poznańskiej mają zmienną miąższość — wynosi 
ona od kilku do około 40 metrów, 

o pliocen, pokrywa najmłodszych osadów trzeciorzędu zwana serią Gozdnicy to 
kompleks osadów gruboklastycznych głównie różnoziarnistych żwirów i piasków 
przeławiconych iłami i glinami kaolinowymi, osady te tworzą pokrywy na 
wysoczyznach, zbudowanych z utworów serii poznańskiej, ich miąższość nie 
przekracza kilku metrów. 

• czwartorz ędowa : 
o plejstoceńska, zbudowana z piasków i żwirów tarasów wysokich 

(północnozachodnia część gminy) oraz z glin zwałowych moreny dennej i żwirów 
ablacyjnych (południowa część), 

o holoceńska, zbudowana z piasków, żwirów i mad dolinnych, tworząca się 
współcześnie (dolina Odry i Prószkowskiego Potoku). 

3.5. Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy  

3.5.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Prószków cechuje zróżnicowanie funkcji. Dominacja rolniczej przestrzeni gminy wskazuje 
na funkcję rolniczą jako podstawową.  
 
Powiązania zewnętrzne gminy wyznaczają: 

• autostrada A-4 Zgorzelec - Korczowa, 
• drogi wojewódzkie:  

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

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

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

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

Opolskie), GZWP 337 (Dolina Kopalna Lasy Niemodlińskie), GZWP 336 i GZWP 333.  
 
Najbardziej zainwestowaną urbanistycznie miejscowością jest Prószków. Budownictwo 
mieszkaniowe, usługowe, drobnego przemysłu, rozwijało się wokół rynku co spowodowało, że 
Prószków ma charakter małego ośrodka miejskiego. Realizowana zabudowa to głównie 2-3 
kondygnacyjna, często z usługami w parterze budynku. Ogólnie w Prószkowie przeważa 
zabudowa jednorodzinna, miejscami została zlokalizowana zabudowa wielorodzinna o niskiej 
intensywności zabudowy. Nie powoduje ona dużej dysharmonii z niską zabytkową zabudową 
miasta.  
Pozostałe jednostki osadnicze rozwijały się wzdłuż istniejących dróg i cechuje je ogólnie skupienie 
zabudowy. Rozproszenie zabudowy zauważa się w przysiółkach wiejskich. Przeważa zabudowa 
niska: od 1; 1,5 do 2 kondygnacji o charakterze zainwestowania rolniczym i jednorodzinnym.  
Znaczna część zabudowy została przekształcona funkcjonalnie bez zmiany charakteru 
zainwestowania. Wobec małej rentowności prowadzonego gospodarstwa znaczna część rolników 
poszukuje innych źródeł zarobku. Wiele gospodarstw ma charakter dwuzawodowy. Zabudowa 
zagrodowa to głównie zabudowa wybudowana przed 1945 r.  
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Ogólnie gminę cechuje zadbanie o zabudowę, estetyczny wygląd elewacji budynków, porządek 
wokół zabudowań, zagospodarowanie zielenią: kwiatów, krzewów i drzew.  
Struktura funkcjonalna gminy jest prawidłowa. Ośrodek obsługi lokalnej z wykształconym centrum 
usługowym skupiającym obiekty usług publicznych (Urząd Miejski, ośrodek zdrowia, ośrodek 
kultury i sportu, posterunek policji, bank lub reprezentacyjne obiekty handlowe i gastronomiczne) 
usytuowany jest centralnie na obszarze gminy i posiada połączenie ze wszystkimi jednostkami 
osadniczymi. 
W strukturze użytkowania gruntów gminnych dominują użytki rolne. Zgodnie z danymi 
statystycznymi użytkowanie gruntów w gminie przedstawia się następująco: 
 
Tabela 1.  Struktura użytkowania gruntów w Gminie Prószków. 

Lp. Rodzaj Wielko ść [ha] Udział procentowy 
[%] 

1. Użytki rolne 6 885,45 57,1 

1.1. Grunty orne 5 542,28 46.0 

1.2. Łąki 1 219,09 10,1 

1.3. Pastwiska 124,08 1,0 

2. Lasy 4 091,11 33,9 

3. Grunty zadrzewione i zakrzewione 22,23 0,2 

4. Grunty zabudowane i zurbanizowane 695,84 5,8 

5. Nieużytki 39,24 0,3 

6. Pozostałe (różne) 322,05 2,7 
Źródło danych: Starostwo Powiatowe w Opolu, Zestawienie klaso użytków w obrębach, stan na 13.09.2010 

3.5.1.1. Formy u żytkowania terenów 

Pod względem struktury użytkowania gruntów w gminie przeważają użytki rolne – 57,1 %, lasy 
33,9%, grunty zabudowane i zurbanizowane- 5,8 %.  
Cechą zdecydowanie niekorzystną jest zbyt mały areał większości indywidualnych gospodarstw 
rolnych. Utrzymanie rolnictwa na obszarze gminy oraz zwiększenie dochodowości gospodarstw 
rolnych w powiązaniu z przetwórstwem i rynkiem regionalnym wymaga wzmocnienia w polu 
strategicznym „Rolnictwo i przetwórstwo” następujących procesów: uporządkowania rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej poprzez koncentrację gruntów rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, 
zalesienia nieprzydatnych użytków rolnych; wzrostu liczby dużych gospodarstw rolnych, rozwoju 
gospodarstw rolnych nastawionych na działy specjalne produkcji rolnej; rozwoju i modernizacji 
bazy przetwórczej w powiązaniu z regionalnym rynkiem zbytu; rozwoju specjalistycznych usług dla 
gospodarstw rolnych oraz zwiększenia specjalistycznych szkoleń dla rolników. 

3.5.1.2. Zabytki 

Śląsk opolski pod względem administracyjno terytorialnym należy do najstarszych i najtrwalszych 
struktur przestrzennych Polski. Region ten można zaliczyć do najzasobniejszych w obiekty 
dziedzictwa kulturowego w Polsce. Wojewoda Opolski opracował dokument pt. „Ochrona 
i Konserwacja Zabytkowego Krajobrazu Kulturowego Województwa Opolskiego”, 
wyszczególniający obszary o predyspozycjach rezerwatu kulturowego o znaczeniu krajowym.  
Na terenie gminy  znajdują się ruchomości oraz nieruchomości objęte ochroną prawną na 
podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Najcenniejsze 
nieruchomości posiadają wpis do rejestru zabytków prowadzony przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Opolu. Zgodnie z wykazem zabytków, które wpisane są do rejestru 
zabytków województwa opolskiego, na terenie gminy zasoby środowiska kulturowego 
reprezentowane są przez: 
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Boguszyce 
- ruina wapiennika, XIX, nr rej.: 1786/66 z 14.10.1966, 

Chrząszczyce 
- zespół kościoła par. p.w. MB Szkaplerznej, nr rej.: A-28/2004 z 1.06.2004, 
- kościół, 1920-1921, z kaplicą (prezbiterium d. kościoła), XIV, nr rej.: 1127/66 z 9.02.1966, 
- cmentarz kościelny, 
- szkoła par. (polska), 1834-1837, 
- dom spotkań TSKN 
- ogrodzenie cmentarza z bramkami, 

Ligota Prószkowska 
- kościół par. p.w. św. Mikołaja, 1 poł. XVIII, nr rej.: 1129/66 z 9.02.1966, 

Prószków 
- kościół par. p.w. św. Jerzego, 1687, XIX, nr rej.: 113/54 z 12.07.1954 (wypis z księgi 
rejestru), 
- plebania, XVII, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1806/66 z 15.10.1966, 
- zespół zamkowy, XVI/XVII, XVIII/XIX: 

o zamek, nr rej.: 114/54 z 12.07.1954 (wypis z księgi rejestru), 
o park, nr rej.: 82/83 z 15.09.1983, 

- dom, ul. Korfantego 1, k. XVIII, nr rej.: 1807/66 z 15.10.1966, 
- dom, ul. Zawadzkiego 36, XVIII, XX, nr rej.: 1968/72 z 17.11.1972, 

Prószków - Pomologia 
- zajazd, ul. Opolska 9, pocz. XX, nr rej.: 2097/84 z 28.09.1984, 
- park – arboretum, nr rej.: 81/83 z 15.09.1983, 

Zimnice Małe 
- spichlerz (budowany jako zamek), XVI, XIX, nr rej.: 2009/74 z 29.04.1974, 

Zimnice Wielkie 
- kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, XV, XVIII, nr rej.: 146/55 z 19.01.1955 (wypis 
z księgi rejestru). 

3.6. Sytuacja demograficzna 

Według danych pozyskanych ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w Opolu – 
liczba mieszkańców w gminie Prószków na koniec 2008 r. wynosiła 9 847 osób, z tego w mieście             
2 643 osoby tj. ok. 26,8% a na terenach wiejskich 7 204 osoby tj. ok. 73,2%. W porównaniu z 2005 
r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o ok. 1,32% (132 osoby) - w mieście liczba 
mieszkańców spadła o 76 osób, a na terenach wiejskich liczba mieszkańców spadła o 56 osób. 
Średnia gęstość zaludnienia na koniec 2008 r. wyniosła ok. 81 osób na 1 km2. 
 
Tabela 2 . Liczba ludności w Gminie Prószków 

Liczba ludno ści w roku: 
Szacunkowo Gmina 2005 2006 2007 2008 

2009 2012 2016 
Miasto Prószków 2 719 2 719 2 701 2 643 2 619 2 549 2 459 
Sołectwa 7 260 7 219 7 191 7 204 7 218 7 262 7 320 
RAZEM 9 979 9 938 9 892 9 847 9 837 9 811 9 779 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego  w Opolu 

(www.stat.gov.pl/opole, 2009) 

3.7. Sytuacja 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. 
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Działalność inwestycyjną na terenie gminy prowadzą (ważniejsze zakłady): 
- Kopalnia eksploatacji margla i wapienia w Folwarku wydobywająca surowiec na potrzeby 

produkcji cementu dla cementowni „Górażdże”; 
- FADOME – produkcja mebli; 
- VITRA – stolarka okienna drewniana; 
- ROSKOSZ – produkcja okien i drzwi; 
- Spółdzielnia Usług Rolniczych w Prószkowie; 
- REINERT – produkcja okien, drzwi i schodów z drewna; 
- BEWI – produkcja okien z PVC; 
- MARKO PLAST – okna i drzwi z PVC 
- Tadej – materiały budowlane; 
- EHL – producent kostki brukowej; 
- PAMET – ślusarstwo; 
- OPELT – mechanika pojazdowa; 
- MALEJKI – centrum ogrodnicze; 
- FOLRA DECOR – szkółki hodowlane; 
- WIDERA – transport międzynarodowy 
- Ubój, przetwórstwo i sprzedaż wyrobów własnych, mięso-wędliny – R. Blach 

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 radio-telewizyjnego, 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 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. 
 
Tabela 3. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Gminy Prószków wg 
wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w 2007 r. 
 

Nazwa sekcji wg PKD Ilość podmiotów w 
2007 roku 

A. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 56 

C. Przetwórstwo przemysłowe 85 

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 

E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 

1 

F. Budownictwo 145 

G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

156 
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Nazwa sekcji wg PKD Ilość podmiotów w 
2007 roku 

H. Transport, gospodarka magazynowa 38 

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

23 

J. Informacja i komunikacja 14 

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 25 

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 24 

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 65 

N. Działalność  w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

21 

O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

9 

P. Edukacja 27 

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 29 

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 10 

S. Pozostała działalność usługowa 46 
Źródło: www.stat.gov.pl, Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD w 2007 r.  

 
Nierolnicze funkcje gospodarcze są dziedziną wpływającą w bardzo istotny sposób na stopień 
urbanizacji obszaru gminy i generującą miejsca pracy. Aktywność gospodarcza w gminie 
Prószków (poza gospodarką rolną) wyrażona liczba podmiotów gospodarczych przedstawia się 
następująco: 

Tabela 4.  Podmioty gospodarki narodowej w gminie w latach 2006-2009 

Podmioty gospodarki narodowej 
w gminie   

(według sektorów)  

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 

Ogółem 686 717 739 775 
sektor publiczny 30 32 32 34 

sektor prywatny 656 685 707 741 
Źródło: www.stat.gov.pl 2009 

Tabela 5.  Podział podmiotów gospodarki narodowej w gminie w 2009r. 
w sektorze publicznym : 

- podmioty gospodarki narodowej ogółem 34 
- państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego ogółem  
27 

- spółki handlowe 1 
 w sektorze prywatnym : 

- podmioty gospodarki narodowej ogółem 741 
- osoby fizyczne  618 
- spółki prawa handlowego  46 
- spółki z udziałem kapitału zagranicznego  16 
- spółdzielnie  3 
- stowarzyszenia i organizacje społeczne  19 

Źródło www.stat.gov.pl, 2008r. 
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Spośród 775 podmiotów gospodarczych, 741 podmiotów gospodarczych prowadzi działalność 
w sektorze prywatnym, a pozostałe 34 prowadzi swoją działalność w sektorze publicznym (stan na 
2009). 
Wzrost liczby podmiotów gospodarczych sektora prywatnego jest zjawiskiem pozytywnym i nadal 
pożądanym, uwarunkowania rozwoju są korzystne. Do głównych zadań zmierzających do poprawy 
sytuacji w sferze rynku pracy gminy należą:  

- rozwój usług około turystycznych i bazy dla turystyki i rekreacji, 
- zwiększenie zatrudnienia przy obsłudze turystów i osób odwiedzających gminę w ramach 

wypoczynku weekendowego, 
- stworzenie miejsc pracy przez przyciągnięcie nowych inwestorów, 
- poprawa bytu rodzin poprzez dodatkowe zarobkowanie, 
- tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy szczególnie dla młodych i wykształconych , 
- tworzenie warunków do podejmowania przez mieszkańców gminy indywidualnej 

działalności gospodarczej na terenie gminy – pomoc szkoleniowa, doradztwo, kształcenie, 
przekwalifikowanie.  

Gmina Prószków posiada w swojej ofercie teren inwestycyjny o powierzchni 80 ha oddalony 1,5 
km od autostrady A4 przy węźle autostradowym Dąbrówka. Teren inwestycyjny znajduje się 
w południowo-zachodniej części Zimnic Wielkich, wzdłuż drogi krajowej 45. W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego teren ten został przeznaczony pod działalność gospodarczą 
o charakterze produkcyjno-usługowym, składowania i magazynowania. Obecnie teren użytkowany 
jest rolniczo. Teren bezpośrednio graniczy z droga krajową 45, a do autostrady jest 3 km. 
Najbliższe połączenia transportowe: kolej – Opole 14 km, Krapkowice 12 km, lotnisko 
międzynarodowe – Katowice i Wrocław 90 km, port rzeczny – Opole 14 km. Infrastruktura 
techniczna jest dobrze rozwinięta. Istnieje możliwość przyłączenia do linii wysokiego napięcia, sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej.  
 
Rysunek 3 .Mapa terenów inwestycyjnych w miejscowości Zimnice Wielkie (gm. Prószków) 

 
Źródło: www.proszkow.pl, zakładka „Biznes”, 2010 
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3.8. Rolnictwo 

Nadodrzański region pluwiotermiczny, w zasięgu którego leży Gmina Prószków jest 
najcieplejszym, a jednocześnie stosunkowo najsuchszym regionem województwa opolskiego.  
Charakteryzuje go wiele danych, głównie termicznych sprzyjających rolnictwu. Zalicza się do nich: 

• najdłuższy okres bezzimia (temp. powyżej 0oC), trwający zazwyczaj dłużej niż 294 dni; 
• najdłużej trwający okres gospodarczy (średnio 261 dni), który zaczyna się pod koniec 

I dekady marca, a kończy się pod koniec listopada; 
• długi okres wegetacyjny, trwający około 227 dni; 
• okres dojrzewania – lata (z temp. powyżej 15oC) zaczyna się pod koniec maja, a kończy 

w pierwszych dniach września 
• najwyższa średnia roczna temperatura, wahająca się od 8-8,6oC, przy czym 

najchłodniejszym miesiącem jest styczeń , a najcieplejszym lipiec; 
 
Rolnictwo charakteryzuje duża liczba jednostek zróżnicowanych pod względem wielkości 
gospodarstw, jak i kierunku i poziomu produkcji, co powoduje złożoność oraz zmienność sytuacji 
ekonomicznej w gospodarstwach rolnych. W 96,5 % obszar gminy zajmują użytki rolne, które są 
obsługiwane przez około 2 641 gospodarstw indywidualnych. Mimo dużych obszarów rolniczych 
na terenie gminy brak jest zakładów przetwórstwa rolniczego.  
 
Tabela 6. Struktura gospodarstw rolnych na terenie Gminy Prószków 

Lp.  Gospodarstwa rolne Liczba 

1. Ogółem:  
2. do 1 ha 1 660 
3. powyżej 1 ha do mniej niż 5 ha 652 
4. od 5 ha do mniej niż 7 ha 61 
5. od 7 ha do mniej niż 10 ha 93 
6. od 10 ha do mniej niż 15 ha 98 
7. od 15 ha do mniej niż 20 ha 40 
8. od 20 ha do mniej niż 30 ha 16 
9. od 30 ha do mniej niż 50 ha 12 
10. od 50 ha do mniej niż 100 ha 7 
11. 100 ha i więcej 2 
Źródło danych: Urząd Miejski w Prószkowie, Liczba gospodarstw wg powierzchni, 2010 
 
W gminie dominują gleby brunatne, a następnie mady, które łącznie stanowią 67% wszystkich 
użytków rolnych. Według bonitacji gruntów ornych w gminie dominują gleby o dobrej i średniej 
jakości (56%), znaczną powierzchnię zajmują też gleby słabe (42%), a najmniejszą gleby bardzo 
dobre (2%). Kompleksy rolniczej przydatności w znacznym stopniu są odzwierciedleniem bonitacji 
glebowej, gdyż klasyfikacja odgrywa bardzo ważną rolę przy ich wydzielaniu. W związku z tym 
i tutaj przeważają gleby średnie, zakwalifikowane do 5-go (żytniego dobrego) kompleksu rolniczej 
przestrzeni. Stosunkowo dużo jest gleb pszennych dobrych (28,1%) kompleksu 2-go. Gleby 
o właściwym uwilgotnieniu występują na 38% powierzchni użytków rolnych. Największy zaś obszar 
zajmują gleby okresowo i stale za suche tj. 41% powierzchni użytków rolnych.  
Ogólnie Gmina Prószków charakteryzuje się średnio dobrymi możliwościami do produkcji rolnej. 
Wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyraża się cyfrą 74,9 pkt.  
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3.9. Infrastruktura techniczno - in żynieryjna  

3.9.1. Zaopatrzenie gminy  w energi ę ciepln ą. 

Na terenie gminy Prószków występują potrzeby cieplne: 
- centralne ogrzewanie; 
- ciepła woda użytkowa;  
- potrzeby technologiczne (w tym wentylacja i klimatyzacja). 

Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych na terenie gminy wynosi ok.  299 tys. m2. 
Na terenie gminy Prószków 100% zapotrzebowania na ciepło pokrywana jest poprzez kotłownie 
indywidualne. Pojęcie to zawiera zarówno kotłownie indywidualne w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych, ogrzewania etażowe, jak i kotłownie działające na potrzeby przemysłu i usług.  
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w znacznej części gminy odbywa się przy wykorzystaniu 
podgrzewaczy elektrycznych (przepływowych lub objętościowych). Duży udział w przygotowaniu 
ciepłej wody użytkowej mają również paleniska piecowe i kotły olejowe, a także węglowe kotłownie 
indywidualne. 
Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło gminy Prószków wynosi ok. 43,6 MW, w tym: 

- na potrzeby centralnego ogrzewania 35,0 MW,  
- na potrzeby ciepłej wody użytkowej 8,6 MW. 

 
Na terenie gminy nie występują kotłownie lokalne w rozumieniu źródeł pokrywających 
zapotrzebowanie na ciepło dla więcej niż jednego odbiorcy.  
Przeważającą grupę odbiorców stanowią odbiorcy indywidualni (budownictwo jednorodzinne – 
82%). Poniżej w tabeli został przedstawiony bilans zapotrzebowania na ciepło w Gminie Prószków.  
 
Tabela 7. Bilans zapotrzebowania na ciepło w Gminie Prószków 

Powierzchnia 
użytkowa 
obiektów 

ogrzewanych  

Zapotrzebowanie na 
ciepło pokrywane ze 
źródeł lokalnych 

Szacowane zu życie 
ciepła w ci ągu roku 

tys. m2 MW TJ 
Grupy odbiorców 

kotłownie 
indywidualne suma c.o. c.w.u. suma c.o. c.w.u. 

odbiorcy indywidualni 
(domki jednorodzinne) 284,49 35,56 28,45 7,11 202,70 184,92 17,78 

budownictwo 
wielorodzinne 14,51 1,81 1,45 0,36 10,34 9,43 0,91 

budownictwo 
pozostałe 33,06 4,13 3,31 0,83 23,56 21,49 2,07 

przemysł, zakłady - 2,10 1,80 0,30 12,45 11,70 0,75 

razem 332,06 43,61 35,01 8,60 249,04 227,54 21,50 

Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Prószków 
 
Strukturę wykorzystania paliw do zaspakajania potrzeb cieplnych obiektów zlokalizowanych na 
terenie gminy Prószków przedstawiono na rysunku poniżej. Z pozyskanych danych wynika, że 
większość budynków jednorodzinnych z terenu Gminy Prószków zaopatrywana jest w ciepło 
z indywidualnych kotłowni węglowych. Paliwa stałe: węgiel i koks przeważają w strukturze 
paliwowej pokrycia zapotrzebowania z kotłowni indywidualnych W przypadku budynków 
użyteczności publicznej ponad połowa zapotrzebowania pokrywane jest  za pomocą oleju 
opałowego a pozostała część z paliw węglowych.  
Dla obiektów przemysłowych i zakładów olej jest również podstawowym źródłem energii 
chemicznej dla ponad połowy zapotrzebowania, natomiast pozostała część pokrywana jest 
z wykorzystaniem biomasy drzewnej (trociny). 
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Rysunek 4. Struktura paliwowa pokrycia zapotrzebowania z kotłowni indywidualnych na terenie 
Gminy Prószków (c.o. + c.w.u.) 
 

86,9%
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2,3%
2,9%0,4%

węgiel
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gaz płynny

biomasa

en. elektryczna

 
Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Prószków 

3.9.2. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz z iemny 

Zaopatrzenie terenu województwa opolskiego w gaz ziemny wysokometanowy odbywa się 
z krajowego systemu przesyłowego gazociągami wysokiego ciśnienia. Województwo opolskie 
zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy podgrupy GZ-50, poprzez system gazociągów 
wysokiego ciśnienia ze strony województwa śląskiego oraz dolnośląskiego.  
Sieć dystrybucyjna niskiego i średniego ciśnienia oraz stacje gazowe II0 podlegają Zakładowi 
Gazowniczemu w Opolu. Przez teren województwa opolskiego przebiega trzynaście gazociągów 
wysokiego ciśnienia, które zasilają siedemdziesiąt stacji redukcyjno pomiarowych I-go stopnia.  
 
Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokoprężny (4,0 MPa), jednakże nie ma sieci 
dystrybucyjnej średniego i niskiego ciśnienia. Gaz jest przesyłany gazociągiem wysokiego 
ciśnienia relacji Zdzieszowice - Wrocław.  Przez teren gminy przebiega ok. 11,8 km tego 
gazociągu. Gazociąg DN 350 pracuje pod ciśnieniem 4,0 MPa. Gazociąg został wybudowany 
w roku 1984 i jest w dobrym stanie technicznym. Na terenie gminy Prószków nie występują 
odgałęzienia oraz stacje redukcyjno – pomiarowe. Na terenie Gminy Prószków nie ma odbiorców 
gazu sieciowego. 
 
Rysunek 5. Przebieg gazociągów przez teren Gminy Prószków 

 

 

Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Prószków 
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Dogodne warunki, które stwarza przebiegający przez teren Gminy Prószków gazociąg wysokiego 
ciśnienia oraz jego dobry stan techniczny, jak również rezerwy przesyłowe stanowią dobre 
techniczne przesłanki do gazyfikacji Gminy Prószków. Przebiegający w niedużej odległości od 
północnej granicy gminy gazociąg średniego ciśnienia (wieś Chmielowice – gm. Komprachcice) 
również pozwala na doprowadzenie gazu ziemnego do odbiorców na teren gminy Prószków. 
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w OSG GAZ-SYSTEM SA w Warszawie, w najbliższych latach 
na terenie Gminy Prószków nie planuje się inwestycji związanych z rozbudową istniejącej sieci 
przesyłowej wysokiego ciśnienia. Planuje się jedynie budowę drugiej nitki gazociągu wysokiego 
ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław. Parametry techniczne projektowanego gazociągu to: 
ciśnienie PN 8,4 MPa, średnica DN 500. Planowany gazociąg zlokalizowany będzie wzdłuż 
istniejącej sieci wysokiego ciśnienia. 

3.9.3. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w energ ię elektryczn ą 

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) obejmuje wszystkie źródła mocy i energii elektrycznej, 
które powiązane są ze sobą poprzez: 

- elektryczną sieć przesyłową obejmującą najwyższe napięcia 750, 400 i 220 kV, 
- sieć dystrybucyjną (napięcia 110, 30, 20, 15 i 6 kV), 
- sieci niskiego napięcia.  

 
Podstawowymi elementami każdej sieci są stacje i linie energetyczne. Operatorem sieci 
przesyłowej i jej właścicielem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA). Sieć 
dystrybucyjna i sieci niskiego napięcia podlegają w większości zakładom energetycznym. 
Właścicielem sieci i urządzeń elektroenergetycznych na terenie Gminy Prószków jest Zakład 
Energetyczny Opole SA. Odbiorcy energii elektrycznej Gminy Prószków obsługiwani są przez 
Rejon Energetyczny Opole. 

 
Gmina Prószków zasilana jest dwiema liniami napowietrznymi 15 kV, wyprowadzonymi z GPZ 
Sudecka, zlokalizowanego na terenie miasta Opola. 
Miejscowości: Boguszyce, Chrząszczyce, Chrzowice, Folwark, Górki, Prószków, Winów, Zimnice 
Małe, Zimnice Wielkie, Złotniki, Źlinice zasilane są linią 3xAFL 70 z pola nr 3 GPZ Sudecka (w m. 
Prószków linie 15 kV  są częściowo skablowane). 
Miejscowości: Jaśkowice, Ligota Prószkowska, Nowa Kuźnia, Prószków, Przysiecz zasilane są 
linią 3x70 AFL z pola nr 2 GPZ Sudecka. 
Na terenie gminy EnergiaPro S.A. posiada 56 stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Na terenie 
gminy Prószków nie ma zlokalizowanych GPZ-tów, jak również rozdzielni sieciowych 15 kV. 
 
Przez teren gminy Prószków przebiegają dwutorowe linie napowietrzne 110 kV  relacji: 

• 1 tor: Zdzieszowice – Groszowice       – dł. 10.129,4 m; 
 2 tor: Krapkowice – Groszowice         – dł. 10.129,4 m; 

• 1 tor: Groszowice – Gracze                  – dł. 7.651,2 m; 
 2 tor: Groszowice – Hermanowice       – dł. 7.651,2 m; 
• 1 tor: Dobrzeń – Groszowice                 – dł. 5.315 m; 
 2 tor: Sudecka – Groszowice                – dł. 5.315 m. 

 
Ponadto przez teren gminy Prószków przebiega dwutorowa napowietrzna linia 400 kV relacji: 
Dobrzeń – Wielopole, Dobrzeń – Albrechcie oraz jednotorowa linia napowietrzna 220 kV relacji 
Groszowice – Ząbkowice. Linie te stanowią własność PSE – Operator S.A. ul. Warszawska 165,  
05-520 Konstancin – Jeziorna. 
 
Z uzyskanych z Zakładu Energetycznego Opole S.A. informacji wynika, że zapotrzebowanie gminy 
Prószków na moc w szczycie wynosi 4 MW. Głównymi  odbiorcami energii elektrycznej na terenie 
gminy Prószków są: 
 1. EHL BAZALTEX SPÓŁKA Z O.O. Prószków, ul. Grunwaldzka, 
 2. GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 
 3. Związek Gmin PROKADO Prószków, ul. Kościuszki 23, 
 4. FABRYKA MEBLI FADOME Złotniki, ul. Złotnicka 4, 
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Rysunek 6. Przebieg linii energetycznych przez teren Gminy Prószków. 

 
 

 

3.9.4. Infrastruktura transportowa 

Na terenie gminy występuje jedynie drogowy system komunikacyjny odgrywający najistotniejszą 
rolę w obsłudze komunikacyjnej mieszkańców gminy. 
Na terenie Gminy Prószków zlokalizowane są następujące drogi wojewódzkie, powiatowe 
i gminne: 
 
Drogi krajowe: 

- nr 45 relacji Opole – Racibórz – granica państwa z Czechami. 
Drogi wojewódzkie: 

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

Drogi powiatowe: 
- nr 1754 Chmielowice-Prószków, 
- droga powiatowa nr 1716 Kąty Opolskie – Zimnice Małe. 
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Sieć dróg powiatowych uzupełniają drogi gminne o łącznej długości 63,92 km, z czego blisko 70% 
to drogi o nawierzchni asfaltowej.  
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. 
 
Rysunek 7. Mapa poglądowa rozkładu dróg na terenie gminy . 

 
Źródło:www.zdp.opole.pl/mapa 
 
Z punktu widzenia oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska najistotniejsze 
znaczenie mają przebiegające przez teren gminy autostrada A4, drogi wojewódzkie i krajowa. 
 
 

3.9.5. Zaopatrzenie w wod ę  

Stan istniejący  
 
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 Lewin 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). Charakterystykę przedstawiono poniżej w tabeli: 
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Tabela 8.  Charakterystyka ujęć wody na terenie Gminy Prószków 

Lp. 

Nazwa 
ujęcia, 
numer 
studni, 

lokalizacja 

Zaopatrywane 
miejscowo ści gminy Rodzaj uj ęcia 

Qśr, 
Qmax, 

Qmax h  
ujęcia 

Strefa ochrony 
pośredniej i 

bezpośredniej 
ujęcia 

1. Studnia S1 – 
(Zimnice Małe 
–Źlinice) 

Boguszyce, 
Chrząszczyce, 
Chrzowice, Folwark, 
Górki, Jaśkowice, Ligota 
Prószkowska, Nowa 
Kuźnia, Prószków, 
Przysiecz, Winów, 
Zimnice Małe, Źlinice, 
Zimnice Wielkie, Złotniki. 

Studnia głębinowa, 
wiercona. Rok 
rozpoczęcia 
eksploatacji 1988. 
Zwierciadło wody 
na głębokości 14 m. 
Dno na głębokości 
144 m. Średnia 
wydajność studni 
185 m3/h, 
maksymalna 232 
m3/h.  
Woda pobierana z 
warstw trzecio- i 
czwartorzędowych.  

2. Studnia S2 – 
(obrzeża miej. 
Zimnice Małe) 

Boguszyce, 
Chrząszczyce, 
Chrzowice, Folwark, 
Górki, Jaśkowice, Ligota 
Prószkowska, Nowa 
Kuźnia, Prószków, 
Przysiecz, Winów, 
Zimnice Małe, Źlinice, 
Zimnice Wielkie, Złotniki 

Studnia głębinowa, 
wiercona. Rok 
rozpoczęcia 
eksploatacji 1988. 
Zwierciadło wody 
na głębokości 22 m. 
Dno na głębokości 
167 m. Średnia 
wydajność studni 
186 m3/h, 
maksymalna 234 
m3/h.   
Woda pobierana z 
warstw trzecio- i 
czwartorzędowych. 

3. Studnia S3 – 
(obrzeża 
miejscowości 
Źlinice) 

Boguszyce, 
Chrząszczyce, 
Chrzowice, Folwark, 
Górki, Jaśkowice, Ligota 
Prószkowska, Nowa 
Kuźnia, Prószków, 
Przysiecz, Winów, 
Zimnice Małe, Źlinice, 
Zimnice Wielkie, Złotniki 

Studnia głębinowa, 
wiercona. Rok 
rozpoczęcia 
eksploatacji 1989. 
Zwierciadło wody 
na głębokości 17 m. 
Dno na głębokości 
160 m. Średnia 
wydajność studni 
161 m3/h, 
maksymalna 175 
m3/h.   
Woda pobierana z 
warstw trzecio- i 
czwartorzędowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qśr = 
6800m3,  

Qmax = 
8840m3,  

Qmax h = 
530m3/h 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Każda studnia na 
ujęciu posiada 
wyznaczoną w 
drodze decyzji 
strefę ochrony 
bezpośredniej o 
wymiarach 10*10m.  
Strefa bezpośrednia 
posiada ogrodzenie.  
 
Na ujęciu w drodze 
decyzji uchwalono 
strefę ochrony 
pośredniej o 
wymiarach 
100*100m.  
 
Pozwolenie wodno 
prawne, w którym 
znajdują się 
informacje o 
ustanowionych 
strefach ochronnych 
zostało wydane 
przez Wojewodę 
Opolskiego w dniu 
25.09.2003 r. 
(decyzja ŚR-III-MK-
6811/48/03) 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie, 2010 
 
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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Gmina Prószków jest w 100% zwodociągowana. Podłączonych do sieci wodociągowej jest ok. 
98.5% mieszkańców. 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. 
 
Tabela 9.  Sieć wodociągowa w Gminie Prószków 

2008 2009 
Lp.  Wodoci ągi: Jednostka 

Obszar 
wiejski 

Miasto Obszar 
wiejski 

Miasto 

1 Długość czynnej sieci magistralnej 
(przesyłowej) 

km 61,8 39,1 62,8 39,1 

2 Długość połączeń prowadzących do budynków 
i innych obiektów 

km 49,5 18,4 50,2 18,43 

3. Liczba połączeń do sieci wodociągowej 
budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

szt. 1 962 513 1981 515 

4. Woda pobrana z ujęć m3 385 970 366 817 
5 Woda dostarczana do gospodarstw domowych 

i indywidualnych gospodarstw rolnych 
tys.m3 328 074 311 794 

3 Straty wody tys.m3 57 896 55 023 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie, 2010 

 

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). 

3.9.6. Odprowadzenie ścieków 

Stan istniejący 
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej na terenie całej gminy wynosi 94,9 km (stan na 
31.12.2009). Gmina skanalizowana jest w 75%. Miejscowości pozbawione sieci kanalizacyjnej to: 
Ligota Prószkowska, Jaśkowice, częściowo Przysiecz, Zimnice Małe, Źlinic i Boguszyce. 
W miejscowościach tych ścieki gromadzone są w tzw. szambach i wywożone na oczyszczalnię 
w Prószkowie wozami asenizacyjnymi (cysternami).  
Na terenie Gminy Prószków działa jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków 
w Prószkowie, która została oddana do użytku w 1997 r. Oczyszczalnia posiada pozwolenie 
wodnoprawne na odprowadzanie ścieków w ilości 681 m3/d do rowu melioracyjnego R-A. 
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne znak: OŚ.BSz-6223-21/03 z dnia 12.06.2003 r. 
wydane przez Starostę Opolskiego. Charakterystykę podstawowych parametrów oczyszczalni 
przedstawiono w tabeli poniżej: 
 
Tabela 10.  Oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Prószków 

Użytkownik 
Lokalizacja, rok 
uruchomienia 
/modernizacji 

Obsługiwany 
teren 

Przepustowo ść/ 
średniodobowa 
ilo ść ścieków 

[m 3/d] 

Roczna ilo ść 
oczyszczonych 
ścieków [tys. 

m3] 

Bezpo średni 
odbiornik/rzeka 
wyższego rz ędu 

 
ZGKiM 

Prószków 
 

Prószków, ul. 
Daszyńskiego 

13a, 1997/2009 i 
2007 

Przysiecz, Nowa 
Kuźnia, Złotniki, 
Chrząszczyce, 

Prószków 

680 m3/d, max. 
842 m3/d,  

146 400 Rów R-A 
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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 osadów, 
- stacja dmuchaw, 
- instalacja do strącania fosforu, 
- stawy doczyszczające – 3 szt., 
- komora pomiarowa, 
- pompownia wody technologicznej, 
- wylot ścieków. 
-  

Należy zaznaczyć, że część ścieków z miejscowości Winów, Górki, Chrzowice i Folwark 
odprowadzanych jest na oczyszczalnie w Opolu. Natomiast ścieki z miejscowości Boguszyce, 
Źlinice, Zimnice Małe i Wielkie na oczyszczalnie w Krapkowicach, a po 2013 r. docelowo na 
oczyszczalnie w Opolu. 
Decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 maja 2007r. Spółka Wodociągi 
i Kanalizacja w Opolu przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą "TRIAS OPOLSKI – ochrona 
zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap" i przyjęła 
funkcję beneficjenta końcowego II etapu Funduszu spójności w zakresie zadań dla aglomeracji 
opolskiej, tarnowskiej i prószkowskiej.  Dnia 29.09.2010 r. doszło do podpisania Umowy 
z Inżynierem Kontaktu na roboty budowlane dla Projektu. System odprowadzania ścieków będzie 
oparty o trzy aglomeracje: opolską, tarnowską i prószkowską.  
Planowany wzrost poziomu skanalizowania w wyniku realizacji projektu dla aglomeracji Prószków 
ma wynieść z 75% do 97% - o 22%. Na terenie aglomeracji Prószkowskiej planuje się zatem 
rozbudowę systemu odbioru ścieków komunalnych w miejscowościach Zimnice Małe, Źlinice, 
Boguszyce, Przysiecz, Jaśkowice, Ligota Prószkowska. 
 
Tabela 11. Sieć kanalizacyjna w Gminie Prószków 

Gmina Prószków 

2008 2009 Lp Kanalizacja Jednostka 
Obszar 
wiejski 

Miasto 
Obszar 
wiejski 

Miasto 

1. 
Ścieki odprowadzone 
komunalne razem 

tys. m3 110,3 56,7 129,49 66,5 

2. 
Długość czynnej sieci 
sanitarnej 

km 72,5 22 72,9 22 

3. Połączenia do budynków km 18,3 5,7 19 5,73 
4. Liczba połączeń szt. 1 096 396 1120 398 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie, 2010 

 

Tabela 12. Dane odnośnie gospodarki ściekowej w Gminie Prószków za lata 2007-2009 

 Jednostka  2007 2008 2009 
Komunalne oczyszczalnie 
ścieków 

 

Ładunki zanieczyszczeń:     

BZT5 kg/rok 4,2 10,1 13,34 

ChZT kg/rok 33,9 57,7 67,02 

Zawiesina kg/rok 3,2 8,45 15 

Osady wytworzone w ciągu roku Mg s.m. - 53 69 
Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie, 2010 
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System kanalizacji deszczowej 
Oprócz ścieków wytwarzanych przez bytowanie ludzi na terenie gminy powstają ścieki opadowe. 
Ten rodzaj ścieków związany jest z występowaniem zwartej zabudowy z małą ilością odsłoniętej 
gleby. Konieczne jest zatem zbieranie tych wód i odprowadzanie poza obręb miejscowości.  
 
Zanieczyszczenia wód ujmowanych do kanalizacji opadowej może mieć różne przyczyny: 

- zanieczyszczenie obejść wiejskich odchodami zwierzęcymi, resztkami pasz itp. 
- zanieczyszczenie ulic substancjami ropopochodnymi, 
- śmieci wyrzucone poza kubły, sterty śmieci usytuowanych na terenach do tego nie 

przygotowanych, 
- zanieczyszczenie dróg i ulic wynikające z ruchu samochodów i pieszych.  

 
Na terenie gminy występuje częściowo kanalizacja deszczowa, jest ona jednak stara i wymaga 
modernizacji oraz przeprowadzenia rozbudowy. 
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4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU 

Jako założenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska Gminy Prószków przyjęto 
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, 
programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę 
ochrony środowiska. Niezbędne było również uwzględnienie zamierzeń rozwojowych gminy 
zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym. 
Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w gminie były podstawą do 
zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania 
zasobów naturalnych.  

4.1. Uwarunkowania zewn ętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy 
Prószków. 

Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego 
podejścia. Gmina nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy środowiska zachowują 
ciągłość bez względu na granice terytorialne. Z tego względu, konieczne jest przyjęcie 
uwarunkowań wynikających z programów, planów i strategii zewnętrznych wyższego rzędu, 
umożliwiających szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska.  
Główne uwarunkowania zewnętrzne dla gminy Prószków w zakresie ochrony środowiska wynikają 
z następujących dokumentów: 

- strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, województwa opolskiego, Powiatu 
Opolskiego oraz Gminy Prószków, 

- strategii rozwoju regionalnego kraju, 
- koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa opolskiego, 
- polityki ekologicznej państwa wraz z programem wykonawczym, 
- systemu prawa ochrony środowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych, 
- międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska, 
- zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do 

Unii Europejskiej, 
- Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego, 
- strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, 

rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, 
leśnictwa). 

4.1.1. Zasady realizacji programu 

Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujęte w "Polityce Ekologicznej Państwa 
w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016", „Programie Ochrony Środowiska 
Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku” oraz w dostosowanej 
do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska, zostały przyjęte jako podstawa niniejszego 
programu. 
W świetle priorytetów aktualnej polityki ekologicznej Państwa, planowane działania w obszarze 
ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety w skali Unii Europejskiej i cele 6 
Wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego. Zgodnie z ostatnim 
przeglądem wspólnotowej polityki ochrony środowiska do najważniejszych wyzwań należy 
zaliczyć: 

- działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, 
- przystosowanie do zmian klimatu, 
- ochrona różnorodności biologicznej. 

4.1.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa 

Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) 
i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego. 
Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne 
(w tym wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji dotyczących zakresu 
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korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych 
obszarach ochrony środowiska.  
W ten sposób realizacja krajowej polityki ekologicznej wpisywać się będzie w osiąganie celów tej 
polityki na poziomie całej Wspólnoty.  
 
Osiąganiu powyższych celów służyć będzie realizacja następujących priorytetów i zadań: 
 
1. Kierunki działa ń systemowych polegaj ące na: 

- uwzględnianiu zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych, 
- aktywizacji rynku na rzecz ochrony środowiska, 
- zarządzaniu środowiskowym, 
- udziale społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, 
- rozwoju badań i postępie technicznym, 
- odpowiedzialności za szkody w środowisku, 
- uwzględnianiu aspektu ekologicznego w planowaniu przestrzennym. 

 
2. Ochrona zasobów naturalnych polegaj ąca na: 

- ochronie przyrody, 
- ochronie i zrównoważonym rozwoju lasów, 
- racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi, 
- ochronie powierzchni ziemi, 
- gospodarowaniu zasobami geologicznymi. 

 
3. Poprawa jako ści środowiska i bezpiecze ństwa ekologicznego polegaj ące na działaniach 
w obszarach: 

- środowisko a zdrowie, 
- jakość powietrza, 
- ochrona wód, 
- gospodarka odpadami, 
- oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych, 
- substancje chemiczne w środowisku. 

 

4.1.1.2. Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą 
do 2014 roku. 

Program nie formułuje celu generalnego i podkreśla pierwszorzędną potrzebę zachowania 
dobrego stanu środowiska, jako podstawowego warunku zrównoważonego i harmonijnego 
rozwoju.  
Cele perspektywiczne, nawiązują do Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 
z perspektywą do roku 2016 oraz do Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na 
lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku. Z uwagi na niewielki wpływ skali regionalnej na 
zmiany klimatu, nie formułuje się w tym zakresie celu perspektywicznego. Zagadnienia związane 
z przeciwdziałaniem i ograniczaniem negatywnych skutków wpływających na środowisko, zostały 
omówione w poniższych celach wraz z kierunkami działań. 
Sformułowano 4 cele perspektywiczne, o charakterze stałych dążeń, które spełniają rolę osi 
priorytetowych – wyznaczają jednocześnie grupy celów realizacyjnych. 
 
Cele:1  

1. Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych 
2. Planowanie przestrzenne zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju 
3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa i dostęp do informacji 
4. Innowacyjność prośrodowiskowa. 

 
 

                                                 
1 Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku 
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5. REALIZACJA POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY PRÓSZKÓW.  

Dotychczasowy „Program ochrony środowiska dla gminy Prószków” został przyjęty Uchwałą Rady 
Miejskiej w Prószkowie i obejmował cele z „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. Przedstawione w programie działania zostały 
skierowane na realizacje polityki ekologicznej w takich obszarach jak: 
 
Ochrona jako ści wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz ich wykorzystanie : 
w 2006 roku: 

- budowa sieci wodociągowej w Prószkowie – do p. Siano – wydatkowano 12 840zł, 
- budowa sieci wodociągowej w Prószkowie – do p. Orlika – wydatkowano 9 730zł, 
- budowa kanalizacji w Źlinicach ul. Jędrzejczyka – ZPORR – wydatkowano 16 050zł, 
- kanalizacja Źlinice II – wydatkowano 85 922,55zł, 
- kanalizacja Boguszyce – wydatkowano 1 098 739,46zł, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Kuźni – wydatkowano 141 704,43zł, 
- kanalizacja Nowa Kuźnia II – wydatkowano 693,82zł, 
- aktualizacja projektów kanalizacji – wydatkowano 9 510zł, 
- kanalizacja Przysiecz – wydatkowano 22 000zł, 
- wykonanie robót melioracyjnych, 
- budowa i remont przepustów, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Boguszycach – wyłożenie parkingu szkolenego kostką – 

wydatkowano 15 999,08zł, 
w 2007 roku: 

- budowa odwodnienia Chrząszczyce ul. Leśna, Szkolna – wydatkowano 15 000zł, 
- budowa kanalizacji w Źlinicach w Jędrzejczyka – wydatkowano 905 939,56zł, 
- kanalizacja Boguszyce 1 Maja budowa drogi z odwodnieniem – wydatkowano 1 839 224zł, 
- budowa kanalizacji sanitarnej Folwark Chrzowice ISPA – wydatkowano 10 812zł, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Kuźni – wydatkowano 1 740 095zł, 
- budowa kanalizacji wraz z wodociągiem – Górki – wydatkowano 80 688zł, 
- aktualizacja projektów kanalizacji – wydatkowano 72 866zł, 
- kanalizacja Źlinice – wydatkowano 84 913zł, 
- kanalizacja Nowa Kuźnia – wydatkowano 283 351zł, 
- wykonanie robót melioracyjnych, 
- budowa i remont przepustów, 

w 2008 roku: 
- budowa sieci wodociągowej boczna ul. Akacjowej – wydatkowano 8 102,63 zł, 
- budowa sieci wodociągowej w Folwarku, boczna ul. Opolskiej – wydatkowano 8 000 zł, 
- budowa sieci wodociągowej w Boguszycach, boczna ul. Polnej – wydatkowano 8 769,30 zł, 
- budowa odwodnienia w Chrząszczycach – wydatkowano 71 201,20 zł, 
- budowa odwodnienia w Winowie, okolice Starej Drogi i Leśnej – wydatkowano 39 063,19 zł, 
- budowa sieci wodociągowej w Górach ul. Szeroka – wydatkowano 10 561,09 zł, 
- budowa sieci wodociągowej w Źlinicach – wydatkowano 4 986 zł, 
- zakup działki w Folwarku dla potrzeb drogi gminnej ul. Wiejskiej i lokalizacji przepompowni 

ścieków – wydatkowano 5 293,20 zł, 
- budowa kanalizacji sanitarnej Folwark – Chrzowice – dotacja – 11 184zł, 
- Projekty aktualizacji – budowy kanalizacji sanitarnej w Ligocie Prószkowskiej, Jaśkowicach, 

Boguszycach, Źlinicach, Przysieczy oraz projekt tranzytu z Zimnic Małych do Chrzowic – 
wydatkowano 106 658zł, 

- Objęcie udziałów WIK Opole – wydatkowano 6 000zł, 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnicach Wielkich – wydatkowano 580 780,62 zł, 
- Zakup prasy do odwadniania osadu, 
- wykonanie robót melioracyjnych, 
- budowa i remont przepustów, 

w 2009 roku: 
- doprowadzenie wody do nowopowstałych budynków – wydatkowano 219 696,49zł, 
- budowa parkingu przy Urzędzie – wydatkowano 60 000zł, 
- budowa chodnika Prószków-Nowa Kuźnia – wydatkowano 94 011,73zł, 
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- budowa kanalizacji Folwark – Chrzowice – inżynier kontraktu – wydatkowano 1 021,33zł, 
- Objęcie udziałów WIK Opole – wydatkowano 1 076 000zł, 
- Budowa kanalizacji sanitarnej Zimnice Wielkie – wydatkowano 135 747,29zł, 
- Objęcie udziałów ZGKiM Prószków – wydatkowano 54 648zł, 
- wykonanie robót melioracyjnych, 
- budowa i remont przepustów, 

 
Gospodarka odpadami 
Gospodarka odpadami została szczegółowo opisana w oddzielnym dokumencie pt. „Plan 
Gospodarki Odpadami” 
 
Ochrona powietrza atmosferycznego 
w 2006 roku: 

- budowa drogi ul. Szpitalna w Prószkowie wraz z infrastrukturą – wydatkowano 35 641,40zł, 
- opracowanie PT budowy drogi i odwodnienia ul. Szkolnej w Folwarku – wydatkowano 

138 726,77zł, 
- budowa dróg Ligota ul. Wiśniowa – wydatkowano 264 693,71zł, 
- modernizacja oświetlenia ulicznego – wydatkowano 3 952zł, 
- Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich – ocieplanie ścian budynku – wydatkowano 29 999,80zł 

oraz wymiana grzejników – wydatkowano 16 994,60zł, 
- Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej – uszczelnienie komina, renowacja 

przewodu kominowego – wydatkowano 9 130,48zł oraz wymiana okien i parapetów – 
wydatkowano 3 489,08zł, 

w 2007 roku: 
- opracowanie PT chodnika w Górkach ul. Opolska – wydatkowano 56 120zł, 
- opracowanie PT chodnika w Nowej Kuźni – wydatkowano 48 800zł, 
- budowa drogi Prószków – Źlinice – wydatkowano 5 000zł, 
- budowa drogi i odwodnienia ul. Szkolnej w Folwarku – wydatkowano 663 202zł, 
- budowa drogi Akacjowa w Prószkowie – wydatkowano 520 519zł, 
- zakup pieca Przedszkole Górki – wydatkowano 14 399zł, 
- Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich – wymiana grzejników – wydatkowano 2 790,14zł, 
- Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej – remont dachu budynku gospodarczego 

(demontaż azbestu) – wydatkowano 25 224zł, 
- Przedszkole Publiczne w Górkach – wymiana kotła olejowego – wydatkowano 16 234,92zł, 

w 2008 roku: 
- budowa drogi ul. Akacjowej w Prószkowie – wydatkowano 1 109 385 zł, 
- budowa ul. Opolskiej z odwodnieniem wraz z PT w Zimnicach Wielkich – wydatkowano 

20 000 zł,, 
- wykonanie PT budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Szkolna w Winowie – wydatkowano 

40 000 zł, 
- projekt techniczny budowy części ul. Kościuszki w Zimnicach Wielkich – wydatkowano 

20 000zł, 
- projekt techniczny budowy ul. Maków w Winowie – wydatkowano 20 000zł, 
- budowa chodnika i poszerzenie wraz z odwodnieniem ul. Parkowej w Złotnikach – 

wydatkowano 30 000zł, 
- przebudowa drogi Prószków – Źlinice – wydatkowano 1 036 217,54zł, 
- modernizacja oświetlenia ulicznego, 
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, 
- przebudowa skrzyżowania 1-go Maja Jeziorowa w Boguszycach, 
- Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich – docieplenie południowej ściany budynku szkolnego – 

wydatkowano 24 800zł, 
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Boguszycach – przedszkole – wymiana okien stolarki 

PCV – wydatkowano 4 140,68zł oraz wewnętrzne ocieplenie ścian w piwnicy – 
wydatkowano 4 086zł, 

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Złotnikach – Szkoła – usługi remontowo budowlane 
stolarki PCV – wydatkowano 8 172zł, 
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w 2009 r.: 
- przebudowa drogi gminnej wraz z remontem chodnika i odwodnienia ul. Jędrzejczyka i 

Sikornik w Źlinicach – wydatkowano 698 973,43zł, 
- budowa – przebudowa ulic w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Polnej wraz z infrastrukturą – 

wydatkowano 909 365,81zł, 
- rozwój infrastruktury dróg gminnych w miejscowości Chrząszczyce – wydatkowano 

2 765 569,20zł, 
- droga Górki – Winów – wydatkowano 380 698,12zł, 

 
Poważne awarie i nadzwyczajne zagro żenia środowiska: 
W celu ograniczenia poważnych awarii i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie gminy 
przeprowadzono następujące zadania: 
w 2006 roku: 

- budowa strażnicy w Ligocie Prószkowskiej – wydatkowano 6 002,33zł, 
- utrzymanie sześciu OSP działających na terenie gminy 

w 2007 roku: 
- utrzymanie sześciu OSP działających na terenie gminy 

w 2008 roku: 
- bariery energochłonne w Zimnicach Małych - -wydatkowano 10 169,92zł, 
- utrzymanie sześciu OSP działających na terenie gminy 

w 2009r.: 
- zakup barierki energochłonnej – Przysiecz – wydatkowano 5 500zł, 
- zakup barier energochłonnych Zimnice Małe – wydatkowano 20 685,30zł, 
- zakup samochodu p.poż. – wydatkowano 89 900zł, 
- inwestycje w obronie cywilnej – budowa strażnicy w Ligocie Prószkowskiej – 

wydatkowano 159 458,92zł, 
- utrzymanie sześciu OSP działających na terenie gminy 

 
Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu, : 
w 2006 roku: 

- usunięcie i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia, 
- wykoszenie chwastów, 

w 2007 roku: 
- zakup kosiarki – traktorka – wydatkowano 9 896zł, 
- budowa kortów tenisowych w Prószkowie – wydatkowano 66 490zł, 
- usunięcie i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia, 
- wykoszenie chwastów, 

w 2008 roku: 
- zakup działki dla potrzeb wiejskiego placu zabaw – wydatkowano 30 000zł, 
- usunięcie i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia, 
- wykoszenie chwastów, 
- utrzymanie zieleni oraz bieżące oczyszczanie – utrzymanie porządku, 
- nasadzenia drzew i krzewów wokół kościółka poewangelickiego, rekultywacja terenu, 

wysianie trawy, 
w 2009r.: 

- usunięcie i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia, 
- wykoszenie chwastów, 

 
Wykonanie zada ń z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: 
w 2006 r.: 
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie Środowiska 
i gospodarce wodnej tj. kanalizacja sanitarna wsi Folwark-Chrzowice, inne zadania służące 
ochronie Środowiska tj. naprawa rowów odwadniających i przepustów, konserwacja rowów 
melioracyjnych, bieżące nasadzenia drzew i krzewów oraz wycinki – wydatkowano 12 214,36 zł, 
w 2007 r.: 
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie Środowiska 
i gospodarce wodnej tj. kanalizacja sanitarna wsi Boguszyce i kanalizacja Źlinice, inne zadania 
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służące ochronie Środowiska tj. naprawa rowów odwadniających i przepustów, konserwacja 
rowów melioracyjnych, bieżące nasadzenia drzew i krzewów oraz wycinki – wydatkowano 
618 244,21 zł, 
w 2008r.: 
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie Środowiska 
i gospodarce wodnej tj. naprawa rowów odwadniających i przepustów, konserwacja rowów 
melioracyjnych, bieżące nasadzenia drzew i krzewów oraz wycinki – wydatkowano 17 092,44 zł, 
w 2009 r.: 
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie Środowiska 
i gospodarce wodnej tj. naprawa rowów odwadniających i przepustów, konserwacja rowów 
melioracyjnych, bieżące nasadzenia drzew i krzewów oraz wycinki – wydatkowano 20 648,14zł, 
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6. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY PRÓSZKÓW NA LATA 2009-2012 
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 

Naczelną zasadą przyjętą w przedmiotowym programie jest zasada zrównoważonego rozwoju 
w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału gminy (zasobów 
środowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi oraz wiedzy). 
Na podstawie raportu o stanie środowiska i źródłach jego przekształceń  
oraz zagrożeń przedstawiono poniżej propozycję działań programowych umożliwiających 
spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez koordynację działań w sferze gospodarczej, 
społecznej i środowiskowej. Daje to możliwość  planowania przyszłości gminy w perspektywie 
kilkunastu lat i umożliwia aktywizację społeczeństwa gminy, zwiększenie inicjatywy i wpływu 
społeczności na realizację działań rozwojowych. 
Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska powinny posłużyć do tworzenia 
warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności 
na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego 
poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie powinna spowodować zrównoważony 
rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów 
środowiska naturalnego na terenie gminy. 

6.1. Cele ekologiczne  

Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska, a także zakres przeobrażeń na terenie gminy  
wymusiła wyznaczenie celów średniookresowych i priorytetowych, a także przyjęcie zadań 
z zakresu wielu sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych 
zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w przyszłości do poprawy stanu środowiska na 
terenie gminy.  
Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych 
komponentów środowiska na terenie Gminy Prószków, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące 
akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska. 
Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie Gminy Prószków na lata 2009-2012 
z perspektywą 2013-2016 przeprowadzono przy zastosowaniu następujących kryteriów 
organizacyjnych i środowiskowych. 

6.1.1. Kryteria o charakterze organizacyjnym 

- wymiar zadania przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny), 
- konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych  
- zabezpieczenia środków na realizację lub możliwość uzyskania dodatkowych zewnętrznych 

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

gospodarczego gminy. 

6.1.2. Kryteria o charakterze środowiskowym 

- możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń środowiska i zdrowia 
ludzi,  

- zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających ze 
Strategii rozwoju województwa opolskiego, 

- zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w “Polityce Ekologicznej 
Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” i „Programie Ochrony 
Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku”, 

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

wymaganym przez prawo, 
- skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego 

osiągnięcia), 
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- wieloaspektowość efektów ekologicznych przedsięwzięcia (możliwość jednoczesnego 
osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska), 

- w odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium była zgodność proponowanych 
zadań z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki odpadami poprzez priorytetowe 
traktowanie tworzenia systemów, działań w zakresie zbiórki i transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów. 

6.1.3. Cele ekologiczne dla Gminy Prószków. 

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczono następujące cele dla Gminy Prószków 
z zakresu ochrony środowiska: 

- środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 
ekologicznego, 

- wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, 

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 
- zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 

 



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
DLA GMINY PRÓSZKÓW NA LATA 2009-2012 Z UWZGL ĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013-2016 

39 
 

7. KIERUNKI DZIAŁA Ń SYSTEMOWYCH 

7.1. Uwzgl ędnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

Stan wyjściowy 
 
Wszystkie działania człowieka są prowadzone w środowisku przyrodniczym, mają więc wpływ na 
jego stan obecny i przyszły. Oznacza to konieczność takiego gospodarowania, aby zachować 
środowisko w możliwie dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Tak więc kryteria zrównoważonego 
rozwoju powinny być uwzględnione we wszystkich dokumentach strategicznych sektorów 
gospodarczych. Dokumenty te, zgodnie z art. 46 ustawy z dn. 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powinny być poddawane tzw. 
strategicznym ocenom oddziaływania na środowisko w celu sprawdzenia, czy rozwiązania w nich 
zawarte nie przyniosą zagrożenia dla środowiska teraz i w przyszłości.2 
 
7.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych były z godne z obowi ązującym prawem 

7.2. Zarządzanie środowiskowe 

Stan wyjściowy: 
 
Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zapewniają włączenie środowiska i jego ochrony do 
celów strategicznych firmy i przypisanie zagadnień do kompetencji jej zarządu. Systemy te są 
dobrowolnym zobowiązaniem się organizacji w postaci przedsiębiorstwa, placówki sektora 
finansów, szkolnictwa, zdrowia, jednostki administracji publicznej i innej do podejmowania działań 
mających na celu zmniejszanie oddziaływań na środowisko, związanych z prowadzoną 
działalnością. Posiadanie przez daną firmę prawidłowo funkcjonującego SZŚ gwarantuje, iż firma 
ta działa zgodnie ze wszystkimi przepisami ochrony środowiska. 
W ostatnim pięcioleciu nastąpił dynamiczny rozwój systemów zarządzania środowiskowego. Blisko 
1 100 organizacji w Polsce posiada certyfikowane systemy zgodnie z normą PN - EN ISO 14001. 
Od 2002 r. prowadzone były intensywne przygotowania do stworzenia możliwości rejestracji 
polskich organizacji w systemie EMAS. Pierwszą krajową organizacją w tym systemie 
zarejestrowano we wrześniu 2005 r.  
Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) (ang. Eco-Management and Audit 
Scheme) to system zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć 
organizacje (przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, urzędy). Głównym założeniem systemu jest 
wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami 
i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej. 
Podstawowe zasady systemu określa rozporządzenie 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji we wspólnotowym systemie 
ekozarządzania i audytu (EMAS). Rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r. zaczęło obowiązywać 
w Polsce. 
System EMAS wykazuje duże podobieństwo do normy ISO 14001. Od roku 2001 treść normy ISO 
14001 została włączona do rozporządzenia EMAS, pozwalając na ograniczenie się do identyfikacji 
dodatkowych wymagań stawianych organizacjom w systemie EMAS. Wdrożenie systemu 
zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO 14001 można traktować jako 
krok w kierunku rejestracji w systemie EMAS 
 
 
 
 

                                                 
2 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 – Warszawa 2008 
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7.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

Upowszechnianie i wspieranie wdra żania systemów zarz ądzania środowiskowego 
 
Kierunki działań: 
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o stanie środowiska, 
udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska 

Gmina Prószków 

Współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi 
Gmina Prószków, 
Organizacje 
pozarządowe 

Prowadzenie w formie elektronicznej  publicznie dostępnych wykazów 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie oraz ich udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej 
(System informacji o środowisku OSINFO) 

Gmina Prószków 

Zachęcanie organizacji do wzięcia udziału w programach szkoleniowo-
informacyjnych dotyczących EMAS 

Gmina  Prószków 

  

7.3. Udział społecze ństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska 

Stan wyjściowy 
Rola edukacji ekologicznej w procesie realizacji polityki środowiskowej, a więc i obowiązków 
ekologicznych, jest szczególnie istotna. Problem niedostatków w zakresie ochrony środowiska jest 
widoczny nie tylko z punktu widzenia stosowanych przez przedsiębiorców technologii (a raczej ich 
niestosowania, braku polityki segregacji odpadów, braku odpowiedniej ilości odpowiednich 
jakościowo składowisk odpadów itp.), jak i wyrobienia w społeczeństwie, szacunku do otaczającej 
przyrody. Nie chodzi również tylko o edukację w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli proces 
nauczania, świadczony w ramach systemu oświaty, ale o kształtowanie świadomości ekologicznej 
w każdej dziedzinie życia, mającej jakikolwiek związek z ochroną środowiska.  

Na terenie Gminy Prószków prowadzone były następujące działania: 
- konkursy ekologiczne, 
- zakupy wydawnictw naukowych, 
- zakup pomocy naukowych dla szkół związanych z ekologią, 

 

7.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

Podnoszenie świadomo ści ekologicznej społecze ństwa, zgodnie z zasad ą: „my śl globalnie, 
działaj lokalnie” 

 
Kierunki działań: 
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

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

Gmina Prószków, 
organizacje 
pozarządowe 

Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o 
zasięgu ponadgminnym 

Gmina Prószków, 
organizacje 
pozarządowe 
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Współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji stanu 
środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony 

Gmina Prószków, 
organizacje 
pozarządowe 

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

Gmina Prószków, 
organizacje 
pozarządowe 

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

Gmina Prószków 

Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej 
Gmina Prószków, 
szkoły, organizacje 
pozarządowe 

Gimnazjum Publiczne – e-szkoła Gmina Prószków 

7.4. Odpowiedzialno ść za szkody w środowisku 

Stan wyjściowy 
W marcu 2007 roku Sejm uchwalił w ustawę o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, która 
określa zasady odpowiedzialności za zanieczyszczenia. Ustawa dostosowuje polskie prawo do 
dyrektywy unijnej z 2004 roku.  
Zasada zakładająca, że zanieczyszczający środowisko płaci, jest stosowana w Polsce już od lat. 
System opłat i kar za zanieczyszczenia i szkody w środowisku był wprowadzony w latach 80. 
Działał skutecznie, ale nie był rozwiązaniem kompatybilnym z jednolitą polityką w tym zakresie 
w Unii. Ustawa określa zasady odpowiedzialności za naprawę szkód w środowisku. Z powodu nie 
wywiązywania się sprawców z tego obowiązku, instytucje publiczne ponoszą straty w wysokości 
od 25 do 125 mln zł rocznie. Nowe prawo przewiduje, że osoby poszkodowane lub inne 
zainteresowane strony (np. organizacje ekologiczne) będą mogły zgłaszać zaistniałe szkody do 
organów ochrony środowiska. W przypadku, gdy nie będzie można rozpoznać sprawcy lub nie 
będzie można wobec niego rozpocząć egzekucji, naprawą szkody zajmie się wojewoda. Na nim 
ciąży również obowiązek podjęcia działań w przypadkach wystąpienia zagrożenia życia lub 
zdrowia ludzi albo pojawienia się nieodwracalnych szkód w środowisku. Jeśli zagrożenie zostanie 
wywołane przez organizmy genetycznie zmodyfikowane, organem odpowiedzialnym będzie 
minister środowiska. 
Ustawa Prawo ochrony środowiska rozróżnia dwa rodzaje odpowiedzialności związanej 
z występowaniem szkody w środowisku: 

- odpowiedzialność administracyjna związana z egzekwowaniem administracyjnych 
obowiązków ciążących na podmiotach korzystających ze środowiska, 

- odpowiedzialność cywilnoprawna pozostająca w gestii sądów powszechnych. 
Chociaż polskie podejście do kwestii odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku jest 
szersze od wspólnotowego, to w najbliższych latach polityką w tym zakresie kształtować będą 
przepisy UE zawarte w Dyrektywie 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za zapobieganie 
i naprawę szkód w środowisku. 
Do zadań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska należeć będzie prowadzenie rejestru 
zagrożeń i szkód w środowisku. 

7.4.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

Stworzenie systemu prewencyjnego, maj ącego na celu zapobieganie szkodom w 
środowisku i sygnalizacja mo żliwo ści wyst ąpienia szkody 

 
Kierunki działań: 
 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Stworzenie bazy danych o szkodach w środowisku i działaniach 
naprawczych 

Inspektorat Ochrony 
Środowiska  
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Prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody w 
środowisku dla pracowników administracji, sądownictwa oraz podmiotów 
gospodarczych 

Inspektorat Ochrony 
Środowiska, 
organizacje 
pozarządowe 

 
 

7.5. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 

Stan wyjściowy 
Miejscowy plan, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., jest 
podstawowym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego pozwalającym gminom na 
racjonalną gospodarkę terenami. Poza miejscowym planem w systemie planowania 
przestrzennego występują instrumenty pomocnicze w postaci decyzji lokalizacyjnych. Pomimo 
istnienia ustawy oraz ustaw określających kompetencje w tym zakresie samorządów wszystkich 
szczebli znaczna powierzchnia kraju nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. Taka sytuacja powoduje wydawanie wielu decyzji lokalizacyjnych 
i gospodarczych, podejmowanych bez uwzględnienia konieczności zachowania ładu 
przestrzennego i uporządkowanego rozwoju terenów mieszkaniowych, przemysłowych czy 
rekreacyjnych. 
 

7.5.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania prz estrzennego, które powinny by ć 
podstaw ą lokalizacji nowych inwestycji 

 
Kierunki działań: 
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności wynikających 
z opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko 

Gmina Prószków 

Wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóż kopalin przed 
zagospodarowaniem powierzchni uniemożliwiającym przyszłe 
wykorzystanie 

Gmina Prószków 

Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników 
monitoringu środowiska, w szczególności w zakresie powietrza, wód i 
hałasu 

Gmina Prószków 

 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko już 
na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska,  
Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

 



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
DLA GMINY PRÓSZKÓW NA LATA 2009-2012 Z UWZGL ĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013-2016 

43 
 

8. OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH  

8.1. Ochrona przyrody 

Stan wyjściowy – dominujące w gminie zbiorowiska roślinne 
 
Obszary przyrodniczo cenne  
 
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. 
 
Zespoły ro ślinne na terenie gminy Prószków  
 
Roślinność potencjalną obszaru Gminy Prószków, w zależności od warunków glebowych, stanowią 
różnego rodzaju zbiorowiska leśne. W dolinie Odry potencjalną roślinność stanowią niżowe łęgi 
jesionowo-wiązowe w strefie zalewów epizodycznych. Natomiast w dolnie Prószkowskiego Potoku 
i jego większych dopływów potencjalną roślinność stanowią łęgi jesionowo-olszowe. Na 
pozostałym obszarze powinny dominować grądy środkowoeuropejskie w odmianie śląsko-
wielkopolskiej, formie niżowej i serii ubogiej w części centralnej gminy oraz serii żyznej we 
wschodniej jej części. W południowej części gminy roślinność potencjalną stanowi 
środkowoeuropejski acydofilny las dębowy oraz miejscami na niewielkich powierzchniach 
kontynentalne bory mieszane.  
Dominującymi zbiorowiskami roślinnymi na terenie gminy są zbiorowiska segetalne oraz leśne.  
 
Obszary Chronionego Krajobrazu  
 
Obszary chronionego krajobrazu powołuje się w celu zachowania wyróżniających się krajobrazowo 
terenów o różnych typach ekosystemów. Zwyczajowo przyjęło się, że obszar chronionego 
krajobrazu obejmuje teren większy od parku krajobrazowego o krajobrazie charakterystycznym dla 
danego regionu. Działalność gospodarcza na takim obszarze nie ulega poważniejszym 
ograniczeniom, lecz powinna być prowadzona w sposób nienaruszający stanu względnej 
równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych chronionego terenu. Reżim prawny obszaru 
chronionego krajobrazu powinien z jednej strony zapewnić ochronę przed uciążliwościami 
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przemysłowymi, komunikacyjnymi, a z drugiej - wykorzystać te obszary dla celów agro- 
i ekoturystyki oraz produkcji zdrowej żywności.  
Południowo-zachodnia część Gminy Prószków położona jest w granicach obszaru chronionego 
krajobrazu pod nazwą Bory Niemodli ńskie (OCHK Bory Niemodli ńskie).  Ten zwarty kompleks 
leśny dochodzi w swej południowo-wschodniej granicy do miejscowości Nowa Kuźnia, Jaśkowice, 
Ligota Prószkowska i Prószków. OChK Bory Niemodlińskie został ustanowiony 31.07.1989 r., 
a podstawę prawną stanowi Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 17 lipca 1989 r. Nr 1, poz. 231. 
Przedmiotem ochrony są bory i bory mieszane z licznymi zbiorowiskami torfowiskowymi 
i kompleksami stawów rybnych.  
Ekosystemy leśne wykazują pewne zróżnicowanie, wynikające z panujących tu stosunków 
hydrologicznych chociaż dominują bory i bory mieszane. Występują w nich rzadkie i chronione 
rośliny naczyniowe, jak kilka gatunków storczykowatych (Orchidaceae), jak: 

- kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), 
- saprofityczny i bezzieleniowy gnieźnik leśny (Neotia nidus-avis), 
- barwinek pospolity (Vinca minor), 
- wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), 
- z liliowatych (Liliaceae) oryginalna lilia złotogłów (Lilium martagon). 

 
Bogata jest tu także herpetofauna (5 gatunków gadów i 3 gatunki płazów), a na uwagę zasługuje 
zwłaszcza występowanie rzadkiej ropuchy paskówki (Bufo calamita). 
 
Bory Niemodlińskie są ostoją coraz rzadszych w Polsce gatunków fauny: 

- bociana czarnego (Ciconia nigra), 
- cietrzewia (Tetrao tetrix), 
- kani czarnej i rdzawej (Milvus migrans, M. milvus), 
- trzmielojada (Pernis apivorus) i dzięcioła zielonosiwego (Picus canus), 

a także zagrożonych wymarciem gatunków: 
- sowy włochatej (Aegolius funereus) 
- puchacza (Bubo bubo). 

Gniazduje tu także wiele innych gatunków ptaków. Dobrze zachowane są siedliska potencjalne dla 
kilku cennych, lecz wymarłych już na tym terenie gatunków. Dotyczy to głównie żółwia błotnego 
(Emys orbicularis), bączka (Ixobrychus minutus) i ptaków drapieżnych jak: kobuza (Falco 
subbuteo), sokoła wędrownego (Falco peregrinus) i orlika krzykliwego (Aquila pomarina). 
 
Rezerwaty przyrody  
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, 
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska 
grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartością. 
Na terenie gminy znajdują się 3 rezerwaty przyrody (2 leśne i 1 wodny). Są to obszary powołane 
dla ochrony najcenniejszych, mało zmienionych ekosystemów ze stanowiskami rzadkich 
i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Są to: 

• Rezerwat cz ęściowy ,,Ja śkowice"  - rezerwat został utworzony w 1969 roku. Dla potrzeb 
naukowych i dydaktycznych objęto ochroną fragment lasu mieszanego z udziałem 
modrzewia sudeckiego Larix europaea var. sudetica oraz dębów: bezszypułkowego 
Quercus sessilis i szypulkowego Quercus robur. Rezerwat „Jaśkowice" wchodzi w skład 
nadleśnictwa Prószków i leśnictwa Smolnik, a zajmowany przez niego obszar to 5,92 ha, 
w tym na powierzchnię leśną przypada 5,89 ha. Pod względem regionalizacji fizyczno-
geograficznej wg J. Kondrackiego rezerwat leży w obrębie mezoregionu Równina 
Niemodlińska i wchodzi w skład dużego kompleksu leśnego - Borów Niemodlińskich. Teren 
rezerwatu jest lekko pofałdowany, a na jego obszarze brak jest jakichkolwiek cieków 
wodnych. Najbliższy - Prószkowski Potok, przepływa w odległości około 1 km na południe 
od niego. Lasy rezerwatu „Jaśkowice", pod względem fitosocjologicznym, nalezą do 
zespołu Pino-Quercetum - borów mieszanych sosnowo-dębowych. W ich składzie 
przeważa sosna zwyczajna i świerk pospolity, a domieszką jest dąb bezszypułkowy 
i szypułkowy oraz brzoza brodawkowata. Piętro podszytu tworzy głównie świerk pospolity 
i dąb bezszypułkowy. Runo jest dobrze rozwinięte i urozmaicone. Dominują w nim gatunki 
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takie jak: trzcinnik leśny, orlica pospolita, kłosówka miękka, szczawik zajęczy, perłówka 
zwisła. Występują tu także: możylinka trójnerwowa, borówka czernica, konwalijka 
dwulistna, rokiet pospolity, a rzadziej kosmatka owłosiona, poziomka pospolita, sałatnik 
leśny, siódmaczek leśny i fiolek leśny. 
Na terenie rezerwatu brak jest roślin chronionych, ale znajdują się tu dwa pomniki przyrody 
- 150-letnie modrzewie europejskie (obwód ok. 240 cm, wysokość ok. 40 m). Na uwagę 
zasługuje również piękny, 160-letni drzewostan sosnowy, traktowany jako drzewostan 
nasienny, a także siedem, proponowanych do ochrony, doborowych modrzewi. 
Rezerwat nie pełni funkcji ostoi zwierzyny. Sprawia to bliskość gruntów rolnych wsi 
Jaśkowice. Zwierzyna przechodzi tylko przez ten teren, a większość ptaków gości tu 
przelotnie. Mimo tego możemy tu spotkać: jelenie, sarny, dziki, lisy i zające, a także 
nornice, myszy i wiewiórki oraz z ptaków: dzięcioły i sikory. 
Rezerwat „Jaśkowice" jest atrakcyjnym i pięknym miejscem ze względu na walory 
krajobrazowe, chociaż nie posiada szczególnie cennych osobliwości przyrodniczych. 
Rzadko spotykane zgrupowanie wiekowych modrzewi, zróznicowany gatunkowo stary las 
mieszany o charakterze naturalnym i bliskość Opola czynią ten teren interesujący dla celów 
turystyczno-krajoznawczych. 

• Rezerwat cz ęściowy ,,Przysiecz"  - rezerwat został utworzony w 1958 roku. Dla potrzeb 
naukowych i dydaktycznych objęto ochroną fragment lasu w celu zachowania pozostałości 
modrzewia sudeckiego Larix decidua var.sudetica pochodzenia naturalnego. Rezerwat 
„Przysiecz" wchodzi w skład nadleśnictwa i obrębu Prószków, a zajmowany przez niego 
obszar to 3,10 ha. 
Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej wg J. Kondrackiego rezerwat leży 
w obrębie mezoregionu Równina Niemodlińska i wchodzi w skład dużego kompleksu 
leśnego - Borów Niemodlińskich. Teren rezerwatu jest płaski. 
Występuje tu wielogatunkowy i różnowiekowy las stanowiący zbiorowisko przejściowe 
pomiędzy kwaśną dąbrową Calamagrosti-quercetum petrae, a kontynentalnym borem 
mieszanym Querco roboris-Pinetum. Drzewostan składa się ze świerka, modrzewia i grabu 
z domieszką sosny i jodły, a w podszycie także z pojedynczych egzemplarzy lipy 
i jarzębiny. W runie znaleziono: poziomkę wyniosłą, siódmaczka leśnego, borówkę czarną, 
przytulię okrągłolistną, przytulię Schultesa, kosmatkę owłosioną i perłówkę zwisłą. 
Występują tu gatunki roślin prawnie chronionych: nieliczny buławnik wielkokwiatowy 
Cephalanthera alba, konwalia majowa Convallaria majalis, centuria pospolita Centaurium 
erythraea, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora oraz pomocnik baldaszkowy 
Chimaphila umbellata. Na terenie rezerwatu stwierdzono w sumie 122 gatunki roślin 
naczyniowych, 36 gatunków mchów, 14 gatunków wątrobowców i 15 gatunków śluzowców. 

• Rezerwat cz ęściowy Staw Nowoku źnicki  - Staw Nowokuźnicki to częściowy rezerwat 
florystyczny, o powierzchni 20 ha, utworzony w dniu 27 listopada 1957 r. (Monitor Polski nr 
7 poz. 591) w celu zachowania stanowisk rzadkich roślin wodnych, a przede wszystkim 
stanowiska kotewki orzecha wodnego Trapa natans L. oraz ochrony ptactwa. Według 
głównego przedmiotu ochrony zalicza się go do typu rezerwatów florystycznych i podtypu 
roślin zielnych i krzewinek, natomiast według głównego rodzaju środowiska - należy do 
typu wód śródlądowych i morskich, podtypu stawów rybnych.  
W jego granicach stwierdzono prawie 340 gatunków roślin naczyniowych, w tym 4 pod 
ochroną ścisłą i 4 częściowo chronione. Dotychczas stwierdzono tu również 20 zespołów 
roślinnych - od leśnych po ruderalne. Na podkreślenie zasługuje fakt, że mimo 
antropogenicznej genezy stawu na jego zachodnim brzegu wykształcił się strefowy układ 
roślinności zbliżony do układów towarzyszących naturalnym zbiornikom wodnym. 
Na terenie rezerwatu stwierdzono 47 gatunków ptaków lęgowych oraz 15 z nim 
związanych, z których do bardzo nielicznych i rzadkich na Śląsku zalicza się zielonkę, 
kobuza i derkacza, a dalszych 11 zaliczanych jest do nielicznych (Hebda 2000). Na 
obszarze rezerwatu oprócz ptaków dobrze rozpoznane są pijawki - 12 gatunków 
stwierdzono tu w latach 80. oraz należące do skorupiaków Crustaceae wioślarki Cladocera 
- 44 gatunki i widłonogi Copepoda - 26 gatunkow. Dość skąpa jest wiedza na temat 
ichtiofauny rezerwatu — do najczęściej spotykanych tu ryb należy: karp Cyprinus carpio, 
plot Rutilus rutilus, lin Tinca tinca, okoń Perca fluviatilis oraz powodujący szkody 
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w rybostanie, obcy dla naszej ichtiofauny sumik amerykański Ictalurus nebulosus. 
Rezerwat jest ważnym w lokalnej skali, miejscem rozrodu płazów. Gromadę tę reprezentuje 
5 gatunków, są to żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba 
jeziorkowa Rana lessonae, żaba wodna Rana esculenta oraz jedyny przedstawiciel 
ropuchowatych — ropucha szara Bufo bufo. Nieliczne gatunki gadów Reptilia występujące 
na tym terenie to jaszczurka zwinka Lacerta agilis - spotykana na pograniczu lasu i pól 
uprawnych, jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara, związana z bardziej wilgotnymi 
biotopami oraz zaskroniec Natrix natrix. Chronione gatunki ssaków w faunie rezerwatu 
reprezentują: wydra Lutra lutra, której rewir znajduje się na całym obszarze rezerwatu, oraz 
nietoperze Chiroptera, których liczne osobniki polują nad wodami stawu. 

 
Pomniki przyrody  
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska, 
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, 
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (Ustawa o ochronie przyrody z dn. 25 sierpnia 2009r., 
Dz. U. 2009 r., Nr 151, poz. 1220 – tekst jednolity). 
Na terenie Gminy Prószków znajdują się obecnie następujące pomniki przyrody wpisane do 
Rejestru Form Ochrony Przyrody Województwa Opolskiego prowadzonego przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu (stan 01.2010 r.): 
 
Tabela 13. Pomniki przyrody na terenie Gminy Prószków.    

Lp Nr rejestru 
wojewódzkiego  Obiekt Obręb Podstawa prawna 

Pomniki utworzone Rozporz ądzeniem Wojewody Opolskiego 

1. 132 
pojedynczy okaz z gatunku modrzew 

europejski (Larix decidua) 
Przysiecz 

2. 198 
grupa drzew z gatunku modrzew europejski 

(Larix decidua) - 2 szt. 
Jaśkowice 

3. 268 
pojedynczy okaz z gatunku buk zwyczajny 

(Fagus sylvatica) 
Prószków 

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

poz. 2231 

Pomniki utworzone Uchwał ą Rady Miejskiej w Prószkowie 

4. - 
grupa 314 drzew z gatunku dąb czerwony 

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

Ligota 
Prószkowska 

Uchwała nr XXIX/229/2005 
Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 15 lutego 2005 r.  
oraz 

Uchwała nr XLI/360/2010 
Rady Miejskiej w Prószkowie 

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

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych na terenie Gminy Prószków wynosi 6 060,0 ha (wg. 
www.stat.gov.pl stan na rok 2009) co stanowi ok. 50,06 % powierzchni gminy, jest to wartość 
większa od średniej wartości dla powiatów województwa opolskiego wynoszącej 24,5 %. Udział 
powierzchni obszarów chronionych w poszczególnych gminach Powiatu Opolskiego przedstawia 
tabela poniżej (wg. www.stat.gov.pl stan na rok 2009): 
 
Tabela 14. Udział powierzchni obszarów chronionych w gminach Powiatu Opolskiego. 

Lp.  Gmina Udział powierzchni obszarów 
chronionych w powierzchni gminy [%] 

1. Tułowice 99,9 
2. Murów 86,0 
3. Ozimek 84,6 
4. Turawa 79,8 
5. Popielów 63,1 
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6. Niemodlin 62,7 
7. Prószków 50,1 
8. Chrząstowice 48,3 
9. Dąbrowa 31,0 
10. Łubniany 28,4 
11. Komprachcice 21,6 
12. Dobrzeń Wielki 6,3 
13. Tarnów Opolski 2,7 
Źródło: www.stat.gov.pl 2009 
 
W północnej części Prószkowa na niewielkim wzniesieniu znajduje się Park arboretum. Popularnie 
zwany jest Pomologią. To równocześnie nazwa dzielnicy miasta pochodząca z czasów, gdy 
założono tam Królewski Instytut Pomologiczny.  
Obecnie park w Pomologii zajmuje ok. 15 ha . Do powierzchni parku należy jeszcze dodać dwa 
pasy osłonowe zieleni. Jeden szerokości 20 - 30 m, ciągnie się od krańca zachodniego parku aż 
do Prószkowa. Drugi, szerokości ok. 15 m, od strony północno-zachodniej wiedzie do obrzeży wsi 
Złotniki. W parku rozmieszczone są zabytkowe budynki dawnego instytutu pomologicznego, 
budynki przemysłowe, nieliczne budynki mieszkalne oraz dwie szklarnie. W jednej założono 
kolekcję sukulentów i roślin pochodzących z krajów tropikalnych.  
Pod założenie całego obiektu wybrano teren odległy o ok. 1,5 km od centrum Prószkowa. 
Zabudowania i park rozciągają się na terenie lekko pagórkowatym o skłonie ku południu. 
Sadzone tu drzewa oraz krzewy pochodziły z wielu szkółek europejskich i należą do roślin 
z różnych stref klimatycznych. Celem uzyskania szybkiego efektu stosowano sadzenie dużych, 
wieloletnich roślin. W okresie zimowym wysadzano takie rośliny z zamrożonymi bryłami 
korzeniowymi. Naturalne nasadzenia roślin sprawiły, że prószkowski park przybrał charakter parku 
angielskiego.  
Ojczyzną posadzonych tu roślin są prawie wszystkie środowiska, regiony, strefy klimatyczne i lądy 
naszego globu. Rosną w Prószkowie drzewa i krzewy z całej Europy, z Bliskiego Wschodu, Chin, 
Japonii, Syberii, Kaukazu, obu Ameryk, Afryki. 
Najcenniejsze rośliny w parku to: miłorząb dwuklapowy, cis japoński, cypryśnik błotny, 
metasekwoja chińska, sosna rumelijska, żywotnik japoński, dąb omszony i czarny, glediczia 
trójcierniowa, kasztan jadalny, magnolia drzewiasta, orzech szary, śniegowiec wirginijski, 
kasztanowiec plamisty, klon włoski, orzeszniki. Źródła podają, że znajduje się tam 177 rodzajów, 
w tym ok. 900 gatunków roślin parkowych liściastych, roślin iglastych 30 rodzajów, w tym ponad 
110 gatunków. Liczba odmian w obrębie wymienionych gatunków iglastych i liściastych sięgała 
w 1895 roku kilka tysięcy". Warto zaznaczyć, że wśród roślin liściastych najwięcej gatunków 
reprezentowały rodzaje: dąb (Quercus) - 46, tawuła (Spiraea) - 42, klon (Acer) - 25, zaś najwięcej 
gatunków wśród roślin iglastych: sosna (Pinus) - 23, jodła (Abies) - 19, świerk (Picea) - 17. 
Najcenniejsze i najrzadsze gatunki, które występują w ilości 2 - 3 sztuk, sadzone były zwykle 
pojedynczo w dwóch różnych miejscach w parku. Robiono tak, aby w przypadku wypadnięcia 
w jednym miejscu, rośliny miały szansę przetrwania na drugim stanowisku. 
W parku występuje również wiele gatunków roślin zielnych: epimedium alpejskie, rannik zimowy, 
zawilec gajowy, lilia złotogłów, przylaszczka pospolita, pierwiosnek lekarski i wyniosły, marzanka 
wonna, śnieżyca wiosenna, śnieżyczka przebiśnieg, ciemierniki, lepiężnik różowy, bodziszek, 
kokoryczki, macierzanka, dzwonki, kosaciec żółty. W parku można spotkać wiele gatunków ptaków 
lęgowych oraz pojawiających się w czasie wędrówek wiosennych i jesienno-zimowych. Są wśród 
nich: dzięcioł zielony, dzięcioł duży, puszczyk, słowik, sójka, czajka, bażant, jerzyk, czyżyk, zięba, 
drozd. Park prószkowski zaliczony jest do obiektów chronionych. 
 
Obszary NATURA 2000  
Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, czy innych) wprowadzana w naszym kraju od czasu 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze 
dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy 
charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości 
przyrodniczych Europy. 
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Na terenie gminy  nie zostały powołane obszary Natura 2000, teren gminy nie zawiera również  
proponowanych obszarów do sieci Natura 2000.  
 
Fauna 
Pod względem różnorodności biologicznej fauny Gmina Prószków należy do gmin stosunkowo 
bogatych. Zróżnicowanie warunków siedliskowych sprawia, ze występuje tu dosyć dużo taksonów 
o różnorodnych wymaganiach względem środowiska przyrodniczego. Poniżej zaprezentowano 
przegląd wybranych gatunków zwierząt, stwierdzonych na terenie gminy. Ujęto tu szczególnie 
gatunki chronione, rzadkie i zagrożone, stanowiące o walorach faunistycznych analizowanego 
obszaru. Wyznaczając nagromadzenia stanowisk takich gatunków można określić tereny o 
szczególnym znaczeniu dla zachowania wartości przyrodniczych rozpatrywanego obszaru.  
Świat bezkręgowców na terenie reprezentowany jest przez: 

- Pijawkę lekarską – stanowisko tej ginącej w skali kraju pijawki znajduje się Rezerwacie 
Staw Nowokuźnicki; 

- Tygrzyka paskowanego – na terenie gminy występuje dosyć często w dolinie 
Prószkowskiego Potoku; 

- Ślimaka winniczka – spotykany na całym obszarze gminy; 
- Modraszka nausitous – jedyne jego stanowisko znajduje się na łąkach na południowy-

zachód od Prószkowskiego Potoku. 
 
Z uwagi na dobre warunki hydrologiczne, tj. przepływający południkowo Prószkowski Potok i dużą 
ilość zbiorników wodnych, teren gminy stanowi atrakcyjne miejsce do rozrodu płazów. Prószkowski 
Potok sprzyja naturalnemu przemieszczaniu się gatunków, dla których miejsca rozrodu stanowią 
liczne stawy zlokalizowane w jego dolinie. W tych sztucznych zbiornikach wodnych oraz 
starorzeczach Odry we wschodniej części gminy najczęściej obserwuje się miejsca rozrodu żab 
z grupy zielonych, żab trawnych i ropuch szarych. Zdecydowanie rzadziej spotyka się ropuchy 
zielone, występujące głównie w pobliżu zabudowań, na ziemiach lekkich. Najrzadziej obserwuje 
się rzekotkę drzewną, której występowanie na tym terenie ograniczone jest do kilku stanowisk. 
Generalnie stwierdzić należy, że pośród zdominowanego przez rolniczy krajobraz terenu 
opracowania, zbiorniki wód stojących (Staw Nowokuźnicki, staw w Ligocie Prószkowskiej, 
Prószkowie, stawy między Przysieczą a Ligotą Prószkowska, starorzecza Odry) stanowią ważne 
w skali lokalnej miejsca rozrodu dla tej grupy zwierząt. Na terenie gminy stwierdzono 
występowanie 8 gatunków płazów: 

- traszka zwyczajna Triturus vulgaris,  
- ropucha szara Bufo bufo, 
- ropucha zielona B. viridis, 
- rzekotka drzewna Hyla arboreta,  
- żaba wodna Rana esculenta, 
- żaba jeziorkowa R. lessonae, 
- żaba trawna R. temporaria, 
- żaba moczarowa R. arvalis 

 
Na terenie Gminy Prószków stwierdzono występowanie obecnie 5 gatunków gadów. W latach 
powojennych w rezerwacie Staw Nowokuźnicki występował ponadto żółw błotny Emys orbicularis, 
który jednak od kilkudziesięciu lat na tym terenie już nie występuje. 

- jaszczurka zwinka Lacerta agilis, 
- jaszczurka zyworodna Lacerta vivipara,  
- padalec Anguis fragilis, 
- zaskroniec Natrix natrix, 
- żmija zygzakowata Vipera Berus. 

 
Na terenie Gminy Prószków wykazano obecność 121 gatunków ptaków chronionych, w tym 
rzadkich jak kobuz (Falco subbuteo), bączek (Ixobrychus minutus), kani czarnej  (Milvus  migrans),  
kani  rudej  (Milvus  milvus),  bociana  czarnego  (Ciconia  nigra)  i sowy  uszatej  (Asio  otus).  
Wykazano  łącznie  obecność  66  gatunków  rzadkich  na  Śląsku ptaków  lęgowych  –  w  różnym  
stopniu  zagrożonych.  Na  obszarach  podmokłych  występują ponadto rzadkie w Polsce gatunki 
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jak cyranka (Anas querquedula), zielonka (Porzana parva),  bekas  krzyk  (Gallinago  gallinago)  
oraz  krwawodziób  (Tringa  totanus). 
Na  obszarze  gminy Prószków  wykazano  ponadto  obecność  trzech  chronionych  gatunków  ryb 
oraz 11 chronionych gatunków ssaków. 
Do najważniejszych ostoi fauny  na  terenie  gminy  należą:  rezerwat  „Staw  Nowokuźnicki”,  
stawy  rybne  na  zachód  od Winowa  wraz  z  przylegającymi  podmokłymi  łąkami  (ważne  
miejsce  rozrodu  płazów), poligon  wojskowy  na  zachód  od  Winowa  wraz  z  suchymi  łąkami  
i wydmami  (miejsce gniazdowania rzadkich gatunków ptaków jak kląskawka, białorzytka 
i dziwonia), odstojniki pod Prószkowem (z miejscem lęgowym krwawodzioba i błotniaka 
stawowego), podmokłe łąki i turzycowiska pomiędzy Oborą a rezerwatem „Staw Nowokuźnicki” 
(miejsce gniazdowania derkacza  i  bekasa),  staw  w  Ligocie  Prószkowskiej  (z  gniazdującym  
łabędziem  niemym  i kaczką  czernicą),  park  w  Pomologii  (z  rzadką,  gniazdującą  muchołówką  
białoszyją),  Bory Niemodlińskie  i  dolina  rzeki  Odry.  Dwie  ostatnie,  najważniejsze  w  gminie  
ostoje  skupiają większość gatunków ptactwa leśnego i wodnego.   
 
Flora  
Na obszarze Gminy Prószków stwierdzono występowanie chronionych i rzadkich gatunków roślin. 
Część z nich znalazła się na „Czerwonej liście roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce" 
(Zarzycki, Szeląg 2006) — (skrót PL), oraz wojewódzkiej „Czerwonej liście roślin zagrożonych 
w województwie opolskim" (Nowak i in. 2003) — (skrót O). Na liście krajowej rośliny podzielono 
w zależności od stopnia zagrożenia na 5 kategorii: Ex - wymarłe i prawdopodobnie wymarłe, RE — 
wymarły w regionie, E - wymierające, V - narażone na wymarcie, R - rzadkie oraz I – 
o nieokreślonym zagrożeniu. Natomiast na liście wojewódzkiej stopnie zagrożenia gatunków 
podano w postaci nowych symboli literowych, wyróżniając w ten sposób 7 kategorii zagrożenia: EX 
- wymarły, EW - wymarły w wolnej przyrodzie, CR - krytycznie zagrożony, EN -zagrożony, VU - 
narażony, LC - niższego ryzyka, NT — bliski zagrożeniu. 
Na terenie gminy Prószków stwierdzono występowanie 17 gatunków roślin prawnie chronionych. 
Są to: 
Chronione ściśle: 
1. Centuria nadobna Centaurium pulchellum (O-EN), 
2. Kotewka orzech wodny Trapa natans (PL-E, O-VU), 
3. Kruszczyk błotny Epipactispalustris (PL-V, O-VU), 
4. Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine (O-LC), 
5. Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis (O-NT), 
6. Pływacz zachodni Utricularia australis (PL-V, O-CR), 
7. Pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris, 
8. Salwinia pływająca Salvinia natans (PL-V, O-VU), 
9. Włosienicznik rzeczny Batrachiumfluitans (O-NT), 
10. Włosienicznik wodny Batrachium aquatile. 
 
Chronione częściowo: 
11. Bluszcz pospolity Hedera helix, 
12. Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata (O-VU), 
13. Grążel żółty Nuphar lutea (O-LC), 
14. Grzybienie białe Nymphaea alba (O-NT), 
15. Kalina koralowa Viburnum opulus, 
16. Konwalia majowa Convallaria majalis, 
17. Kruszyna zwyczajna Frangula alnus. 
 
W Gminie Prószków występuje również wiele gatunków rzadkich i ginących zarówno w skali 
województwa, jak i regionu. Najciekawsze z nich to: 
1. Czermień błotna Calla palustris (O-LC), 
2. Jaskier wielki Ranunculus lingua (PL-V, O-VU), 
3. Łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus (O-VU), 
4. Okrężnica bagienna Hottonia pal ustris (O-NT), 
5. Przęstka pospolita Hippuris vulgaris (O-EN), 
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6. Rzęśl hakowata - Callitriche hamulata (O-VU), 
7. Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre (O-NT), 
8. Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre (O-NT), 
9. Tojeść bukietowa Lysimachia thyrsijlora (O-LC), 
10. Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa (O-VU), 
11. Wilżyna ciernista Ononis spinosa (O-VU), 
12. Czosnek kątowy Allium angulosum (PL-V, O-VU). 

8.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

 
Zachowanie bogatej ró żnorodno ści biologicznej  

 
Kierunki działań: 
 
Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych: 
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących 
kompleksach leśnych 

Gmina Prószków, 
Nadleśnictwo 

Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej Nadleśnictwo, Gmina 
Prószków 

Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem 
użytkowania 

Nadleśnictwo, Gmina 
Prószków 

 
Ochrona fauny i flory: 
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Zachowanie istniejących zbiorników wodnych 
Gmina Prószków, 
organizacje 
pozarządowe,  

Stały nadzór nad rozwojem uciążliwego przemysłu Gmina Prószków, 
Powiat 

Ochrona zwierząt Gmina Prószków 
 
Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego: 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni 
Gmina Prószków, 
Organizacje 
pozarządowe,  

Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach 
interesujących przyrodniczo 

Gmina Prószków, 
Powiat organizacje 
pozarządowe, 
Nadleśnictwo 

Zachowanie istniejącej zieleni urządzonej  Gmina Prószków 
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i 
parków 

Gmina Prószków 

Ochrona krajobrazu Gmina Prószków 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół OKIS Gmina Prószków 
Ochrona zabytków Gmina Prószków 
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8.2. Ochrona i zrównowa żony rozwój lasów 

Stan wyjściowy – lasy: 
 
Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego posiadają funkcje 
produkcyjne, społeczne, a przede wszystkim rekreacyjne. W gminie lasy wraz z gruntami 
zadrzewionymi i zakrzewionymi zajmują ok. 35 % powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości gminy 
kształtuje się na poziomie 32,8%, co oznacza, że jest on wyższy od przeciętnej lesistości 
województwa (25,5%) i kraju (27,5%).  
 
Lasy w gminie to część Borów Niemodlińskich. Wchodzą one w skład Lasów Państwowych 
Nadleśnictwa Prószków (obręb Prószków). Tylko 14 ha lasu w gminie należy do właścicieli 
indywidualnych. Drzewostany lasów państwowych to zwarty kompleks, gdzie zachowały się 
fragmenty naturalnych zbiorowisk leśnych charakterystycznych dla dawnej Puszczy 
Niemodlińskiej. 
Zbiorowiska leśne występują tu przede wszystkim w południowej i południowozachodniej części 
gminy. Są to najczęściej bory sosnowe oraz rzadziej lasy liściaste, głównie dębowy oraz lasy 
grądowe i łęgowe. Lasy o charakterze borów sosnowych i borów mieszanych zajmują na terenie 
Gminy Prószków największą powierzchnię. W wielu miejscach, zwłaszcza w oddziałach leśnych ze 
starszym drzewostanem występują dobrze wykształcone suboceaniczne bory swieże Leucobryo-
Pinetum z licznymi gatunkami borowymi w runie oraz już na znacznie mniejszych powierzchniach 
kontynentalne bory mieszane Querco roboris-Pinetum. Często jednak spotykane są tu zbiorowiska 
wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach grądowych, które mają niewielką wartość 
przyrodniczą. W bardzo ubogim pod względem florystycznym runie tych lasów dominują różne 
gatunki jeżyn Rubus sp. oraz trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, szczególnie bujnie 
rozwijające się w partiach nadmiernie prześwietlonych. 
Zbiorowiska lasów liściastych należą tu do dobrze wykształconych pod względem 
fitosocjologicznym. Wyróżniono trzy zespoły:  

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

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

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

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

- uszkodzone na skutek działalności przemysłu (100% pow.), 
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- wodochronne (80% pow.), 
- cenne pod względem przyrodniczym (proj. rezerwat - 2,2% pow.), 
- stanowiące ostoje bociana czarnego (2,4% pow.), 
- drzewostany nasienne (wyłączone z użytkowania rębnego - 0,3% pow.), 
- do 10 km od granicy administracyjnej miasta Opola (42% pow.) 

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

8.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

 
Racjonalne u żytkowanie zasobów le śnych przez kształtowanie ich wła ściwej struktury  

gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biolo gicznego 
 
Kierunki działań: 
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie  
i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach będących 
własnością gminy 

Gmina Prószków 

Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu 
podnoszenia świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej 

Gmina Prószków, 
Nadleśnictwo 

 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami 
rodzimymi 

Nadleśnictwo, 
Właściciele gruntów 

Aktualizacja granicy polno-leśnej w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

Wojewoda, Marszałek, 
Powiat, , Nadleśnictwo 

Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi Nadleśnictwo 
Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego 
uwzględnienia gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy 
rolno-leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego 

Nadleśnictwo, Gmina 
Prószków 
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Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i 
terenów zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi 

Nadleśnictwo, 
właściciele gruntów 

Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych Nadleśnictwo 
Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów Nadleśnictwo 
Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego Nadleśnictwo 
Zachowanie istniejących kompleksów leśnych Nadleśnictwo 
Prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem 
pozaprodukcyjnych funkcji lasu 

Nadleśnictwo 

Ochrona gleb leśnych Nadleśnictwo 
Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom 
niepożądanym (pożary, choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska 
śmieci) 

Nadleśnictwo 

 

8.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 

Stan wyjściowy 
 
W ramach tego zagadnienia pod uwagę należy wziąć przede wszystkim zmniejszenie 
materiałochłonności, odpadowości, wodochłonności i energochłonności produkcji przemysłowej.  
 
Jest to podejście korzystne zarówno ze względów ochrony zasobów środowiska, jak też ekonomii 
prowadzonych procesów technologicznych w poszczególnych zakładach. Oprócz minimalizacji 
oddziaływania na środowisko, poprzez pobór wody, surowców naturalnych i energii, wytwórcy 
z sektora gospodarczego mają szansę ponosić niższe opłaty za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska oraz redukować koszty energii i surowców stosowanych w produkcji. 
Z uwagi na wprowadzanie nowych technologii oraz uwarunkowania ekonomiczne większość 
przedsiębiorstw, instytucji oraz spółdzielni realizuje zadania w celu osiągnięcia zrównoważonego 
wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii m.in. poprzez: 

- wymianę starych odcinków sieci wodociągowej z zastosowaniem nowych technologii oraz 
stosowanie doszczelniaczy przy usuwaniu awarii, 

- stosowanie w miarę możliwości zamkniętych układów obiegu wody,  
- odpady przemysłowe są gromadzone, przechowywane i przekazywane jednostkom do tego 

celu upoważnionym (zgodnie z posiadanymi decyzjami),  
- sukcesywnie wymienia się tradycyjne sieci ciepłownicze na preizolowane oraz 

modernizuje węzły cieplne, 
- przeprowadza termomodernizacje budynków,  
- dokonuje wymiany pieców węglowych na piece bardziej ekonomiczne i ekologiczne 
- zarządy spółdzielni, zarządcy budynków sukcesywnie wprowadzają w każdym budynku 

liczniki dostarczanej energii cieplnej na potrzeby CO oraz liczniki na ciepłą i zimną wodę. 

 

8.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzc hniowych i podziemnych w taki 
sposób, aby uchroni ć gospodark ę od deficytów wody 

 
Kierunki działań: 
 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w 
przedsiębiorstwach 

Powiat, Podmioty 
gospodarcze 

Promowanie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska 
naturalnego 

Podmioty gospodarcze 
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Promowanie wprowadzania systemów recyklingu umożliwiających 
wielokrotne użytkowanie materiałów 

Podmioty gospodarcze 
trudniące się 
segregacją odpadów 

 

8.4. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona prze d powodzi ą 

Stan wyjściowy 
 
Zmienność sezonowa i przestrzenna zasobów wodnych, zagrożenia dla działalności człowieka 
wynikające z cyklicznie występujących ekstremalnych zjawisk przyrodniczych – powodzi i susz są 
przyczyną podejmowania wielu działań dla ograniczenia negatywnych skutków tych zjawisk. Coraz 
częstsze zastosowanie znajduje mała retencja. Podstawowymi elementami małej retencji są 
wszelkiego typu niewielkie zbiorniki wodne. Poprawiają one bilans wodny i mogą polepszać stan 
czystości wód powierzchniowych.  
Intensyfikacja rozwoju małej retencji nastąpiła 21 grudnia 1995 roku, wówczas podpisano 
porozumienie pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej a Ministrem Ochrony 
Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, dotyczące współpracy w dziedzinie rozwoju małej 
retencji. Obligowało ono środowiska odpowiedzialne za gospodarkę wodną na terenach 
poszczególnych województw do tworzenia wojewódzkich programów małej retencji, 
uwzględniających odbudowę, modernizację i budowę urządzeń magazynujących wodę do 
pojemności całkowitej 5 mln m3 oraz innych urządzeń i systemów retencjonujących wodę. Kolejne 
porozumienie w sprawie współpracy na rzecz zwiększenia rozwoju małej retencji wodnej oraz 
upowszechniania i wprowadzania proekologicznych metod retencjonowania wody podpisano 11 
kwietnia 2002 roku pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju, Ministrem Środowiska, Prezesem 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Na terenie województwa opolskiego znajduje się sześć małych zbiorników zaporowych stale 
piętrzących wodę i jeden zbiornik suchy. Są to zbiorniki: Brzózki na rzece Pratwa w gminie 
Byczyna, Dobrodzień na Potoku Myślinka w gminie Dobrodzień, Michalice na rzece Widawa 
w gminie Namysłów, Młyny II na rzece Julianpolka w gminie Rudniki, Nowaki na rzece Korzkiew 
w gminie Pakosławice, Psurów na rzece Prosna w gminie Radłów i Jarnołtówek na rzece Złoty 
Potok (zbiornik suchy) w gminie Głuchołazy.  
Oprócz Michalic, wszystkie zbiorniki znajdują się w administracji Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Zbiornik Michalice pozostaje w administracji gminy 
Namysłów. Zbiorniki spełniają wiele funkcji, z których najważniejszymi są: rolnicza (Jarnołtówek, 
Michalice, Młyny II, Nowaki, Psurów) i rekreacyjna (Brzózki, Michalice, Młyny II, Psurów). Po 
powodzi w 1997 roku, która dotknęła także województwo opolskie, okazało się, że ich rola jest 
duża także w ochronie przeciwpowodziowej (Jarnołtówek, Michalice, Nowaki). Zbiorniki są 
wykorzystywane również do hodowli ryb (Brzózki, Dobrodzień, Psurów) i celów energetycznych 
(Michalice).  
 
W województwie opolskim pod koniec lat osiemdziesiątych opracowano Program ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej na lata 1988-2010. W programie zwrócono uwagę na potrzebę 
budowy zbiorników małej retencji, głównie na potrzeby rolnictwa. Pierwotnie zaplanowano budowę 
29 zbiorników, jednak ze względów ekonomicznych ich liczbę, w 1996 roku, zmniejszono do 13. 
W 2001 roku wykonano aktualizację Programu budowy zbiorników małej retencji w województwie 
opolskim... (2002), z której wynika potrzeba budowy 30 zbiorników małej retencji. 
Niewątpliwie dużą rolę w ochronie przed powodzią na terenie województwa opolskiego może 
spełnić mała retencja wodna, zwłaszcza zbiorniki wodne. Dużym utrudnieniem przy użytkowaniu 
zbiorników małej retencji jest to, że obiekty te nie mają zagwarantowanej stałej eksploatacji przez 
fachowe służby potrafiące właściwie operować ruchomymi urządzeniami upustowymi. Natomiast 
skuteczność oddziaływania małych zbiorników wodnych przy automatycznej metodzie 
gospodarowania rezerwą przeciwpowodziową potwierdzona jest w wielu opracowaniach. Mała 
retencja wodna może ograniczyć zagrożenia powodziowe w dolinach małych rzek. 
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W gospodarce wodnej zakłada się w szczególności m.in.: 
- tworzenie dodatkowych zbiorników retencyjnych oraz odbudowę i modernizację 

istniejących w celu poprawy warunków hydrologicznych na terenie gmin, 
- ograniczanie spływu zanieczyszczeń do cieków wód powierzchniowych, 
- likwidację lokalnych źródeł zanieczyszczeń wód, 
- ochronę ujęć wody oraz stref źródliskowych cieków wodnych przed zanieczyszczeniem 

i wyznaczenie strefy ochrony pośredniej dla ujęć, które jej nie posiadają. 
 
Administracją cieków podstawowych na terenie Gminy Prószków zajmuje się Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Urząd Miasta w Prószkowie oraz Gminna Spółka Wodna. 
Urząd Miasta Prószków wraz z Gminną Spółką Wodną współdziałają z WZMiUW w zakresie 
ustalania potrzeb co do konserwacji tych cieków i ustalają pilne potrzeby napraw i modernizacji. 
 
Specjaliści gospodarki wodnej od lat zgłaszali postulaty kompleksowego rozwiązania spraw 
odrzańskich, ale dopiero po powodzi z 1997 roku powołany został Pełnomocnik rządu ds. 
usuwania skutków powodzi i w krótkim czasie opracowano „Program dla Odry - 2006". Celem 
„Programu dla Odry - 2006” jest zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza 
Odry, uwzględniającej potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego, sporządzania 
prewencyjnych planów zagospodarowania przestrzennego, ochrony czystości wody, środowiska 
przyrodniczego i kulturowego, transportowe, ogólno - gospodarcze oraz konsumpcyjne, czyli 
modernizacja Odrzańskiego Systemu Wodnego oraz zrównoważony rozwój społeczny 
i gospodarczy obszaru Nadodrza, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i realistycznie 
ocenianych możliwości finansowania przedsięwzięć. Zasady ekorozwoju są formułowane 
i respektowane we wszystkich komponentach Programu, zarówno na etapie planowania jak 
i realizacji. „Program dla Odry - 2006” określa średniookresową strategię modernizacji 
Odrzańskiego Systemu Wodnego. 
Program dla Odry - 2006 proponuje wizje Odry i Nadodrza jako nowocześnie zagospodarowanego 
korytarza ekologicznego tej części Europy wytyczając, zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, konkretne zadania w zakresie: 

- zwiększenia retencji wód w powiązaniu z ochroną przeciwpowodziową (poldery oraz 
zbiorniki), 

- modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej w ramach 
tzw. komponentu B pożyczki Banku Światowego – system monitorowania i ostrzegania, 

- ochrony czystości wody w ramach programu Komisji Ochrony Wód Odry przed 
Zanieczyszczeniem, 

- utrzymania i stopniowego rozwoju żeglugi śródlądowej, 
- wykorzystania siły wód do produkcji odnawialnej energii, 
- zachowania i renaturyzowania ekosystemów rzek i ich dolin, 
- zwrócenia się miast i gmin nadodrzańskich frontem ku rzece. 

 
Program dla Odry – 2006 łączy zatem globalną wizję rozwoju z potrzebami środowisk lokalnych. 
Jego strategia zakłada ścisłą współpracę z gminami, powiatami i województwami samorządowymi. 
„Program dla Odry - 2006” zakłada: 

- ochronę przed powodzią dużych skupisk ludności, 
- zwiększenie retencji zbiornikowej w dorzeczu Odry o około 250 mln m3 i retencji polderowej 

o 100 mln m3, 
- zbudowanie nowoczesnego systemu monitorowania sytuacji hydrologicznej w zlewni górnej 

i środkowej Odry i sprawnego systemu ostrzegania przed zagrożeniem powodziowym, 
- rekonstrukcje zniszczeń powodziowych połączoną z modernizacją, 
- odbudowę i modernizację systemu obwałowań, w tym m.in. do parametrów wałów klasy II 

dla Koźla i Kędzierzyna. 
 
Dla osiągnięcia tych celów konieczne jest dokonanie następujących przedsięwzięć: 

- naprawa i modernizacja zniszczonych przez powódź obiektów hydrotechnicznych, 
- planowanie i realizacja osłony przeciwpowodziowej na terenie zlewni przez Ośrodek 

Koordynacyjno - Informacyjny utworzony we Wrocławiu (oprogramowania do modelowania 
i przewidywania rozwoju sytuacji w zlewni i symulowania obszarów zalewowych), 
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- monitoring, prognozowanie i ostrzeganie jako instrument gospodarki zbiornikowej oraz 
przygotowania czynnej ochrony przeciwpowodziowej, 

- ograniczenie zagrożenia powodziowego i program zapobiegania w oparciu o planowanie 
przestrzenne, 

- budowa zbiornika Racibórz na rzece Odrze, 
- budowa nowych polderów wzdłuż doliny Odry, zwiększających retencję 

przeciwpowodziową. 
 

„Program dla Odry – 2006” uznaje, że podstawowe zasady profilaktycznej ochrony 
przeciwpowodziowej są następujące: 

- woda jest elementem profilaktycznej ochrony przeciwpowodziowej – we wszystkich 
obszarach woda jest integralnym składnikiem użytkowania przestrzennego. Wody 
deszczowe powinny zostać zatrzymane w jak największym stopniu w miejscu ich opadania. 
Odpływ przez kanały i cieki wodne powinien zostać spowolniony, a lokalna gospodarka 
wodna zrenaturyzowana, 

- wodę należy zatrzymywać w dorzeczach rzek. Na terenach zasiedlonych, w planowaniu 
urbanistycznym należy w większym stopniu uwzględnić służącą spowolnieniu odpływu, 
zbliżoną do naturalnej, rozbudowę otwartych akwenów, 

- wodzie należy zrobić miejsce – wodom należy stworzyć przestrzeń umożliwiającą 
opóźniony, nie stanowiący zagrożenia odpływ. Wody płynące i ich obszary zalewowe 
powinny być wolne dla możliwie jak największego zatrzymania wody. Należy zapobiec 
dalszemu wykorzystywaniu obszarów zalewowych i terenów błotnistych. Tam gdzie jest to 
możliwe powinny zostać odzyskane stracone obszary, 

- należy utrzymywać w społeczeństwie świadomość możliwości zagrożenia powodziowego. 
Dlatego też zostaną ustalone i podane do wiadomości publicznej obszary zagrożone 
powodzią. 

 
Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne, 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) oraz organy samorządowe 
(samorząd województwa, powiatu, gminy) Z inicjatywy Dyrektora RZGW powstaje projekt planu 
ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym. RZGW są również odpowiedzialne za 
prowadzenie działań informacyjnych i koordynację w razie powodzi lub suszy na podległym 
terenie.  
 
Zagro żenia powodziowe gminy  
Jedynymi miejscami zagrożenia powodziowego są tereny planowanego polderu: Dąbrówka Opole. 
Od miejscowości Dąbrówka Górna do miejscowości Boguszyce na długości ok. 4km, występują 
obniżenia (200m) ok. 100 letnich wałów a ponadto międzywale jest zalesione. Przepływy 1500-
1800 m3/s, stanowią niebezpieczeństwo przelania wody przez wały lub rozmycia wałów w 
następujących miejscowościach gminy: Zimnice Małe, Źlinice, Boguszyce, Chrzowice, Folwark, 
Winów. 
Okresy występowania wezbrań dla rzek terenu badań przypadają na wiosnę (marzec, maj) i lato 
(lipiec). Wystąpienie wezbrań najczęściej związane jest z intensywnymi opadami atmosferycznymi. 
Okres występowania niżówek dla rzek gminy przypada na lato (czerwiec-lipiec).  
 

8.4.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

Zabezpieczenie przed skutkami powodzi  
 
Kierunki działań: 
 
Zadania koordynowane:  

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Systematyczna konserwacja rzek i cieków RZGW Wrocław, 
WZMiUW 
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Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Systematyczna konserwacja rzek i cieków RZGW Wrocław, 
WZMiUW 

Przystosowanie terenów międzywala do szybkiego reagowania w 
przypadku powodzi (pielęgnacja lasów i zarośli łęgowych, odnowa 
użytków zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych) 

RZGW Wrocław, 
WZMiUW Gmina 
Prószków, Spółki 
wodne, właściciele 
terenu 

Stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku 
zagrożenia powodzią 

RZGW Wrocław, 
WZMiUW, Gmina 

 
 
8.5. Ochrona powierzchni ziemi 
 
Stan wyjściowy: 
Uwarunkowania geologiczne, geomorfologiczne, klimatyczne i hydrologiczne terenów gminy 
Prószków tworzą korzystne warunki dla powstania różnorodnych typów gleb.  
Na obszarze Gminy Prószków występują następujące typy gleb: 

- pseudobielicowe i bielicowe – gleby kwaśne i lekko kwaśne w całym profiu, wytworzone 
w większości z piasków (dominują pod użytkami leśnymi, wyspowo, na zachód od linii drogi 
Opole – Krapkowice), 

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

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

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

- hydrogeniczne: mułowo-torfowe – powstałe w wyniku procesu torfotwórczego i namulania 
osadami mineralnymi (wzdłuż cieków i w zagłębieniach terenu), 

- murszowo – torfowe – powstałe w wyniku osuszania gleb torfowych (wzdłuż cieków 
i w zagłębieniach terenu), 

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

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

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

Według bonitacji gruntów ornych w gminie dominują gleby o dobrej i średniej jakości (56%), 
znaczną powierzchnię zajmują też gleby słabe (42%), a najmniejszą gleby bardzo dobre (2%). 
 
Zanieczyszczenie gleb 
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji 
chemicznych, np. ropopochodnych, 

- zasolenie, 
- nadmierną alkalizację, 
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu, 
- skażenie radioaktywne.  
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W latach 2002-2006 Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Opolu wykonała badania gleb 
w zakresie: kategorii agronomicznej gleb (KAG), odczynu, potrzeb wapnowania i zawartości 
makroelementów w glebach użytkowanych rolniczo. Przebadano areał o łącznej powierzchni 21,6 
tys. ha co stanowiło ok. 30% powierzchni użytków rolnych powiatu opolskiego. 
W Gminie  Prószków:  

• procentowy udział kategorii agronomicznych gleb użytkowanych rolniczo wynosi: 
- lekkie   – ok. 50%, 
- średnie   – ok. 35%, 
- ciężkie   – ok. 15%. 

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

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

 
Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe, 
azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. 
Degradujące działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby 
polega na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu, który 
w formie jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu składników mineralnych z kompleksu 
sorpcyjnego oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.  
Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których 
przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie).  
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi 
zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 
1359). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami 
ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie 
w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej 
poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje 
degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie 
zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego. 
Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje 
zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają 
one w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin. 
W latach 2002-2006 przeprowadzone zostały badania gleb na terenie powiatu opolskiego przez 
Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą w Opolu. Badania rozpoczęto w 2002 roku i objęły one 
wszystkie gminy.  
 
Tabela 15. Średnie zawartości metali ciężkich w glebach w Gminie Prószków  

Lp.  Pierwiastek  Średnia zawarto ść w 
[mg/kg] gleby 

Wartość dopuszczalna  
[mg/kg s.m] gleby 

1 Kadm 0,48 4 
2 Miedź 9,9 150 
3 Nikiel 12 100 
4 Ołów 25,4 100 
5 Cynk 44,5 300 

Źródło: Raport o stanie środowiska w Opolu i powiecie opolskim 2006 
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Obserwowane wartości stężeń kadmu, ołowiu, niklu, miedzi, cynku są niższe od wartości 
dopuszczalnych ujętych w zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 
r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, Poz. 1359).  
Gleby Gminy Prószków należą do słabo zagrożonych erozją wodną. Silniejsze procesy erozyjne 
mogą zachodzić jedynie lokalnie na stromych stokach krawędzi denudacyjnych i lokalnych 
wzniesieniach. Bardzo duże na wysoczyźnie jest natomiast zagrożenie erozją wietrzną. Bardzo 
silnie gleby zagrożone są przez zjawiska związane z prowadzeniem gospodarki człowieka. Do 
najważniejszych zagrożeń antropogenicznych gleb należą: 

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

środkami oczyszczania dróg, 
- prowadzenie odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych. 

 
 
8.5.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 
 

Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych o raz przywracanie im funkcji 
przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej  

 
Kierunki działań: 
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza 
i wód powierzchniowych 

Gmina Prószków, 
Właściciele gruntów i 
obiektów 
przemysłowych 

Właściwe kształtowanie ekosystemów rolnych z wykorzystaniem 
otaczających je systemów naturalnych i ich zdolności do autoregulacji 
m.in. poprzez wdrażanie programów rolno-środowiskowych 

Gmina Prószków, 
ARiMR 

 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi 

WIOŚ Opole, Powiat, 
Właściciele gruntów i 
obiektów 
przemysłowych 

Realizacja programu rekultywacji gleb zdegradowanych na obszarach 
rolniczego użytkowania, w tym ich zalesianie gatunkami rodzimymi 

Nadleśnictwo, 
właściciele gruntów 

Zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku rolnym, leśnym i 
rekreacyjno-wypoczynkowym 

Właściciele gruntów 

Przeciwdziałanie erozji gleb poprzez stosowanie odpowiednich 
zabiegów na gruntach o nachyleniu powyżej 10% 

Właściciele gruntów, 
ARiMR, Organizacje 
pozarządowe 

Ograniczanie erozji wodnej i wietrznej gleby poprzez możliwie jak 
najdłuższe utrzymywanie pokrywy roślinnej w postaci wprowadzenia 
upraw wieloletnich oraz wsiewek i poplonów 

Właściciele gruntów, 
ARiMR, Organizacje 
pozarządowe 

Racjonalne użycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na 
terenach rolnych i leśnych oraz stosowanie technik naturalnych (fito i 
agromelioracyjnych) w celu zwiększenia udziału materii organicznej w 
glebie 

Właściciele gruntów, 
ARiMR, Organizacje 
pozarządowe 

Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych 
przez czynniki antropogeniczne 

Właściciele gruntów, 
ARiMR, Organizacje 
pozarządowe 
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8.6. Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

Stan wyjściowy: 
Budowa geologiczna danego terenu ma bezpośredni i pośredni wpływ na pozostałe komponenty 
środowiska przyrodniczego. Na budowę geologiczną obszaru gminy Prószków miały wpływ 
procesy osadzania się skał wapiennych i trzeciorzędowych, kilkakrotne wkraczanie na teren Polski 
lądolodu, sedymentacja rzeczna, intensywna erozja w okresach interglacjalnych, jak również cały 
zespół procesów występujących po ostatnim zlodowaceniu. Spośród utworów geologicznych swoje 
wychodnie na terenie gminy mają zarówno formacje mezozoiczne i kenozoiczne trzeciorzędu oraz 
czwartorzędu. Bogactwo powierzchniowych form geologicznych gminy stanowi element regionu 
opolskiego, gdzie w większości gmin powierzchniowe utwory stanowią jedynie formacje 
kenozoiczne i to w zdecydowanej większości najmłodsze — czwartorzędowe. Podłoże starsze od 
trzeciorzędu tworzą na tym terenie w większości utwory kredy. Na niewielkiej powierzchni gminy, 
w okolicach Chrzowic (na północ od Zimnic Małych) pod utworami kenozoicznymi występują, 
również starsze od poprzednich utwory kredowe cenomanu. Zarówno węglanowe utwory osadowe, 
jak i cenomanu należą do skał budujących dużą geologiczną jednostkę strukturalną, Śląska 
Opolskiego — Depresję Śląsko-Opolską. Turon wyściela wewnętrzną część depresji. Natomiast 
cenoman zewnętrzną, która jest graniczna w stosunku do innej, dużej jednostki strukturalnej — 
Monokliny Przedsudeckiej. W trzeciorzędzie utwory mioceńskie pokryły całą, południową 
i zachodnią, część gminy. Pod względem litologicznym utwory te stanowią iły, mułki i piaski, 
niekiedy żwirowate lokalnie z węglem brunatnym. Utwory te zostały w większości zerodowane 
i przykryte czwartorzędowymi osadami lodowcowymi i rzecznymi. Z trzeciorzędem związane jest 
występowanie skał bazaltowych. Najliczniej reprezentowanymi w gminie powierzchniowymi 
formacjami geologicznymi są utwory czwartorzędowe. Są to formacje o najmłodszej genezie, stąd 
ich duży udział powierzchniowy w budowie geologicznej gminy. 
Obszar Gminy Prószków, pod względem głównych jednostek strukturalnych, leży w rejonie 
depresji śląsko-opolskiej. Jej podłoże stanowią starsze osady proterozoiku, dewonu i karbonu 
(gnejsy, lupki, piaskowce i szarogłazy) oraz zalegające nad nimi, na głębokości ok. 600 m utwory 
triasu (wapienie, margle, dolomity i iłołupki). Nad nimi stwierdzono występowanie utworów permu 
(czerwonego spągowca) wykształconych jako piaskowce arkozowe oraz zlepieńce o miąższości 
ok. 60 m. Występują one na głębokości ok. 500 — 600 m ppt. 
Powyżej nich leży pokrywa platformowa złożona z szeregu pięter strukturalnych — utworów triasu 
i kredy. Utwory triasu stanowią zachodni kraniec progu środkowotriasowego. 
Na terenie opracowania występują dwa piętra triasu — trias dolny i środkowy. Na utworach 
triasowych zalegają osady kredy górnej tworzące Depresję Opolską zwaną także Niecką Opolską 
lub Kredą Opolską. Na pozostałym obszarze gminy zalegają warstwowo osadowe pokrywy 
kenozoiczne trzeciorzędu i czwartorzędu. Pokrywy trzeciorzędowe występują pod osadami 
czwartorzędu, ale miejscami tworzą wychodnie (Dolina Prószkowskiego Potoku, okolice 
Prószkowa i Nowej Kuźni).  
Z budową geologiczną danego terenu bezpośrednio związane jest występowanie surowców 
mineralnych. W gminie Prószków stwierdzono występowanie: 

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

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



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
DLA GMINY PRÓSZKÓW NA LATA 2009-2012 Z UWZGL ĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013-2016 

61 
 

 
Tabela 16. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie gminy znajdujące się w bazie zasobów geologicznych PGI. 
 

Lp. 
Nazwa 

obszaru 
górniczego 

Nazwa zło ża Kopalina Zagospodarow
anie Użytkownicy 

Pow. obszaru 
górniczego 

[m 2] 

Pow. terenu 
górniczego 

[m 2] 

Zasoby 
geologiczne 
bilansowane/
przemysłowe 

[tys. ton] 

1. Opole Folwark 
I 

Opole Folwark 
I 

Wapienie i 
margle 

przemysłu 
cementow

ego 

złoże 
zagospodarowane 

Górażdże Cement SA  
Dział Górniczy w Choruli, 
45-076 Opole, skr. poczt. 

220 

3 691 214 5 899 411 440 460 

2. Prószków II Prószków II Kruszywa 
naturalne 

Złoże skreślone z 
bilansu zasobów - 239 570 239 570 b.d. 

3. Przysiecz Przysiecz Kruszywa 
naturalne 

Złoże skreślone z 
bilansu zasobów - 32 916 59 852 b.d. 

4. Przysiecz II Przysiecz II Kruszywa 
naturalne 

Złoże 
eksploatowane 

okresowo 

Zakład Robót i Usług 
Wodnych Sp. z o.o., ul. 

Morcinka 43, 45-317 Opole 
124 350 132 450 653/680 

Źródło: www.pgi.gov.pl 
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Przekształcenia powierzchni ziemi 

W związku z pojawiającymi się w Polsce potrzebami wprowadzenia do krajowej praktyki 
w zakresie ochrony środowiska metodyki z terenami zdegradowanymi w wyniku działalności 
gospodarczej, obowiązki inwentaryzacji postępowania i weryfikacji takich terenów przekazano 
w ręce starostów. Praktyka ta w założeniu, doprowadzić ma do zmniejszenia ilości i wielkości 
terenów poprzemysłowych, które wymagają działań naprawczych (rekultywacji, rewitalizacji, itp.). 
Pozwoli to na racjonalne połączenie sfery ochrony środowiska ze sferą gospodarczą, 
uwzględniając tym samym zasady zrównoważonego rozwoju. Wynikające stąd założenie mówi, że 
tereny poprzemysłowe nie powinny być nieużytkami gospodarczymi. 
 
Zarządzanie terenami naznaczonymi działalnością gospodarczą z uwzględnieniem wymogów 
ochrony środowiska należy rozpatrywać biorąc pod uwagę właściwy podział tych terenów. Istnieje 
bowiem konieczność zaklasyfikowania terenów poprzemysłowych do pewnych klas, które pozwolą 
na właściwsze i trafniejsze podjęcie działań naprawczych. Wspomniane wcześniej klasy terenów 
zdegradowanych to: 

- tereny poprzemysłowe zdegradowane chemicznie (gleba/ziemia wymagają oczyszczenia) 
- tereny poprzemysłowe zdegradowane pod względem morfologicznym – fizycznym 

(rekultywacja likwidująca niekorzystne przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu) 
- tereny nie pełniące już funkcji gospodarczych. 

 
Na tak sklasyfikowane rodzaje terenów poprzemysłowych nakłada się jeszcze zagadnienie rodzaju 
odpowiedzialności odnośnie tych terenów. Istnieje bowiem odpowiedzialność bezpośrednia, kiedy 
sprawca degradacji środowiska jest określony, co oznacza zastosowanie zasady “ten kto 
powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia” 
oraz odpowiedzialność pośrednia (odpowiedzialność władz publicznych) w przypadku, gdy 
sprawca nie jest znany lub egzekucja obowiązku jest bezskuteczna. 
 
W Polsce dość istotnym problemem są tzw. “porzucone” tereny przemysłowe, w przypadku których 
nie ma możliwości egzekwowania zasady ”zanieczyszczający płaci”, co powoduje automatyczne 
przeniesienie odpowiedzialności na władze publiczne. Sytuacja ta dotyczy głównie terenów, gdzie 
działały przedsiębiorstwa państwowe.  
 
Odrębnym zagadnieniem związanym z właściwym gospodarowaniem terenami poprzemysłowymi 
są odpowiednie podstawy prawne. Praktyka związana z zarządzaniem jakością środowiska, 
pokazuje, że istniejący sposób uregulowania problematyki terenów zdegradowanych jest 
niewystarczający. Pojawia się więc potrzeba stworzenia jednolitego programu regulującego zasady 
rekultywacji i zagospodarowywania powierzchni ziemi. 
Dotychczasowe uwarunkowania prawne w tym zakresie można odnaleźć w ustawie z dnia Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 – tekst jednolity). 
 
Pewne odnośniki dotyczące ochrony powierzchni ziemi uwzględnia także ustawa o ochronie 
przyrody (Dz. U. 2009 r. Nr 151 poz. 1220 – tekst jednolity), ustawa o lasach z dnia 28 września 
1991 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami). Prawo 
geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 – tekst jednolity, 
z późniejszymi zmianami). 
 
Przedstawione powyżej założenia dotyczące właściwego gospodarowania terenami 
poprzemysłowymi oraz umocowania prawne w tym zakresie pozwalają na nadanie właściwego 
toku rozumowania i analizowania problemu na terenie gminy .  
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8.6.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 
 

Ochrona niezagospodarowanych złó ż kopalin w procesie planowania przestrzennego 
 
Kierunki działań 
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Weryfikacja ustaleń istniejących planów zagospodarowania 
przestrzennego i studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Burmistrz 

 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Kontrola stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin bez 
wymaganej koncesji i naliczanie opłat eksploatacyjnych w przypadku 
nielegalnej działalności 

Starosta, Marszałek 

Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych Marszałek, Starosta, 
PIG 

Dążenie do uzyskiwania informacji z jednostek ministerialnych 
i wojewódzkich o ilości, rodzaju i miejscu prowadzenia wydobycia złóż 

Marszałek, Starosta 

Opiniowanie studiów i planów uwarunkowań kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

Wojewoda, Starosta, 
instytucje zgodnie z 
ustawą 

Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin Przedsiębiorcy, 
właściciel złoża 

Stworzenie inwentaryzacji złóż kopalnianych i wyrobisk po eksploatacji 
bez koncesji 

WIOŚ Opole 

Ochrona terenów perspektywicznych pod względem wydobycia kopalin Organy koncesyjne 
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9. POPRAWA JAKO ŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO.  

9.1. Środowisko a zdrowie 

Stan wyjściowy 
Jakość środowiska w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia. Wg raportu WHO około 25 % 
zgonów i chorób w skali globalnej jest wynikiem negatywnego oddziaływania środowiskowego. 
Zanieczyszczenie środowiska ma swój udział w rozwoju aż 80 % chorób, pośrednio wpływa też na 
ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez ograniczenie człowiekowi dostępu do 
zasobów środowiskowych a co za tym idzie ograniczenie możliwości wypoczynku i wrażeń 
estetycznych. 
 
Dlatego też program ochrony środowiska powinien ujmować zjawiska globalne i długofalowe, 
wpływające zarówno na zdrowie fizyczne jak i na komfort psychiczny człowieka. Do największych 
problemów mających wpływ na stan zdrowia ludzi należą: 

- jakość wody przeznaczonej do spożycia, 
- zanieczyszczenie wód gruntowych, 
- zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, 
- emisja hałasu. 

 
Główne kierunki działań na rzecz środowiska i zdrowia zostały określone w przyjętym przez Radę 
Ministrów Wieloletnim Programie „Środowisko a zdrowie”. 

9.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

Poprawa stanu zdrowotnego mieszka ńców w wyniku wspólnych działa ń sektora ochrony 
środowiska z sektorem zdrowia  

 
Kierunki działań: 
 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi szczególnie w 
odniesieniu do zawartości w wodzie wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych (WWA), trihalometanów (THM) oraz 
metali ciężkich 

organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej 

Prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze 
szczególnym uwzględnieniem narażania na czynniki biologiczne oraz 
substancje chemiczne niebezpieczne 

organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, 
Państwowa Inspekcja 
Pracy 

Promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka 
chorób cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich 
powstawania 

Organizacje 
pozarządowe 

 

9.2. Jakość powietrza 

Stan wyjściowy 
Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość 
zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, 
jak i działalności człowieka. 
Współcześnie coraz trudniej jest wskazać rejony, w których powietrze atmosferyczne byłoby 
całkowicie wolne od zanieczyszczeń. W skali kraju największym wytwórcą zanieczyszczeń 
powietrza jest sektor energetyczny, z którego pochodzi ponad 70% emisji oraz przemysł 
cementowo - wapienniczy i chemiczny. 
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Pomimo wyraźnego spadku emisji z zakładów przemysłowych nadal niepokojący pozostaje wysoki 
poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego, czyli tzw. emisji „niskiej”. Niska emisja 
zanieczyszczeń powietrza jest emisją pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych 
i indywidualnych palenisk domowych opalanych najczęściej węglem tanim, a wiec o złej 
charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do 
oszacowania. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału niskiej emisji w globalnej emisji 
zanieczyszczeń, jej wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia jest istotny, głównie ze względu na 
lokalizacje tych źródeł oraz warunki wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. Z procesem 
spalania węgla, zwłaszcza w nisko sprawnych paleniskach indywidualnych i małych kotłach 
z rusztem stałym związana jest emisja benzo(α)pirenu należącego do grupy węglowodorów 
aromatycznych. 
Poziom stężeń substancji podstawowych wprowadzanych do powietrza wykazuje tendencję 
spadkową, oprócz wzrostu emisji dwutlenku azotu wynikającej z oddziaływania ruchu 
samochodowego. Działania ograniczające emisję substancji podstawowych wiążą się przede 
wszystkim ze zmianą nośników energii (gazyfikacja) oraz uciepłownieniem gospodarstw 
domowych (likwidacja emisji niskiej).  
Znacznym problemem, szczególnie w dużych miastach, jest również emisja ze środków transportu. 
W dużych ośrodkach przemysłowych udział zanieczyszczeń komunikacyjnych jest porównywalny 
z zanieczyszczeniami pochodzącymi z emitorów przemysłowych i energetycznych. Szczególnie 
uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające w trakcie spalania paliw przez pojazdy 
mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w wyniku tarcia 
i zużywania się elementów pojazdów. 
Biorąc pod uwagę tendencje zmian emisji NOx zwraca uwagę rosnący z roku na rok poziom emisji 
ze źródeł mobilnych, przy spadku emisji tego zanieczyszczenia ze źródeł stacjonarnych. 
 
Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na dwie grupy:  

• zanieczyszczenia gazowe – związki chemiczne w stanie lotnym np.: tlenki azotu, tlenki 
siarki, tlenek i dwutlenek węgla, węglowodory. Zanieczyszczenia gazowe, które wpływają 
na stan atmosfery w skali globalnej to: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i  tlenki azotu 
(NOx). Nazywamy je gazami cieplarnianymi, ponieważ są odpowiedzialne za globalne 
ocieplenie, spowodowane zarówno działalnością człowieka, jak też procesami naturalnymi; 

• zanieczyszczenia pyłowe: 
- pyły o działaniu toksycznym – są to pyły zawierające metale ciężkie, pyły radioaktywne, 

azbestowe, pyły fluorków oraz niektórych nawozów mineralnych, 
- pyły szkodliwe – pyły te mogą działać uczulająco; zawierają one krzemionkę, drewno, 

bawełnę, glinokrzemiany; 
- pyły obojętne – które mogą mieć działanie drażniące; zawierają głównie związki żelaza, 

węgla, gipsu, wapienia. 
 

Należy zwrócić uwagę, że emisja ze źródeł mobilnych a także tzw. niska emisja ze spalania paliw 
przyczynia się do tworzenia emisji wtórnej. Na skutek reakcji fotochemicznych przebiegających 
z udziałem występujących w powietrzu tlenków azotu, węglowodorów i światła słonecznego (przy 
wysokiej temperaturze) powstaje w dolnych partiach atmosfery silnie toksyczny ozon. Maksima 
koncentracji ozonu obserwuje się z reguły w większych odległościach od głównych arterii 
komunikacyjnych, w miejscach koncentracji w powietrzu lekkich węglowodorów, np. w parkach 
i lasach podmiejskich z przewagą drzewostanu iglastego.  
Procesy technologiczne realizowane w zakładach przemysłowych są źródłem emisji substancji 
tzw. specyficznych. Mogą to być substancje organiczne i nieorganiczne emitowane w sposób 
zorganizowany lub niezorganizowany (emisja punktowa i obszarowa). Za najistotniejsze z emisji 
substancji specyficznych uznaje się amoniak, benzo(a)piren, związki metali ciężkich, 
chlorowcopochodne węglowodory i dioksyny. Działania ograniczające emisje substancji 
specyficznych wymagają stosowania najnowszych technologii i technik minimalizujących ich 
powstawanie. 
Gmina Prószków ze względu na dogodne położenie ekologiczne (duże połacie lasów w bliskiej 
odległości) oraz brak uciążliwego przemysłu charakteryzuje się czystym powietrzem 
atmosferycznym i korzystnym agroklimatem. Na terenie gminy nie występują duże zakłady 
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przemysłowe. Produkcja pozarolnicza na terenie gminy nie odgrywa większego znaczenia 
i prowadzona jest wyłącznie przez małe i bardzo małe zakłady. 
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Prószków jest niska 
emisja i emisja komunikacyjna, wynikająca miedzy innymi z obecności na omawianym terenie 
niewielkiego odcinka autostrady A-4. 
Substancje toksyczne dostające się do powietrza atmosferycznego pochodzą głównie z procesów 
spalania paliw dla pokrycia potrzeb grzewczych. Zasadniczym nośnikiem energii cieplnej 
stosowanym do ogrzewania zabudowy mieszkaniowej, w większości jednorodzinnej jest węgiel 
kamienny i koks. Wprowadza się jednak coraz częściej wymianę kotłów o niskiej wydajności na 
kotły konwencjonalne, ale o znacznie większej sprawności albo kotłownie gazowe lub olejowe 
o wyraźnie mniejszej uciążliwości dla środowiska. Ze względów czysto ekonomicznych kotłownie 
węglowe długo jeszcze będą przeważać w zabudowie jednorodzinnej gminy. 

Monitoring 

W województwie opolskim system monitorowania jakości powietrza zmieniał się na przestrzeni 
ostatnich lat i prowadzony był w oparciu o następujące pomiary: 

- automatyczne, na stacjach zlokalizowanych w Kędzierzynie – Koźlu, Zdzieszowicach 
i Opolu, należących do WIOŚ, 

- manualne, prowadzone (od 2005r.) przez WIOŚ w Głubczycach, Namysłowie i Oleśnie, 
w zakresie pyłu PM10, a także przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną              
w Opolu w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego, ołowiu i kadmu 
oraz dodatkowo przez Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”, 

- pasywne, zapoczątkowane w 2004 r. i prowadzone przez WIOŚ przy współpracy ze 
starostwami na 46 stacjach pomiarowych, które są zlokalizowane na terenie całego 
województwa i w których realizowane są pomiary stężeń dwutlenku siarki oraz dwutlenku 
azotu, a także na kilkunastu stacjach – benzenu. 

  
W ramach dostosowywania szeregu przepisów do standardów unijnych w 2002 roku weszły 
w życie istotne akty prawne – Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wraz z kolejnymi 
rozporządzeniami – rzutujące na ocenę czystości powietrza.   
W zakresie emisji określane są instalacje, w tym także energetyczne, dla których nie jest 
wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Dla instalacji 
energetycznych kryterium decydującym jest rodzaj spalanego paliwa. Powstała w ten sposób 
liczna grupa źródeł energetycznych, które wymknęły się procedurom decyzyjnym organów 
administracyjnych. Do źródeł takich np. należą te, których łączna nominalna moc wynosi od 1MW 
do: 

• 5 MW w przypadku spalania węgla kamiennego, 
• 10 MW w przypadku spalania koksu, drewna, słomy i olejów, 
• 15 MW w przypadku spalania gazu, 

oraz inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 0,5MW do 1 MW, opalane węglem 
kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, paliwem 
gazowym, z których: 

• wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub 
• wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach 

procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych 
poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia. 

Oprócz źródeł energetycznych wymienia się szereg innych instalacji o charakterze produkcyjnym 
i usługowym, np. instalacje do lakierowania lub malowania zużywające mniej niż 1 Mg w ciągu 
roku wyrobów lakierowych, oczyszczalnie ścieków, huty szkła o wydajności mniejszej niż 1 
Mg/dobę, punkty gastronomii, itp. Mimo, iż w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 22.12.2004 r 
(Dz.U. nr 283, poz. 2839) określono rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia 
do organów ochrony środowiska w chwili rozpoczęcia działalności, to i tak aktualne przepisy 
prawa można uznać za bardziej liberalne dla ochrony powietrza, niż obowiązujące przed 2001 
rokiem. W związku z tym cała grupa źródeł, w tym przede wszystkim energetycznych, pozostaje 
niezidentyfikowana, a należą do niej m.in. źródła: 

• opalane węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 0,5 MW, 
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• opalane koksem, drewnem, słomą, olejami i paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do 
1 MW. 
  

Źródła te wraz z wieloma o charakterze produkcyjnym powodują właśnie niską 
i średnią emisję, w tym emisję energetyczną wywierającą decydujący wpływ na lokalne poziomy 
imisji. 
Zmieniły się także akty prawne w zakresie imisji. Rozporządzeniami Ministra Środowiska  
z dnia 17.12.2008r. (Dz. U. Nr 5, poz.31) wprowadzono nowe normy graniczne (górne i dolne progi 
oszacowania), określono poziomy alarmowe oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji, a także określono zasady oceny poziomów substancji 
w powietrzu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.03.2008 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281). Nowe przepisy wprowadziły inne 
okresy uśredniania wartości stężeń, rozdzieliły wartości kryterialne dla SO2, NOx i O3 na dotyczące 
ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony roślin i ekosystemów, a także zlikwidowały normę 
średnioroczną dla SO2 w dziedzinie ochrony zdrowia ludzi. 
Ze względu na ochronę zdrowia ludzi nie uległ zmianie poziom dopuszczalny średnioroczny dla 
NO2, zaostrzono zaś kryterium w stosunku do pyłu zawieszonego zmniejszając normę do 
40 µg/m3.  
 
Jakość powietrza 

Na terenie Gminy Prószków Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi 
bezpośredni monitoring powietrza poprzez jedną stację pomiarową: „Prószków_pasywne_39”. 
Wyznaczona stacja, o typie pomiaru pasywnym, rejestruje stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku 
azotu i benzenu na terenie gminy. Stacja pomiarowa leży w granicach powiatu opolskiego 
i prowadzi monitoring jakości powietrza dla strefy opolskiej począwszy od 04.04.2004 roku. 
Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące 
założenia: 
- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej; nie jest wymagane 

prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza, 
- klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 

dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych, 

- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines 
tolerancji; niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP. 

 
Tabela 17. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2009. 

Ochrona zdrowia Ochrona 
roślin Strefa 

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

P O3 SO2 NOx O3 

Strefa opolska A A A A C A A A A C C A A C 
Źródło: Publikacje Wydziału Monitoringu, WIOŚ Opole. 
 
 

Tabela 18.  Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008. 

Ochrona zdrowia Ochrona 
roślin Strefa 

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

P 
O3 SO2 NOx O3 

Strefa opolska A A A A C A A A A C C A A C 
Źródło: Publikacje Wydziału Monitoringu, WIOŚ Opole. 

 
W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza strefę opolską dla kryterium oceny zdrowia 
zakwalifikowano do klasy C pod względem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym 
PM10, benzo(a)pirenem, i ozonem. W związku z tym, dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do 
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klasy C wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych. 
W przypadku kryterium ochrony roślin, strefa opolska uzyskała wynikową klasę C (co oznacza 
pogorszenie ze względu na poziom ozonu O3 w porównaniu do lat 2005-2006) i podobnie 
potrzebę opracowania specjalnego programu w tym zakresie. 
Marszałek Województwa Opolskiego w związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu 
pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska jest 
zobowiązany uchwalić Program Ochrony Powietrza (POP) po wcześniejszym zaopiniowaniu przez 
Starostę Opolskiego.  
Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego, 
którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia 
poziomu w/w substancji do poziomu dopuszczalnego. 
 
W przygotowanym projekcie Programu Ochrony Powietrza stwierdzono, że obszarem na którym 
wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 o okresie 
uśredniania wyników pomiarów 24 godziny i rok kalendarzowy w „strefie opolskiej” jest miasto 
Opole. Szczegółowe obszary zagrożeń zostały wyznaczone na podstawie wyników 
z modelowania, gdyż wyznaczenie obszarów zagrożeń na podstawie pojedynczych pomiarów jest 
niemożliwe. Z drugiej strony wyniki z modelowania należy przyjmować z pewnym przybliżeniem. 
Wyznaczone z modelowania obszary przekroczeń pokrywają się z punktowymi przekroczeniami 
wyznaczonymi przez pomiary. Na podstawie wcześniejszych analiz można stwierdzić, że za 
przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężeń pyłu odpowiedzialna jest przede wszystkim emisja 
z komunikacji. Udział tego typu emisji w całkowitych stężeniach pyłu zawieszonego wynosi od 30 
do 60%. Wysoki, ale w obszarze ograniczonym do przebiegu linii kolejowej jest również udział 
emisji z transportu kolejowego węgla, który dochodzi miejscami do 40%.  
Udziały emisji z komunikacji, z ogrzewania indywidualnego oraz napływowej maksymalnie sięgają 
40%. 
Głównym celem opracowania naprawczego programu ochrony powietrza jest wskazanie 
niezbędnych działań w zakresie gospodarczym i urbanistycznym w strefie tak, aby możliwa była 
poprawa jakości powietrza oraz jakości życia mieszkańców.  
Podstawowym narzędziem polityki przestrzennej miast i gmin są plany zagospodarowania 
przestrzennego, które jako prawo miejscowe muszą być przestrzegane przez wszystkich 
użytkowników danego obszaru. Wszystkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio mogą 
przyczynić się do poprawy sytuacji aerosanitarnej w gminach powinny być ujęte w planach 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Wyznaczone modelem CALMET/CALPUFF stężenia pochodzące od napływu zanieczyszczeń na 
teren strefy opolskiej wskazują, iż na terenie strefy pozostaje niewielki margines stężeń do 
zagospodarowania przez emisję z tego terenu. Dla uzyskania poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego należałoby zlikwidować około 45-50% emisji ze strefy, co jest niestety nierealne. 
W związku z powyższym, w celu osiągnięcia standardów jakości powietrza zauważa się 
konieczność współpracy Marszałka Województwa Opolskiego z Marszałkiem Województwa 
Śląskiego w myśl art. 91 ustęp 8 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
z późniejszymi zmianami (Dz.U.2008 nr 25 poz. 150 – tekst jednolity). 
Znaczna ilość stref w Polsce ma problemy z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników 24h. W wyniku przyjęcia Dyrektywy CAFE 
wszystkie strefy są zobligowane do wdrożenia działań naprawczych i obniżenia imisji pyłu 
zawieszonego do lub poniżej wartości dopuszczalnych do czerwca 2011 r. Taki sam obowiązek 
został nałożony na wszystkie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej. Można więc przyjąć, iż 
napływ zanieczyszcze ń na stref ę opolsk ą w wyniku obniżania emisji pyłu w samym 
województwie opolskim, w województwach ościennych (szczególnie śląskim i dolnośląskim) jak 
i z zagranicy (szczególnie z Czech) obni ży si ę do 2011r. o co najmniej 30% . O taką wartość 
obniżono imisję napływową w strefie przy wyznaczaniu wartości stężenia zanieczyszczeń pyłem 
PM10 po wprowadzeniu działań naprawczych. W obu zaproponowanych w POP scenariuszach 
założono obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM10 z transportu koleją materiałów sypkich (węgla, 
koksu) o 90%. Uzyskane to zostanie poprzez oplandekowanie wagonów kolejowych z węglem. 
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Kierunki i zakres działa ń niezbędnych do przywrócenia standardów jako ści powietrza 
w zakresie pyłu zawieszonego PM10 
Podstawowe kierunki działań zmierzających do przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu 
zawieszonego PM10 w strefie opolskiej, w tym w Gminie Prószków, obejmują m.in. zagadnienia 
w zakresie: 

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

 
Osobnym zagadnieniem jest rewitalizacja zabudowy, która jeśli będzie przeprowadzana 
(uzależnienie finansowe) powinna wiązać się z termorenowacją budynków. Rozwiązanie takie 
może przynieść wielorakie korzyści: 

- zmniejszenie zużycia energii cieplnej, 
- znaczna poprawa standardu życia mieszkańców, 
- poprawa atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej dzielnicy 

Poniżej podano oszczędności energii cieplnej możliwe do uzyskania przez poszczególne elementy 
termorenowacji i modernizacji: 

- automatyka pogodowa, regulacja węzłów i źródeł ciepła - 5 do10%, 
- modernizacja instalacji c.o., regulacja hydrauliczna, zawory termostatyczne, podzielniki 
ciepła – 10 do 20 %, 
- montaż ekranów zagrzejnikowych – ok. 5%, 
- docieplenie zewnętrznych przegród budowlanych – 10 do 20%, 
- uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej – 3 do 5%, 
- wymiana okien na trzyszybowe – 10 do 15%. 

 
 
9.2.1. Cel średniookresowy do 2016 
 

Osiągni ęcie jako ści powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalneg o poziomu pyłu 
zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Prós zków oraz utrzymanie jako ści 

powietrza atmosferycznego zgodnie z obowi ązującymi standardami jako ści środowiska 
 

Kierunki działań: 
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni Gmina Prószków, 
Powiat, Zarządy dróg 

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

Gmina Prószków, 
Powiat, , Organizacje 
pozarządowe 

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne 
źródła energii 

Gmina Prószków, 
Powiat, , Organizacje 
pozarządowe 

Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie 
wielkości emisji z transportu 

Gmina Prószków, 
Przedsiębiorstwa 
komunikacyjne, 
Zarządy dróg 

Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych  
Powiat, Gmina 
Prószków, właściciele 
obiektów 



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
DLA GMINY PRÓSZKÓW NA LATA 2009-2012 Z UWZGL ĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013-2016 

70 
 

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

Powiat, Gmina 
Prószków, Organizacje 
pozarządowe 

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i 
możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania 
odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów w 
gospodarstwach domowych 

Gmina Prószków, 
Powiat, Organizacje 
pozarządowe 

Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań 
dotyczących ochrony środowiska 

Gmina Prószków, 
Powiat,  Organizacje 
pozarządowe 

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

Gmina Prószków 

Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy, budowa i modernizacje 
dróg. 

Gmina Prószków 

 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Nadzorowanie i monitorowanie przez Marszałka Województwa 
Opolskiego Programu Ochrony Powietrza  

Marszałek 

Usprawnienie organizacji ruchu drogowego 
Zarządcy dróg, Gmina 
Prószków 

Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z 
wymaganiami obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska 

organy zgodnie z 
uchwałą 

Wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko planowanych przedsięwzięć 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska, 
Gmina 

Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych (przykładowo 
biopaliwa)  

Podmioty gospodarcze 

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

Zarządcy Dróg 
Powiatowych, 
Gminnych 

Spełnienie wymagań prawnych przez zakłady w zakresie jakości 
powietrza, spełnienie standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych 
przepisami prawa  

Podmioty gospodarcze 

Wykonywanie obowiązkowych pomiarów w zakresie wprowadzania 
gazów i pyłów do powietrza oraz przekazywanie odpowiednim organom 
w formie ustalonej prawem  

Podmioty gospodarcze 

Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w 
zakresie gospodarowania odpadami – dążenie do likwidacji problemu 
spalania odpadów poza spalarniami i współspalarniami odpadów oraz 
prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie 
ochrony środowiska  

WIOŚ Opole, Gmina 
Prószków 

Prowadzenie interwencji w ramach kompetencji organów i inspekcji 
ochrony środowiska w związku z uciążliwościami zgłaszanymi przez 
społeczeństwo dotyczącymi emisji gazów i pyłów do powietrza oraz 
emisji uciążliwych zapachów  

WIOŚ Opole, Gmina 
Prószków 

Budowa obejścia miasta Prószków na odcinku Prószków - Zimnice Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu 
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9.3. Ochrona wód 

Stan wyjściowy - wody powierzchniowe: 
 
Teren gminy Prószków należy do zlewni rzeki Odry. Wschodnia cześć gminy zlokalizowana jest 
w bezpośredniej zlewni Odry, natomiast z pozostałego obszaru wody odprowadzane są do zlewni 
jej lewego dopływu Prószkówki. Dodatkowo w dolinie rzeki Odry znajduje się jeszcze kilka 
drobnych i krótkich cieków, które są jej dopływami. Gęstość sieci rzecznej gminy Prószków jest 
największa we wschodniej i północnej jej części co uzależnione jest od dużej ilości cieków doliny 
Odry oraz kanałów i rowów melioracyjnych na tym obszarze. Do największego z nich należy 
zaliczyć Wiński Potok. W południowo-zachodniej części gminy zagęszczenie sieci rzecznej jest 
mniejsze i dochodzi miejscami do 0,50 – 0,75 km/km2.  
Rzeka Odra stanowi największą rzekę gminy Prószków i województwa opolskiego. Odra kształtuje 
w znacznym stopniu warunki wodne i klimatyczne na terenie gminy. Graniczna Odra wpływa na 
teren gminy na wysokości Zimnic Wielkich. Stąd płynie szerokimi zakolami. Spadek hydrauliczny 
rzeki na tym odcinku jest bardzo nieznaczny, stąd rzeka ma typowo nizinny przebieg. Koryto Odry 
jest całkowicie uregulowane. O jej wcześniejszym naturalnym, silnie meandrującym charakterze 
świadczą jedynie fragmenty starorzeczy, których fragmenty rozrzucone są po dolinie.  
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 stojące powierzchniowe 
 
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.  
 
Stan wód powierzchniowych 
 
Obecnie klasyfikacje wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz. 1008). Z uwagi na to, że badania jakości wód były 
prowadzone przed wejściem w życie rozporządzenia oparto się na nieobowiązującym 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla 
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji 
stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284). 
Ocenę jakości wód powierzchniowych do połowy 2008 roku, zgodnie z zaleceniem Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska, wykonano według wyżej cytowanego nieobowiązującego 
rozporządzenia (Dz.U. Nr 32, poz. 284), które straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku.  
Badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa opolskiego przeprowadza 
WIOŚ w Opolu. Ostatni monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy Prószków 
przeprowadzony został w 2007 r. na rzece Wiński Potok w ppk Źlinice.  
Tabela 19. Przekroje pomiarowo–kontrolne wód powierzchniowych w 2007 r. 

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

1. Prószków Wiński Potok Wiński Potok Źlinice 4,9 operacyjny 

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2007 r., WIOŚ 2007 Opole. 
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Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych w gminie są ścieki bytowe i rolnicze 
(gnojowica, soki z pryzm kiszonkowych) zrzucane z gospodarstw domowych, rolniczych i instytucji 
do rzek bezpośrednio lub za pośrednictwem rowów szczegółowych. 
Ogólnie przy uwzględnieniu kategorii jakości wody charakteryzuje się w podziale wód na pięć klas 
jakości: 

- klasa I    – wody o bardzo dobrej jakości, 
- klasa II   – wody dobrej jakości, 
- klasa III  – wody zadawalającej jakości, 
- klasa IV  – wody niezadowalającej jakości, 
- klasa V   – wody złej jakości. 

 
Na podstawie wyników przeprowadzanych przez WIOŚ w Opolu badań, dokonano ogólnej oceny 
wód Wińskiego Potoku kontrolowanych w 2007 roku. 
 
Tabela 20. Ocena ogólna wód powierzchniowych kontrolowanych w 2007 roku. 

Wskaźniki decyduj ące o klasie wód 

Lp.  Gmina Nazwa 
rzeki 

Nazwa 
ppk 

Klasa wód w 
ppk 

III klasa IV klasa V klasa 

1. Prószków 
Wiński 
Potok 

Źlinice V 

 
- 

 
- 

O2, BZT5, 
ChZTMn, 

ChZTCr, NH4, 
N-K, Nog, PO4, 
Pog, bakterie 

kałowe 
Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2007r., WIOŚ Opole. 
 
Rzeka Olszanka w badanym zakresie zalicza się do wód V klasy (wody złej jakości) - ze względu 
na ponadnormatywną zawartość O2, BZT5, ChZTMn, ChZTCr, NH4, N-K, Nog, PO4, Pog i bakterii 
kałowych.  
W wymienionym punkcie pomiarowo – kontrolnym dokonano również oceny eutrofizacji. Zgodnie 
z ustawą Prawo Wodne jako eutrofizację rozumie się wzbogacanie wody biogenami, głównie 
związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form 
życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków 
w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Efektem eutrofizacji są tzw. „zakwity” 
czyli duże skupiska glonów, które znikają po wyczerpaniu się zasobów materii. Zakwity powodują 
zamieranie fauny wodnej, wskutek odtlenienia wód oraz zanikanie roślinności z powodu niedoboru 
światła. Nieuregulowana gospodarka ściekowa w obszarach miejskich i wiejskich, jak również 
spływy powierzchniowe z pól uprawnych w znacznym stopniu przyczyniają się do eutrofizacji. 
 
Na obszarze Opolszczyzny wody powierzchniowe w większości kontrolowanych przekrojów, 
wykazywały charakter eutroficzny, ze względu na zawartość związków azotu i fosforu występujące 
w stężeniach przekraczających dopuszczalne normy. 
 
Tabela 21. Wyniki oceny eutrofizacji jednolitych części wód powierzchniowych w ppk w 2007r. 

Nazwa 
j.cz.w. 

Nazwa 
rzeki 

Nazwa 
ppk km 

Fosfor 
ogólny 
mgP/l 

Azot 
ogólny 
mgN/l 

Azot 
azotanowy 
mgN_NO3/l 

Azotany 
NO3/l 

Chlorofil 
„a” µg/l 

Wiński 
Potok 

Wiński 
Potok Źlinice 4,9 0,441 9,49 7,34 32,45 - 

Graniczne warto ści 
podstawowych wska źników 

eutrofizacji wód, powy żej 
których wyst ępuje eutrofizacja: 

>0,25 >5 >2,2 >10 >251 

Źródło: www.opole.pios.gov.pl, Eutrofizacja wód w 2007r.  
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Zawartość fosforu ogólnego, azotu ogólnego, azotu azotanowego oraz  azotanów w wodach 
Wińskiego Potoku kształtowała się powyżej wartości granicznych dla wskaźników eutrofizacji wód. 
 
Jakość wód kontrolowanych przez organy Inspekcji sanitarnej: 
 
Badanie jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów pitnych i rekreacyjnych leży 
w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która na terenie województwa opolskiego prowadzi 
kontrole jakości wód w ujęciach brzegowych, kąpieliskach oraz w zbiornikach zaporowych.  
Zgodnie z rozporządzeniem, ustala się w zależności od warunków granicznych wskaźników jakości 
wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie muszą być poddane standardowym procesom 
uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia. Dla parametrów podaje się wynik 
klasyfikacji w postaci: 

A1  – oznacza wodę wymagającą prostego uzdatniania fizycznego, 
A2  – oznacza wodę wymagającą typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, 
A3  – oznacza wodę wymagającą wysokosprawnego uzdatniania fizycznego 
i chemicznego, 
Non   – oznacza wodę powierzchniową gorszej jakości niż jakość klasy A3, która nie może 
być ujmowana w celu przeznaczenia na wodę do picia. 

 
W latach 2007-2009 organy inspekcji sanitarnej nie prowadziły pomiaru jakości wód 
powierzchniowych wykorzystywanych do celów pitnych i rekreacyjnych na terenie Gminy 
Prószków.   
 
Dyrektywa Wodna EU wymaga redukcji zanieczyszczenia wszystkich wód powierzchniowych 
krajów członkowskich do 2015 roku do stanu „dobrego”. Zgodnie z tym wymogiem, według 
krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w ciągu dziewięciu lat na terenie 
województwa opolskiego ma zostać wybudowanych lub zmodernizowanych 18 oczyszczalni oraz 
założonych około 470 km sieci kanalizacyjnej. Problemem jest fakt, że oczyszczalnie komunalne 
planowane są tylko dla skupisk ludzkich powyżej 2000 mieszkańców, małe miejscowości 
pozostaną w dalszym ciągu bez kanalizacji. Bez konsekwentnych działań prewencyjnych, 
edukacyjnych i kontrolno-restrykcyjnych obciążanie akwenów wodnych pozostanie problemem 
całego regionu. 
 
Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb 
w warunkach naturalnych (Dz.U.2002.176.1455) jakość głównych opolskich rzek nie odpowiada 
normom ze względu na przekroczenia warunków normatywnych głównie w zakresie fosforu 
ogólnego i związków azotu. Z przeprowadzonych w 9 punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie 
województwa opolskiego badań w systemie monitoringu (2007r.) żaden z przekrojów nie spełniał 
warunków zapisanych w rozporządzeniu ministra Środowiska z dn. 04.10.2002r.  
Żaden z punktów pomiarowych nie był zlokalizowany na terenie Gminy Prószków. W latach 2008-
2009 WIOŚ w Opolu również nie prowadził żadnych badań monitoringu rzek pod względem 
przydatności wody do bytowania ryb.  
 
 
Stan wyjściowy - wody podziemne: 
 
Na terenie gminy Prószków występują 4 pietra wodonośne czwartorzędu, trzeciorzędu, 
górnokredowego i triasowego. Do najistotniejszych z uwagi na wydajność złoża należą:  

- Piętro wodono śne 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.  
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- Piętro wodono śne 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: 

- GZWP 337 – w południowo-zachodniej części gminy, nie obejmuje wsi Zimnice Małe; 
- GZWP 335 – zbiornik triasu dolnego w północnej części gminy od linii Jaśkowice-Przysiecz; 
- GZWP 333 – zbiornik triasu 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). 

- GZWP 336 – występuje we wschodniej części gminy, nie obejmuje wsi Zimnice Małe. 
 
Wszystkie zbiorniki objęte są Obszarem Wysokiej Ochrony wód podziemnych – OWO. Dominujące 
kierunki przepływu wód podziemnych poszczególnych zbiorników GZWP oraz Średnie prędkości 
przepływu przedstawiają się następująco:  

- GZWP 337 – 30-100 m/a – ruch średnio szybki w kierunku północno-zachodnim; 
- GZWP 335 - <10 m/a – ruch wolny w kierunku północno-zachodnim; 
- GZWP 336 – 30-100 m/a – ruch średnio szybki w kierunku północnym; 
- GZWP 333 – 30-100 m/a – ruch średnio szybki w kierunku północnym i zachodnim.  

 
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 mają 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. 
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Rysunek 8. Główne zbiorniki wód podziemnych w województwie opolskim. 

 
 
 
Jakość wód podziemnych 
Na terenie Gminy Prószków nie występują punkty pomiarowo-kontrolne wchodzące w sieć 
monitoringu operacyjnego i diagnostycznego wód podziemnych prowadzonego przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. W przeciągu ostatnich 5 lat (2005-2006) WIOŚ w Opolu 
nie prowadził badań jakości wód podziemnych na terenie Gminy Prószków.  
Z komunikatu Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu pt. „Jakość wody w mieście 
Opolu i powiecie opolskim w I kwartale 2010 roku”, wynika, iż w nadzorowanych przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu wodociągach na terenie powiatu 
opolskiego, w wyznaczonych do tego celu punktach, pobiera się wodę do oznaczeń 
mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych. Woda podawana do sieci wodociągowej na terenie 
Gminy Prószków spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 
2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., nr 61, poz. 
417).  
 
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu w dniu 30.07.2010 roku 
przeprowadziła badania wody na zlecenie MZWiK PROKADO w Prószkowie – z terenu 
przepompowni. W sprawozdaniu z badań wody nr 879/W/S/OL/10 przedstawiono następujące 
parametry wody (w odniesieniu do wartości dopuszczalnych): 
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Tabela 22. Badania wody – przepompownia ZGKiM Prószków. 

Lp.  Badane parametry Jednostka Wynik 
Dopuszczalne 

warto ści i 
zakresy 

1. mętność NTU 0,25 1 NTU 
2. barwa mgPt/l 5 - 
3. zapach  20 

(akceptowalny) 
- 

4. smak  akceptowalny - 
5. odczyn pH  7,5 6,5-9,5 
6. przewodność elektryczna właściwa µS/cm 749 2 500 
7. twardość ogólna mgCaCO3/l 343 60-500 
8. amoniak mgNH3/l <0,04 0,50 
9. azotyny mgNO2/l <0,01 0,50 
10. azotany mgNO2/l 23,9 50 
11. chlorki mgCl/l 26,0 250 
12. żelazo µgFe/l <15 200 
13. mangan µgMg/l  50 
14. bakterie grupy coli w 100 ml jtk  0 
15. Escherichia coli w 100 ml jtk  0 
16. Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml jtk  0 
 
Stwierdzona jakość wody w badanym zakresie (z wyłączeniem bakterii grupy coli) spełnia warunki 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Bakterii grupy coli nie objęto oceną ze względu na podanie wyniku z niepewnością. 
 
Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 
Jakość wód na obszarach zabudowanych, a szczególnie wiejskich jest niewłaściwa,                 
stanowiąc wynik nieprawidłowości w gospodarce ściekami. 
Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią ziemi, stanowią źródło zanieczyszczeń 
wód powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów zlewni obciążonych działalnością człowieka, 
stanowi zanieczyszczenia obszarowe (główne źródło - mineralne nawożenie gleby, chemiczne 
środki ochrony roślin, składowanie odpadów). 
Istotnym elementem, wpływającym na zagrożenie jakości wód podziemnych jest nieprawidłowe 
prowadzenie hodowli (gnojówka, gnojowica, wody gnojowe, soki kiszonkowe zawierają znaczne 
ilości materii organicznej, która przy nieprawidłowym ujmowaniu może przedostawać się do 
potoków lub infiltrować do wód podziemnych). 
Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania, 
jak również przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakości dla obecnych i przyszłych 
użytkowników, a także zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach.  
Zagrożeniem dla wód może być: 

- brak kompleksowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, przepełnione szamba oraz 
wylewanie gnojowicy na pola,  

- źle prowadzona gospodarka gnojowicą i gnojówką w gospodarstwach rolnych oraz 
niekontrolowane stosowanie nawozów sztucznych, 

- "dzikie wysypiska". 
 
Ścieki komunalne i przemysłowe 
Obserwowany od kilku lat znaczny spadek zużycia wody i przyczyniające się do tego zjawiska 
m.in. stosowanie obiegów zamkniętych w przemyśle, zmiany w technologii produkcji na mniej 
wodochłonne, upadek wielu gałęzi przemysłu, ale również bardziej racjonalne gospodarowanie 
wodą, zarówno wśród odbiorców zbiorowych, jak i indywidualnych, wpływa na ilość 
odprowadzanych do wód powierzchniowych ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych. 
Podobnie jak zużycie wody – ilość ścieków systematycznie obniża się, przy czym spadek ten 
szczególnie dotyczy użytkowników komunalnych (ilość ścieków odprowadzanych bezpośrednio 
z zakładów przemysłowych utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie). Zmienia się również 
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wielkość i charakter zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych. O ile w latach 
poprzednich dominowały zanieczyszczenia wnoszone ze źródeł punktowych, zarówno 
komunalnych jak i przemysłowych, tak obecnie – ze względu na ilość i standard oddawanych do 
eksploatacji oczyszczalni ścieków – dominować zaczynają zanieczyszczenia ze źródeł 
obszarowych. Na ich charakter składają się zarówno nie oczyszczone ścieki z terenów nie 
objętych jeszcze kanalizacją jak też i wymywane z terenów zabudowanych, łąk, pastwisk i pól 
uprawnych przez opady atmosferyczne substancje zanieczyszczające, w szczególności składniki 
nawozów mineralnych i organicznych, środki ochrony roślin, odcieki i osady. 
Rejestrowana w 2000 r. w systemie statystyki państwowej ilość ścieków odprowadzanych do wód 
powierzchniowych z punktowych źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na terenie województwa 
opolskiego wynosiła 91,6 mln m3, z czego 88,2 mln m3 stanowiły ścieki wymagające oczyszczania. 
Zrzuty bezpośrednio z zakładów przemysłowych (łącznie z wodami chłodniczymi 
i zanieczyszczonymi wodami kopalnianymi) stanowiły 62,3 mln m3 tj. 68 % ogółu ścieków, 
a odprowadzane z miejskich systemów kanalizacyjnych – 29,4mln m3 tj. 32 %.  
Prowadzone są działania zmierzające do racjonalizacji zużycia wody, zarówno na cele 
produkcyjne jak i gospodarstw domowych, wymuszonej przez zastosowane instrumenty prawno - 
ekonomiczne (opłaty, kary i skuteczniejsze kontrole). Zwłaszcza urealnienie poziomu opłat 
zwiększyło zainteresowanie użytkowników wody stosowaniem oszczędniejszych rozwiązań 
technologicznych, a czasami po prostu zmniejszeniem jej marnotrawstwa. Racjonalizacji zużycia 
wody sprzyja również upowszechnienie pomiaru jej zużycia oraz wprowadzenie zamkniętych 
obiegów wody. 
 
 
 
9.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 
 

Osiągni ęcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich wód  
 
Długofalowym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki wodnej jest osiągnięcie 
dobrego stanu ekologicznego wód tak pod względem jakościowym jak i ilościowym. Oznacza to, że 
wody powierzchniowe powinny pozostawać w stanie ukształtowanym przez przyrodę 
i jednocześnie, na wyznaczonych odcinkach lub akwenach, być przydatne do: 

- wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia, 
- celów kąpielowych, 
- bytowania ryb, spełniając także odpowiednie wymagania na obszarach chronionych. 

 
Kierunki działań:  
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

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

Gmina Prószków, 
Powiat, WIOŚ Opole, 
Organizacje 
pozarządowe 

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

Gmina Prószków, 
WIOŚ Opole, Gminy, 
Organizacje 
pozarządowe, ARiMR 

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

Gmina Prószków 

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

Gmina Prószków 

Ochrona wód Gmina Prószków 
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Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej w gminie (w 
zakresie zaopatrzenia w wodę o odprowadzania ścieków). 

Gmina Prószków 

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

Gmina Prószków, 
NFOŚiGW 

 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie 
odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz 
przeciwdziałanie nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków 
przemysłowych, w tym weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych 

RZGW, WIOŚ Opole, 
Gmina 

Budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt 
obornikowych w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów 
zwierząt  

Podmioty gospodarcze, 
Mieszkańcy gminy 

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

WIOŚ Opole 

Wspieranie działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie 
i eliminację ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do 
środowiska wodnego a w szczególności substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego 

Podmioty gospodarcze 

 
 
 
9.3.2 Cel priorytetowy (2009-2012) 
 

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

 
Kierunki działań:  
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Krajowym programie 
oczyszczania ścieków komunalnych przewidzianych dla aglomeracji o 
RLM od 2 000 do 15 000 

Zakłady Wodociągów i 
Kanalizacji 

 

9.4. Gospodarka odpadami 

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

9.5. Oddziaływanie hałasu  

Stan wyjściowy: 
Hałas stanowi jedno ze źródeł emisji energii do środowiska, wzrastające w ostatnich latach  
w związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją gminy. 
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Odczuwany jest przez ich mieszkańców jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników 
wpływających ujemnie na samopoczucie i środowisko. 
 
Hałasem nazywa się każdy dźwięk, który w danych warunkach jest określony jako szkodliwy, 
uciążliwy lub przeszkadzający, niezależnie od jego parametrów fizycznych. Odczucie hałasu jest 
więc bardzo subiektywne i zależy od wrażliwości słuchowej poszczególnych jednostek. Zespół 
zjawisk akustycznych zachodzących w środowisku, określony za pomocą parametrów 
akustycznych czasu i przestrzeni nazywa się umownie klimatem akustycznym środowiska 
zewnętrznego. Uciążliwość hałasu dla organizmu zależy od natężenia dźwięku, jego 
częstotliwości i czasu trwania.  
Podstawę prawną działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem stanowi przede 
wszystkim ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Artykuł 112 
stwierdza: 
“Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, 
w szczególności poprzez: 

- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, 
- zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, a gdy nie jest on 

dotrzymany zapobieganie jego powstawaniu lub przenikaniu do środowiska”. 
 
Dodatkowo uwzględnić należy rozwiązania zgodne z wymaganiami ochrony środowiska zawarte 
w projektach budowlanych obiektów lokalizowanych w pobliżu tras komunikacyjnych w ramach 
tzw. charakterystyki ekologicznej obiektu (według zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku). 
Pozostałe ustalenia dotyczące hałasu i wibracji zawarte są w następujących aktach prawnych: 

- Prawo o ruchu drogowym, 
- o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
- o drogach publicznych, 
- o Inspekcji Ochrony Środowiska, 
- o zagospodarowaniu przestrzennym, 
- Prawo budowlane, 
- o autostradach płatnych 

oraz odpowiednich przepisów wykonawczych i normach. 
 
Wartości progowe poziomów hałasu określają:  

- rozporządzanie MŚ z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Wartości progowe 
poziomów hałasu wyrażone są za pomocą równoważonego poziomu hałasu i odnoszą się 
odrębnie dla dróg i linii kolejowych, odrębnie dla pozostałych obiektów i grup źródeł 
hałasu, a także startów, lądowań i przelotów statków powietrznych, ustalając wartości dla 
pory dziennej i nocnej, 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 roku w sprawie wymogu dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska 
(Dz.U. Nr 263/05 poz. 2202), 

- wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/EC z dnia 25.06.2002 w sprawie 
oceny i zarządzania hałasem środowiskowym. 

 
Inny ważny zapis dotyczy oceny stanu akustycznego środowiska, którą to ocenę dokonuje się 
obowiązkowo dla: aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. oraz terenów poza 
aglomeracjami, na których eksploatacja obiektów (drogi, linii kolejowej, lotniska) może 
powodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.  
Gdy eksploatacja instalacji powodującej hałas w środowisku przekracza dopuszczalne poziomy, 
wydawana jest decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu. W przypadku przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, tramwajowych, 
lotnisk oraz portów zarządzający tymi obiektami zobowiązany jest do wykonywania pomiarów 
i sporządzania map akustycznych terenów na których występują przekroczenia i zastosowania 
odpowiednich zabezpieczeń akustycznych. Mapy akustyczne należy aktualizować co 5 lat. 
W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej uwzględnione zostały również uwarunkowania 
zawarte w prawie wspólnotowym. Zagadnienia związane z hałasem podzielone zostały na cztery 
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kategorie: 
- emisje hałasu z pojazdów silnikowych: Dyrektywy 78/1015/EWG (motocykle) i 96/20/WE 

(pojazdy silnikowe) wprowadzające limity poziomu natężenia dźwięku, 
- emisje hałasu ze sprzętu domowego: Dyrektywa ramowa 86/594/EWG, 
- emisje hałasu z samolotów: Dyrektywy 80/51/EWG (samoloty ponaddźwiękowe), 

89/629/EWG (samoloty odrzutowe), 92/14/EWG (ograniczenie eksploatacji samolotów), 
- sprzęt i maszyny budowlane: Dyrektywa ramowa 84/532/EWG (dopuszczalne poziomy 

mocy akustycznej) oraz siedem dyrektyw “córek”: 84/533/EWG (sprężarki), 84/534/EWG 
(żurawie wieżowe), 84/535/EWG (generatory prądu), 85/537/EWG (kruszarki betonu), 
85/538/EWG (kosiarki do trawy), 86/662/EWG (koparki hydrauliczne). 

 
Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania: 

- hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych 
i usługowych, 

- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego 
i lotniczego, 

- hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych  
i w obiektach użyteczności publicznej. 

 
Hałas przemysłowy 
 
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk 
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do 
zadań WIOS. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte 
w raportach WIOŚ. 
Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od 
parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów 
technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. Wewnątrz hal 
przemysłowych hałas sięga poziomu 80 – 125 dB i w znacznym stopniu przenosi się na tereny 
sąsiadujące. W sąsiedztwie zakładów przemysłowych poziomy dźwięku osiągają wartości od 
50 dB (mało uciążliwe) do 90 dB (bardzo uciążliwe).  
Na terenie Gminy Prószków hałas przemysłowy nie ma zasadniczego znaczenia, ze względu na 
brak dużych zakładów przemysłowych. W przypadku mniejszych zakładów istotna jest coraz 
większą dostępność nowoczesnych technologii ograniczających natężenie hałasu, podczas 
modernizacji zakładów stosowane są coraz sprawniejsze urządzenia, charakteryzujące się 
obniżoną emisją hałasu.  
Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy 
o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny Gminy Prószków nie jest 
znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez 
okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki 
pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie i kamieniarskie.  
Na terenie Gminy Prószków nie były prowadzone pomiary emisji hałasu przemysłowego.  
Pomiary hałasu wykonywane są na obszarze województwa opolskiego przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub zgodnie 
z przyjętym planem kontroli zakładów. Z uwagi na lokalny charakter źródeł hałasu przemysłowego 
oraz na brak dużych zakładów przemysłowych na terenie gminy, źródła te mają charakter 
marginalny. 
Hałas komunikacyjny 
Klimat akustyczny na terenie Gminy Prószków kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny,  
 

• hałas komunikacyjny drogowy: 
 
Harmonijny rozwój transportu i komunikacji jest warunkiem decydującym o rozwoju gospodarczym 
danego obszaru. Z drugiej strony, rozwój motoryzacji, oddziałuje negatywnie na środowisko, 
zwłaszcza gdy nie jest związany z modernizacją i rozwojem stanu technicznego dróg. Przyjmuje 
się, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat corocznie przybywa około 10% samochodów.  
Na poziom hałasu drogowego w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ przede wszystkim: 
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- natężenie ruchu komunikacyjnego, 
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
- odległość zabudowy mieszkalnej od drogi, 
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 
- typ i stan techniczny pojazdów, 
- nachylenie drogi, 
- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

 
Większość hałasów w środowisku (w tym hałas drogowy) charakteryzuje się zmiennymi poziomami 
w czasie. Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu 
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas 
typu liniowego. Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi 
ośrodkami.  
 
Przez teren Gminy Prószków przebiegają będące źródłami hałasu drogowego autostrada A4, 
droga krajowa i drogi wojewódzkie, oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Gminę 
Prószków z innymi ośrodkami. Występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, 
co stwarza znaczne utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów 
otaczających. Ocenia się, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego 
mogą występować na terenach zabudowanych położonych wzdłuż dróg.  
Źródłem uciążliwości akustycznej – jest w szczególności odcinek autostrady A4 oraz odcinki dróg 
krajowych i wojewódzkich.  
Najistotniejsze znaczenie ma przebiegająca przez teren gminy autostrada A4. Cechą 
charakterystyczną autostrad jest ruch ciągły, niezależny od pory nocnej i dziennej. W roku 2003 
pomiary hałasu wzdłuż całej autostrady A4 na terenie województwa opolskiego przeprowadziła 
Akademia Górniczo – Hutnicza z Krakowa. Wyniki przedstawiono w dokumencie pn. „Wykonanie 
porealizacyjnej oceny oddziaływania autostrady A4 na środowisko w zakresie hałasu na terenie 
województwa opolskiego”. Poniżej podano wyniki z trzech punktów pomiarowych (spoza terenu 
Gminy Prószków): Sarny Wielkie, Sarny Małe i Magnuszowice. W każdym punkcie pomiary 
prowadzone były dwukrotnie (we wrześniu i październiku), w tabeli podano średnią z wyników. 
 
Tabela 23. Natężenie hałasu wzdłuż autostrady A4. 

Liczba pojazdów na 
godzin ę 

Średnia warto ść poziomu 
dźwięku A [dB] Lokalizacja punktu 

dzień  noc  dzień  noc  
Sarny Wielkie (najbliższe 
zabudowania od autostrady – 
140 m) 

971 500 55,5 52,0 

Sarny Małe (najbliższe 
zabudowania od autostrady – 
147 m) 

971 500 54,5 49,9 

Magnuszowice (najbliższe 
zabudowania od autostrady – 
270 m)  

902 438 56,7 50,6 

 
W omawianych punktach pomiarowych w porze dziennej nie zanotowano przekroczeń 
dopuszczalnego poziomu dźwięku. W porze nocnej zanotowano niewielkie przekroczenia 
w Sarnach Wielkich i Magnuszowicach, jednak może to być spowodowane efektem ruchu na 
drogach lokalnych (przebiegających bliżej niż autostrada). Autostrada A4, która stwarza 
największe zagrożenie, przebiega przez tereny niezamieszkałe, a tam gdzie budynki są w bliskiej 
odległości, są wybudowane ekrany, dlatego też jej wpływ nie jest tak duży. Większym problemem 
na terenie gminy okazują się być drogi wojewódzkie i powiatowe, gdzie natężenie ruchu jest duże 
i które znajdują się bezpośrednio przy zabudowaniach, przebiegając przez centra miejscowości. 
Na terenie gminy nie były w ostatnich latach prowadzone badania natężenia ruchu i wywołanego 
przez niego hałasu komunikacyjnego. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzonego na 
terenie województwa opolskiego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Opolu corocznie wykazują, że dla tego typu dróg - SDR wykazuje wartość systematycznie 
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rosnącą. Czynnikami wpływającymi na wzrost poziomu hałasu na drogach jest głównie natężenie 
ruchu samochodowego, stan techniczny pojazdów, stan nawierzchni dróg, organizacja ruchu 
drogowego, oraz sposób eksploatacji pojazdów.  
 
Pomiary hałasu komunikacyjnego w miastach przeprowadzone w 2009 roku wykazują, że 
przeważająca część terenów zabudowy mieszkaniowej sąsiadującej z głównymi ulicami jest 
narażona na występowanie ponadnormatywnych poziomów hałasu, zarówno w porze dziennej jak 
i nocnej. Głównym czynnikiem uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej jest ruch 
pojazdów ciężkich, a jedynym sposobem jej ograniczenia jest eliminowanie go z obszarów gęstej 
zabudowy mieszkaniowej i innych terenów chronionych. 
 

• hałas komunikacyjny kolejowy 
 
Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii 
kolejowych. Na terenie gminy nie występują linie kolejowe. 
Brak pomiarów kolejowego hałasu komunikacyjnego nie pozwala na jednoznaczne określenie 
wielkości i zasięgu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Badania, wykonane na tego 
typu liniach, wykazują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu (tj. 50 dB dla pory nocy) 
w odległości 150 m od skrajnego toru (udokumentowano 55 dB - stanowiący dopuszczalny poziom 
hałasu dla pory dnia, dla zabudowy mieszkaniowej). 
Pełna ocena zagrożenia środowiska hałasem kolejowym nie jest możliwa ze względu na brak 
prowadzonego monitoringu. W otoczeniu linii kolejowej nie były wykonywane pomiary hałasu 
kolejowego. Zagrożenie hałasem wynikające z eksploatacji przedmiotowych szlaków 
komunikacyjnych ma charakter liniowy i jest znacząco odczuwalne w najbliższym otoczeniu 
torowisk.  
Ogólnie rzecz ujmując, zagrożenie hałasem kolejowym w skali kraju jest znacznie niższe od hałasu 
drogowego i od szeregu lat utrzymuje się w zasadzie na tym samym poziomie, z niekorzystnymi 
lokalnymi zmianami związanymi z pogarszającym się stanem infrastruktury. Na obecną sytuację 
ma również wpływ zła sytuacja ekonomiczna kolei państwowych, która doprowadziła do 
znacznego ograniczenia liczby połączeń w obsłudze ruchu pasażerskiego. Aktualne trendy 
rozwoju kolejnictwa w kraju, związane z koniecznością osiągnięcia standardów międzynarodowych 
w tym zakresie wskazują, iż możliwe jest ograniczenie emisji hałasu z tych źródeł poprzez 
realizację programów modernizacji linii kolejowych. Jak wynika z badań, po modernizacji torowiska 
w rejonie linii kolejowej obserwuje się zmniejszenie poziomów hałasu średnio o 4-6 dB; wymiana 
taboru kolejowego i właściwe utrzymanie torowisk to kolejne ograniczenia emisji, nawet o około 
10 dB. 
 
Hałas osiedlowy i mieszkaniowy 
 
Ponad 25% mieszkańców jest narażona na ponadnormatywny hałas w mieszkaniach występujący 
w wyniku stosowania “oszczędnych” materiałów i konstrukcji budowlanych. Hałas wewnątrz 
osiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, wywożenie śmieci, dostawy 
do sklepów, głośną muzykę radiową itp. Do tych hałasów dołącza się niejednokrotnie bardzo 
uciążliwy hałas wewnątrz budynku, spowodowany wadliwym funkcjonowaniem instalacji wodno-
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Według polskiej normy, poziom hałasu pochodzący od 
instalacji i urządzeń budynku może wynosić w ciągu dnia 30-40 dB, nocą 25-30 dB. 
 
Wibracje 
 
Źródła wibracji można podzielić na dwa główne rodzaje: 

- wibracje pochodzące od narzędzi i urządzeń, 
- wibracje przenoszone z podłoża, np. z drgających platform, podłóg, siedzeń w pojazdach 

mechanicznych itp. 
Szkodliwość wibracji zależy od wielkości natężenia źródła charakteru zmian, w czasie oraz 
długotrwałości działania. Na wibracje narażony jest każdy człowiek zarówno w pracy jak i w życiu 
codziennym. Wibracje i wstrząsy, podobnie jak hałas, przenoszone są przez wzbudzone do drgań 
konstrukcje budynków mieszkalnych. Skutkiem oddziaływania wibracji na człowieka są zmiany 
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w układzie nerwowym, krążenia, narządach ruchu oraz układzie pokarmowym. Dlatego też 
wibracje należy zmniejszać lub likwidować w miejscach ich powstawania m.in. poprzez zmiany 
w konstrukcji aparatury i maszyn, stosowanie elastycznych podłoży (guma, korek), ekranów 
tłumiących wibracje itp.  
 

9.5.1. Cel średniookresowy do 2016 

 
Dokonanie wiarygodnej oceny nara żania społecze ństwa na ponadnormatywny hałas i 

podj ęcie kroków do zmniejszenia tego zagro żenia tam, gdzie jest ono najwi ększe  
 
Kierunki działań  
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Budowa ścieżek rowerowych Gmina Prószków 

Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego Gmina Prószków, 
Zarządy dróg 

Modernizacja nawierzchni dróg Gmina Prószków, 
Zarządy dróg, Powiat 

Usprawnianie organizacji ruchu drogowego Gmina Prószków, 
Zarządy dróg 

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

Gmina Prószków 

Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy, budowa i modernizacje 
dróg. 

Gmina Prószków 

 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez określonych prawem 
zarządców dróg i podmioty gospodarcze oraz przekazywanie wyników 
pomiarów uprawnionym organom ochrony środowiska w formie 
ustalonej prawem 

Zarządy dróg, WIOŚ 
Opole 

Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami 
obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska 

Powiat 

Tworzenie bazy danych na podstawie wyników uzyskanych: z 
prowadzonego monitoringu przez Opolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, od zarządców dróg 
publicznych z pomiarów emisji oraz zgłoszeń w związku z występującą 
uciążliwością emisji hałasu 

Powiat 

Ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku przez właściwe organy i inspekcje ochrony środowiska 

Powiat, WIOŚ Opole 

Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań 
dotyczących ochrony środowiska 

Powiat, Organizacje 
pozarządowe 

Budowa obejścia miasta Prószków na odcinku Prószków - Zimnice Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu 
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9.6. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
 
Stan wyjściowy: 
 
Podział promieniowania elektromagnetycznego na jonizujące i niejonizujące wynika 
z granicznej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek materii. 
Złożone spektrum promieniowania elektromagnetycznego jest bardzo rozległe i obejmuje różne 
długości fal, od fal radiowych przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni 
nadfioletowych, do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni gamma.  
Z całego spektrum promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałują na 
organizmy tylko te, które są pochłaniane przez atomy, cząsteczki i struktury komórkowe. Z uwagi 
na sposób oddziaływania promieniowania na materię, widmo promieniowania 
elektromagnetycznego można podzielić na promieniowanie jonizujące i niejonizujące: 

- promieniowanie jonizujące, występuje w wyniku użytkowania zarówno wzbogaconych,  
jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, 
przemyśle, badaniach naukowych, naturalne procesy w środowisku naturalnym, 

- promieniowanie niejonizujące  występuje wokół linii energetycznych wysokiego napięcia, 
radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych, urządzeń 
łączności, domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp. Z punktu widzenia ochrony 
środowiska i zdrowia człowieka w zakresie promieniowania niejonizującego istotne są 
mikrofale, radiofale oraz fale o bardzo niskiej i ekstremalnie niskiej częstotliwości. 

 
Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie organizmy żywe, dlatego też 
ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska. 
Ogólną sytuację radiacyjną w środowisku charakteryzują obecnie następujące wielkości 
podstawowe: 

- poziom promieniowania gamma, obrazujący zagrożenie zewnętrzne naturalnymi 
i sztucznymi źródłami promieniowania jonizującego, istniejące w środowisku lub 
wprowadzone przez człowieka, 

- stężenia naturalnych i sztucznych izotopów promieniotwórczych w komponentach 
środowiska, a w konsekwencji w artykułach spożywczych, obrazujące narażenie wewnętrzne 
ludzi w wyniku wchłonięcia izotopów drogą pokarmową. 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego: 

Promieniowanie jonizuj ące 
Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym elementem środowiska naturalnego, dociera 
z Kosmosu, z wnętrza Ziemi. Przy opracowywaniu zbiorczych ocen zagrożeń radiacyjnych dla 
ludzi i środowiska rozróżnia się zagrożenia pochodzące od radionuklidów naturalnych 
i sztucznych.   
W przyrodzie występuje prawie 80 radioizotopów i ok. 20 pierwiastków promieniotwórczych. 
 Do najbardziej znanych należą izotopy uranu i toru, a także potasu, węgla i wodoru. 
Intensywność promieniowania wywołana naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi jest 
różna w różnych miejscach naszego globu. 
Radionuklidy pochodzenia sztucznego przedostały się do środowiska w wyniku prób z bronią 
jądrową lub zostały uwolnione z obiektów jądrowych i składowisk paliwa w trakcie ich normalnej 
eksploatacji lub w stanach awaryjnych (np. katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu). 
Również wytwarzane są przez różnego rodzaju urządzenia stosowane np. w diagnostyce 
medycznej, przemyśle, badaniach naukowych.  
 
Promieniowanie niejonizuj ące. 
W odniesieniu do Gminy Prószków źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są 
anteny nadawcze telefonii komórkowej, anteny nadawcze sygnału radiowego, linie przesyłowe 
wysokich napięć i stacje transformatorowe. 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
208 Nr 25, poz. 150 – tekst jednolity – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi – art. 
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121 i 122). Ochrona przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska 
poprzez:  

- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej 
na tych poziomach 

- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie 
są one dotrzymane. 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów. /Dz. U. Nr 192, poz. 1883/. Realizując swój ustawowy obowiązek, 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w 2009 roku, w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska, wykonał badania pól elektromagnetycznych w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. Nr 221, poz. 1645). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadziło obowiązek prowadzenia badań poziomów pól 
elektromagnetycznych na trzech typach obszarów: 

- centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.  
- pozostałych miastach  
- obszarach wiejskich.  

W każdym z obszarów wybiera się po 15 punktów, stąd łącznie na terenie województwa wyznacza 
się 45 punktów pomiarowych dla roku kalendarzowego. Średnia arytmetyczna zmierzonych 
wartości skutecznych natężeń pól elektromagnetycznych promieniowania elektromagnetycznego 
dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz uzyskanych w 2009 roku dla 
badanych punktów pomiarowych nie przekroczyła warto ści dopuszczalnej składowej 
elektrycznej wynoszącej 7V/m (zgodnie z przytaczanym wyżej rozporządzeniem. Najwyższy 
zmierzony poziom składowej elektrycznej pola wyniósł 1,97 V/m (Kluczbork, ul. Kołłątaja) – więc 
kilkukrotnie mniej od wartości dopuszczalnej. 
Na terenie Gminy Prószków w 2009 roku nie był zlokalizowany żaden z punktów pomiarowych 
PEM. 
Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor prowadzi, 
aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach na których stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Obecnie WIOŚ w Opolu nie posiada wykazu 
terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku z wyszczególnieniem terenów przeznaczonych pod 
zabudowę oraz miejsc dostępnych dla ludności ponieważ przeprowadzone badania nie wykazały 
takich przekroczeń. 
Dla ochrony mieszkańców gminy przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 
ogranicza się inwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii elektroenergetycznych 
wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego wykonywania stosownych pomiarów - 
wg przepisów prawa powszechnego - dla wyznaczania rzeczywistych zasięgów stref 
oddziaływania linii i urządzeń oraz ew. ustalenia stref ograniczonego użytkowania. Należy dążyć 
do stopniowego zastępowania ograniczeń w zagospodarowywaniu terenów wzdłuż linii 
zmniejszaniem zasięgu ich oddziaływania osiąganym środkami technicznymi. Przy zbliżeniach linii 
do budynków mieszkalnych po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego rzeczywistego 
natężenia pola elektromagnetycznego wymaga się ekranowania linii. 
 
Źródła mikrofal 
 
W odniesieniu do szkodliwości i wywierania wpływu w zakresie mikrofalowym największy niepokój 
wśród społeczeństwa budzi telefonia komórkowa. Jej burzliwy rozwój w ostatnich kilku latach, 
charakteryzujący się ogromną liczbą samych telefonów oraz licznością stacji bazowych 
instalowanych na budynkach, w szczególności w dużych miastach, niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania tego typu łączności. Wyzwala to w ludziach ogromne emocje i budzi niepokój 
o zagrożenie dla zdrowia człowieka, przeprowadzane jednakże systematycznie pomiary nie 
potwierdzają tych obaw. 
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Najczęściej spotykanymi źródłami mikrofal są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci telefonii 
komórkowej. Urządzenia takie znajdują się zwykle na specjalnych masztach bądź wysokich 
kominach i budynkach. 
Planowanie nowych lokalizacji dla stacji bazowych telefonii komórkowych powinno na każdym 
etapie uwzględniać obowiązujące wymogi prawne i budowlane. 
 
 
Tabela 24.  Urządzenia nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej na terenie Gminy Prószków. 
 

Lp.  Operator  Pasmo Lokalizacja, adres 
1. ERA GSM 900, 1800, UMTS Winów, ul. Ogrodowa 7, dz. nr 1667/33 
2. ERA GSM 900 Przysiecz, ul. Strażacka 10 

PLUS GSM900 Przysiecz, dz nr 146 3. 
ORANGE GSM900 Przysiecz, dz nr 146 

4. PLAY GSM900 Prószków, ul. Korfantego 35 
 
Dla ochrony mieszkańców gminy przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 
ogranicza się inwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii elektroenergetycznych 
wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego wykonywania stosownych pomiarów - 
wg przepisów prawa powszechnego - dla wyznaczania rzeczywistych zasięgów stref 
oddziaływania linii i urządzeń oraz ew. ustalenia stref ograniczonego użytkowania. Należy dążyć 
do stopniowego zastępowania ograniczeń w zagospodarowywaniu terenów wzdłuż linii 
zmniejszaniem zasięgu ich oddziaływania osiąganym środkami technicznymi. Przy zbliżeniach linii 
do budynków mieszkalnych po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego rzeczywistego 
natężenia pola elektromagnetycznego wymaga się ekranowania linii. 
 
Zagro żenie polami elektromagnetycznymi  
 
Budowa i eksploatacja linii elektroenergetycznych najwyższych napięć, tj. 400 kV i 220 kV podlega 
ciągłej kontroli od momentu uwzględniania jej trasy w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie. Głównymi aktami prawnymi, 
poprzez które organy administracji rządowej i samorządowej mogą kontrolować poprawność 
przebiegu procesu inwestycyjnego i eksploatacji, są ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, prawo ochrony środowiska i prawo budowlane oraz rozporządzenia dotyczące 
poziomów pól elektromagnetycznych. 
Dla linii przesyłowej najwyższych napięć 400kV obszar ograniczonego oddziaływania (tzw. pas 
technologiczny stanowi pas terenu pod linią o szerokości 70m (35m od osi linii w obu kierunkach).  
W pasie bezpośrednio pod linią 220 kV oraz w odległości mniejszej niż 25 m od osi linii, mierząc 
poziomo i prostopadle do osi, nie należy budować budynków mieszkalnych i lokalizować terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Warunki lokalizacji w tej strefie pozostałych 
obiektów budowlanych wymagają każdorazowego indywidualnego uzgodnienia z zarządcą linii. 
Ponadto zabrania się sadzenia roślinności pod linią i w odległości do 10 m od rzutu poziomego 
skrajnego przewodu.  
 
Dla napowietrznych linii elektrycznych i elektroenergetycznych do 110 kV strefa ochronna znajduje 
się w pasie o szerokości do 40 m. Stacje transformatorowe powinny mieścić się w rezerwowanym 
pod nie obszarze o wymiarach 150 m x 80 m. Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu pod linią 
110 kV oraz w odległościach poziomych mniejszych niż 15 m od skrajnych przewodów linii należy 
projektować zgodnie z przepisami szczególnymi i uzgodnić z właściwym zarządcą sieci. Natomiast 
wzdłuż linii 15 kV oraz 1 kV proponuje się pozostawienie pasów wolnych od zagospodarowania 
i zadrzewienia o szerokości odpowiednio: 16 m i 4 m (po 8 m i 2 m od osi linii) wzdłuż urządzeń. 
Są to tak zwane strefy techniczne, umożliwiające eksploatację sieci napowietrznych 
z uwzględnieniem dojazdu do stanowisk słupowych. 
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9.6.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

Ochrona mieszka ńców Gminy Prószków przed szkodliwym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych 

 
Kierunki działań: 
 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska 
w zakresie przestrzegania obowiązujących prawem pomiarów 
dotyczącym ochrony środowiska 

WIOŚ Opole 

Prowadzenie polityki przestrzennej pozwalającej na ochronę ludzi przed 
szkodliwymi polami elektromagnetycznymi, prowadzenie kontroli w 
zakresie przestrzegania przepisów  bezpieczeństwa, higieny pracy, 
prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i przepisów 
sanitarnych w celu ochrony przed polami elektromagnetycznymi 

WIOŚ Opole 

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

WIOŚ Opole 

Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z 
wymaganiami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska 

Sejmik województwa, 
Rada Powiatu 

Skuteczne uniemożliwianie dostępu do strefy o podwyższonym poziomie 
emisji pól elektromagnetycznych oraz informowanie o jej szkodliwości 

Podmioty gospodarcze 

Modernizowanie sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych Właściciele sieci 

Wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania 
planowanych przedsięwzięć 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska, 
Wójt, 

Wykonywanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony 
środowiska 

Podmioty gospodarcze, 
WIOŚ Opole 

 

9.7. Poważne awarie  

Stan wyjściowy: 
 
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008r. wprowadza w miejsce nazwy 
dotychczas stosowanej – “nadzwyczajne zagrożenie środowiska” problematykę pod nazwą 
“poważne awarie” wraz z odpowiednimi regulacjami. 
Definicje poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej określa odpowiednio  
art. 23 i 24 w/w ustawy: 

- poważna awaria - to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała 
w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje 
jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia 
z opóźnieniem. 

- poważna awaria przemysłowa przez pojęcie to rozumie się poważną awarię w zakładzie.  
 
Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, do ochrony przed poważnymi awariami 
zobowiązani są zarówno prowadzący zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienie awarii,  
jak i dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy administracji. Zasady 
zaliczania zakładów do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku określił 
Minister Gospodarki w drodze rozporządzenia z dnia 9.04.2002 r  (Dz.U. Nr 58, poz. 535). 
W zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie 
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stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej uznaje się za zakład 
o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku. 
Na terenie województwa opolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony 
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych za względu na stopień zagrożeń 
awariami przemysłowymi. Na ogólna liczbę 18 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia 
poważnej awarii wyróżniono 10 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (ZDR) i 8 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. Żaden z tych zakładów nie jest zlokalizowany na terenie Gminy Prószków. 
Zadania koordynacji m.in. prac związanych z poważnymi awariami i ewentualnie powstałymi 
zagrożeniami regulują stosowne procedury na szczeblu powiatowym, w powiązaniu z działaniem 
służb ratowniczych (strażą pożarną, policją, pogotowiem ratunkowym, pogotowiem 
energetycznym, pogotowiem gazowym, pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym). Powinny być 
one zawarte w Gminnym i Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego. 
Nie odnotowano natomiast zdarzeń o znamionach nadzwyczajnego zagrożenia środowiska.  
Na obszarze Gminy Prószków występuje szereg innych zagrożeń:  

• zagrożenia  pożarowe - powstają głównie w obszarach leśnych, szczególnie 
w okresach długotrwałej suszy, występują sezonowo wiosną, latem i jesienią podczas 
wypalania traw, wynikają z infrastruktury miejskiej i wiejskiej obiektów użytkowych 
(instalacje, sprzęty gospodarstwa domowego itp.).  
Ogółem konstrukcja budynków w 30 – 50 % palna, dotyczy to w szczególności 
obszarów wiejskich. Najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na stopień 
zagrożenia pożarowego występującymi na terenie gminy są: 

- gęstość zaludnienia, 
- charakter zabudowy miasta i wsi, 
- rodzaj występującego zalesienia. 

Największe zagrożenie pożarowe na terenie gminy występuje: 
- w obiektach przemysłowych, 
- w obiektach użyteczności publicznej, 
- w rolnictwie, 
- w budynkach indywidualnych, tak w mieście jak i na wsiach, 
- w lasach, szczególnie w kompleksach leśnych. 

Do zakładów przemysłowych i usługowych stwarzających największe zagrożenie 
pożarowe na terenie gminy zalicza się: 

- firmy usługowe zajmujące się dystrybucją i składowaniem butli gazowych propan – 
butan, 
- mniejsze zakłady produkcyjne takie jak: piekarnie, stolarnie, zakłady zajmujące się 
produkcją rolno – spożywczą, różnego rodzaju zakłady naprawcze. 

Zagrożenie dla gminy stwarzają także stacje paliw płynnych zlokalizowane na terenie 
gminy. 

• zagrożenia  drogowe  i kolejowe - przecinające teren gminy szlaki komunikacji drogowej 
i kolejowej są potencjalnymi miejscami zagrożenia pożarowego, chemicznego oraz 
ekologicznego. Wynika to z faktu, że szlakami tymi transportowane są toksyczne środki 
przemysłowe (TSP) – materiały niebezpieczne dla ludzi i środowiska takie jak: amoniak, 
chlor, kwas siarkowy, dwutlenek siarki, siarkowodór, benzyna, fosgen, tlenek etylenu czy 
dynamit. Wymienione materiały przewożone są jako ładunki tranzytowe zarówno 
drogami jak i liniami kolejowymi. W transporcie drogowym (w przeciwieństwie do 
transportu kolejowego) nie wdrożono dotychczas sprawnie działającego systemu 
monitorowania przewozów ładunków niebezpiecznych, wobec czego nie sposób 
dokładnie ustalić ilości przewożonych przez teren gminy materiałów niebezpiecznych. 
Źródłem zagrożeń środowiskowych jest również załadunek i rozładunek materiałów 
niebezpiecznych, w szczególności zaś ich transport po drogach publicznych przy 
wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu jezdnego (prawdopodobieństwa wypadku lub 
awarii w transporcie drogowym). Z uwagi na konfliktowość przewożonych ładunków, 
trasy przewozów prowadzone winny być przy zachowaniu maksymalnego 
bezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska. Należy przyjąć, że występuje 
statystyczne prawdopodobieństwo potencjalnego wystąpienia awarii komunikacyjnych, 
mogących zagrozić środowisku - obszarami szczególnego zagrożenia są tereny 
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zlokalizowane w pobliżu głównych, tranzytowych arterii komunikacji drogowej, 
charakteryzujących się największym natężeniem ruchu tego rodzaju przewozów. Należą 
do nich na pewno drogi krajowe i wojewódzkie. 

• zagrożenia  chemiczne  i ekologiczne - wynikają głównie z magazynowania 
i stosowania przez zakłady i firmy usługowe materiałów niebezpiecznych. Szczególnym 
rodzajem zagrożenia jest stosowanie w procesach technologicznych, produkcyjnych 
materiałów i substancji chemicznie niebezpiecznych. Do najbardziej niebezpiecznych 
zagrożeń pod tym względem należy zaliczyć: 

- awarie zbiorników i instalacji technologicznych w zakładach produkcyjnych 
i podmiotach gospodarczych, magazynujących i przetwarzających materiały 
i substancje chemicznie niebezpieczne, 
- katastrofy w komunikacji drogowej, kolejowej podczas przewozu substancji 
chemicznie niebezpiecznych, 
- wybuchy i przestrzenne pożary w obiektach posiadających materiały i substancje 
chemicznie niebezpieczne, w czasie których może dojść do wytworzenia bardzo 
toksycznych, niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka związków chemicznych. 

W przypadku uszkodzenia beczek (beczki) i uwolnienia sie TSP może powstać 
bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, zwierząt gospodarskich oraz środowiska 
naturalnego. Ponadto dodatkowym zagrożeniem dla gleby i wód powierzchniowych 
może być spłukiwanie chemikalii (rozpuszczalnych w wodzie) w czasie prowadzenia 
akcji ratowniczo-gaśniczej do kanalizacji. 

• zagrożenia  budowlane - związane głównie z utratą statyki budowli lub jej elementu, 
mogące wystąpić w budynkach mieszkalnych na terenie gminy. 

• inne zagrożenia urbanistyczne - magistrala gazu pod wysokim ciśnieniem przecinająca 
teren gminy, stacje redukcyjne gazu oraz napowietrzne linie energetyczne wysokiego 
i średniego napięcia przebiegające przez tereny leśne, wzdłuż torów i w sąsiedztwie 
stacji transformatorowych oraz duże transformatory (20-30 ton oleju 
transformatorowego). 

• huragany i silne wiatry - w przypadku występowania silnych wiatrów i huraganów 
istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia związanego 
z uszkodzeniem lub zniszczeniem linii energetycznych przebiegających przez obszar 
gminy i wystąpienia przerw w dostawach energii elektrycznej. Silne wiatry i huragany 
mogą również powodować nieodwracalne szkody w drzewostanie gminy. 

 
Komenda Państwowej Straży Pożarnej prowadzi ewidencję zdarzeń w komunikacji drogowej 
i kolejowej oraz innych spowodowanych działalnością człowieka stwarzających miejscowe 
zagrożenia. Uwzględniają one także zdarzenia, których sprawcy pozostali niezidentyfikowani, 
a które nie były obojętne dla miejscowych ekosystemów, jak np. pozostawienie na drodze dużej 
plamy oleju. Statystyka nie obejmuje pożarów i fałszywych alarmów, do których wzywane były 
jednostki PSP. 
Straż Pożarna pełni również wiodącą rolę w sprawowaniu funkcji zapobiegawczo-ochronnych 
i ratowniczych Programy zapobiegania poważnym awariom, wewnętrzne plany operacyjno-
ratownicze, raporty o bezpieczeństwie są elementami, na bazie których m.in. PSP opracowuje 
zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze.  
W gminie  funkcjonuje  6  jednostek  Związku  OSP  RP  tj; Źlinice-Boguszyce, Jaśkowice, 
Prószków, Ligota Prószkowska, Chrząszczyce i Złotniki. Jednostki działają na podstawie ustawy 
o stowarzyszeniach. Wszystkie jednostki wyposażone są w podstawowy sprzęt gaśniczy, 
wszystkie jednostki posiadają strażnice wraz z garażami, w których przechowywane są 
samochody pożarnicze i sprzęt przeciwpożarowy.  
Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicza Straż Pożarna 
w Prószkowie w 1995 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 
(KSRG). W związku z czym jednostka może prowadzić działania ratownicze na terenie gminy, 
powiatu, województwa i kraju. 
 
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GA ŚNICZY - to integralna część organizacji 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych 
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miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, 
inspekcje i straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej 
zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych. Podstawową zasadą funkcjonowania KSRG 
jest umożliwienie każdemu podmiotowi mogącemu realizować lub wspomagać działania 
ratownicze współpracy z systemem w ramach jego struktury organizacyjnej bądź jako podmiot 
wspomagający działania systemu. 
KSRG tworzą i koordynują jego funkcjonowanie, według prymatu terytorialnego, następujące 
organy władzy:  

- wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę;  
- starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, 
a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska lub mienia - na 
podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej - zarządza przy pomocy powiatowego 
zespołu reagowania kryzysowego; 
- wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, 
w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia - na podstawie 
przepisów o stanie klęski żywiołowej, zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego 
zespołu reagowania kryzysowego.  

 
Działania prowadzone na obszarze kraju są koordynowane przez Komendanta Głównego PSP 
Szefa OCK, który jest organem administracji rządowej szczebla centralnego w sprawach 
organizacji systemu.  
Nadzór nad całym KSRG sprawuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Komendy PSP 
i podmioty KSRG są narzędziem wojewody i starosty do realizacji zadań z zakresu szeroko 
rozumianej ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także zadań z zakresu ochrony ludności. 
 
 

9.7.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

 
Zmniejszanie ryzyka wyst ąpienia powa żnej awarii przemysłowej przez nadzór nad 

wszystkimi instalacjami b ędącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii  
 
Kierunki działań:  
 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania Jednostka odpowiedzialna 
Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu 
społeczeństwa dotyczącej zasad postępowania w razie wystąpienia 
poważnej awarii, w celu ukształtowania właściwych postaw i zachowań 

Straż Pożarna 

Promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i 
działań, które w sytuacji awaryjnej będą wymagać sfinansowania 
działań ratowniczych i naprawczych 

Organizacje pozarządowe 

Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem 
spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa  i prewencji 

WIOŚ Opole 

Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom Straż Pożarna, właściciele 
zakładów 

Opracowanie planu operacyjno – ratowniczego na wypadek zaistnienia 
poważnej awarii 

Straż Pożarna 

Utrzymywania w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia 
poważnej awarii 

Straż Pożarna 
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9.8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  
 
Stan wyjściowy: 
W Polsce zakłada się,  że w 2010 roku udział zużycia energii odnawialnej będzie na poziomie 
7,5 % (wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 
2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła 
z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem 
ciepła). Rodzaje energii odnawialnej: 

- energia biomasy, 
- energia geotermalna,  
- energia słoneczna,  
- energia wiatru,  
- energia wodna,  
- energia otoczenia,  
- energia fal morskich, przypływów i odpływów. 

 
Energia biomasy 
 
Wykorzystanie biomasy, do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie drewna, 
słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin energetycznych (specjalnego gatunku wierzby oraz 
tzw. malwy pensylwańskiej itp.). 
Wykonana szczegółowa ankietyzacja źródeł ciepła wykorzystujących biopaliwa pozwoliła na 
stwierdzenie, ze na terenie województwa opolskiego pracuje około 29 kotłowni o łącznej mocy 
zainstalowanej wynoszącej 21,2 MWt, co stanowi 0,45% łącznego zapotrzebowania na ciepło dla 
województwa.  
 
Na terenie Gminy Prószków uprawy roślin energetycznych prowadzone są w ograniczonym 
zakresie, choć położenie i gospodarka rolna Gminy Prószków stwarzają potencjalne możliwości 
wykorzystania słomy oraz upraw roślin energetycznych.  
Ankietyzacja przeprowadzona w opracowanym dla Gminy Prószków dokumencie pt. „Projekt 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Prószków” -  
wykazała, że obecnie istnieją dwie duże kotłownie opalane biomasą. Pierwsza zlokalizowana jest 
w Złotnikach i zasila w ciepło zakład produkcji okien i drzwi. Moc zainstalowana kotłowni wynosi 
700 kW. Wykorzystywanym paliwem są trociny stanowiące odpad z produkcji. Ten sam rodzaj 
paliwa wykorzystywany jest w podobnym zakładzie w Prószkowie, w którym moc kotła na biomasę 
wynosi  280 kW 
 
Gmina Prószków posiada znaczne tereny zalesione (ponad 4 tys. ha). Roczne pozyskanie drewna 
przez Nadleśnictwo Prószków wynosi ok. 79 tys. m3. Dodatkowym źródłem surowca może być 
drewno pozyskiwane przy przycinkach przydrożnych drzew i podczas prac związanych z regulacją 
rzek na obszarach zabudowanych. Sytuacja ta stwarza możliwość do wykorzystania drewna 
i odpadów drzewnych. Dodatkowo, na terenie gminy działa wiele firm stolarskich i obróbki drewna. 
Odpady z ich działalności mogą stanowić dobry surowiec do spalania energetycznego. Należy 
dążyć do zagospodarowania w celach energetycznych i wspierać inicjatywy budowy kotłowni 
opalanych trocinami. Szacuje się, że potencjał techniczny drewna i odpadów drzewnych  
na ternie gminy wynosi ok. 4 GWh/rok. 
Za wykorzystaniem słomy przemawia rolniczy charakter gminy. Grunty orne wynoszą ok. 5,5 tys 
ha, z czego uprawy zbóż 4,5 tys. ha. Słoma na terenie Gminy Prószków jest więc towarem 
powszechnym i łatwo dostępnym. Szacuje się, że istniejący areał zbóż na terenie gminy pozwoliłby 
na wyprodukowanie ciepła w ilości ok. 40,2 GWh/rok. Szczególnie zaleca się stosowanie kotłowni 
na słomę w dużych gospodarstwach , gdzie istnieją nadwyżki słomy oraz stosowne miejsce na jej 
przechowywanie.  
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Rysunek 9. Potencjał energetyczny (techniczny) biomasy na terenie gminy Prószków (w GWh 
ciepła na rok) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biogaz to paliwo gazowe wytwarzane przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych z materii 
organicznej. Jest mieszaniną przede wszystkim dwutlenku węgla i metanu. Biogaz może 
powstawać samoistnie w procesach rozkładu substancji organicznych lub produkuje się go celowo.  
Typową instalacją wykorzystującą fermentację beztlenową jest biogazownia rolnicza. Składa się 
ona z urządzeń i obiektów do przechowywania, przygotowania oraz dozowania substratów. 
W zależności od zastosowanych substancji wejściowych, wyróżnia się trzy rodzaje budowli 
magazynowych. Są to silosy przejazdowe, zbiorniki oraz hale (substraty charakteryzujące się 
emisją nieprzyjemnych zapachów). Substraty w formie stałej wprowadza się do komór fermentacji 
za pomocą specjalnych stacji dozujących, natomiast materiały płynne mogą być dozowane 
techniką pompową. Niektóre substraty wymagają również rozdrabniania oraz higienizacji lub 
pasteryzacji w specjalnie do tego celu zaprojektowanych ciągach technologicznych. Najczęściej 
stosowanym obecnie rozwiązaniem konstrukcyjnym komory fermentacyjnej jest żelbetowy, 
izolowany zbiornik wyposażony w foliowy, gazoszczelny dach samonośny. Zbiornik taki pełni rolę 
fermentatora jak i również „zasobnika” biogazu. Zawartość zbiornika jest ogrzewana systemem rur 
grzewczych przy wykorzystywaniu ciepła procesowego, powstałego przy chłodzeniu kogeneratora. 
Urządzenia mieszające zainstalowane w komorze spełniają bardzo ważną rolę. Mieszanie 
powoduje równomierny rozkład substratów i temperatury w zbiorniku oraz ułatwia uwalnianie się 
metanu. Pozostałość pofermentacyjna jest wysokowartościowym nawozem gromadzonym 
w zbiorniku magazynowym, którego objętość jest tak dobrana aby wystarczyła na przechowywanie 
substratu na czas zakazu jego rozrzucania na polu (okres zimowy). W budynku gospodarczym 
umieszczone są trzy bardzo istotne elementy biogazowi takie jak pompownia obsługująca 
transport substratów oraz pozostałości pofermentacyjnej pomiędzy poszczególnymi zbiornikami, 
sterownia wraz z pomieszczeniem szaf sterowniczych będąca „mózgiem” całego obiektu oraz 
urządzenie przetwarzające energią biogazu na energię cieplną i/ lub elektryczną czyli na przykład 
kogenerator wytwarzający w sposób skojarzony prąd elektryczny i ciepło. Coraz częściej 
elementem integralnym wielu biogazowni stają się systemy (obiekty i instalacje budowane celowo) 
pozwalające na wykorzystanie energii cieplnej i uzyskanie z tego tytułu dodatkowych dochodów: 
suszarnie zboża, trocin, drewna, sieci cieplne zasilające pobliskie budynki, chłodziarki absorpcyjne 
wytwarzające zimno z ciepła itd. Instalacji takich jest niewiele na terenie całego województwa, na 
terenie Gminy Prószków nie występują.  
 
Energia wiatru 
Energetyka wiatrowa w Polsce jest dopiero u progu rozwoju. Coraz to większe zainteresowanie 
często jednak nie idzie w parze z wiedzą na temat tego typu przedsięwzięć i sposobie ich 
realizacji. Jest to o tyle niepokojące, że wielu inwestorów posiadając odpowiednie środki może 
wstrzymać się od wybudowania parku wiatrowego i stracić po pierwsze okazje do zainwestowania 
swoich pieniędzy, po drugie zaś zaufanie do samej idei inwestowania w energetykę wiatrowa. 
Dlatego też ocena potencjału energetycznego wiatru dla miejsca lokalizacji przyszłej elektrowni 
wiatrowej jest jednym z pierwszych, niezbędnych kroków w realizacji całej inwestycji. Dla 
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terytorium naszego kraju nie istnieją gotowe mapy wiatru przydatne dla energetyki wiatrowej, które 
można by wykorzystać przy planowaniu terenu posadowienia turbin.  
W Polsce, przy obecnych warunkach ekonomicznych i technicznych, za teren przydatny do 
wykorzystania energii wiatru uznaje się taki, dla którego średnia roczna prędkość wiatru na 70m 
n.p.g. jest nie mniejsza niż 6 m/s. 
Energia elektryczna wyprodukowana w siłowniach wiatrowych uznawana jest za energię czystą, 
proekologiczną, gdyż nie emituje zanieczyszczeń materialnych do środowiska ani nie generuje 
gazów szklarniowych. Siłownia wiatrowa ma jednakże inne oddziaływanie na środowisko 
przyrodnicze i ludzkie, które bezwzględnie należy mieć na uwadze przy wyborze lokalizacji. 
Dlatego też lokalizacja siłowni i farm wiatrowych podlega pewnym ograniczeniom. Jest rzeczą 
ważną, aby w pierwszej fazie prac tj. planowania przestrzennego w gminie zakwalifikować bądź 
wykluczyć miejsca lokalizacji w aspekcie wymagań środowiskowych i innych. W ten sposób 
postępując uniknie się zbędnych kosztów, straty czasu oraz otwartego konfliktu z mieszkańcami 
i ekologami. Wstępna analiza lokalizacyjna powinna obejmować określenie minimalnej odległości 
od siedzib ludzkich w aspekcie hałasu (w tym infradźwięków), wymogi ochrony krajobrazu 
w odniesieniu do obszarów prawnie chronionych np. parków narodowych, parków krajobrazowych, 
rezerwatów przyrody itp., oraz wymogi ochrony środowiska przyrodniczego, w aspekcie siedlisk 
zwierzyny i ptactwa, tras przelotu ptaków. 
Obecnie na terenie Gminy Prószków nie ma działających elektrowni wiatrowych, w studium 
zagospodarowania przestrzennego gminy nie ma terenów przeznaczonych pod fermy wiatrowe.  
 
Energia wodna: 
W naszym kraju udział energetyki wodnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej wynosi zaledwie 
1,5%. Teoretyczne zasoby hydroenergetyczne naszego kraju wynoszą ok. 23 tys. GWh rocznie. 
Zasoby techniczne szacuje się na ok. 13,7 tys. GWh/rok. Wielkość ta to niemal 10% energii 
elektrycznej produkowanej w naszym kraju. Powyższe dane obejmują jedynie rzeki o znaczących 
przepływach. Przy uwzględnieniu pozostałych rzek, kwalifikujących się jedynie do budowy małych 
elektrowni wodnych (MEW), ich wartość jeszcze wzrośnie. Na terenie województwa opolskiego 
(stan w 2004r.) pracuje 29 elektrowni wodnych o łącznej mocy 16,9 MW. 
Podstawowym warunkiem dla pozyskania energii potencjalnej wody jest istnienie w określonym 
miejscu znacznego spadu dużej ilości wody. Dlatego też budowa elektrowni wodnej ma największe 
uzasadnienie w okolicy istniejącego wodospadu lub przepływowego jeziora leżącego w pobliżu 
doliny. Miejsca takie jednak nieczęsto występują w przyrodzie, dlatego też w celu uzyskania spadu 
wykonuje się konieczne budowle hydrotechniczne. 
Na terenie Gminy Prószków nie ma obecnie działających małych elektrowni wodnych. 
 
Energia geotermalna 
Energia geotermalna – jest zawarta w wodach, parach wodnych i otaczających je skałach. Zasoby 
te są w Polsce ogromne i są odnawialne wtedy, gdy po wykorzystaniu ciepła z pobranej wody 
z powrotem włączane są do miejsca pobrania.  
Pod względem energetycznym najlepiej jest eksploatować wody wysokotemperaturowe, jednak 
występują one zwykle bardzo głęboko, nawet na głębokościach poniżej 3000m. Słabe rozpoznanie 
głębokich zbiorników geotermalnych przy planowaniu ich eksploatacji wiąże się z ryzykiem 
finansowym. Wykorzystanie wód średnio i niskotemperaturowych, z uwagi na mniejszą głębokość 
występowania zbiorników (1500–2000m) niesie ze sobą mniejsze ryzyko, ale jest też 
energetycznie mniej korzystne.  
Budowa wgłębna na terenie gminy nie została rozpoznana wierceniami i profilowaniem 
geofizycznym na dużych głębokościach. Ten stopień rozpoznania budowy geologicznej wynikający 
z badań kartograficznych i studiów terenowych zwykle pozwala na wytypowanie 
perspektywicznych serii skalnych dla geotermii do przewiercenia otworem poszukiwawczym, który 
w przyszłości mógłby spełniać rolę otworu eksploatacyjnego. Proponowane rozpoznanie wiertnicze 
może dostarczyć informacji na temat rozszerzenia poszukiwań wód geotermalnych przydatnych do 
zastosowania w gminnym ciepłownictwie, jakkolwiek teren gminy leży w strefie występowania 
podwyższonych temperatur wód podziemnych, które mogą stanowić alternatywne źródło ciepła dla 
jej terenu. Na głębokości ok. 3000m temperatura wód wynosi ok. 105oC, co może stanowić 
przesłankę dla możliwości wykorzystania energii geotermalnej ze źródeł głębokich. 
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Energia słońca  
Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego są 
systemy fototermiczne, wykorzystujące tzw. kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne, 
przetwarzające promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną. 
Zasoby energii słonecznej są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie 
produkcji cieplej wody użytkowej w okresie letnim i ok. 50÷60 % tych potrzeb w okresie wiosenno – 
jesiennym. 
Energię słoneczną wykorzystuje się w: 

1) kolektorach słonecznych,  
2)  instalacjach fotowoltaicznych,  
3)  oświetleniu solarnym,  
4)  sygnalizacji solarnej. 

Panujący rozkład energii słonecznej w poszczególnych miesiącach roku pozwala na 
spożytkowanie tej energii w ograniczonym zakresie, wymuszającym uzupełnienie energii z innych 
źródeł, bądź stosowania rozwiązań z rozbudowaną akumulacją ciepła. Generalnie można przyjąć, 
że energia solarna obecnie może być w tym przypadku wykorzystywana w technologii suszenia, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń. W przyszłości może być 
szerzej wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, gdy pojawią się ogniwa fotowoltaiczne 
zdecydowanie tańsze i o zdecydowanie większej sprawności niż obecnie. 
Miejscem użytkowania energii solarnej są przede wszystkim budynki mieszkalne, usługowe, 
rekreacyjne użyteczności publicznej. Zważywszy, że liczba użytkowników energii solarnej może 
być bardzo duża na terenie województwa, ilość uzyskanej energii w technologii solarnej może mieć 
znaczny wpływ na poprawę lokalnych warunków środowiskowych, przede wszystkim stanu 
powietrza. Obecne na terenie gminy instalacje są nieliczne, nie mają one znaczenia w gospodarce 
energetycznej gminy, powiatu i województwa, można je traktować jako obiekty referencyjne 
przyszłych instalacji.  
 
Energia otoczenia:  
Ziemia nagrzewana promieniami słonecznymi stanowi niewyczerpane źródło energii cieplnej 
o niskiej temperaturze. Ciepło z otoczenia, np. z gruntu czy z wody może być wykorzystane po 
przetworzeniu do celów grzewczych. Temperatura gruntu na głębokości 15 metrów przez cały rok 
jest stała i wynosi ok. 10 stopni C, a wód gruntowych od 8 do 12 stopni C. Urządzenia, które 
pobierają ciepło z otoczenia i podnoszą je do poziomu temperatury wymaganej dla celów 
grzewczych nazywane są "pompami ciepła". Jest wiele rodzajów systemów grzewczych 
z wykorzystaniem pomp ciepła i chociaż charakteryzują się one dużymi kosztami inwestycyjnym, to 
stają się coraz bardziej popularne, ze względu na bardzo wysoką sprawność energetyczną, rzędu 
300 - 400%.  
 

9.8.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

 
Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

 
Kierunki działań: 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

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

Gmina Prószków, 
Powiat, Organizacje 
pozarządowe 

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne 
źródła energii 

Gmina Prószków, 
Powiat, Organizacje 
pozarządowe 
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10. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSI ĘWZIĘĆ NA LATA 2010 – 2013.  

 
Tabela 25. Priorytetowe cele krótkookresowe na terenie Gminy Prószków w latach 2010-2013. 

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] Cel krótkookresowy Instytucja 
koordynuj ąca 

Źródła 
finansowania Kierunek działa ń 

2010 2011 2012 2013 RAZEM: 

Gmina Prószków Budżet Gminy 
Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego wokół OKIS 

- - 462 000 8 000 470 000 

Gmina Prószków Budżet Gminy Utrzymanie zieleni w gminie 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 

Ochrona przyrody i 
krajobrazu 

Gmina Prószków Budżet Gminy Ochrona zabytków 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 

Gmina Prószków Budżet Gminy 
Modernizacja dróg publicznych 
gminnych 

150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 

Gmina Prószków 
Budżet Gminy 
Budżet Państwa 

Przebudowa ul. Parkowej w 
Złotnikach 

1 093 889 - - - 1 093 889 

Gmina Prószków 
Budżet Gminy 
RPO 

Rozwój infrastruktury dróg w 
miejscowości Winów 

1 254 887 - - - 1 254 887 

Gmina Prószków Budżet Gminy 
Budowa drogi Zimnice Wielkie ul. 
Kościuszki 

292 800 - - - 292 800 

Ochrona powietrza i 
ochrona przed 
hałasem 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w 
Opolu 

Środki własne, 
EFRR 

Budowa obejścia miasta Prószków na 
odcinku Prószków - Zimnice 

23 807 000 
Całkowity koszt 43 285 000 w latach 

2009-2010 
23 807 000 

Edukacja ekologiczna 
Gmina Prószków Budżet Gminy Gimnazjum Publiczne – e-szkoła 37 500 - 37 500 - 73 000 

Gmina Prószków Budżet Gminy Objęcie udziałów WIK Opole 1 075 900 1 075 900 1 075 900 1 075 900 4 303 600 

Gmina Prószków Budżet Gminy 
Budowa odwodnienia Chrząszczyce 
ul. Leśna i Szkolna 

480 000 - - - 480 000 

Gmina Prószków Budżet Gminy 
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 
Chrząszczyce Folwark inżynier 
kontraktu 

19 000 - - - 19 000 

Ochrona wód 
powierzchniowych i 
podziemnych 
 

Gmina Prószków Budżet Gminy Melioracje wodne 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 
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Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] Cel krótkookresowy Instytucja 
koordynuj ąca 

Źródła 
finansowania Kierunek działa ń 

2010 2011 2012 2013 RAZEM: 

Gmina Prószków Budżet Gminy 

 
Gospodarka ściekami i ochrona wód 
 
 

150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 

Gmina Prószków Budżet Gminy 
Doprowadzenie wody do 
nowopowstałych budynków 70 000 50 000 50 000 50 000 220 000 

Ochrona wód 
powierzchniowych i 
podziemnych c.d. 

Gmina Prószków 

Budżet Gminy, 
NFOŚiGW, 
Fundusz Spójności 
projektów w 
ramach Programu 
Operacyjnego 
Infrastruktura i 
Środowisko 

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

145 000 000 w latach 2007-2013 
145 000 00

0 

Gospodarka 
odpadami  Szczegółowy opis w Planie Gospodarki Odpadami 
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11. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU. 

Monitoring prowadzonej polityki ochrony środowiska oznacza, że realizacja Programu będzie 
podlegała ocenie w zakresie: 
1. stopnia wykonania przyjętych zadań, 
2. stopnia realizacji założonych celów 
3. analizy przyczyn powstałych rozbieżności. 

Wyniki oceny stanowić będą podstawę kolejnej aktualizacji programu. Propozycja aktualizacji 
winna być formułowana przy znaczącym udziale systemu. 
System oceny realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach 
presji, stanu i reakcji, pozwalających całościowo opisać zagadnienie polityki ochrony środowiska 
i zarazem dających możliwość porównań międzyregionalnych. System tworzyć będą: 
1. wska źniki presji na środowisko , wskazujące główne źródła problemów i zagrożeń 
środowiskowych, odnoszących się do tych form działalności, które zmniejszają ilość i jakość 
zasobów (np. emisja zanieczyszczeń do środowiska, ilość odpadów gromadzonych na 
składowiskach, tempo eksploatacji zasobów środowiska).  

2. wska źniki stanu środowiska , odnoszące się do jakości środowiska i jego zasobów, 
pozwalające na ocenę zachodzących zmian (np. lesistość, udział gruntów rolnych), 

3. wska źniki reakcji (działa ń ochronnych) , pokazujące działania podejmowane w celu poprawy 
jakości środowiska lub złagodzenia antropopresji na środowisko (np. procent mieszkańców 
korzystających z oczyszczalni ścieków, udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni 
województwa, powierzchnia gruntów zrekultywowanych, wydatki na ochronę środowiska).  

Do określenia powyższych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim informacje 
Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane 
dotyczące gospodarki odpadami podano według stanu za rok 2009. Listę proponowanych 
wskaźników dla Gminy Prószków przedstawiono w tabeli poniżej:  
 
Tabela 26. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu ochrony środowiska Gminy 
Prószków. 

Dane wyj ściowe Lp.  Wskaźniki 
2009 

Ochrona przyrody i krajobrazu 
1. Obszary Natura 2000 nie występują 
2. Rezerwaty Jaśkowice, 

Przysiecz, 
Staw Nowokuźnicki 

3. Parki krajobrazowe nie występują 
4. Obszary chronionego krajobrazu Bory Niemodlińskie 
5. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe nie występują 
6. Użytki ekologiczne nie występują 
7. Powierzchnia obszarów prawnie 

chronionych w [ha]. 
6 060,0 

Lasy 
8. Lesistość gminy 32,8 % 

Gleby 
9. Grunty zdewastowane i zdegradowane b.d. 
10. Ekologiczne gospodarstwa rolne 

posiadające certyfikat b.d. 

Jakość wód podziemnych i powierzchniowych 
11. Jakość wód podziemnych nie oznaczana na terenie gminy 
12. Jakość wód powierzchniowych V klasa 
13. Ścieki przemysłowe i komunalne 

oczyszczane w tys. m3/rok 
przemysłowe: 5, 
komunalne: 311 

14. Ludność obsługiwana przez  
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Dane wyj ściowe Lp.  Wskaźniki 
2009 

oczyszczalnie ścieków  6 133 
Ochrona powietrza atmosferycznego  
15. Substancje, których poziom jest wyższy 

od wartości dopuszczalnej i przekracza 
wartość dopuszczalną powiększoną o 
margines tolerancji 

PM10, B(a)P, O3 

16. Substancje, których poziom jest wyższy 
od wartości dopuszczalnej, lecz nie 
przekracza wartości dopuszczalnej 
powiększonej o margines tolerancji 

brak 

17. Substancje, których poziom nie 
przekracza wartości dopuszczalnej SO2, NO2, C6H6, CO, Pb, As, Cd, Ni  

Energia odnawialna 
18. Udział energii odnawialnej w całkowitym 

zużyciu energii pierwotnej - ogółem b.d. 

19. Udział energii wodnej b.d. 
 
Dla prawidłowej realizacji monitoringu wykonalności celów, priorytetów i zadań programu ochrony 
środowiska Gminy Prószków niezbędna jest okresowa wymiana informacji pomiędzy Starostwem 
Powiatowym a Urzędem Gminy, dotycząca stanu komponentów środowiska oraz stopnia 
zaawansowania realizacji poszczególnych zadań (w tym w szczególności zadań gmin). Przewiduje 
się wymianę ww. informacji w sposób zorganizowany – w ustalonej formie pisemnej lub 
elektronicznej (sprawozdawczość okresowa).  
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12. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA 

Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz 
z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program Ochrony Środowiska Gminy jest 
dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument wspomagający realizację prawa 
miejscowego (gminy, powiatu) pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania 
przestrzennego gmin, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzjami 
związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki 
odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych. Kierownictwo posiada kompetencje pozwalające 
mu realizować zawarte w programie cele i zadania. Aby jednak ta realizacja przebiegała spójnie 
z polityką regionalną konieczne jest przygotowanie struktur administracyjnych do ścisłej 
współpracy z organami dysponującymi znacznie szerszymi uprawnieniami wynikającymi z ich 
kompetencji.  
 
Organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminny 
program ochrony środowiska, który podlega zaopiniowaniu poprzez organ wykonawczy powiatu. 
Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów 
uczestniczących w nim. Są to: 

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem, 
- podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące, 
- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, 
- społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 

 
Główna odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na Burmistrzu, który składa Radzie 
Miejskiej raporty z wykonania programu. W praktyce Burmistrz może wyznaczyć koordynatora 
wdrażania programu. Zadaniem koordynatora jest ścisła współpraca z Burmistrzem i Radą Miejską 
oraz przedstawianie im okresowych sprawozdań z realizacji programu. 
Rada Miejska współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla 
wojewódzkiego, powiatowego oraz z samorządami gminnymi. Natomiast w dyspozycji Zarządu 
Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację zadań programu (poprzez 
WFOŚiGW). Ponadto Rada Miejska współdziała z instytucjami administracji rządowej, 
w dyspozycji których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują 
respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska (WIOŚ), prowadzą monitoring wód 
(RZGW). 
Władze gminy mogą być wspierane przez Zespół Konsultacyjny, który może być powołany spośród 
przedstawicieli lokalnych społeczności samorządowych zaangażowanych już w proces tworzenia 
projektu programu poprzez udział w sesjach warsztatowych i spotkaniach roboczych. Zadaniem 
Zespołu Konsultacyjnego mogłoby być nadzorowanie procesu wdrażania programu oraz 
uzgadnianie współpracy w realizacji poszczególnych zadań. Spotkania Zespołu Konsultacyjnego 
powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku. 
W niektórych pracach Zespołu Realizacji Programu powinny także uczestniczyć podmioty 
gospodarcze realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi w programie. 
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Rysunek 10 . Schemat zarządzania programem ochrony środowiska. 

 
 
Tabela 27. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem. 
Lp.  Zagadnienie Główne działania w latach 2009-

2012 
Instytucje 

uczestnicz ące 
Raporty o wykonaniu programu (2009 
i 2011) 

Rada Miejska, 
Inne jednostki 
wdrażające 
Program 

1. Wdrażanie programu 
ochrony środowiska 

Wspieranie finansowe samorządów, 
zakładów, instytucji, organizacji 
wdrażających program 

WFOŚiGW, 
Fundusze celowe, 
Fundusze UE 

2. Edukacja ekologiczna, 
Komunikacja ze 
społeczeństwem, 
System informacji o 
środowisku 

Rozwój różnorodnych form edukacji 
ekologicznej w oparciu o instytucje 
zajmujące się tym zagadnieniem - 
Realizacja zapisów ustawy dot. 
dostępu do informacji o środowisku i 
jego ochronie.  Większe 
wykorzystanie mediów (prasa, 
telewizja, internet) w celach 
informowania społeczeństwa o 
podejmowanych i planowanych 
działaniach z zakresu ochrony 
środowiska, w tym realizacji 
programów 

Rada Miejska, 
Zarząd 
województwa, 
WIOŚ, 
organizacje 
pozarządowe 
 

3. Systemy zarządzania 
środowiskiem 

Wspieranie i promowanie zakładów / 
instytucji wdrażających system 
zarządzania środowiskiem 

Gmina, 
Wojewoda 
Fundusze celowe 

4. Monitoring stanu 
środowiska 

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi 
Informacje o stanie środowiska w 
gminie 

WIOŚ, WSSE, 
RZGW, Marszałek, 
Gmina 

Rada Miejska 
 

        Burmistrz 
Koordynator programu 

 

Zespół Realizacji 
Programu 

Odbiór społeczny programu 

Marszałek, Zarząd 
Województwa 

 

Instytucje finansujące 

Instytucje kontrolujące 

Jednostki realizujące 
przedsięwzięcia 
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13. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU 

Realizacja programu wdrażania wymagań ochrony środowiska Unii Europejskiej jest zadaniem 
trudnym i kosztownym. Trudności wynikać będą nie tylko z problemów technicznych 
i organizacyjnych, ale także ograniczonej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw, co 
utrudniać będzie pozyskiwanie środków finansowych na niezbędne inwestycje. Znaczna część 
kosztów dostosowania obciąży samorządy, reszta będzie musiała być poniesiona przez podmioty 
gospodarcze.  
Źródła finansowania programu będą zróżnicowane, w zależności od rodzaju i okresu 
przewidywanego działania, a przede wszystkim możliwości stosowania instrumentów finansowo – 
ekonomicznych, zapewnionych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 
Dostępne na rynku polskim publiczne źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony 
środowiska można podzielić na: 

- krajowe – pochodzące z budżetu państwa, budżetu gminy, pozabudżetowych instytucji 
publicznych, udzielane w formie dotacji, grantów i subwencji, 

- pomocy zagranicznej – Fundusz Spójności, fundusze strukturalne, fundacje itp. 
Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większą część wydatków 
ponoszą przedsiębiorstwa, fundusze ekologiczne i samorządy terytorialne, natomiast udział 
środków budżetu jest mały. 
Wiele samorządów chce skorzystać w okresie promowania 2007 – 2013 ze środków dostępnych 
w PO Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego). Nie można obecnie określić ile z tych projektów uzyska dofinansowanie. 
 
Tabela 28. Podział środków w ramach poszczególnych Priorytetów RPO WO  
2007 – 2013 [w Euro]. 
(kwoty podano z uwzględnieniem zmian finansowych wynikających z przesunięć pomiędzy kategoriami interwencji 
programu – zgodnie z uchwałą nr 5/2009 KM RPO WO 2007-2013) 

NR PRIORYTET RPO WO 2007-2013 % ALOKACJI  KWOTA ALOKACJI 
w Euro  

P1 WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI 
GOSPODARCZEJ REGIONU 37,00% 158 043 580,81 

P2 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 5,00% 21 357 240,65 

P3 TRANSPORT 26,00% 111 057 651,38 

P4 OCHRONA ŚRODOWISKA 10,00% 42 714 481,30 

P5 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
SZKOLNICTWO WYŻSZE 10,00% 42 714 481,30 

P6 AKTYWIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH I 
ZDEGRADOWANYCH 9,00% 38 443 033,17 

P7 POMOC TECHNICZNA 3,00% 12 814 344,39 

RAZEM 100,00% 427 144 813,00 

 
Środki finansowe dostępne na ochronę środowiska są również, w utworzonym na mocy 
Rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005, Europejskim Funduszu Rolnym – Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW). Zdaniem EFRROW, jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich we Wspólnocie. Zgodnie z przepisami każdy kraj członkowski obowiązany jest 
opracować Krajowy Plan Strategiczny oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan 
Strategiczny obejmuje lata 2007 – 2013. Łączna kwota środków na PROW 2007 – 2013 to ok. 17,2 
mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu UE (EFRROW), a około 4 mld 
stanowić będą krajowe środki publiczne. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Rolnictwa 
Województwa Opolskiego na lata 2005 – 2013 przewidziano dwa priorytety wpisujące się 
w założenia niniejszego Programu: 
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Priorytet 1: Poprawa (ilo ściowa i jako ściowa) infrastruktury produkcyjnej, technicznej 
i społecznej dla wzmocnienia konkurencyjno ści obszarów wiejskich; 
W ramach pierwszego priorytetu planowane jest działanie:  
Budowa i modernizacja systemu infrastruktury przeciwpowodziowej, urządzeń melioracyjnych 
i małej retencji wodnej z zaplanowanymi środkami na lata 2007 – 2013 wynoszącymi 83,7 mln EU 
(wg. kursu 4,00). 
Priorytet 2: Poprawa konkurencyjno ści oraz wspieranie trwałego i zrównowa żonego 
rozwoju rolnictwa oraz wzmocnienie przetwórstwa rol no – spo żywczego. 
W ramach drugiego priorytetu w zapisy niniejszego Programu wpisuje się zadanie: 
Wsparcie działań w gospodarstwach rolnych, służących zachowaniu walorów przyrodniczo – 
krajobrazowych obszarów wiejskich – kwota dofinansowania z EFRROW na lata 2007 – 2013 – 
200,0 mln EU (wg. kursu 4,00).  
Zakładana całkowita kwota do wykorzystania z  EFRROW na lata 2007 – 2013 to blisko 710,45 
mln Euro. 
 
Tabela 29. Środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska w latach 2007–2013 (w mln 
EU). 

Lp.  Dokumenty EFRR EFRROW FS Razem 

1. Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Opolskiego 

399,10 - - 399,10* 

2. Projekt PO Infrastruktura i 
Środowisko – projekty z 
terenu Województwa 
Opolskiego 

-# - 1328,30+ 1328,30 

3. Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

 710,45 - 710,45 

RAZEM bez przerwy 399,10 710,45 1328,30+ 2437,85 
5. Rezerwa z PO Infrastruktura i 

Środowisko – projekty z 
terenu Województwa 
Opolskiego 

- - 143,70+ 143,70 

RAZEM z rezerw ą 399,10 710,45 1472,00+ 2581,55 
*łącznie ze środkami tylko w części przeznaczonymi na ochronę środowiska  
#z funduszu tego mogą np. skorzystać duże przedsiębiorstwa i samorządy, na dzień dzisiejszy nie jest możliwe 
oszacowanie kwoty 
+wielkość środków wg. projektów zapisanych w indykatywnym wykazie projektów kluczowych i dużych do POIiŚ oraz 
przesłanych do MRR w ramach konsultacji społecznych (aktualne na dzień 29.08.2007).  
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14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM. 
 
Projekt  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2009-2012 z perspektywą na 
lata 2013-2016 został opracowany zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i został oparty na 
celach perspektywicznych, nawiązujących do Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-10 
z perspektywą na lata 2011-14 oraz do Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego 
na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014.  
Program przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań 
zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz 
wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje.  
Program przedstawia główne cele przeznaczone do realizacji w usystematyzowanych grupach: 

- kierunki działań systemowych, 
- ochrona zasobów naturalnych, 
- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

Zadaniem Programu jest podanie aktualnej sytuacji związanej z całym stanem środowiska 
w Gminie. W Programie dokonano analizy czynników, które wpływają na sytuację stanu 
zanieczyszczenia środowiska. Podano w nim krótką charakterystykę geograficzno-fizyczną Gminy 
Prószków oraz uwarunkowania demograficzne i gospodarcze. Na podstawie możliwych 
dostępnych danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego, informacji z Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Opolu, Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu 
Statystycznego i Starostwa Powiatowego w Opolu, scharakteryzowano wszystkie komponenty 
środowiska, podając ich obciążenia emisyjne. Następnie na podstawie dostępnych badań 
i wyników pomiarów dokonano oceny stanu środowiska naturalnego w Gminie Prószków, 
analizując jego poszczególne komponenty, czyli wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, 
hałas, przyrodę, powierzchnię ziemi, gospodarkę leśną i promieniowanie elektromagnetyczne.  
Ponieważ dokumentację Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Prószków przygotowano jako 
osobny dokument,  w Programie nie zajęto się tym komponentem. 
Po sektorowej analizie dotyczącej stanu środowiska w Gminie Prószków, zwrócono uwagę na 
tendencje, jakie się zarysowują w poszczególnych komponentach środowiska i wyeksponowano 
rodzaje i typy zagadnień, jakimi należy się zająć w przyszłej działalności organów gminy.  
Ze względu na perspektywy czasowe oznaczono w Programie cele krótkoterminowe 
i długoterminowe. Dla poszczególnych części środowiska zaproponowano grupy zadań 
pozainwestycyjnych i inwestycyjnych, określając nazwy niektórych zadań, nakłady finansowe 
i harmonogram czasowy, jednostki realizujące i możliwe źródła finansowania. Dla zadań 
wychodzących poza 2013 rok (średniookresowe) nie określano wielkości nakładów sygnalizując 
wyłącznie konieczność ich kontynuacji lub proponując rozpoczęcie nowych przedsięwzięć.  



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
DLA GMINY PRÓSZKÓW NA LATA 2009-2012 Z UWZGL ĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013-2016 

104 
 

15. LITERATURA 
 

1. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016” – 
Warszawa 2008 r. 

2. Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-10 z perspektywą do 
2014 roku 

3. Biuletyn Statystyczny Województwa Opolskiego, WUS, Opole 2007 
4. Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w 2007, 2008 roku - Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
5. Biernat S. Krysowska M. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000 
6. Kardasz, Kamińska, 1987 – Norma branżowa. Agrotechnika. Analiza chemiczno-rolnicza 

gleby. Oznaczanie wartości pH. Wyd. Normalizacyjne “Alfa”. 
7. Klima St. (1999): Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła 

Zarządzania i Bankowości. Kraków. Kraków, grudzień 2000; AGH Wydział Górniczy 
w Krakowie. 

8. Bednarek R., Prusunkiewicz Z. Geografia gleb, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997 
9. Bernaciak A., Gaczek W., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Akademia 

Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002. 
10. Błaszyk T., Górski J., Odpady a problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych, 

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1996. 
11. Kardasz, Kamińska, 1987 – Norma branżowa. Agrotechnika. Analiza chemiczno-rolnicza 

gleby. Oznaczanie wartości pH. Wyd. Normalizacyjne “Alfa”. 
12. Centralna baza danych geologicznych - http://baza.pgi.waw.pl/ 
13. http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/index.php 
14. http://baza.pgi.gov.pl 
15. http://energetyka.w.polsce.org 
16. http://www.oze.rankking.pl 
17. http://www.opole.pios.gov.pl 
18. Strategia Rozwoju Infrastruktury Transportowej w Województwie Opolskim w latach 2008-

2013. 
19. Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim, WIOŚ Opole, 2007 
20. Urząd Regulacji Energetyki, baza koncesji 2007. 
21. www.wrotaopolszczyzny.pl 
22. Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do 2015r. 

(Energoprojekt Katowice S.A. 2003 
23. Elbanowska H., Zerbe J., Siepak J., Fizyczno- chemiczne badanie wód, Wydawnictwo 

naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 1999 r.  
24. Główny Urząd Statystyczny, Bazy danych regionalnych, www.stat.gov.pl, 1995- 2009 r. 
25. Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J., Fizyczno- chemiczne 

badanie wody i ścieków, Dojlido J. (kier. nauk.), wyd. 2, Arkady, Warszawa, 1999 r. 
26. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, wyd. PWN, 2002 r.  
27. Lorenc H., Atlas Klimatu Polski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 

2005 r. 
28. Państwowy Instytut Geologiczny, Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg 

stanu na 31.12.2007, Warszawa, 2008 r. 
29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

oceny stanu wód podziemnych.  
31. „Porealizacyjna ocena oddziaływania autostrady A4 na środowisko w zakresie hałasu na 

terenie województwa opolskiego”. Akademia Górniczo – Hutnicza Kraków 2003 
32. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy 

Prószków 
33. Opis parku powstały w ramach projektu "Parki i ogrody oczami młodzieży" Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. B. Koraszewskiego w Prószkowie 
34. Mierzejewski Z., Park arboretum w Prószkowie, Opole 2001. 


