
UCHWAŁA NR XXXVI/288/14
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 3 lutego 2014 r.

w sprawie uchwalenia aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie na 
lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232), Rada Miejska w Kolonowskiem  uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Uchwala się aktualizację Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie na lata 2013-
2016 z perspektywą na lata 2017-2020,  stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Franciszek Klimas

Id: FEB316B6-3BDA-441F-99E4-2628FECE9784. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/288/14 

Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3.02.2014 r.  
 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALIZACJA  

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  

DLA GMINY KOLONOWSKIE 

NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ  

NA LATA 2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kolonowskie 2013

Id: FEB316B6-3BDA-441F-99E4-2628FECE9784. Podpisany Strona 2



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
DLA GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 

2 

 

         

      ul. Niemodlińska 79 pok. 22 
    45-864 Opole 

     tel./fax.  077/454-07-10, 077/474-24-57 
             kom. 605-26-24-27 
                                                  e-mail: albeko@poczta.fm 

 

 
 

 

 

Wykonawcą 

Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  

dla Gminy Kolonowskie  

na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017-2020 

był zespół firmy ALBEKO z siedzibą w Opolu 

w składzie: 

 

 

 

mgr inż. Beata Podgórska 

mgr inż. Jarosław Górniak 

mgr inż. Paweł Synowiec 

mgr Marta Stelmach 

Mateusz Podgórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: FEB316B6-3BDA-441F-99E4-2628FECE9784. Podpisany Strona 3

mailto:albeko@poczta.fm


AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
DLA GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 

3 

 

SPIS TREŚCI 

1. WPROWADZENIE ...................................................................................................................... 7 

2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU I GŁÓWNE UWARUNKOWANIA PROGRAMU .... 8 

3. CHARAKTERYSTYKA GMINY KOLONOWSKIE ........................................................................ 9 

3.1. INFORMACJE OGÓLNE ................................................................................................................................ 9 
3.2. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE ....................................................................................... 10 
3.3. ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLONOWSKIE. ................................................. 10 

3.3.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego ............................................................................... 10 
3.3.2 Formy użytkowania terenów ........................................................................................................... 11 

3.4. SYTUACJA GOSPODARCZA ....................................................................................................................... 12 

4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU ................................................................................. 14 

4.1. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE OPRACOWANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOLONOWSKIE.
 ..................................................................................................................................................................... 14 

4.1.1. Zasady realizacji programu ............................................................................................................ 14 
4.1.2. Polityka Ekologiczna Państwa ....................................................................................................... 15 
4.1.3 Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 
2019 roku. ................................................................................................................................................ 15 

5. REALIZACJA POLITYKI EKOLOGICZNEJ W GMINIE KOLONOWSKIE. ................................. 17 

6. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013-2016 
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 ...................................................................................... 19 

6.1. CELE EKOLOGICZNE ................................................................................................................................ 19 
6.1.1. Kryteria o charakterze organizacyjnym .......................................................................................... 19 
6.1.2. Kryteria o charakterze środowiskowym ......................................................................................... 19 
6.1.3. Cele ekologiczne dla Gminy Kolonowskie. .................................................................................... 19 

7. KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH .................................................................................... 21 

7.1. UWZGLĘDNIENIE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA W STRATEGIACH SEKTOROWYCH ..................................... 21 
7.1.1. Cel średniookresowy do 2020 r. .................................................................................................... 21 

7.2. ASPEKT EKOLOGICZNY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM .......................................................................... 21 
7.2.1. Cel średniookresowy do 2020 r. .................................................................................................... 22 

7.3. EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA ............................................................................................. 22 
7.3.1. Cel średniookresowy do 2020 r. .................................................................................................... 22 

7.4. INNOWACYJNOŚĆ PROŚRODOWISKOWA .................................................................................................... 23 
7.4.1. Cel średniookresowy do 2020 r. .................................................................................................... 23 

8. OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH ................................................................................. 24 

8.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU ........................................................................................................ 24 
8.1.1. Krajowa .......................................................................................................................................... 25 
8.1.2. Sieć Ekologiczna ECONET-POLSKA ............................................................................................ 29 
8.1.3. Proponowane obszary do ochrony prawnej ................................................................................... 31 
8.1.4. Siedliska chronione: ....................................................................................................................... 31 
8.1.5.Flora i fauna .................................................................................................................................... 34 
8.1.6 Cel średniookresowy do 2020 r. ..................................................................................................... 34 

8.2. OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW ......................................................................................... 35 
8.2.1. Cel średniookresowy do 2020 r. .................................................................................................... 36 

8.3. RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI.............................................................................. 37 
8.3.1. Cel średniookresowy do 2020 r. .................................................................................................... 38 

8.4. KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH I OCHRONA PRZED POWODZIĄ. ................................................... 38 
8.4.1. Cel średniookresowy do 2020 r. .................................................................................................... 41 

8.5. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI ................................................................................................................ 41 
8.5.1. Cel średniookresowy do 2020 r. .................................................................................................... 44 

8.6. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI ........................................................................................ 45 
8.6.1. Cel średniookresowy do 2020 r. .................................................................................................... 46 

9. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO. .................. 47 

9.1. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE ................................................................................................................. 47 
9.1.1 WARUNKI KLIMATYCZNE ........................................................................................................................ 47 

Id: FEB316B6-3BDA-441F-99E4-2628FECE9784. Podpisany Strona 4



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
DLA GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 

4 

 

9.1.2. JAKOŚĆ POWIETRZA ............................................................................................................................. 47 
9.1.3. PRZYCZYNY ZMIAN I OBECNEGO STANU JAKOŚCI POWIETRZA. ................................................................. 50 

9.1.4. Cel średniookresowy do 2020 r. .................................................................................................... 53 
9.2. OCHRONA WÓD....................................................................................................................................... 54 

9.2.1. Wody powierzchniowe ................................................................................................................... 54 
9.2.2. Wody podziemne ........................................................................................................................... 57 
9.2.3.Gospodarka wodno – ściekowa ...................................................................................................... 58 
9.2.4. Cel średniookresowy do 2020 r. .................................................................................................... 61 

9.3. GOSPODARKA ODPADAMI ........................................................................................................................ 61 
9.3.1. Źródła powstawania i ilość wytwarzanych odpadów komunalnych ............................................... 62 
9.3.2. Ilości odebranych/zebranych odpadów komunalnych oraz organizacja selektywnej zbiórki ........ 63 
9.3.3. System gospodarowania odpadami komunalnymi ........................................................................ 63 
9.3.4. Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów ...................................................... 63 
9.3.5. Odpady zawierające azbest ........................................................................................................... 67 
9.3.6. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami ........................................................... 69 
9.3.7. Cele w gospodarce odpadami ....................................................................................................... 69 

9.4. ODDZIAŁYWANIE HAŁASU ......................................................................................................................... 73 
9.4.1. Cel średniookresowy do 2020 r. .................................................................................................... 75 

9.5. ODDZIAŁYWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH ...................................................................................... 75 
9.5.1. Zagrożenia polami elektromagnetycznymi .................................................................................... 76 
9.5.2. Cel średniookresowy do 2020 r. .................................................................................................... 77 

9.6. ŚRODOWISKO A ZDROWIE ........................................................................................................................ 77 
9.6.1. Cel średniookresowy do 2020 r. .................................................................................................... 78 

9.7. ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIOM ....................................................................................................... 78 
9.7.1. Cel średniookresowy do 2020 r. .................................................................................................... 80 

9.8. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII .................................................................................. 80 
9.8.1. Cel średniookresowy do 2020 r. .................................................................................................... 82 

10. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2013 – 2016. .......................... 84 

11. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU. .................... 88 

12. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA .................................................. 91 

13. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU .............................................................. 93 

14. LITERATURA .......................................................................................................................... 95 

 

Spis rysunków: 
Rysunek 1. Położenie Gminy Kolonowskie w Powiecie Strzeleckim. ............................................................... 9 
Rysunek 2. Rejony zalewowe w Gminie Kolonowskie .................................................................................... 39 
Rysunek 3. Mapa lokalizacyjna składowiska odpadów oraz instalacji do odzysku. ........................................ 68 
Rysunek 4. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska. ............................................................. 91 

 
 

Spis tabel: 
Tabela 1. Liczba ludności w Gminie Kolonowskie. ............................................................................................ 9 
Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Kolonowskie. ................................................................. 11 
Tabela 3. Struktura klas bonitacji gruntów w Gminie Kolonowskie. ................................................................ 12 
Tabela 4. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Gminie Kolonowskie w latach 2009-2012.
 ......................................................................................................................................................................... 12 
Tabela 5.  Podział podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Kolonowskie w 2012r. ................................. 12 
Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Gminy Kolonowskie wg wybranych 
sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w 2012r. ................................................................................. 13 
Tabela 7. Zespoły przyrodniczo- krajobrazowe na terenie gminy Kolonowskie .............................................. 27 
Tabela 8. Użytki ekologiczne na terenie gminy Kolonowskie .......................................................................... 27 
Tabela 9. Pomniki przyrody na terenie gminy Kolonowskie. ........................................................................... 28 
Tabela 10. Gatunki roślin objęte ochroną występujące na terenie gminy Kolonowskie .................................. 32 
Tabela 11. Gatunki grzybów objęte ochroną ścisłą występujące na terenie gminy Kolonowskie ................... 32 
Tabela 12. Gatunki zwierząt objęte ochroną występujące na terenie gminy Kolonowskie ............................. 33 
Tabela 13. Struktura gospodarstw rolnych na terenie Gminy Kolonowskie. ................................................... 42 
Tabela 14. Struktura głównych zasiewów w Gminie Kolonowskie. ................................................................. 42 
Tabela 15. Zasobność gleb Powiatu Strzeleckiego w makroelementy. .......................................................... 43 

Id: FEB316B6-3BDA-441F-99E4-2628FECE9784. Podpisany Strona 5



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
DLA GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 

5 

 

Tabela 16. Zawartość metali ciężkich gleb Powiatu Strzeleckiego. ................................................................ 44 
Tabela 17. Lokalizacja stacji pomiarowych i wyniki pomiarów w 2011 i 2012 roku. ....................................... 48 
Tabela 18. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2012 ................................................................... 49 
Tabela 19. Średni dobowy ruch (SDR) na drogach w obrębie Gminy Kolonowskie. ...................................... 51 
Tabela 20. Wyniki oceny wód powierzchniowych w 2011 roku. ...................................................................... 55 
Tabela 21. Wodociąg Kolonowskie – ocena jakości wody w 2012 roku. ........................................................ 58 
Tabela 22.  Sieć wodociągowa w Gminie Kolonowskie. ................................................................................. 59 
Tabela 23. Sieć kanalizacyjna w Gminie Kolonowskie. ................................................................................... 60 
Tabela 24.  Ilość odpadów komunalnych, w tym ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na 
terenie Gminy Kolonowskie w 2012 r. ............................................................................................................. 62 
Tabela 25. Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Gminy Kolonowskie, przez 
przedsiębiorców posiadających decyzje/wpis do rejestru, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w latach 2009-2012 ................................................................................................ 63 
Tabela 26. Proponowany obszar Południowo-Wschodniego RGO ................................................................. 65 
Tabela 27. Zestawienie informacji o rodzajach istniejących oraz planowanych instalacjach na terenie 
Południowo-Wschodniego RGO ...................................................................................................................... 65 
Tabela 28. Wykaz instalacji (zakładów) znajdujących się na terenie Gminy Kolonowskie, w których 
odzyskowi poddawane są m.in. odpady z sektora komunalnego. .................................................................. 68 
Tabela 29. Urządzenia nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej na terenie Gminy Kolonowskie. ........... 76 
Tabela 30. Działania na terenie Gminy Kolonowskie w latach 2013-2016 ..................................................... 84 
Tabela 31. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu Ochrony Środowiska Gminy Kolonowskie. .. 88 
Tabela 32. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem. ................................................... 92 

 

WYKAZ SKRÓTÓW 

ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

DRLP Dyrekcja Regionalna Lasów Państwowych 

OODR Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

WZMiUW Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

ECONET Krajowa Sieć Ekologiczna 

EFRROW Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich 

EMAS Eco Management and Audit Scheme Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu 

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

GPZ Główny Punkt Zasilania 

GSM Global System for Mobile Communication - standard telefonii komórkowej 

GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

GZWP Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

IOŚ Instytut Ochrony Środowiska 

IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 

JCW Jednolite Części Wód Podziemnych 

JRG Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 

KAG Kategorie Agronomiczne Gleb 

KPGO Krajowy Program Gospodarki Odpadami 

KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

KSE Krajowy System Energetyczny 

KSRG Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy 

KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

MEW Małe Elektrownie Wodne 

MŚ Minister Środowiska 

OCHK Obszar Chronionego Krajobrazu 

OCK Obrona Cywilna Kraju 

OSO Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków 

OSP Ochotnicza Straż Pożarna 

Id: FEB316B6-3BDA-441F-99E4-2628FECE9784. Podpisany Strona 6



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
DLA GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 

6 

 

OZE Odnawialne źródła energii 
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1. WPROWADZENIE 

Rozwój cywilizacyjny i wielokierunkowa ekspansja człowieka spowodowały 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 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, 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 będzie miało charakter procesu 
ciągłego, z jednoczesnym zastosowaniem metody programowania “kroczącego”, polegającej na 
cyklicznym weryfikowaniu celów perspektywicznych celów. 
  

Id: FEB316B6-3BDA-441F-99E4-2628FECE9784. Podpisany Strona 8



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
DLA GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 

8 

 

2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU I GŁÓWNE UWARUNKOWANIA PROGRAMU 

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

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

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

 scharakteryzowaniu uwarunkowań 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 Miasta i Gminy 
w Kolonowskiem, Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, 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. 
Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz  
stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2012. 
 
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 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 2012-2015 z perspektywą do 
roku  2019.  
W dokumencie określono długoterminową politykę ochrony środowiska dla województwa 
opolskiego, przedstawiono cele krótkoterminowe i sposób ich realizacji, określono sposoby 
zarządzania środowiskiem i aspekty finansowe realizacji programu. 

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na 
lata 2016-2019. 
W dokumencie określono długoterminową politykę ochrony środowiska dla Powiatu 
Strzeleckiego, przedstawiono szczegółowe cele krótkoterminowe dla Powiatu oraz 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 własne gminy (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, 
które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji 
gminy),  

 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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3. CHARAKTERYSTYKA GMINY KOLONOWSKIE 

3.1. Informacje ogólne 

Gmina Kolonowskie ma charakter miejsko – wiejski, położona jest w środkowo-wschodniej części 
województwa opolskiego. Wchodzi w skład mezoregionu Równina Opolska, należącego do 
makroregionu Niziny Śląskiej. Jej powierzchnia wynosi 83,57 km2. Administracyjnie Gmina składa 
się z trzech sołectw: Staniszcz Wielkich, Staniszcz Małych, Spóroka oraz dogodnie położonego na 
trasie Opole - Gliwice miasta Kolonowskie. Kolonowskie położone jest na pograniczu województw 
opolskiego i śląskiego, 35 km od miasta Opole i 80 km od Katowic. Gmina posiada węzeł kolejowy  
w Fosowskiem i znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 463, w odległości 25 km od łączącej 
Polskę południową z Niemcami i Ukrainą, autostrady A4. 
 
Rysunek 1. Położenie Gminy Kolonowskie w Powiecie Strzeleckim. 

 
 
Sytuacja demograficzna 
Według danych pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego – liczba mieszkańców w Gminie 
Kolonowskie na koniec 2012 r. wynosiła 6 038 osób, z czego w mieście zamieszkiwało 3 396 osób 
(ok. 56,2 %), a na terenach wiejskich 2 642 osób (ok. 43,8 %). W porównaniu z 2009 r. nastąpił 
spadek liczby mieszkańców ogółem o 57 osób (ok. 0,93 %). 
Liczba mieszkańców w mieście (w analizowanych latach) wzrosła o 55 osób (ok. 1,6 %), jednakże 
od 2010 r. następuje jej regularny spadek. Natomiast na terenach wiejskich liczba mieszkańców 
spadła o 112 osób (ok. 4,1 %). Średnia gęstość zaludnienia w Gminie Kolonowskie na koniec 
2012 r. wyniosła ok. 72,2 osoby/km2. Szacuje się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy 
spadek liczby ludności Gminy. 
 
Tabela 1. Liczba ludności w Gminie Kolonowskie.  

M/W 

Liczba ludności w roku: 

2009 2010 2011 2012 
Szacunkowo 

2013 2015 2018 2020 

M 3 341 3 422 3 410 3 396 3 382 3 355 3 315 3 289 

W 2 754 2 657 2 660 2 642 2 623 2 587 2 533 2 498 

Razem 6 095 6 079 6 070 6 038 6 005 5 942 5 848 5 787 

M – miasto, W – teren wiejski 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych ze strony internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego: http://www.stat.gov.pl/gus 
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3.2. Położenie geograficzne i administracyjne  

Gmina Kolonowskie według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego (1998) położona 
jest we wschodniej części Niziny Śląskiej w strefie obniżenia rozdzielającego Wyżynę Woźnicko-
Wieluńską na północy i Wyżynę Śląską na południu. Obniżenie ma szerokość od kilku do 30 km, 
na wysokości Gminy ok. 25 km. Część Niziny Śląskiej obejmującej obszar Gminy to Równina 
Opolska. W jej obszarze na rozpatrywanym terenie zlokalizowana jest centralnie położona dolina 
Małej Panwi oraz wzniesione o ok. 20-40 m ponad dnem doliny wysoczyzny polodowcowe.  
W skład administracyjny Gminy wchodzą  3 sołectwa : 

-  Staniszcze Wielkie, 
-  Staniszcze Małe, 
-  Spórok. 

Gmina graniczy z niżej wymienionymi jednostkami administracyjnymi i samorządowymi: 
- od zachodu z gminą Ozimek, 
- od południa z gminą Strzelce Opolskie i Jemielnica, 
- od wschodu z gminą Zawadzkie, 
- od północy z gminą Dobrodzień. 

Część Gminy zajmują Bory Stobrawsko - Turawskie, z dużym odsetkiem objętym granicami 
krajobrazu chronionego. Udział lasów w powierzchni zajmowanego obszaru wynosi ok. 71 %.  
Na terenie Gminy Kolonowskie dominuje rzeźba płaska i płaskorówninna,  
o nachyleniach terenu nie przekraczających 5 %. Są to tereny na ogół piaszczyste  
z wychodniami utworów starszych, miejscami w części południowej i północnej (zalesionej) 
urozmaiconej wydmami. Centralna część Gminy, w obrębie, której położone są jednostki 
osadnicze zajmowana jest przez szeroką dolinę Małej Panwi z jej terasami zalewowymi  
i średnimi - akumulacyjno – erozyjnymi - poziom ten stanowi główny obszar rozwoju osadnictwa. 
W obrębie terasy zalewowej rozwinął się ciąg starorzeczy, który w połączeniu  
z meandrującą rzeką stanowi malowniczy element krajobrazu.  
Przez teren Gminy Kolonowskie przepływa rzeka Mała Panew, która tworzy dolinę, wpływając 
na malownicze urozmaicenie krajobrazu. Na terenie Gminy rzeka meandruje niespokojnie i jest 
ograniczona wąską doliną. W rejonie Kolonowskiego dolina rzeki rozszerza się, a jej nurt 
łagodnieje. Dopływami Małej Panwi są: Brzyniczka, Smolina i Myślina. Dwa pierwsze dopływy 
w znaczący sposób wpływają na walory przyrodnicze Gminy – przepływają bowiem przez 
kompleksy leśne i tworzą śródleśne rozlewiska. 

 

3.3. Analiza zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie. 

3.3.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego 

Charakterystycznymi elementami struktury przestrzennej Gminy Kolonowskie wg „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: są: 
1) obszary urbanizacji - obejmujące: 

- obszary „kontynuacji zabudowy” rozumiane jako obszary zabudowy adaptowanej 
z możliwością jej uzupełniania; 
- obszary „rozwoju zabudowy” – rozumiane jako obszary, na których w studium przewiduje się 
lokalizację nowej zabudowy i nowych form zagospodarowania; 

2) obszary przestrzeni chronionej – obejmujące tereny otwarte, wyłączone z zabudowy, 
użytkowane w formie lasów, gruntów leśnych, gruntów rolnych, terenów chronionych na podstawie 
ustawy o ochronie środowiska i ustawy o ochronie przyrody. 
 
Szkielet struktury przestrzennej Gminy Kolonowskie określają: 

- występujące obszary zabudowy miejskiej (miasto Kolonowskie) oraz wiejskiej (sołectwa: 
Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe i Spórok), 

- walory przyrodnicze, w tym: kompleksy leśne obszaru chronionego krajobrazu Lasów 
Stobrawsko-Turawskich oraz dolina rzeki Mała Panew, 

- wyznaczone dwie strefy rozwoju  przemysłu, posiadające uregulowany status prawno-
własnościowy, 
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- układ komunikacyjny - w postaci drogi wojewódzkiej (Nr 463), dróg powiatowych i gminnych 
– zapewniający połączenie m. in.  z ośrodkami przemysłowymi (Ozimek, Zawadzkie), 
miastem Opole (świadczącym usługi wyspecjalizowane i wyższego rzędu), a także 
Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym), 

- położenie w krajowym systemie transportu kolejowego – węzeł komunikacji kolejowej 
w Fosowskiem, 

- rzeka Mała Panew i jej dopływy, 
- przebiegające sieci elektroenergetyczne i gazowe, które ze względu na strefy techniczne 

i zagrożenia wyłączają część terenów z zabudowy (tereny wyznaczone w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego). 

 

3.3.2 Formy użytkowania terenów 

Gmina Kolonowskie jest Gminą miejsko - wiejską o dominującym obecnie przemysłowym 
charakterze. W strukturze użytkowania gruntów gminnych dominują użytki rolne. Użytkowanie 
gruntów w gminie przedstawia się następująco: 
 
Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Kolonowskie.  

L.p. Rodzaj Powierzchnia [ha] 

1. Użytki rolne  

 Grunty orne 937,0308 

 Sady 11,5161 

 Łąki trwałe 644,9765 

 Pastwiska trwałe 73,5442 

 Grunty rolne zabudowane 47,7513 

 Grunty pod stawami  

 Grunty pod rowami 11,4759 

2. Grunty leśne  

 Lasy 6 124,9445 

 Grunty zadrzewione i zakrzewione 9,3226 

3. Grunty zabudowane  

 Tereny mieszkalne 91,2648 

 Tereny przemysłowe 37,8934 

 Inne tereny zabudowane 14,3953 

 Tereny zurbanizowane niezabudowane 7,4491 

 Tereny rekreacyjne 8,6351 

 Tereny komunikacyjne - drogi 99,9372 

 Tereny komunikacyjne - kolejowe 86,0882 

 Grunty pod wodami  

 Płynącymi 41,8002 

 stojącymi 0,2036 

 Użytki ekologiczne 70,1574 

 nieużytki 10,6009 

 Tereny różne 0,6191 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem, stan na 
31.12.2012r. 

 
Klasy bonitacyjne użytków rolnych określają jakość użytku rolnego pod względem jego 
przydatności do produkcji rolniczej. Klasa I określa najwyższą wartość rolniczą, a klasa VI 
najniższą. Na terenie Gminy nie występują gleby o klasach bonitacyjnych I, II, III a. 
Gleby na terenie Gminy Kolonowskie można podzielić na następujące klasy bonitacyjne: 
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Tabela 3. Struktura klas bonitacji gruntów w Gminie Kolonowskie. 
Klasa bonitacyjna Powierzchnia [ha] 

I 0 

II 0 

IIIa 0 

IIIb 0,34 

IVa 1,11 

IVb 57,5 

V 461,7 

VI 591,4 

VIa 0,25 

Razem 1 112,3 

Źródło danych: Biuletyn Statystyczny Województwa Opolskiego, WUS, Opole. 

 

3.4. Sytuacja gospodarcza  

Gmina Kolonowskie obecnie jest gminą o charakterze przemysłowym. Na terenie Gminy prowadzi 
działalność szereg prężnych przedsiębiorstw wytwarzających produkty zarówno na rynek krajowy 
jak i na rynki zagraniczne. Rozwojowi przemysłu oraz innych form działalności gospodarczej 
sprzyja położenie Gminy w zasięgu ważnego węzła kolejowego oraz dróg transportu kołowego. 
Funkcja rolnicza i przetwórstwa rolno spożywczego obecnie pełni w Gminie rolę drugorzędną. 
Poniżej w tabeli przedstawiono liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Gminie: 
 
Tabela 4. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Gminie Kolonowskie w latach 
2009-2012. 

Lp. Rok 
Liczba zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych ogółem 

Sektor publiczny Sektor prywatny 

1 2009 294 13 281 
2 2010 314 12 302 
3 2011 301 12 289 
4 2012 299 11 288 

Źródło www.stat.gov.pl 

 
W sektorze publicznym zarejestrowano: 11 podmiotów (3,7 %), natomiast w sektorze prywatnym: 
288 (96,3 %). 
 
Tabela 5.  Podział podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Kolonowskie w 2012r. 

w sektorze publicznym: 

- podmioty gospodarki narodowej ogółem 11 

- państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budżetowego ogółem  

8 

 w sektorze prywatnym: 

- podmioty gospodarki narodowej ogółem 288 

- osoby fizyczne  227 

- spółki prawa handlowego  19 

- spółki z udziałem kapitału zagranicznego  7 

- spółdzielnie  2 

- fundacje 1 

- stowarzyszenia i organizacje społeczne  16 
Źródło www.stat.gov.pl 
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Jak wynika z danych GUS liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta i gminy 
Kolonowskie w 2012 r. wyniosła 299. Sektor publiczny reprezentowany był przez 11 jednostek, 
a sektor prywatny przez 288 jednostek gospodarczych. W sektorze publicznym najwięcej 
jednostek gospodarczych (8) stanowiły państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, 
natomiast w sektorze prywatnym osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą 
(227).  
Wskaźnik przedsiębiorczości dla Gminy Kolonowskie (wg GUS 2012): liczba firm wpisanych do 
rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców) wynosi 495 i jest mniejszy od wartości tego wskaźnika 
dla powiatu: 681 i dla województwa: 977. Na terenie miasta i gminy do ewidencji działalności 
gospodarczej wpisana jest następująca ilość podmiotów gospodarczych w podziale na 
poszczególne sektory: 
 
Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Gminy Kolonowskie wg 
wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w 2012r. 

Nazwa sekcji wg PKD 
Ilość podmiotów 

w 2012 roku 

A. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 22 

B. Górnictwo i wydobywanie - 

C. Przetwórstwo przemysłowe 36 

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

2 

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

3 

F. Budownictwo 60 

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

66 

H. Transport, gospodarka magazynowa 16 

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 7 

J. Informacja i komunikacja 3 

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 4 

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 4 

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 14 

N. Działalność  w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 4 

O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

7 

P. Edukacja 8 

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 9 

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 9 

S. Pozostała działalność usługowa 25 

Źródło: www.stat.gov.pl, Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD w 2012 r.  

 
W Gminie Kolonowskie prowadzona jest działalność gospodarcza praktycznie we wszystkich 
istniejących branżach (wg sekcji PKD). Najwięcej podmiotów gospodarczych (66) prowadzi 
działalność w obszarze sekcji G (Handel hurtowy i detaliczny). Znacząca ilość podmiotów 
gospodarczych (60) prowadzi działalność w sekcji F (Budownictwo). Zważywszy na bardzo 
dynamiczny rozwój tego sektora, można zakładać, iż ilość przedsiębiorstw wykonujących swą 
działalność w obszarze sekcji F w najbliższych latach nie ulegnie zmniejszeniu. 
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Największymi podmiotami na terenie Gminy są: 
- IZOSTAL S.A. - zewnętrzna i wewnętrzna izolacja antykorozyjna rur, produkcja 
polietylenowych rur ciśnieniowych, 
− PACKPROFIL Sp. z o.o. –producent tekturowych tulei i kątowników, 
− ELTETE POLSKA – zabudowa wnętrz; kabiny sanitarne, szafy ubraniowe, regały, szafki 

laminowane i parapety, 
− KOPGARD – produkcja wyrobów toczonych i struganych z drewna, impregnacja drewna, 
− PAMAS - Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 
− KOLB – produkcja konstrukcji metalowych, 
− PAHER – producent schodów składanych i nożycowych, 
− PERI POLSKA – producent deskowań i rusztowań, dźwigarów drewnianych i stożków 

betonowych dla budownictwa, 
- MERCUR Sp. z o.o. - produkcja opakowań termokurczliwych. 

 
Według danych GUS w dziale Rynek Pracy w 2012 roku na terenie Gminy notowano 804 osoby 
pracujące (w 2011 roku 706 osób, w 2010 roku 714 osób). 
  
 

4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU 

Jako założenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska Gminy Kolonowskie 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 zewnętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy 
Kolonowskie. 
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 Kolonowskie w zakresie ochrony środowiska 
wynikają z następujących dokumentów: 

- strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju i województwa opolskiego, 
- 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 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku” oraz w dostosowanej 
do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska, zostały przyjęte jako podstawa niniejszego 
programu. 
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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. 

4.1.2. 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 
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 celów: 
1. Kierunki działań systemowych polegające 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 polegająca na: 
 ochronie przyrody, 
 ochronie i zrównoważonym rozwoju lasów, 
 racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi, 
 ochronie powierzchni ziemi, 
 gospodarowaniu zasobami geologicznymi. 

3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego polegające na działaniach 
w obszarach: 

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

4.1.3 Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 
z perspektywą do 2019 roku. 

Program 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.  
W Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego określono wojewódzkie priorytety 
ochrony środowiska: 

- ochrona wód i gospodarka wodna - pomimo pewnej poprawy jakości wód powierzchniowych, 
ich stan  jest  wciąż  niezadowalający; ochrona  wód  przed  zanieczyszczeniami  i  nadmierną 
eksploatacją oraz zabezpieczenie  środowiska  przed zagrożeniami związanymi  z wodą  
(powódź, susza),  wymagają  realizacji  szeregu  przedsięwzięć  inwestycyjnych  
i pozainwestycyjnych., 
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- ochrona powierzchni ziemi przed odpadami – ukierunkowanie na zapobieganie powstawaniu 
odpadów oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania odpadów wytworzonych,  a  także    
stworzenie  systemowych  rozwiązań  w zakresie zagospodarowania odpadów; w związku ze 
zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz  ustawy  
o odpadach,  rozwiązanie  tego  problemu  będzie  polegało  przez  wszystkim na opracowaniu  
przez  samorządy  gminne  szeregu  dokumentów,  które  pozwolą  na  właściwe 
zagospodarowanie  odpadów,  a  także  zarządzanie  systemem  i  jego monitorowanie,, 

- ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka przed hałasem - 
kontynuacja działań realizowanych dotychczas dla poprawy jakości powietrza, zwłaszcza  
intensyfikacji  działań  ukierunkowanych  na  proekologiczne  rozwiązania  systemu transportu, 

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody - dotyczy to 
przede  wszystkim  nowego  podejścia  do  ochrony  przyrody,  uwzględniającego  europejskie  

wymogi w tym zakresie; istotnymi zagadnieniami jest również ochrona i zrównoważony rozwój  
lasów, 
- ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego – działania rekultywacyjne i rewitalizacyjne 

na obszarach zdegradowanych wskutek eksploatacji surowców mineralnych oraz ochrona 
gleb. 
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5. REALIZACJA POLITYKI EKOLOGICZNEJ W GMINIE KOLONOWSKIE. 
 
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie została przyjęta Uchwałą 
Nr XXXI/247/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 września 2009 roku w sprawie przyjęcia 
aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie. Przyjęty dokument ma 
charakter kierunkowy, wyznaczone i opisane w nim zadania są wytyczną dla realizowania Polityki 
Ekologicznej na terenie Gminy, stawiając jednocześnie szereg zadań inwestycyjnych 
i pozainwestycyjnych do wykonania w ciągu 4 kolejnych lat. Wytyczone zadania mają w sposób 
optymalny pomagać kształtować ład przestrzenny, zgodny z bieżącymi wymogami ochrony 
środowiska. Realizacja części zadań wymaga dużych nakładów finansowych i współdziałania – tak 
urzędów administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Efekty 
realizacji wytyczonych zadań obserwowane są zwykle w długim horyzoncie czasowym, przy 
założonej ciągłości realizacji zadań poprawy i utrzymania stanu środowiska.  
Przygotowywane były (w formie osobnych dokumentów) Raporty z wykonania Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Kolonowskie za lata: 

- 2009-2010,  
- 2011-2012, 

w których kompleksowo omówiona została realizacja celów i zadań zawartych w Programie 
Ochrony Środowiska. 
Wnioski z przygotowywanych raportów wskazują na systematyczną  realizację zadań 
poprawiających stan środowiska naturalnego we wszystkich jego komponentach przez 
administrację samorządową i przedsiębiorstwa (w zakresie m.in. edukacji ekologicznej, gospodarki 
odpadami, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przeciwpowodziowej, 
ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody i krajobrazu). 

Ocena stopnia realizacji zadań wytyczonych w przyjętym Programie Ochrony Środowiska: 
Przyjęty Program Ochrony Środowiska formułował zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne tak 
dla Gminy Kolonowskie, jak również dla szeregu instytucji i przedsiębiorstw uczestniczących 
w wywieraniu wpływu na stan środowiska na terenie Gminy. Określenie stanu ich realizacji nie jest 
sprawą oczywistą i prostą ze względu na szereg elementów wpływających na realizację zadań, 
w tym m.in.: 

- zmiany sytuacji ekonomiczno – gospodarczej kraju, województwa, powiatu i gminy, 
- zmiany priorytetów realizacyjnych w okresie obowiązywania programu, 
- zmiany celów i priorytetów w Polityce Ekologicznej Państwa (uległa w międzyczasie 

zmianie). 
Ochrona powietrza: 
Zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego oraz z poprawą jego jakości realizowane 
były w zakresie: 

- rozbudowy sieci gazowej na obszarze Gminy, 
- realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 
- edukacji ekologiczna w zakresie poszanowania energii cieplnej i elektrycznej,  
- prowadzenia remontów i modernizacji dróg na terenie Gminy, 
- tworzenia ścieżek rowerowych, 
- wspierania wymiany i utylizacji pokryć azbestowych, 
- promocji i wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii, 
- wspierania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł ze źródeł komunalnych 

Gospodarka wodno-ściekowa: 
Zadania w tym obszarze realizowane były głównie w związku z realizacją Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, (budowa kanalizacji sanitarnej), dotyczyły głównie: 

- rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej aglomeracji Kolonowskie dla miejscowości, 
w których jest to ekonomicznie uzasadnione, 
- wspierania budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest 
niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej, 
- edukacji ekologicznej oraz proponowania postaw badania jakości wód. 

Ochrona gleb i powierzchni ziemi: 
Zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi realizowane były m.in. przez wprowadzanie 
odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz racjonalne 
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użytkowanie zasobów naturalnych (zapobieganie degradacji i erozji gleb). Ośrodki szkolenia 
rolniczego prowadziły doradztwo rolnicze, ukierunkowane na prawidłowe dawkowanie 
i wykorzystanie nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin. Prowadzona była promocja 
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego 
Ochrona przyrody: 
Realizowane zadania dotyczyły głównie: 

- kontynuacji budowy sieci szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych, 
- pielęgnacji i konserwacji istniejących na terenie gminnych obiektów i form ochrony przyrody, 
w tym zabytkowych założeń zieleni, 
- tworzenia ścieżek przyrodniczo - dydaktycznych w obrębie obszarów przyrodniczo cennych  
i krajobrazowo atrakcyjnych, 
- ochrony i zwiększania różnorodności biologicznej, 
- ochrony terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania, 
- zachowanie istniejącej zieleni urządzonej, 
- urządzenia parków i miejsc rekreacji na terenie Gminy. 

Szereg działań realizowany był przez placówki oświatowe z terenu Gminy, organizacje 
pozarządowe oraz Nadleśnictwa.  
Ochrona przed hałasem: 
Zadania związane z ochroną przed hałasem dotyczyły głównie modernizacji dróg, zgodnie 
z wyznaczonym harmonogramem, realizowane były tak przez Gminę jak i przez zarządców dróg 
oraz związane były z: 

- budową ścieżek rowerowych, 
- uwzględnianiem kryterium hałasu na etapie wprowadzania zmian do studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego (np. określenia wpływu lokalizacji przedsięwzięć 
uciążliwych dla środowiska w zakresie hałasu), 
- przebudową i remontem dróg na terenie Gminy. 

Zapobieganie awariom przemysłowym: 
Realizowane zadania związane były głównie z: 

- instruowaniem społeczeństwa o zasadach postępowania w wypadku wystąpienia awarii 
przemysłowych i transportowych, 

- instruowaniem społeczeństwa o występujących zagrożeniach, podjętych środkach 
zapobiegawczych i o działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii, 
- egzekwowaniem wymogów dotyczących transportu substancji i odpadów niebezpiecznych, 
- szkoleniami, aktualizacją planów operacyjnych przez zakłady i PSP. 

Edukacja ekologiczna: 
Zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej to szereg zadań realizowanych głównie przez  
placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe i Związek Międzygminny „Czysty Region”, 
m.in.: 

 wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci 
i młodzieży np. organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych 
z tematyką środowiskową czy też włączanie się w akcję „Sprzątanie Świata”, 

 tworzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, szlaków pieszych, rowerowych, konnych, 
w rejonach przyrodniczo cennych,  

 promocja działań proekologicznych z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności 
lokalnej - wydawnictwa ekologiczne, szkolenia, 

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

 organizacja konkursów ekologicznych, akcji sprzątania, akcji edukacyjnych, festynów 
ekologicznych i innych spotkań integrujących mieszkańców, 

 prowadzenie działalności informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy. 
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6. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013-2016 
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 

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 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 Kolonowskie, uwarunkowania zewnętrzne 
(obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska. 
Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie Gminy Kolonowskie na lata 2013-
2016 z perspektywą na lata 2017-2020 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 2012-2015 z perspektywą do 2019 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), 
- 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 Kolonowskie. 
Kierując się podanymi powyżej kryteriami, uwzględniając jednocześnie sformułowaną w Strategii 
Gminy Misję Gminy: 

„Tworzenie podstaw do rozwoju, uwzględniającego wielokulturowy charakter społeczności 
lokalnej. Rozwój gospodarczy i usług ukierunkowany na podniesienie standardu życia w gminie 

– z zachowaniem stanu środowiska naturalnego”  
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wyznaczono następujące cele dla Gminy Kolonowskie z zakresu ochrony środowiska: 
- środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, 
- poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy, 
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 
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7. KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH 

7.1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

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.1 

 

7.1.1. Cel średniookresowy do 2020 r. 

Doprowadzenie do sytuacji, aby projekty dokumentów strategicznych wszystkich 
sektorów gospodarki były, zgodnie z obowiązującym prawem, poddawane procedurze 

oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny były uwzględniane 
w ostatecznych wersjach tych dokumentów 

 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele: 

Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

Wprowadzanie  do  strategii,  polityk  i  programów  sektorowych  
zagadnień  ochrony środowiska, a w tym bioróżnorodności poprzez m.in. 
opracowania analityczno-studialne z zakresu ochrony środowiska 
służące opracowywaniu tych dokumentów 

Marszałek, Gmina 
Kolonowskie 

Objęcie  strategii,  polityk  i  programów  sektorowych  strategicznymi  
ocenami oddziaływania na środowisko zgodnie z wymaganiami ustawy 

Gmina Kolonowskie 

 
 

7.2. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 

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 planem miejscowym 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. Na obszarze Gminy Kolonowskie obowiązuje 12 planów miejscowych 
zagospodarowania przestrzennego i 14 zmian do tych planów. W/w dokumenty są w głównej 
mierze podstawą do podejmowania najbardziej racjonalnych decyzji dot. kształtowania ładu 
przestrzennego oraz ochrony środowiska. biorących pod uwagę długofalowe potrzeby 
zrównoważonego  rozwoju  oraz  uwzględniające  treść  opracowań  ekofizjograficznych 
i programów ochrony środowiska o zasięgu lokalnym. 
 
 

                                                 
1
 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 – Warszawa 2008 
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7.2.1. Cel średniookresowy do 2020 r. 

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, biorących pod 
uwagę długofalowe potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających treść 

opracowań ekofizjograficznych i programów ochrony środowiska o zasięgu regionalnym 
i lokalnym 

 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele: 

Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności wynikających 
z obowiązujących przepisów prawnych, strategii, polityk, planów 
i programów, w tym programów ochrony środowiska, a przede 
wszystkim treści opracowań ekofizjograficznych 

Gmina Kolonowskie 

7.3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa 

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 Kolonowskie prowadzone były działania stanowiące kontynuację realizacji 
działalności edukacyjnej obejmującej mieszkańców Gminy. Realizowano promocję działań 
i inicjatyw proekologicznych: 

- konkursy ekologiczne,  
- rajdy, 
- akcje Sprzątanie Świata, 
- druk ulotek. 

7.3.1. Cel średniookresowy do 2020 r. 

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

 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele: 

Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

Realizacja szkoleń  dla  rolników,  w  szczególności  w  ramach 
programów rolno-środowiskowych 

OODR, ARiMR, 
organizacje 
pozarządowe 

Organizacja konkursów i akcji edukacyjnych 

Organizacje 
pozarządowe, placówki  
oświatowe, Związek 
Międzygminny „Czysty 
Region” 

Opracowanie  i  wydanie  folderów,  broszur  o  treściach  ekologicznych,  
gromadzenie  i  rozpowszechnianie  informacji  dotyczących  ochrony  
środowiska i edukacji ekologicznej 

ZOPK, organizacje 
pozarządowe, Związek 
Międzygminny „Czysty 
Region” 

Współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi 
Gmina Kolonowskie, 
placówki oświatowe 
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Organizowanie programów, wystaw, imprez o tematyce związanej z 
ochroną środowiska 

Instytucje kultury i 
oświaty, organizacje 
pozarządowe, Związek 
Międzygminny „Czysty 
Region” 

Udostępnianie informacji  o  środowisku  i  działaniach  
proekologicznych 

Marszałek, WIOŚ, 
Powiat Strzelecki, 
Gmina Kolonowskie 

7.4. Innowacyjność prośrodowiskowa 

Polityka  ekologiczna  państwa  zakłada  aktywizacje  mechanizmów  rynkowych  do  wspierania 
działań w zakresie ochrony środowiska. Powinno zapewnić to rozwój produkcji towarów i usług 
mniej obciążających  środowisko,  prowadzących  do  bardziej  zrównoważonej  konsumpcji,  
zachowanie i tworzenie miejsc pracy (tzw. zielonych miejsc pracy) w dziedzinach mniej 
obciążających środowisko oraz prowadzenie tzw. zielonych zamówień publicznych. 
Jednymi  z  głównych  priorytetów  polityki  władz  Samorządu  Województwa  Opolskiego są 
innowacje  i  przedsiębiorczość.  Najwięcej  projektów  innowacyjnych  dofinansowanych  było ze 
środków RPO WO 2007-2013, w  ramach których realizowane są „twarde” projekty  inwestycyjne 
instytucji otoczenia biznesu i badawczo-rozwojowych  oraz  inwestycje  w  rozwój  technologii 
w przedsiębiorstwach.  Znaczne  kwoty  pochodzą  także  z  Programu  Operacyjnego  
Innowacyjna Gospodarka – w latach 2008-2010 opolscy przedsiębiorcy realizowali 74 projekty. 
Województwo  przyjęło  także  Regionalną  Strategię  Innowacji  Województwa  Opolskiego, 
a w 2010r.  przeprowadzono  analizę  wdrażania  powyższej  Strategii.  Opracowany  dokument  
jest podstawą do  tworzenia  trwałych powiązań między  jednostkami naukowo-badawczymi,  
przemysłem, samorządem oraz administracją rządową, w celu podnoszenia konkurencyjności 
całego regionu. 
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. 
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 

7.4.1. Cel średniookresowy do 2020 r. 

Wprowadzanie innowacyjności prośrodowiskowej i upowszechnianie idei systemów 
zarządzania środowiskowego 

 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele: 

Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

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

Organizacje pozarządowe 
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8. OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH 

8.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 

Dominujące zbiorowiska roślinne 
Szata roślinna Gminy Kolonowskie wykazuje bardzo duże zróżnicowanie. W wyniku 
prowadzonych badań terenowych stwierdzono tu wiele interesujących gatunków roślin. 
Najcenniejsze i najbogatsze pod względem florystycznym są zbiorowiska wodne, 
torfowiskowe, niskoturzycowe i łąkowe.  
Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem wodnym na terenie Gminy Kolonowskie jest 
kadłubowe zbiorowisko z dominacją rzęsy drobnej Lemna minor, które występuje często 
w różnego rodzaju płytkich zbiornikach wodnych. Niemniej pospolity jest zespół moczarki 
kanadyjskiej Elodeetum canadensis spotykany na rozproszonych stanowiskach w różnego 
rodzaju ciekach i zbiornikach wodnych na obszarze całej gminy. Rzadziej spotykane są: 
zespół jaskra wodnego Ranunculetum fluitantis, zespół rogatka sztywnego Ceratophylletum 
demersi, zespół wywłócznika kłosowego Myriophylletum spicati, zespół rdestnicy pływającej 
Potametum natantis oraz jeden najpiękniejszych zespołów roślin pływających, czyli zespół 
„lilii wodnych” Nupharo-Nympheetum albae budowany na tym terenie najczęściej przez 
pospolitszego grążela żółtego Nuphar lutea (Stawy Pluderskie). 
W sąsiedztwie zbiorników wodnych, głównie na Stawach Pluderskich rozwija się zespół 
uczepów i rdestów Polygono-Bidentetum. Również na Stawach Pluderskich stwierdzono 
występowanie rzadkiego zbiorowiska namułkowego z klasy Isoëto-Nanojuncetea – zespół 
ponikła jajowatego Eleocharetum ovatae. 
Otoczenie zbiorników wodnych stanowią najczęściej różnego typu zbiorowiska szuwarowe. 
Wśród szuwarów właściwych do najczęściej występujących należy szuwar trzciny pospolitej 
Phragmitetum australis, szuwar pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae oraz zespół manny 
mielec Glycerietum maximae. Rzadziej spotykane są: zespół z dominacją strzałki wodnej 
Sagitario-Sparganietum emersi, zespół jeżogłówki gałęzistej Sparganietum erecti, szuwar 
skrzypowy Equisetetum fluviatile, zespół tataraku Acoretum calami, szuwar ponikła błotnego 
Eleocharitetum palustris oraz zespół rzepichy ziemnowodnej i kropidła wodnego Oenantho-
Roripetum stwierdzone m.in. na Stawach Pluderskich oraz w śródleśnych zbiornikach 
wodnych na południowy zachód od Staniszcz Małych (Szczyrkowiska). 
Do najpospolitszych zbiorowisk wielkoturzycowych należy zespół kosaćca żółtego Iridetum 
pseudacori zajmującego strefy przybrzeżne małych zbiorników, a także rowy i wilgotne 
obniżenia terenu na całym terenie gminy, zespół turzycy błotnej Caricetum acutiformis 
występujący pospolicie w różnych typach siedlisk wilgotnych i mokrych, a także zespół 
turzycy dzióbkowatej Caricetum rostratae, zespół turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis 
i zespół turzycy sztywnej Caricetum gracilis. Największe ich powierzchnie stwierdzono na 
podmokłych łąkach na południe od Staniszcz Małych. Bardzo pospolitym zbiorowiskiem 
i zajmującym znaczne powierzchnie wilgotnych terenów zalewowych jest szuwar mozgowy 
Phalaridetum arundinaceae. Porasta on aluwia rzeczne i obniżenia zarówno w kompleksach 
łąk jak i w strefie brzegowej starorzeczy i stawów. 
Istotnym uzupełnieniem szaty roślinnej Gminy Kolonowskie są łąki położone w dolinie Małej 
Panwi. Najbogatszymi gatunkowo, a zarazem najszybciej znikającymi z krajobrazu regionu 
typami łąk są łąki wilgotne z rzędu Molinietalia. Wyróżniamy tu kilka typów zbiorowisk, wśród 
których na uwagę zasługuje występujące w okolicach Staniszcz Wielkich i Staniszcz Małych 
zbiorowiska ziołoroślowe z dominacją wiązówki błotnej Filipendulo-Geranietum i Lysimachio 
vulgaris-Fipenduletum Na południe i południowy zachód od Staniszcz Małych spotykane jest 
zbiorowisko łąk wilgotnych należące do zespołu ostrożenia łąkowego Cirsietum rivularis. 
Na terenie Gminy Kolonowskie występują również na niewielkich powierzchniach łąki bardzo 
rzadkie w województwie opolskim łąki trzęślicowe. Dobrze wykształcone płaty łąki 
trzęślicowej Molinietum caeruleae z udziałem mieczyka dachówkowatego Gladiolus 
imbricatus stwierdzono na południe od Staniszcz Małych, natomiast z udziałem goryczki 
wąskolistnej Gentiana pneumonanthe na południe od Staniszcz Małych-Granicy. 
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Dosyć pospolite w Gminie Kolonowskie są zespoły roślinne użytków rolnych, zarówno upraw 
zbożowych jak i okopowych. Na ubogich glebach piaszczystych wykształcił się zespół 
chłodka drobnego Arnoserido-Scleranthetum, a na żyźniejszych glebach gliniasto-
piaszczystych zespoły: zespół maka piaskowego Papaveretum argemones oraz zespół wyki 
czteronasiennej Vicietum tetraspermae. Najczęściej spotykanym zespołem upraw 
zbożowych jest zespół maka piaskowego Papaveretum argemones. Natomiast zespoły wyki 
czteronasiennej i chłodka drobnego są rzadko występującymi asocjacjami na obszarze 
gminy. 
Na terenie Gminy Kolonowskie występują również rzadkie zbiorowiska torfowiskowe 
i niskoturzycowe należące do klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Najciekawsze z nich 
stwierdzono na torfowiskach w zarastających starorzeczach Małej Panwi w Staniszczach 
Małych (użytek ekologiczny Bagno), między Kolonowskiem a Zawadzkiem oraz na 
południowy zachód od Staniszcz Małych (użytek ekologiczny Szczyrkowiska). Stwierdzono 
w nich występowanie zespołu turzycy nitkowatej Caricetum lasiocarpae oraz zespołu 
kwaśnych młak turzycowych Carici canescentis-Agrostietum caninae. 
Na skrajach borów sosnowych i ich prześwietleniach w północno-wschodniej i wschodniej 
części Gminy wykształciły się na niewielkich powierzchniach fragmentarycznie wykształcone 
suche wrzosowiska Calluno-Genistetum z klasy Nardo-Callunetea oraz bardzo rzadkie 
w województwie opolskim wrzosowiska mącznicowe Arctostaphylo-Callunetum.  
Ponadto stwierdzono występowanie zbiorowisk  okrajkowych występujące w strefie 
kontaktowej różnych biocenoz leśnych i zadrzewieniowych. W ich skład wchodzą 
światłolubne gatunki takie jak rzepik pospolity Agrimonia eupatoria i cieciorka pstra Coronilla 
varia, które tworzą fragmentarycznie wykształcony zespół z dominacją rzepika pospolitego 
Trifolio-Agrimonietum. Zbiorowisko to spotykane jest rzadko w zachodniej części gminy. 
Do zbiorowisk zaroślowych na omawianym terenie należą zarośla tarniny Rhamno-Cornetum 
sanguinei występujące dosyć często na skrajach zadrzewień, miedzach i obrzeżach dróg 
polnych. Natomiast wzdłuż brzegów Małej Panwi i Bziniczki występują rzadko łozowiska 
z przewagą wierzby szarej Salicetum pentandro-cinereae oraz wikliny nadrzeczne Salicetum 
triandro-viminalis. 

8.1.1. Obszary chronione 

Na terenie gminy Kolonowskie ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

 Obszary Natura 2000:  

 mający znaczenie dla Wspólnoty: SOO Dolina Małej Panwi (PLH160008)2;   

 Obszar Chronionego Krajobrazu: 

 Lasy Stobrawsko- Turawskie; 

 Zespół przyrodniczo- krajobrazowy:  

 Pod Dębami i Kocia Góra; 

 Użytki ekologiczne:  

 Sowin, Grań, Wielka Kobyła, Rysi Kierz (Pysi Kierz), Laski, Przy Myślińskiej, Mała 
Kobyla, Kiepka, Kumince, Czarna Dziura, Przy Czarnej Dziurze, Stoczek, Bagno, 
Szczyrkowiska; 

 Pomniki przyrody ożywionej: 9 obiektów. 

Obszar Natura 2000 

„Dolina Małej Panwi” (PLH160008) 

POWIERZCHNIA:  1 106,3 ha  

                                                 
2
 Decyzja wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia szóstego 

zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region 
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8135): (2013/23/UE). 
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OPIS OBSZARU 
Dolina Małej Panwi charakteryzuje się zróżnicowaną morfologią tworzoną przez 
plejstoceńskie terasy oraz zdenudowane, peryglacjalne równiny lodowcowe 
i wodnolodowcowe z licznie występującymi wydmami. Osady polodowcowe, eoliczne 
i rzeczne, płytko podścielone są nieprzepuszczalnymi iłami górnotriasowymi. Proponowana 
ostoja obejmuje koryto rzeki o naturalnym silnie meandrującym przebiegu, dno doliny 
i przyległe tereny wysoczyzny. Mała Panew jest jedną z najbardziej naturalnych rzek 
nizinnych regionu, jedyną tego rodzaju proponowaną jako ostoja sieci Natura 2000 
w granicach woj. opolskiego. W dnie licznie występują starorzecza. Ostoja obejmuje także 
przyległe do doliny kompleksy pól wydmowych z wydmami dochodzącymi do 10 m, 
w zagłębieniach międzywydmowych oraz w samej dolinie rzecznej zlokalizowane są 
niewielkie torfowiska. 

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
W granicach proponowanej ostoi dominują lasy, wśród których największą wartość 
przyrodniczą mają starodrzewia borów na wydmach i morenach. W obniżeniach terenu 
zlokalizowane są bory bagienne Vaccinio uliginosi-Pinetum i bagniska z roślinnością 
szuwarową. Obecne są torfowiska wysokie(żywe), przejściowe i niskie, w tym niezwykle 
cenne doskonale zachowane niskie torfowisko węglanowe. Torfowiska przedstawiają bardzo 
wysoką wartość przyrodniczą. Na niewielkich fragmentach skarp i piaszczysk rozwinęły się 
zbiorowiska muraw i wrzosowisk. Rzeka ma naturalny przebieg z licznymi starorzeczami, 
meandrami, wyspami. W Małej Panwi i jej dopływach występują zbiorowiska Ranunculetum 
fluitantis. Dolina przedstawia unikalne zróżnicowanie siedliskowe nieobecne w innych 
częściach województwa. W obrębie całej doliny występują 32 zespoły zagrożone w skali 
regionalnej. 

ZAGROŻENIA 
Główne zagrożenia związane są z działalnością gospodarczą i przemysłową w okolicach 
Zawadzkiego, Kolonowskiego i Ozimka. W ostatnich latach bezpośrednim zagrożeniem stała 
się zamiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane, często 
w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki. Kolejnym zagrożeniem jest zmiana stosunków 
wodnych (melioracje) na terenach rolnych i leśnych co może prowadzić do degeneracji 
rzadkich zespołów roślinnych i zanikania cennych gatunków roślin i zwierząt 

Obszary Chronionego Krajobrazu 
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu 
na terenie Gminy Kolonowskie zlokalizowany jest następujący obszar chronionego- 
krajobrazu:  

„Lasy Stobrawsko – Turawskie”- został zaktualizowany Rozporządzeniem Wojewody 
Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2006 r., 
Nr 33, poz. 1133). Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Nr 0151/P/34/08 Wojewody 
Opolskiego  z dnia 16 maja 2008r. (Dz.U. 2008, Nr. 36, poz. 1283). Plan ochrony dla 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ustanowiono rozporządzeniem Nr 0151/P/8/07 
Wojewody Opolskiego z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 4, poz. 76). Na 
obszarze Gminy Kolonowskie OCHK zajmuje powierzchnię 5 926,0 ha, co stanowi 70,9 % 
powierzchni Gminy 
W granicach Lasów Stobrawsko-Turawskich znalazło się kilka zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych oraz kilkadziesiąt użytków ekologicznych i pomników przyrody. Niezliczona 
ilość cieków, stawy hodowlane, źródła, polodowcowe moreny i wydmy stanowią o wysokich 
walorach krajobrazowych i przyrodniczych tego terenu. Na obszarze Lasów Stobrawsko-
Turawskich stwierdzono występowanie wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt.  

 

Id: FEB316B6-3BDA-441F-99E4-2628FECE9784. Podpisany Strona 27



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KOLONOWSKIE 
 NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 

 

27 
 

Zespół przyrodniczo- krajobrazowy 
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu 
na terenie Gminy Kolonowskie zlokalizowane są następujące zespoły przyrodniczo- 
krajobrazowe:  

Tabela 7. Zespoły przyrodniczo- krajobrazowe na terenie Gminy Kolonowskie 

L.p. 
Nr. 

rejestru 
Nazwa 

rezerwatu 
Powierzchnia 

[ha] 
Cel ochrony 

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/8/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie 
uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003r. Nr 109 poz. 2303) 

1.  736 Kocia Góra 370,36 

Ochronie podlegają bory sosnowe 
porastające wzniesienia morenowe 

oraz kompleks stawów hodowlanych 
z interesującą florą i fauną. Zespół 

wyróżnia się urozmaiconą rzeźbą 
morenowych wzniesień 

( najwyższe Kocia Góra – 224,8 m 
n.p.m ) opadających miejscami 

stromym zboczem do naturalnych 
obniżeń cieku wodnego Smolina i 

stawów rybnych. Pomimo intensywnej 
eksploatacji teren charakteryzuje się 

dużą bioróżnorodnością. 

2.  738 Nad Bziniczką 155,43 
kompleks leśny położony wzdłuż 

środkowego odcinka rzeki Bziniczki 

3.  740 Pod Dębami 456,69 

Jest to malowniczy odcinek rzeki z 
meandrami, zatokami ze stromymi 
brzegami i licznymi starorzeczami. 
Liczne pomnikowe okazy dębów 

szypułkowych Quercus robur oraz 
bogactwo flory 

i fauny są dodatkowymi atrakcjami 
tego terenu. Występująca 

bioróżnorodność wskazuje na dobry 
stan zachowania. 

Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, RDOŚ Opole, 2013 r. 

Na terenie Gminy Kolonowskie zespoły przyrodniczo- krajobrazowe zajmują powierzchnię 
854,7 ha. 

Użytki ekologiczne 
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu 
na terenie Gminy Kolonowskie zlokalizowane są następujące użytki ekologiczne:  
 
Tabela 8. Użytki ekologiczne na terenie Gminy Kolonowskie 

L.p. 
Nr. 

rejestru 
Nazwa użytku 
ekologicznego 

Powierzchnia 
[ha] 

Cel ochrony 

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/8/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie 
uznania za użytki ekologiczne 

 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003r. Nr 109 poz. 2304) 

1.  660 Sowin 2,12 Łąka śródleśna 

2.  661 Grań 4,79 Łąka śródleśna 

3.  662 Wielka Kobyła 20,95 Łąka śródleśna 

4.  663 Rysi Kierz (Pysi Kierz) 4,61 Łąka śródleśna 

5.  664 Laski 6,95 Zespół łąk śródleśnych 

6.  665 Przy Myślińskiej 4,33 Łąka śródleśna 

7.  666 Mała Kobyla 6,6 Łąka śródleśna 
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8.  667 Kiepka 1,11 Łąka śródleśna 

9.  668 Kumince 10,31 Łąka śródleśna 

10.  669 Czarna Dziura 2,79 Łąka śródleśna 

11.  670 Przy Czarnej Dziurze 1,02 Łąka śródleśna 

Uchwała Nr XLI/228/98 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18.06.1998r.- nie publikowana 
w Dzienniku Urzędowym 

12.  734 Stoczek 0,785 Źródełko wodne 

Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXIX/157/05 z dnia 14 lipca 2005 r.. w sprawie 
uznania za użytek ekologiczny terenów rolnych obejmuj¹cych starorzecze Małej Panwi pod 

nazwą "Bagno” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2005r. Nr 52, poz.1543) 

13.  794 Bagno ok. 5,0 
starorzecze rzeki Mała 

Panew 

Uchwała Nr XXIX/156/05 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie 
uznania za użytek ekologiczny zbiorniki wodne tzw. "Szczyrkowiska  
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2005r. Nr 52, poz.1542) 

14.  795 Szczyrkowiska ok.1,16 
śródleśne zbiorniki 

wodne 
Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, RDOŚ Opole, 2013 r. 

Na terenie Gminy Kolonowskie użytki ekologiczne zajmują powierzchnię ok. 72,5 ha. 

Największym zagrożeniem dla użytków ekologicznych obejmujących łąki jest sukcesja drzew 
i krzewów leśnych. Należy usuwać samosiejki drzew i krzewów oraz systematycznie kosić 
łąki. Takie działania powstrzymują zubożenie zespołów roślinności zielnej. Bagna objęte 
ochroną w formie użytków ekologicznych należy chronić przed zmianami poziomu wody, 
a w szczególności przed nadmiernym osuszaniem lub nawadnianiem. Działania te trzeba 
prowadzić systematycznie zwłaszcza w okresie rozwoju roślinności i rozrodu zwierząt 
leśnych. 

Pomniki przyrody 
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu 
na terenie Gminy Kolonowskie zlokalizowane są następujące pomniki przyrody:  

Tabela 9. Pomniki przyrody na terenie Gminy Kolonowskie. 

L.p. Nr rej. Obręb Nazwa pomnika przyrody 

Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody  

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231) 

1.  119 Kolonowskie Aleja Dębów szypułkowych (Quercus robur)- 96 szt. 

2.  121 Kolonowskie Dąb szypułkowy (Quercus robur)- 6 szt. 

3.  127 Kolonowskie Dąb szypułkowy (Quercus robur)- 8 szt. 

4.  406 Kolonowskie Dąb szypułkowy (Quercus robur) 

5.  473 Kolonowskie Aleja Dębów szypułkowych (Quercus robur) - 12 szt. 

6.  474 Kolonowskie Dąb szypułkowy (Quercus robur) - 4 szt. 

7.  475 Kolonowskie Dąb szypułkowy (Quercus robur) 

8.  476 Kolonowskie Dąb szypułkowy (Quercus robur) 

9.  481 Staniszcze Wielkie Buk pospolity (Fagus sylvatica) 
Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, RDOŚ Opole, 2013 r. 

Zieleń urządzona 
Zieleń urządzona, w tym parki, zieleńce oraz zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, 
usługowej i przemysłowej, stanowi ważny składnik ekologicznego systemu obszarów 
chronionych Gminy. Powierzchnia terenów zieleni na terenie Gminy wynosi 15 760 m2. 
Zieleń uliczna zajmuje powierzchnię 0,1 ha. Na obszarze Gminy nie ma terenów zielonych 
zorganizowanych zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej oraz usługowej. 
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8.1.2. Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-POLSKA 

Sieć Econet-Polska obejmuje obszary o zachowanych walorach przyrodniczych, posiadające 
zdolność utrzymania równowagi ekologicznej oraz tereny pomocne w zachowaniu tych cech 
na obszarach sąsiednich. Sieć Econet składa się z trzech podstawowych struktur: obszarów 
węzłowych, korytarzy ekologicznych i obszarów wymagających unaturalnienia.  
W ramach sieci ECONET Polska na terenie Gminy Kolonowskie znajduje się obszar 
węzłowy o znaczeniu krajowym - 10K Bory Stobrawskie. 

8.1.3. Proponowane obszary do ochrony prawnej 

W „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 
z perspektywą do roku 2019 zostały zaproponowane obszarowe formy ochrony przyrody 
również na terenie Gminy Kolonowskie. 

 Park Krajobrazowy „Dolina Małej Panwi”, 

 Rezerwat przyrody „Brzyniczka”, 

 Rezerwat przyrody „Mała Panew”. 

W dokumencie „Projekt docelowej Gminnej Sieci Obszarów Chronionych wraz z aktualizacją 
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej Gminy Kolonowskie” wskazano cenne obszary 
i obiekty proponowane do objęcia ochroną prawną. Poniżej przedstawiono proponowane 
formy ochrony przyrody wraz z charakterystyką.  

Park Krajobrazowy „Dolina Małej Panwi”  
Szata roślinna projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Małej Panwi, na obszarze 
projektowanego parku stwierdzono występowanie wielu gatunków rzadkich i ginących roślin, 
których większość została umieszczona w „Czerwonej księdze roślin naczyniowych 
województwa opolskiego” (Nowak, Spałek red. 2001). Najciekawsze to: rosiczka 
okrągłolistna Drosera rotundifolia, kruszczyk błotny Epipactis palustris i mieczyk 
dachówkowaty Gladiolus imbricatus. Występują tu rzadkie gatunki zwierząt, głównie ptaków: 
tygrzyk paskowany Argyope bruennichii, rzekotka drzewna Hyla arborea, żaba moczarowa 
Rana arvalis, derkacz Crex crex, dudek Upupa epops, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, 
krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra, muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, pliszka 
górska Motacilla cinerea, samotnik Tringa ochropus, zimorodek Alcedo atthis, żuraw Grus 
grus, wydra Lutra lutra oraz bardzo rzadki gatunek chrząszcza pachnica dębowa 
Osmoderma eremita. 
Dominującym typem zbiorowisk na badanym obszarze są zbiorowiska leśne, głównie bory 
sosnowe. W wielu miejscach, zwłaszcza w oddziałach leśnych ze starszym drzewostanem 
położonym na wydmach, występuje dobrze wykształcony suboceaniczny bór świeży 
Leucobryo-Pinetum z licznymi gatunkami borowymi w runie i nieco rzadziej śródlądowy bór 
wilgotny Molinio-Pinetum oraz bór sosnowy bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum. Jego 
fitocenozy wykształcają się najczęściej na niewielkich powierzchniowo płatach w lokalnych 
bezodpływowych obniżeniach w kompleksach boru świeżego, gdzie kontaktują się często 
z torfowiskami wysokimi. W niewielu miejscach, głównie w strefach przyujściowych 
dopływów Małej Panwi oraz lokalnych obniżeniach terenu, spotkać można lasy liściaste. Do 
najczęściej spotykanych należą: łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum i grąd 
subkontynentalny Tilio cordatae-Carpinetum betuli. Oprócz zbiorowisk leśnych, dużą wartość 
przyrodniczą mają tu zbiorowiska wodne, błotne i torfowiskowe, gdyż występują w nich liczne 
gatunki chronione i rzadkie, często zanikające w skali kraju.  

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Myśliny” 
Obszar projektowanego zespołu obejmuje głęboko wciętą w podłoże dolinkę Myśliny na 
leśnym, a częściowo łąkowym odcinku od miejscowości Myślina do ujścia w Małej Panwi. 
W dnie wąskiej do 250 m i głębokiej na 4-10 m doliny płynie strumień o charakterze 
podgórskim. W dnie występują zróżnicowane gatunkowo drzewostany liściaste, na wyżej 
wyniesionych obszarach przydolinnych bory. 
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Na obszarze tym występuje wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin. Do 
najciekawszych zaliczyć należy rosiczkę okrągłolistną Drosera rotundifolia, bagno zwyczajne 
Ledum palustre, modrzewnicę zwyczajną Andromeda polifolia, żurawinę błotną Oxycoccus 
palustris. Występują tu dobrze wykształcone bory sosnowe, podmokłe łąki, w których często 
wykształca się zespół kosaćca żółtego Iridetum pseudacori oraz torfowiska. Spośród 
gatunków zwierząt tu występujących, do najciekawszych należy zimorodek Alcedo atthis, 
gniewosz plamisty Coronella austriaca, śliz Barbatula barbatula oraz małż gałeczka rzeczna 
Sphaerium rivicola. 

Użytek ekologiczny „Mieczyk”  
Projektowany użytek ekologiczny Mieczyk obejmuje kompleks podmokłych łąk na południe 
od Staniszcz Małych w sąsiedztwie tzw. Łazisz. No obszarze tym znajduje się najliczniejsze 
w województwie opolskim stanowisko mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus. 
Występuje tu również stanowisko kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis. Interesujące są 
również występujące tu zbiorowiska wilgotnych łąk. Na obszarze tym stwierdzono 
występowanie dobrze wykształconych płatów łąki trzęślicowej Molinietum caeruleae i łąki 
ostrożeniowej Cirsietum rivularis.  
Spośród licznie występujących tu gatunków zwierząt, do najciekawszych zaliczyć należy 
motyla strzępotka hero Coenonympha hero oraz derkacza Crex crex. 
 
W poprzednim Programie Ochrony Środowiska Gminy Kolonowskie postuluje się powołanie 
rezerwatu przyrody ,,Doliny rzeki Brzyniczki’’ w jej dolnym, leśnym odcinku. Badania 
terenowe wykazały, że walory przyrodniczego tego terenu nie pozwalają na utworzenie na 
tym obszarze rezerwatu. 
W Programie Ochrony Środowiska Gminy Kolonowskie postuluje się powołanie pomników 
przyrody w postaci drzew:  

 Dąb szypułkowy Quercus robur - 2 drzewa pomnikowe,  

 Klon jawor Acer pseudoplatanus,  

 Lipa drobnolistna Tilia cordata (leśnictwo Piotrowina, okolice Zawadzkiego - 
Malapartus),  

 Olsza czarna Alnus glutinosa,  

 Lipa drobnolistna Tilia cordata,  

 Dąb szypułkowy Quercus robur,  

 Olsza czarna Alnus glutinosa (leśnictwo Piotrowina, okolice Zawadzkiego - 
Malapartus),  

 Topola czarna Populus nigra - 2 drzewa pomnikowe (leśnictwo Haraszowskie, okolice 
Kolonowskie),  

 Olsza czarna Alnus glutinosa (leśnictwo Kolejka, okolice Kolonowskie),  

 Olsza czarna Alnus glutinosa - 2 drzewa pomnikowe (leśnictwo Kolonowskie), 

 Buk pospolity Fagus silvatic (leśnictwo Kolonowskie),  

 Olsza szara Alnus incana (leśnictwo Kolonowskie). 

Badania terenowe nie potwierdziły zasadności ich ochrony, gdyż większość z nich to olsze 
czarne i topole czarne, które są drzewami krótkowiecznymi i cechują się złym stanem 
zdrowotnym. Część z nich nawet usycha. Pozostałe drzewa mogą zostać w przyszłości 
objęte ochroną. Charakteryzują się jednak niezbyt wielkimi walorami przyrodniczo-
krajobrazowymi. 
Proponuje się jednakże objąć ochroną w formie pomnika przyrody następujące drzewa 
położone w sąsiedztwie stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie o znacznych walorach 
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Stanowią one atrakcję przyrodniczą tych 
okolic: 

 Dąb szypułkowy Quercus robur rosnący na południe od Staniszcz Małych-Granicy, 
na skraju lasu. Obwód w pierśnicy: 364 cm; wysokość: 17 m; wiek: około 250 lat. 
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 Dąb szypułkowy Quercus robur rosnący na południe od Staniszcz Małych-Granicy, 
na skraju lasu. Obwód w pierśnicy: 415 cm; wysokość: 18 m; wiek: około 250 lat, 

 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris rosnąca na południe od Staniszcz Małych-Granicy, 
na skraju lasu. Obwód w pierśnicy: 277 cm; wysokość: 20 m; wiek: około 200 lat. 

Dla ochrony typowych i ważnych lokalnych osobliwości geologicznych i geomorfologicznych 
proponuje się utworzyć następujące geostanowiska i poddać je ochronie w postaci stanowisk 
dokumentacyjnych przyrody nieożywionej: 

 Wydma przy Strzeleckich Łąkach, 

 Wydma Numerowsko- Łaziszowska, 

 Mokradła Łaziszowskie, 

 Kocia Góra, 

 Wydma koło Kolejki, 

 Starorzeczy Brzyniczki, 

 Zakola Brzyniczki, 

 Meandry Brzyniczki, 

 Paleomeander w Staniszczach Małych, 

 Paleomeander Kocia Górka, 

 Paleomeander Zielone Miasteczko, 

 Paleomeander i starorzecze w Kolonowskiem, 

 Starorzecze koło linii kolejowej, 

 Stare ujście Brzyniczki, 

 Skarpa Małej Panwi. 

8.1.4.  Siedliska chronione 

Na terenie Gminy Kolonowskie występują następujące typy siedlisk, objętych ochroną na 
mocy Dyrektywy UE Siedliskowej oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 
kwietnia 2010 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających 
ochronie (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510 ze zm.) oraz Zarządzenia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu oraz Katowicach w sprawie ustalenia zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwi (Dz. U. Woj. Opol. Poz. 500): 

 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodneze zbiorowiskami 
z Nympheion, Potamion; 

 3260 - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 
fluitantis; 

 6410 - Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion); 

 7110 - Torfowiska wysokie z roślinnościątorfotwórczą(żywe); 

 91D0 - Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio 
uliginosi-Pinetum, Pino; 

 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion. 

8.1.5. Flora i fauna: 

Gmina Kolonowskie posiada obszary cenne przyrodniczo, będące miejscem występowania 
bogatych siedlisk roślinnych oraz bytowania wielu rzadkich gatunków zwierząt. Należą do 
nich miedzy innymi: 

 Dolina rzeki Mała Panew, 

 Dolina rzeki Brzyniczki, 

 Dolina rzeki Myśliny, 

 Stawy Pluderskie. 

W Gminie Kolonowskie występują cenne gatunki roślin, grzybów i zwierząt, chronione na 
mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochronie 
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gatunkowej roślin (Dz. U. 2012, poz. 81), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2011, nr 237, poz. 
1419) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków 
dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. 2004, nr 168, poz. 1765). Występują 
one głównie na terenach objętych rozmaitymi formami przestrzennymi prawnej ochrony 
przyrody oraz na obszarach proponowanych do ochrony.  
Spośród gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz gatunków 
cennych, rzadkich i ginących w skali kraju i województwa występujących na terenie Gminy 
Kolonowskie przedstawiają poniższe tabele: 

Tabela 10. Gatunki roślin objęte ochroną występujące na terenie Gminy Kolonowskie 

Ochrona ścisła Ochrona częściowa 
Bagno zwyczajne Ledum palustre 
Centuria pospolita Centaurium erythraea 
Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe 
Kruszczyk błotny Epipactis palustris 
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine  
Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis 
Lilia złotogłów Lilium martagon 
Listera jajowata Listera ovata 
Mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi 
Mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus 
Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum  
Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare 
Pływacz drobny Utricularia minor 
Pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris  
Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis 
Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia 
Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 
Widłak goździsty Lycopodium clavatum 
Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum  
Włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans 
Włosienicznik tarczowaty Batrachium peltatum 

Barwinek pospolity Vinca minor 
Bluszcz pospolity Hedera helix 
Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata 
Grążel żółty Nuphar lutea 
Grzybienie białe Nymphaea alba 
Kalina koralowa Viburnum opulus  
Konwalia majowa Convallaria majalis 
Kopytnik pospolity Asarum europaeum  
Kruszyna zwyczajna Frangula alnus  
Porzeczka czarna Ribes nigrum 
Przytulia wonna Galium odoratum 

 
Gatunki rzadkie w skali województwa i regionu 
Borówka bagienna Vaccinium uliginosum 
Czermień błotna Calla palustris 
Czerniec gronkowy Actea spicata 
Janowiec ciernisty Genista germanica  
Janowiec włosisty Genista pilosa 
Jeżogłówka najmniejsza Sparganium minimum 
Kokorycz pełna Corydalis solida 
Lepiężnik biały Petasites albus 
Lulek czarny Hyoscyamus niger  
Łuskiewnik różowy Lathrea squamaria 
Modrzewnica pospolita Andromeda  polifolia 
Okrężnica bagienna Hottonia palustris 

Pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum 
Ponikło jajowate Eleocharis ovata 
Rzęśl hakowata Callitriche hamulata 
Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre 
Starzec błotny Senecio congestus 
Świbka błotna Triglochin palustre 
Tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora 
Turzyca ciborowata Carex cyperoides 
Turzyca nibyciborowata Carex pseudocyperus  
Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa 
Żurawina błotna Oxycoccus palustris 

Tabela 11. Gatunki grzybów objęte ochroną ścisłą występujące na terenie gminy 
Kolonowskie 

Ochrona ścisła 
Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea 
Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea 
Soplówka gałęzista Hericium clathroides 
Szmaciak gałęzisty Sparassis crispa 
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Obszar Gminy Kolonowskie charakteryzuje się wysokimi walorami faunistycznymi. Świat 
zwierząt Gminy jest równie bogaty jak szata roślinna. Obok zwierząt pospolitych występuje tu 
wiele gatunków chronionych oraz rzadkich w skali kraju.  
Na terenie gminy Kolonowskie występują liczne gatunki płazów. Płazy odbywają gody 
w stawach i drobnych zbiornikach wodnych znajdujących się na obszarze gminy. 
W śródleśnych stawach koło Staniszcz Małych występuje traszka górska Triturus alpestris, 
która zasługuje na szczególną uwagę jako gatunek typowo górski.  
Spośród gromady gadów na terenie Gminy występują trzy gatunki jaszczurek. Spotkać tu 
można również węże, w tym rzadkiego w Polsce gniewosza plamistego Coronella austriaca. 
Gatunek ten został stwierdzony w dolinie Małej Panwi na terenie zespołu przyrodniczo – 
krajobrazowego ,,Pod Dębami’’. 
Obszar Gminy jest interesujący dla ptaków lęgowych. Szczególnie chętnie gnieżdżą się 
w lasach koło Stawów Pluderskich na terenie zespołu przyrodniczo- krajobrazowego ,,Kocia 
Góra’’, dolina Małej Panwi między Kolonowskiem i Zawadzkiem, czy wilgotne  łąki 
w okolicach Staniszcz Małych.  
Największą osobliwością, jeżeli chodzi o gromadę ssaków jest występowanie w Małej Panwi 
koło Staniszcz Małych bobra Castor fiber. W okolicach Fosowskiego stwierdzono również 
zimowanie gatunków nietoperzy. 

Tabela 12. Gatunki zwierząt objęte ochroną występujące na terenie Gminy Kolonowskie 

Ssaki 

borowiec wielki Nyctalus noctula 
wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris  
bóbr europejski Castor fiber* 

jeż europejski Erinaceus europeus 
nocek duży Myotis myotis 
wydra Lutra lutra 

Ptaki 
Bocian biały Ciconia ciconia 
Bogatka Parus major  
Cierniówka Sylvia communis  
Czajka Vanellus vanellus 
Czarnogłówka Parus montanus  
Czubatka Parus cristatus  
Derkacz Crex crex 
Dudek Upupa epops 
Dymówka Hirundo rustica  
Dzięcioł czarny Dryocopus martius  
Dzięcioł duży Dendrocopos major  
Dzięcioł średni Dendrocopos medius 
Dzięcioł zielonosiwy Picus canus  
Dzięciołek Dendrocopos minor  
Dzwoniec Carduelis chloris  
Gajówka Sylvia borin  
Gąsiorek Lanius collurio  
Gil Pyrrhula pyrrhula 
Grubodziób Coccothraustes coccothraustes  
Jarzębatka Sylvia nisoria  
Jastrząb Accipiter gentilis  
Kapturka Sylvia atricapilla  
Kląskawka Saxicola torquata  
Kokoszka Gallinula chloropus 
Kopciuszek Phoenicurus ochruros 
Kos Turdus merula  
Kowalik Sitta europaea  
Krętogłów Jynx torquilla  
Kruk Corvus coraxcz  
Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra  
Kukułka Cuculus canorus  
Kulczyk Serinus serinus  
Kwiczoł Turdus pilaris  

Pełzacz leśny Certhia familiaris  
Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla  
Perkozek Tachybaptus ruficollis  
Piecuszek Phyloscopus trochilus 
Piegża Sylvia curruca  
Pierwiosnek Phyloscopus collybita  
Pleszka Phoenicurus phoenicurus  
Pliszka górska Motacilla cinerea  
Pliszka siwa Motacilla alba  
Pliszka żółta Motacilla flava  
Pokląskwa Saxicola rubetra  
Pokrzywnica Prunella modularis  
Potrzeszcz Miliaria calandra  
Potrzos Emberiza schoeniclus  
Puszczyk Strix aluco  
Rudzik Erithacus rubecula  
Samotnik Tringa ochropus 
Sierpówka Streptopelia decaocto  
Skowronek Alauda arvensis  
Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos  

słowik szary Luscinia luscinia 
Sosnówka Parus ater  
Sójka Garrulus glandarius  
Sroka Pica pica* 
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  
szpak Sturnus vulgaris 
Świergotek drzewny Anthus trivialis  
Świergotek łąkowy Anthus pratensis 
Świerszczak Locustella naevia  
Świstunka leśna Phyloscopus sibilatrix 
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus 
Trznadel Emberiza citrinella  
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Lelek Caprimulgus europaeus  
Lerka Lulula arborea 
Łozówka Acrocephalus palustris Makolągwa 
Carduelis cannabina  
Modraszka Parus caeruleus  
Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca  
Mysikrólik Regulus regulus  
Myszołów Buteo buteo  
Oknówka Delichon urbica 
Paszkot Turdus viscivorus  

Turkawka Streptopelia turtur  
Wilga Oriolus oriolus 
Wrona siwa Corvus cornix* 
Wróbel Passer domesticus  
Zaganiacz Hippolais icterina  
zielonka Porzana parva 
Zięba Fringilla coelebs  
zimorodek Alcedo atthis 
Zniczek Regulus ignicapillus  
Żuraw Grus grus 

Gady  
jaszczurka zwinka Lacerta agilis  
jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara padalec 
zwyczajny Anguis fragilis  

zaskroniec zwyczajny Natrix natrix  
gniewosz plamisty Coronella austriaca  
żmija zygzakowata Vipera berus 

Płazy  
Traszka grzebieniasta triturus cristatus  

Traszka zwyczajna triturus vulgaris 

Traszka górska Triturus alpestris 
Ropucha szara bufo bufo 
Ropucha zielona bufo viridis 

Rzekotka drzewna hyla arborea 
Żaba trawna Rana temporaria 
Żaba wodna Rana esculenta  
Żaba jeziorkowa Rana lessonae 

Do najważniejszych potrzeb i problemów ochrony przyrody w Gminie Kolonowskie zaliczyć 
należy: 

- zabezpieczenie cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów poprzez objęcie ich 
różnymi formami ochrony przyrody, 

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

- konieczność pełniejszego wykorzystywania funkcji krajobrazowych zadrzewień 
zapewniających przesłanianie obiektów dysharmonijnych w „otwartym krajobrazie” 
np.: budynków, których przekształcenie nie jest zasadne ze względów funkcjonalnych 
i ekonomicznych, 

- utrzymanie wartości przyrodniczych i naturalnego krajobrazu wsi,  
- konieczność zapewnienia warunków do ochrony zasobów przyrodniczych, walorów 

kulturowych i krajobrazowych, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości 
wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów, aby na terenie Powiatu rekreacja 
i turystyka mogły przebiegać w sposób zorganizowany, a obiekty będą spełniać 
wymogi ochrony środowiska. 

8.1.6. Cel średniookresowy do 2020 r. 

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej  

 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele: 

Działania 
Jednostki 

odpowiedzialne 
i współpracujące 

Objęcie ochroną prawną nowych obiektów i obszarów cennych 
przyrodniczo o znaczeniu regionalnym i lokalnym 

RDOŚ, Nadleśnictwa, 
ZOPK 

Ochrona  korytarzy  ekologicznych Organizacje 
pozarządowe 

Prowadzenie  ochrony  czynnej  siedlisk  chronionych,  w  szczególności  
muraw kserotermicznych i łąk wilgotnych, a także restytucja, 
reintrodukcja translokacja, ochrona ex situ, ochrona in situ, 
eksterminacja gatunków obcego pochodzenia 

ZOPK,  Nadleśnictwa 
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Wzmocnienie  znaczenia  ochrony  różnorodności  biologicznej  
w planowaniu przestrzennym  i  strategicznym  gminy  oraz  rozwój  
i wsparcie  badań przyrodniczych 

Gmina Kolonowskie, 
organizacje 
pozarządowe 

Doradztwo  dla  rolników  i  promocja  wdrażanego  programu  rolno-
środowiskowego,  w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo 

ARiMR, OODR, Gmina 
Kolonowskie, 
organizacje 
pozarządowe 

Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem 
użytkowania 

Nadleśnictwa, Powiat 
Strzelecki, Gmina 
Kolonowskie 

Wzmacnianie znaczenia ochrony krajobrazu w planowaniu 
przestrzennym 

Gmina Kolonowskie 

Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni Gmina Kolonowskie, 
organizacje 
pozarządowe 

Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach 
interesujących przyrodniczo 

Gmina Kolonowskie, 
Nadleśnictwa, 
organizacje 
pozarządowe,  

 
 
8.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 
 
Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego posiadają 
funkcje produkcyjne i społeczne, przede wszystkim rekreacyjne.  
W Gminie Kolonowskie lasy zajmują powierzchnię 5 937,8 ha, co stanowi ok. 71 % 
powierzchni Gminy. Większość lasów stanowi własność publiczną (5 728,3 ha - 96,5 %), 
pozostałe lasy pozostają w rękach prywatnych (209,5 ha - 3,5 %).  
Lasy publiczne w Gminie należą do Skarbu Państwa i pozostają w zarządzie Lasów 
Państwowych (5 700,8 ha). Na terenie Gminy Kolonowskie nadzór nad Lasami Państwowymi 
sprawuje Nadleśnictwo Zawadzkie i Nadleśnictwo Strzelce Opolskie.  

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo- leśną3, lasy występujące na terenie Gminy należą do 
Krainy Śląskiej. Wydzielono w obrębie Gminy mezoregion  Lasów Lublinieckich należący do 
Równiny Opolskiej.  
 
Na terenie kompleksów leśnych Gminy Kolonowskie zaznacza się zdecydowana dominacja 
drzewostanu sosnowego. Udział drzew liściastych (szczególnie w południowej części) jest 
niewielki tj. brzozy oraz olszy. Ponadto buk, klon i grab stanowią niewielką domieszkę. Pod 
względem wiekowym dominuje drzewostan młody, nie przekraczający 40 lat, stosunkowo 
dużo jest drzew do 80 lat (w szczególności sosny, świerka i grabu). Analiza siedliskowa 
wskazuje na zdecydowaną przewagę siedlisk borowych. 
W części północnej Gminy zaznacza się przewaga następujących typów siedliskowych: 

 boru mieszanego wilgotnego - występuje na obszarach o niskim poziomie wód 
gruntowych, na glebach bielicowych i glejowo – piaskowych. Głównym gatunkiem 
lasotwórczym jest sosna, gatunkami domieszkowymi są brzoza, dąb, świerk, olsza, 
w podszyciu występuje kruszyna, leszczyna, jarzębina. 

 boru świeżego - występuje na obszarach o optymalnym uwilgotnieniu, na glebach 
piaskowych,  o znacznym stopniu zakwaszenia. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest 
sosna z niewielką domieszką brzozy; podszyt bardzo ubogi.  

                                                 
3 „Regionalizacja przyrodniczo- leśna na podstawach ekologiczno- fizjograficznych” T. Trampler (red.), PWRiL, 

Warszawa, 1990r.  
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 boru mieszanego świeżego - występuje na obszarach o optymalnych stosunkach 
wodnych, na glebach bielicowych wytworzonych z piasków i żwirów, drzewostan 
w przewadze dwupiętrowy z wyraźną dominacją drzew szpilkowych oraz niewielką 
domieszką olszy.  

 boru wilgotnego - występuje na obszarach o płytkim poziomie wody gruntowej, na 
glebach bielicowych i torfowo – mineralnych. W drzewostanie dominuje sosna  
z domieszką olszy. 

 lasu mieszanego wilgotnego – występuje na obszarach o niskim poziomie wód 
gruntowych, na glebach bielicowych, brunatnych, glejowych oraz czarnych ziemiach, 
drzewostan dominujący to sosna z domieszką świerka, grabu, olszy i brzozy. 
W podszyciu występuje kruszyna, leszczyna.  

 lasu mieszanego świeżego - występuje na obszarach optymalnie uwilgotnionych, na 
glebach bielicowych, w drzewostanie dominuje sosna oraz domieszkowo brzoza i dąb. 

W południowej części Gminy (Nadleśnictwo Strzelce Opolskie) dominują siedliska lasu 
mieszanego wilgotnego, mieszanego świeżego, boru mieszanego świeżego, boru 
mieszanego wilgotnego a także boru świeżego. 
Największe zwarte kompleksy leśne położone nad Małą Panwią i jej dopływami, objęte 
ochroną w ramach obszar chronionego krajobrazu Lasów Stobrawsko –Turawskich.  

Zagrożenia 
Do czynników stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego należą:  

 zagrożenia abiotyczne: susze i okresy wysokich temperatur w okresie wegetacyjnym, 
gwałtowne silne wiatry, okiść i szadź, przymrozki wiosenne, powodzie, długotrwałe 
i obfite opady deszczu w okresie wczesnego lata powodujące erozję gleb i niszczące 
drogi, erozja gleby i osuwiska,  

 zagrożenia biotyczne: szkodniki owadzie, występowanie grzybów pasożytniczych, 
szkody od zwierzyny roślinożernej i gryzoni,  

 zagrożenia antropogeniczne: zanieczyszczenie powietrza, zagrożenia wynikające 
z urbanizacji terenu, intensywna penetracja terenów leśnych przez turystów 
i zbieraczy grzybów i owoców leśnych, zagrożenia pożarami. 

 
Według portalu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach tereny leśne  
Gminy Kolonowskie znajdują się w strefie II uszkodzeń średnich. Stan lasów na terenie 
Gminy z roku na rok ulega systematycznej poprawie. Stan zdrowotny i sanitarny lasów 
Nadleśnictwa w minionych latach na ogół nie był zadowalający. Było to spowodowane 
wieloma czynnikami chorobotwórczymi, często nakładającymi się na siebie i występującymi 
jako choroby kompleksowe. Ochrona lasu jest ściśle powiązana z gospodarką leśną, a jej 
celem jest eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń, mająca na celu zabezpieczenie lasu 
przed szkodliwym oddziaływaniem czynników. Do czynników tych można zaliczyć zarówno 
czynniki abiotyczne jak i biotyczne oraz antropogeniczne. Z czynników abiotycznych należy 
wymienić wieloletnie susze i związane z nimi obniżenie poziomu wód gruntowych, huragany 
i okiść śniegową. Do głównych czynników antropogenicznych zakłócających funkcjonowanie 
ekosystemów leśnych należą przede wszystkim SO2 i NOx. Osłabione przez emisje 
przemysłowe drzewa łatwo ulegają masowym pojawom szkodników owadzich pierwotnych - 
boreczników, osnui gwiaździstej i brudnicy mniszka oraz wtórnych - przypłaszczka granatka, 
cetyńcy.  

8.2.1. Cel średniookresowy do 2020 r. 

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej 
struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego 

 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele: 
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Działania 
Jednostki 

odpowiedzialne 
i współpracujące 

Aktualizacja granicy rolno-leśnej w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Kolonowskie 

Zalesianie gruntów  z poszanowaniem ochrony bioróżnorodności  
i terenów nieleśnych cennych przyrodniczo 

Nadleśnictwo, 
właściciele gruntów, 
ARiMR 

Kontynuowanie  programu  przebudowy  drzewostanów  silnie  
uszkodzonych  przez zanieczyszczenia  powietrza 

Nadleśnictwa 
 

Przebudowa monokultur iglastych w kierunku zgodności z roślinnością 
potencjalną 

Nadleśnictwa 

Zmiana  struktury wiekowej  i  składu gatunkowego drzewostanów 
w celu zwiększenia różnorodności genetycznej i biologicznej 

Nadleśnictwa 

Ochrona  zbiorowisk  leśnych  o  charakterze  naturalnym  lub  
półnaturalnym  oraz śródleśnych zbiorników, torfowisk, podmokłości 
i cieków wodnych 

Nadleśnictwa 

Stały nadzór nad gospodarką leśną i sporządzanie dokumentacji 
urządzeniowej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 

Starosta Strzelecki, 
Nadleśnictwa 

Doradztwo  dla  właścicieli  gruntów  korzystających  ze  wsparcia  UE  
dla  działań związanych z leśnictwem 

OODR, ARiMR, 
Starosta Strzelecki, 
Nadleśnictwo 

Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków 
i terenów zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi 

Nadleśnictwa, ARiMR, 
właściciele gruntów 

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

Nadleśnictwa, Gmina 
Kolonowskie, Starosta 
Strzelecki 

Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego Nadleśnictwa 
Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom 
niepożądanym (pożary, choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska 
śmieci) 

Nadleśnictwa, Starosta 
Strzelecki 

 

 

 
8.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 
 
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,  
 zarządy spółdzielni, zarządcy budynków sukcesywnie wprowadzają w każdym 

budynku liczniki na ciepłą i zimną wodę. 
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8.3.1. Cel średniookresowy do 2020 r. 

 

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych 
w taki sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody 

 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele: 

Działania 
Jednostki  

odpowiedzialne 
i współpracujące 

Wprowadzanie zamkniętych obiegów wody w przemyśle, 
wodooszczędnych technologii produkcji, w szczególności stosowanie 
BAT (najlepszej dostępnej techniki) 

Podmioty gospodarcze 

Spowalnianie  odpływu  wód  poprzez  odtwarzanie  mikroretencji,  
renaturyzację  rzek, budowę i remont zastawek w systemie melioracji 
szczegółowej 

WZMiUW, Marszałek,  
spółki wodne, 
właściciele 
gospodarstw rolnych, 
Nadleśnictwa 

Minimalizacja strat wody 
Podmioty gospodarcze, 
KGK w Kolonowskiem 

 
 
8.4. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią. 

 
Gmina Kolonowskie z uwagi na gęstą sieć hydrograficzną należy do obszarów 
podwyższonego ryzyka powodziowego. Potwierdzają to powodzie z 1997 roku i 2010 roku. 
Zagrożenie zalewami dotyczy głównie terenów rolnych i leśnych położonych w dolinach rzek 
Mała Panew (rejon Fosowskie), Cienka (rejon wsi Spórok) i fragmentami rz. Brzyniczka. 
Zalania terenów zabudowanych odnotowano w kilku do kilkunastu przypadkach we wsiach 
Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe, Spórok i rejon Fosowskie. Woda powodziowa na tych 
terenach sięgała 70 do 80 cm powyżej poziomu terenu. 
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Rysunek 2. Rejony zalewowe w Gminie Kolonowskie 

 
Legenda: 
- rejony zalewowe   

 
Zabezpieczeniem planistycznym przed podobnymi zdarzeniami w przyszłości jest 
bezwzględna eliminacja terenów projektowanej zabudowy na obszarach narażonych na 
zalewanie. Wskazane tereny zagrożone podwoziami traktowane powinny być, jako tereny 
wyłączone z zabudowy. Zabezpieczeniem technicznym, bezinwestycyjnym powinny być 
działania konserwacyjne, polegające na odpowiednim udrożnieniu istniejących cieków 
naturalnych i sztucznych podlegających zamulaniu i zarastaniu. 
W sferze zabezpieczeń technicznych dobiega końca budowa zbiornika małej retencji na 
rzece Brzyniczka, pod nazwą „Regolowiec”. W 2003 r. na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu opracowane zostało „Studium możliwości budowy 
zbiornika „ Regolowiec”.  
Zadanie odbudowa zbiornika małej retencji realizowane jest w ramach projektu „Zwiększenie 
możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na 
terenach nizinnych” nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 w ramach działania 3.1 
Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu 
III Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Programu 
Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013. Inwestorem jest Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zawadzkie.  
Zbiornik małej retencji Nr 18 Regolowiec wraz z infrastrukturą położony jest  
w Leśnictwie Haraszowskie oddział 108 Nadleśnictwa Zawadzkie pomiędzy miejscowościami 
Kolonowskie a Pludry, w obszarze Gminy Kolonowskie. Przez zbiornik przepływa rzeka 
Bziniczka - dopływ rzeki Mała Panew w km 62+250. Zbiornik usytuowany jest w obszarze 
istniejącego zdegradowanego zbiornika małej retencji w otoczeniu ekosystemów leśno – 
łąkowych. Zbiornik wraz z infrastrukturą zajmuje szacunkowo powierzchnię około 
2,5 ha. Budowa zbiornika ma zostać zakończona w tym roku. 
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Na skutek intensywnych opadów deszczu połączonych z gwałtownymi burzami i wichurami 
istnieje zagrożenie lokalnych podtopień. Szczególnie wiosną wskutek roztopów i wylewu rzek 
podtopieniu ulegają miejscowości położone w pobliżu rzek: Mała Panew, Brzyniczka  
i Cienka. 
W Gminie Kolonowskie powołany jest Miejsko – Gminny Komitet Przeciwpowodziowy 
i opracowany został plan ewakuacji ludzi i zwierząt z terenów zagrożonych, funkcjonuje 
również „Plan operacyjny Ochrony przed powodzią Miasta i Gminy Kolonowskie”. 
Poza działaniami Gminy, opracowywane są dokumenty na wyższych szczeblach, dotyczące 
planowania strategicznego w zarządzaniu ryzykiem powodziowym. 
 
Wstępna ocena ryzyka powodziowego 
Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) jest pierwszym z czterech dokumentów 
planistycznych wymaganych Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego  i zarządzania nim 
(Dyrektywa Powodziowa). 
Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko 
powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne.  
Zgodnie z art. 88 c ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr. 
239 poz. 2019, z późn. zm.) za przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego 
odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
 
Wstępna ocena ryzyka powodziowego została opracowana w ramach projektu 
„Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt realizowany jest przez Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej - PIB (IMGW) w konsorcjum z Krajowym Zarządem Gospodarki 
Wodnej (KZGW), Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGiK), Rządowym Centrum 
Bezpieczeństwa (RCB) oraz Instytutem Łączności. 
Wstępna ocena ryzyka powodziowego została wykonana przez Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej PIB - Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, 
w Poznaniu, we Wrocławiu, w konsultacji z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej. 
W ramach WORP zostały zidentyfikowane znaczące powodzie historyczne, jak również 
powodzie, które mogą wystąpić w przyszłości (tzw. powodzie prawdopodobne), które 
stanowiły podstawę do wyznaczenia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
 
Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie 
ryzyka powodziowego zostaną wykonane do dnia 22 grudnia 2013 r. dokładne mapy 
zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. 
 
Należy podkreślić, że obszary wyznaczone we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego nie 
stanowią podstawy do planowania przestrzennego. Celem WORP nie jest wyznaczenie 
precyzyjnego zasięgu obszarów zagrożonych powodzią, lecz wstępne ich zidentyfikowanie, 
w celu wyselekcjonowania rzek, które stwarzają zagrożenie powodziowe. 
Dla rzek wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego zostanie wykonane 
matematyczne modelowanie hydrauliczne, w wyniku którego wyznaczone zostaną 
precyzyjne obszary, przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego. Dopiero te 
obszary będą podstawą do prowadzenia polityki przestrzennej na obszarach zagrożenia 
powodziowego. Zgodnie z art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne granice przedstawione na 
mapach zagrożenia powodziowego będą uwzględniane w koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. 
 
Zgodnie z art. 88c ust. 3 – 6 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2005 Nr 239 poz. 2019 z poźn. zm.) 
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Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazał projekt wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego do zaopiniowania właściwym wojewodom oraz marszałkom województw.  
Projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego, obejmujący mapy wynikowe oraz raport, 
został przesłany do opinii marszałkom województw i wojewodom w dniu 28 września 2011r.  
 
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Środkowej Odry  
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest końcowym, czwartym dokumentem 
planistycznym wymaganym Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego  i zarządzania nim 
(Dyrektywa Powodziowa). Zgodnie z Dyrektywą Powodziową Państwa członkowskie UE 
zostały zobligowane do sporządzenia:  

- wstępnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku,  
- map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku,  
- planów zarządzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku. Zgodnie z art. 88 

c ust. 1, art. 88f. ust. 1 i art. 88h. ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145.) za przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, 
map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego a także planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy odpowiedzialny jest 
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW).  

 
Natomiast plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych przygotowują 
dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej (art. 88h. ust 2 ustawy jw.). 
 
Wstępna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 
powodziowego będą stanowić podstawę do opracowania planu zarządzania ryzykiem 
powodziowym (PZRP). Plan zarządzania ryzykiem powodziowym powinien zawierać 
katalog działań, zmierzających do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodziowym. 
Plan będzie obejmował wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, kładąc 
nacisk na działania zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze, na rzecz zrównoważonego 
zagospodarowania przestrzennego, retencji wód, kontrolowanych zalewów łącznie 
z systemami wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi. Uwzględniać będzie cechy 
charakterystyczne dla danego dorzecza, zlewni, regionu przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedniej koordynacji w skali dorzecza, w tym w obszarach międzynarodowych.  
 

8.4.1. Cel średniookresowy do 2020 r. 

Ochrona przed powodzią 

 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele:  

Działania 
Jednostki 

odpowiedzialne               
i współpracujące 

Zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych 
Gmina Kolonowskie, 
RZGW 

Prowadzenie działań edukacyjnych i zastosowanie na większą skalę 
nietechnicznych metod ochrony przed powodzią 

Gmina Kolonowskie, 
WZMiUW, organizacje 
pozarządowe 

Systematyczna konserwacja rzek i cieków RZGW, WZMiUW 
 

8.5. Ochrona powierzchni ziemi 

Rolnictwo 
Sytuacja w rolnictwie zdeterminowana jest wyjątkowo niską jakością gleb, co powoduje 
potrzebę poszukiwania dodatkowego źródła dochodów poza rolnictwem. Znaczenie funkcji 
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rolniczej na terenie Gminy Kolonowskie nie wykazuje tendencji rosnących i nie należy 
oczekiwać istotnego zwrotu w przyszłości. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej Gminy Kolonowskie jest najniższy w rankingu wszystkich gmin województwa 
(obok Gminy Jemielnica), stąd wynikają jej najmniejsze możliwości produkcyjne. Mieszkańcy 
Gminy szukają raczej innych, pozarolniczych źródeł utrzymania. 
Pod względem użyteczności produkcyjnej grunty orne zaliczają się do kompleksów żytnich 
dobrych i słabych oraz zbożowo – pastewnych. 
Teren Gminy należy do obszarów o niskiej koncentracji użytków rolnych, które stanowią 
około 21 % powierzchni Gminy przy średniej wojewódzkiej wynoszącej ponad 62 %. Grunty 
orne zajmują 11,6% powierzchni Gminy. Gospodarstwa rolne są mocno rozdrobnione.  

 
Ogółem na terenie  Gminy funkcjonuje 708 gospodarstw. Struktura obszarowa gospodarstw 
w gminie jest stosunkowo korzystna. Gospodarstwa o wielkości do 1 ha stanowią 56,8 % 
ogólnej liczby gospodarstw. Gospodarstwa o wielkości powyżej 1 ha to 43,2 % ogólnej liczby 
gospodarstw w gminie, przy czym pośród nich najwięcej jest gospodarstw o wielkości 
powyżej 1 ha i mniej niż 5 ha: (36,6 %).  Gospodarstwa duże, o powierzchni ponad 15 ha 
stanowią ok. 1,3 % 
 
Tabela 13. Struktura gospodarstw rolnych na terenie Gminy Kolonowskie. 

Lp. Gospodarstwa rolne Liczba 

1. Ogółem: 708 
2. do 1 ha włącznie 402 
3. powyżej 1 ha do mniej niż 5 ha 259 
4. od 5 ha do mniej niż 10 ha 32 
5. od 10 ha do mniej niż 15 ha 6 
6. 15 ha i więcej 9 
Źródło: www.stat.gov.pl (Powszechny Spis Rolny 2010r.) 

Strukturę zasiewów na terenie Gminy Kolonowskie wg Powszechnego Spisu Rolnego 2010 
przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 14. Struktura głównych zasiewów w Gminie Kolonowskie. 

Lp. Rodzaj 
Powierzchnia 

[ha] 
1. zboża razem  269,55 

2. zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi  243,36 

3. ziemniaki  26,86 

4. warzywa gruntowe  0,71 
 Źródło danych: www.stat.gov.pl 2010 (Większość danych z zakresu rolnictwa datowana jest na 2010 r. i pochodzi 
z Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Informacje zbierane na bieżąco przez urzędy statystyczne nie obejmują 
wielu zagadnień związanych z sytuacją obszarów wiejskich i nie analizują tak dogłębnie sytuacji rolnictwa, zatem 
statystyki z 2010 r. są w wielu kwestiach najbardziej aktualnymi danymi dostępnymi w momencie sporządzania 
niniejszego dokumentu) 

 
Na obszarze Gminy wyróżniono cztery podstawowe rodzaje gleb: gleby piaskowe, gleby 
gliniaste, gleby organiczne, gleby pylaste (występują w ilościach śladowych – jedynie 8 ha). 
Pod względem typologicznym na terenie Gminy Kolonowskie gleby reprezentowane są przez 
mady, czarnoziemy, gleby brunatne, bielicowe i organiczne. Duży udział frakcji piasku  
i żwirów polodowcowych (czwartorzędowych) powoduje, iż gleby są wrażliwe na wpływ 
czynników zewnętrznych (np. woda, wiatr, zanieczyszczenia), które mogą wywierać 
negatywny wpływ na stan tych gleb. Na północny wschód od Małej Panwi występują piaski  
i żwiry moren czołowych.  
Gleby cechują się niską wartością użytkową, w przewadze są to gleby V i VI klasy 
bonitacyjnej. Potencjał glebowy Gminy uznawany jest za słaby, ponadto gleby te są 
w znacznym stopniu zakwaszone i wymagają stałego wapnowania.  
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Zanieczyszczenia 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, 

- niewłaściwe stosowanie nawozów sztucznych, 
- zasolenie, 
- nadmierną alkalizację, 
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu, 
- skażenie radioaktywne.  

W powiecie strzeleckim przeważająca część gleb użytków rolnych posiada odczyn lekko 
kwaśny (41,8 %) lub kwaśny (32 %). Gleby bardzo kwaśne stanowią 9,2 % użytków rolnych 
powiatu, obojętne – 15,1 % a zasadowe 1,1 %.   
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.  
 
Na terenie Gminy nie ma rozwiniętego przemysłu w związku z powyższym nie należy 
przewidywać wprowadzania zanieczyszczeń przemysłowych do gleb z terenu Gminy, 
natomiast zanieczyszczenia niewątpliwie migrują z terenu sąsiednich gmin (Ozimek, 
Zawadzkie, Dobrodzień).  
Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po 
których przemieszczają się największe ilości pojazdów (droga wojewódzka, drogi 
powiatowe).  
 
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. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w raporcie dotyczącym stanu gleb 
w województwie opolskim za lata 2005-2006 określił dla Powiatu Strzeleckiego: 

- zasobność gleb w makroelementy, 
- zawartość metali ciężkich. 
 

Tabela 15. Zasobność gleb Powiatu Strzeleckiego w makroelementy. 

Lp. Makroelement 
Zasobność gleb w makroelement w [%] 

bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka 

1. Fosfor < 10 ok. 20 ok. 30 ok. 20 ok. 20 

2. Potas ok. 10 30-40 30-40 10-20 ok. 10 

3. Magnez ok. 20 20-30 30-40 10-20 ok. 10 
Źródło: Gleby, Raport WIOŚ Opole 2005-2006 
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Tabela 16. Zawartość metali ciężkich gleb Powiatu Strzeleckiego. 

Lp. Pierwiastek 
Zawartość Zawartość naturalna 

[mg/kg gleby] 

1. Kadm 0,52 0,3-1,0 

2. Miedź 10,10 10-25 

3. Nikiel 8,63 10-50 

4. Ołów 28,38 20-60 

5. Cynk 57,64 50-100 
Źródło: Gleby, Raport WIOŚ Opole 2005-2006 
 

Analiza powyższych wyników wykazuje, że ogólnie, ze względu na wartości średnie, gleby 
w Powiecie Strzeleckim odznaczają się nie przekraczaniem wartości granicznych, 
ewentualne lokalnym przekroczeniem, kwalifikującym gleby do I stopnia, co wskazuje, że 
gleby mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe. 
Zdecydowana większość gleb Powiatu Strzeleckiego charakteryzuje się naturalną 
zawartością metali ciężkich. Tylko niewielki procent badanych próbek wykazywał 
koncentrację metali ciężkich na poziomie I i II stopnia. 
 

8.5.1. Cel średniookresowy do 2020 r. 

 

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

 
 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele: 

Działania 
Jednostki 

odpowiedzialne 
i współpracujące 

Wdrażanie programów, metod gospodarowania i technologii produkcji 
korzystnych dla środowiska zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki 
Rolniczej 

OODR, właściciele 
gospodarstw rolnych 

Promowanie  rolnictwa ekologicznego na terenie Gminy Kolonowskie 
OODR, organizacje 
pozarządowe 

Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi 

WIOŚ Opole, Powiat 
Strzelecki, Izby 
Rolnicze, Stacje 
chemiczno – rolnicze, 
właściciele gruntów 

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, OODR, 
organizacje 
pozarządowe 

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

Właściciele gruntów, 
ARiMR, organizacje 
pozarządowe 

Rekultywacja terenów, na których występuje zanieczyszczenie gleb, 
ziemi lub niekorzystne przekształcenie terenu, w tym starych składowisk 

Właściciele i zarządcy 
terenów, Gmina 
Kolonowskie, „Czysty 
Region” 

Id: FEB316B6-3BDA-441F-99E4-2628FECE9784. Podpisany Strona 45



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KOLONOWSKIE 
 NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 

 

45 
 

Zalesianie, zakrzewianie terenów zdegradowanych 

Właściciele i zarządcy 
terenów, Gmina 
Kolonowskie, „Czysty 
Region” 

 

8.6. Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia  
Oceniając strukturę środowiska geograficznego Obniżenia Małej Panwi w granicach 
administracyjnych Gminy Kolonowskie z północy na południe można wyróżnić cztery strefy 
funkcjonalno-przestrzenne krajobrazu naturalnego związane ze zróżnicowaniem lokalnego 
charakteru rzeźby terenu i budowy geologicznej: 

1). wysoczyznę wodnolodowcową, 
2). równinę teras akumulacyjno-erozyjnych, 
3). dolinę Małej Panwi,  
4). wysoczyznę polodowcową. 

W każdej ze stref występują charakterystyczne formy rzeźby terenu i budowy geologicznej, 
które w znacznej części są dużymi, a dotychczas słabo eksponowanymi walorami 
turystyczno-rekreacyjnymi Gminy. 
Najniżej położoną jednostką jest dolina Małej Panwi, która zlokalizowana jest w dnie 
obniżenia. Stanowi ona główną oś geomorfologiczną Gminy skupiającą osady z terenów 
wyżej wyniesionych. Wyżej położona jest równina teras erozyjno-akumulacyjnych, która jest 
asymetryczna, tzn. występuje jedynie na północ od doliny Małej Panwi. Na skrzydłach 
obniżenia położone są wysoczyzny polodowcowe, z których południowa jest bardziej 
zróżnicowana pod względem rzeźby terenu i silnie kontrastuje z doliną Małej Panwi. 
Wysoczyzny wznoszą się o ok. 30 m powyżej dna doliny. 
Na terenie Gminy Kolonowskie dominuje rzeźba płaska i płaskorówninna, a nachylenie 
terenu nie przekracza 5 %. Na ogół są to tereny piaszczyste z wychodniami utworów 
starszych, w części południowej i północnej (zalesionej) urozmaiconej wydmami. Centralna 
część Gminy (w obrębie której położone są jednostki osadnicze) zajmowana jest przez 
szeroką dolinę Małej Panwi z jej terasami zalewowymi, w obrębie których rozwinął się ciąg 
starorzeczy – w połączeniu z meandrującą rzeką stanowi on malowniczy element krajobrazu. 
Część południowo-zachodnia Gminy zbudowana jest z osadów piaszczysto  
- żwirowych z głazami akumulacji polodowcowej i fragmentarycznie osadami gliniastymi 
moreny dennej. Dolina Małej Panwi to natomiast region z systemem teras akumulacyjnych  
o charakterze piaszczystym i piaszczysto-żwirowym, przeciętym doliną rzeki z systemem 
teras średnich i zalewowych, przykrytych cienką warstwą utworów mułkowych i pylastych 
wieku holoceńskiego.   
Zagrożenia geologiczne 
Ruchy masowe -  osuwiska4, są charakterystyczne jedynie dla pewnych obszarów Polski, 
w których panują sprzyjające warunki morfologiczne (duże różnice wysokości, stromo 
nachylone zbocza) i geologiczne (obecność skał o bardzo różnym stopniu przepuszczalności 
oraz skał mało odpornych na procesy erozyjne i denudacyjne). 
W 2006r. rozpoczął się projekt pn. ”System Ochrony Przeciwosuwiskowej” prowadzony 
przez Państwowy Instytut Geologiczny, którego realizację przewidziano w trzech etapach. 
Jego podstawowym celem jest rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w 
skali 1:10 000 wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami 
masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na 
100 wybranych osuwiskach. Cały Projekt ma za zadanie wspomaganie władz lokalnych 

                                                 
4
 Osuwisko jest nagłym przemieszczeniem się mas ziemi, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża, 

spowodowanym siłami przyrody lub działalnością człowieka (podkopanie stoku lub jego znaczne obciążenie). Jest 
to rodzaj ruchów masowych, polegający na przesuwaniu się materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż 
powierzchni poślizgu (na której nastąpiło ścięcie), połączone z obrotem. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły 
ciężkości. 
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w wypełnianiu obowiązków dotyczących problematyki ruchów masowych wynikających 
z odpowiednich ustaw i rozporządzeń. 
Wyniki Projektu mają pomóc w zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym, czyli w ograniczeniu 
w znacznym stopniu szkód i zniszczeń wywołanych rozwojem osuwisk poprzez zaniechanie 
budownictwa drogowego i mieszkaniowego w obrębie aktywnych i okresowo aktywnych 
osuwisk. Jest to obecnie jeden z najważniejszych projektów geologicznych realizowanych 
w Ministerstwie Środowiska, którego wyniki będą miały duży wpływ na gospodarkę i finanse 
państwa polskiego z jednej strony, a z drugiej - na aspekty społeczno - ekonomiczne. 
Obecnie trwa drugi etap realizacji projektu (2008-2014). Kolejny etap projektu (2015-2018) 
przewiduje opracowanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla terenów 
pozakarpackich, w tym dla 8 powiatów województwa opolskiego (brzeskiego, głubczyckiego, 
krapkowickiego, nyskiego, prudnickiego, opolskiego, strzeleckiego i kędzierzyńsko-
kozielskiego). 
Dla terenu Gminy Kolonowskie Starosta Strzelecki nie wskazał lokalizacji obszarów naturalnych 
zagrożeń geologicznych, ani też nie prowadzi rejestru zawierającego informacje o tych 
terenach. 
 
Złoża kopalin. 
Na terenie Gminy Kolonowskie występują pozostałości prowadzonej w okresie przedwojennym 
i powojennym eksploatacji surowców na skalę lokalną – we wsiach Staniszcze Małe, Staniszcze 
Wielkie oraz Fosowskie - Kolonowskie. Pozyskiwano tu piaski, pospółki i glinę. Bazy 
surowcowej nie wyczerpano. W zachodniej części Gminy występuje niewielkie złoże iłów 
kajprowych „Krasiejów”. W północno-zachodniej części Fosowskiego (części Kolonowskiego) 
odwiercono otwór Złoże Krasiejów. Surowce ilaste do produkcji cementu pow. 50,17 ha, 
eksploatacja złoża została zaniechana.  

8.6.1. Cel średniookresowy do 2020 r. 

Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 

 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele: 

Działania 
Jednostki 

odpowiedzialne 
i współpracujące 

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

Starosta Strzelecki, 
Główny Urząd 
Górniczy 

Uwzględnianie w opracowaniach planistycznych wszystkich znanych 
złóż w granicach ich udokumentowania i ich ochrona przed trwałym 
zainwestowaniem 

Gmina Kolonowskie, 
Marszałek 

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych Właściciel złoża 
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9. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO.  

9.1. Powietrze atmosferyczne 

9.1.1 Warunki klimatyczne  

Klimat w Gminie Kolonowskie charakteryzuje się większym nasileniem opadów w porze 
letniej - ich maksimum to miesiące czerwiec i lipiec. Lato jest zwykle ciepłe, zima łagodna 
i krótka. Średnia roczna temperatura wynosi od -60C do +80C. Duże zachmurzenia występują 
zimą, natomiast minimum zachmurzenia przypada na miesiące maj i wrzesień. Duży udział 
powierzchni leśnych wpływa na wykształcenie korzystnych warunków mikroklimatycznych.  
Przeważają wiatry zachodnie, najczęściej, przeważnie na wiosnę i w lecie, wieją wiatry 
północno-zachodnie, najrzadziej wschodnie i północnowschodnie. Silne wiatry należą do 
rzadkości, częstym zjawiskiem są cisze. Prędkości wiatrów są raczej niewielkie 
i w większości nie przekraczają 5 m/s. Średnia prędkość wiatru dla roku wynosi około 3 m/s. 
Średnie roczne opady roczne to od 700 do 800 mm. 

9.1.2. Jakość powietrza 

Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość 
zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów 
naturalnych, jak i działalności człowieka. 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 tanim węglem, a więc najczęściej o złej charakterystyce i niskich 
parametrach grzewczych. Wpływ niskiej emisji na lokalny stan zanieczyszczenia jest istotny, 
głównie ze względu na lokalizacje tych źródeł oraz warunki wprowadzania zanieczyszczeń 
do atmosfery.  
Znacznym problemem jest również emisja ze środków transportu, gdzie zanieczyszczenia 
gazowe powstają w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji 
komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w wyniku tarcia i zużywania się elementów 
pojazdów. 
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 ocielenie, 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. 
Analiza stanu powietrza atmosferycznego 
Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 z późn. zm. ) ocena jakości powietrza  dokonywana 
jest w strefach. Na terenie województwa opolskiego w 2011r. wg nowego podziału kraju, 
zgodnie z rządowym projektem Ustawy z dnia 16 marca 2012 roku o  zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych ustaw, zostały wydzielone 2 strefy: 

− miasto Opole,  
− strefa opolska (w skład której wchodzi Gmina Kolonowskie). 
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Oceny i obserwacji zmian dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 w/w ustawy 
stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne 
powiększone o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy 
docelowe oraz poziomy celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz 
ochronę roślin, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku 
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031) oraz 
rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw. 
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 2005 r.) 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 stacjach pomiarowych, które są zlokalizowane na terenie całego 
województwa i w których realizowane są pomiary stężeń dwutlenku siarki oraz 
dwutlenku azotu i benzenu. 

 
Na terenie Gminy Kolonowskie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu nie 
prowadził bezpośredniego monitoringu jakości powietrza, najbliższe pomiary dokonywane 
były poprzez stacje pomiarowe zlokalizowane na terenie powiatu strzeleckiego i strefy,  
rejestrujące  stężenia w wyznaczonych punktach.  
WIOŚ w Opolu prowadził badania monitoringu jakości powietrza na obszarze Powiatu 
Strzeleckiego w oparciu o następujące stacje pomiarowe: 

- Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 – w zakresie SO2, NO2, – pomiar pasywny, 
- Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego 12 – w zakresie SO2, NO2, – pomiar 

pasywny. 
 
Pomiary przeprowadzone w 2011 i w 2012 roku wykazały: 
 
Tabela 17. Lokalizacja stacji pomiarowych i wyniki pomiarów w 2011 i 2012 roku. 

Lokalizacja stacji Kod stacji 

Wartości średnich rocznych stężeń 
w µg/m

3
 

SO2 NO2 

2011 2012 2011 2012 

Strzelce Opolskie  
ul. Jordanowska 

OpStrzel44pas 7,5 7,9 24,5 23,5 

Strzelce Opolskie 
ul. Kard. Wyszyńskiego 

OpStrzel44pas 5,7 5,5 17,2 16,6 

Źródło: Ocena jakości powietrza wykonana na podstawie pomiarów prowadzonych metodą pasywną w powiecie 
strzeleckim w 2011i 2012r. WIOŚ Opole 

 
Stwierdzone stężenia substancji zanieczyszczających były niższe od dopuszczalnych.  
Pozostałe zanieczyszczenia w 2011 i 2012 roku nie były mierzone na terenie Powiatu 
Strzeleckiego, pomiary wykonywane były na innych stacjach pomiarowych w ramach „strefy 
opolskiej”. 

Klasyfikację stref za rok 2012 wykonano w oparciu o następujące założenia: 
- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest 

wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 
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- klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza 
wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary 
przekroczeń wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy 
wyłącznie pyłu PM2,5); 

- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość 
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary 
przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest 
opracowanie programu ochrony powietrza POP; 

- klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie 
jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

- klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy 
dążyć do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020. 

 
Tabela 18. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2012 

Strefa 

Ochrona zdrowia Ochrona roślin 

SO2 NO2 C6H6 CO 
O3 

(1) 
O3 

(2) 
PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM 2,5 SO2 NOx 

O3 

(1) 
O3 

(2) 

Strefa 
opolska 

A A C A A D2 C A A A A C C A A C D2 

Źródło: Ocena jakości powietrza za 2012 rok, WIOŚ Opole 
 

1) wg poziomu docelowego  
2) wg poziomu celu długoterminowego 

 
Na podstawie „Oceny jakości powietrza za 2012 rok” w województwie opolskim i klasyfikacji 
stref województwa opolskiego w 2012 r.” obszar Gminy Kolonowskie w ramach „strefy 
opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, CO, O3
(1), 

Pb, As, Cd, Ni, do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji 
C6H6, PM10, B(a)P, PM2,5 oraz do  klasy D2 ze względu na poziom O3

(2), 
- wg kryterium ochrony roślin  do klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, do klasy C 
ze względu poziom O3

(1)
 oraz klasę D2 ze względu na poziom O3

(2. 
Dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu 
Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 
Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 
roku, poz. 150 z późn. zm.) dla stref, dla których poziom substancji w powietrzu przekracza 
poziom dopuszczalny marszałek województwa ma obowiązek przygotować projekt programu 
ochrony powietrza . 
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. 
 
Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr XXXIII/353/2009 z dnia 7 lipca 2009r. (na 
podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa przyjął 
„Program Ochrony Powietrza dla strefy krapkowicko – strzeleckiej”.  
W trakcie opracowywania przedmiotowego Programu ochrony powietrza dla strefy 
krapkowicko-strzeleckiej, wzięto pod uwagę ładunki emisji ze wszystkich możliwych źródeł, 
również tych zlokalizowanych poza obszarem strefy. W celu stworzenia baz emisji 
(punktowej, liniowej, powierzchniowej i z rolnictwa) wykorzystano szereg dokumentów 
(pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na emisje pyłów i gazów do powietrza, zgłoszeń 
instalacji, informacji o ruchu pojazdów, o użytkowaniu terenu) uzyskanych między innymi 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
urzędów gmin, Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i innych urzędów oraz 
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z zakładów. Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń został wykorzystany model 
matematyczny zalecany przez Ministerstwo Środowiska. 
Obszarami, na terenie których wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu 
zawieszonego PM10 na terenie Powiatu Strzeleckiego są miasta Strzelce Opolskie i Leśnica. 
W strefie wystąpiły przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania 
wyników pomiarów – 24 godziny, nie wystąpiły natomiast przekroczenia stężeń pyłu 
zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy.  
Występowanie obszarów zagrożeń na terenie strefy krapkowicko-strzeleckiej spowodowane 
jest kilkoma czynnikami, głownie emisją napływową z województwa i spoza województwa 
opolskiego, z ogrzewania indywidualnego oraz z transportu – autostrada A4. 
 
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. 
Działania naprawcze w zakresie ograniczenia emisji pyłu PM10 koncentrują się głównie na:  

- obniżeniu emisji z energetycznego spalania paliw dla celów komunalnych i podłączenie 
budynków ogrzewanych obecnie indywidualnie głównie piecami węglowymi do miejskich 
sieci ciepłowniczych; 
- czyszczeniu ulic w okresach bezdeszczowych; 
- ograniczeniu emisji komunikacyjnej poprzez budowę ekranów dźwiękochłonnych 
wzdłuż autostrady A4,  
- nakazu stosowania przez przewoźników kolejowych, plandek przykrywających 
transport materiałów sypkich-głownie węgla i koksu. 

Z obliczeń stężeń, dla poziomu emisji po zrealizowaniu działań naprawczych wynika, że 
standard jakości pyłu PM10 w powietrzu na obszarze strefy krapkowicko-strzeleckiej, 
zostanie osiągnięty. 
 

9.1.3. Przyczyny zmian i obecnego stanu jakości powietrza. 

Źródła zanieczyszczeń. 
Na stan jakości powietrza w Gminie Kolonowskie wpływa emisja z różnego rodzaju źródeł. 
Wyróżnić należy: 

- źródła punktowe (zakłady przemysłowe, energetyka cieplna), 
- źródła liniowe (transport, przede wszystkim komunikacja samochodowa), 
- źródła powierzchniowe, tzw. „emisja niska”, związane ze spalaniem paliw do celów 

grzewczych (kotłownie lokalne i paleniska indywidualne). 
 
Źródła punktowe: 
Zanieczyszczenia emitowane ze źródeł punktowych postają w wyniku spalania paliw oraz  
w wyniku prowadzenia procesów technologicznych w zakładach przemysłowych. W wyniku 
energetycznego spalania paliw powstają następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki 
(SO2), tlenki azotu (NOX), pył, tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2). Tego rodzaju 
źródła, ze względu na sposób wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (wysokość 
emitora oraz prędkość wylotowa gazów), oddziaływają na stan jakości powietrza zwykle 
w mniejszym stopniu niż spalanie paliw w indywidualnych systemach grzewczych. Ze 
względu na charakter Gminy, nie występują na jej terenie duże zakłady przemysłowe 
z procesami technologicznymi mogącymi emitować znaczne ilości substancji do powietrza 
atmosferycznego. 

Id: FEB316B6-3BDA-441F-99E4-2628FECE9784. Podpisany Strona 51



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KOLONOWSKIE 
 NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 

 

51 
 

Teren Gminy Kolonowskie charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu 
zaopatrzenia w ciepło. W przewadze są indywidualne systemy zasilania budynków. 
Większość z nich to małe kotłownie lokalne oraz ogrzewanie piecowe. Część obiektów 
użyteczności publicznej, usługowych i zakładów produkcyjnych posiada własne nowoczesne 
kotłownie olejowe bądź gazowe – przyjazne dla środowiska naturalnego.  
Na terenie Miasta i Gminy Kolonowskie funkcjonuje kilkanaście kotłowni lokalnych, 
dostarczających ciepło do na potrzeby budynków użyteczności publicznej (szkoły, Urząd 
Miasta i Gminy). Na terenie Gminy funkcjonują również (działające na swoje potrzeby) 
kotłownie zakładów przemysłowych. Do największych z nich należą kotłownie gazowe 
zakładów PACKPROFIL, KOLB, PAMAS, IZOSTAL oraz kotłownie zakładów KOPGARD, 
MERCUR i PERI. Źródłem zanieczyszczeń atmosfery są także mniejsze podmioty 
eksploatujące kotłownie węglowe. 
Źródła liniowe: 
W przypadku źródeł liniowych, rozumie się przez nie głównie ciągi komunikacyjne (drogowe 
i kolejowe), gdzie zanieczyszczenia pochodzą ze spalania paliw (benzyny lub oleju 
napędowego) w silnikach samochodów. Emitowane są przede wszystkim tlenek węgla (CO), 
dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest 
emisja zanieczyszczeń pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, hamulców oraz 
nawierzchni dróg. Pyły te często zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź. 
W czasie ruchu pojazdów na drodze dochodzi również do tzw. wtórnego pylenia, czyli 
ponownego unoszenia pyłu znajdującego się na drodze. Na wielkość emisji zanieczyszczeń 
ze źródeł liniowych ma wpływ cały szereg czynników, w tym struktura i natężenie ruchu 
pojazdów, organizacja ruchu samochodowego, płynność ruchu pojazdów na drodze, stan 
techniczny dróg i pojazdów. 
Na obszarze Gminy Kolonowskie występuje droga wojewódzka nr 463, 6 dróg powiatowych 
oraz 55 dróg gminnych. Głównymi elementami układu komunikacyjnego Gminy są: 

- droga wojewódzka Nr 463 relacji Bierdzany – Ozimek – Zawadzkie, 
- węzeł kolejowy w Fosowskiem. 

Pozostałymi elementami układu komunikacyjnego na terenie Gminy Kolonowskie są drogi 
Powiatowe, a także gminne. Przez teren Gminy Kolonowskie przebiegają następujące drogi 
powiatowe:  

- Nr 1804 relacji  Strzelce Opolskie – Kolonowskie, 
- Nr 1816 relacji  Kadłub – Spórok - Krasiejów, 
- Nr 1838 relacji: Staniszcze Wielkie – Staniszcze Małe, 
- Nr 1839 relacji: Spórok – Staniszcze Wielkie, 
- Nr 1844 relacji: Staniszcze Wielkie – Kolonowskie, 
- Nr 1958 relacji: Myślina – Staniszcze Małe – Spórok. 

 
Wykonywany w okresach 5 letnich Generalny Pomiar Ruchu (GPR) na drogach krajowych 
i wojewódzkich wykazuje duży i systematyczny wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego. 
W obrębie Gminy Kolonowskie pomiary dokonywane w 2005 i 2010 roku na drodze 
wojewódzkiej nr 463. Wyniki przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 19. Średni dobowy ruch (SDR) na drogach w obrębie Gminy Kolonowskie. 

Nr 
drogi 

Odcinek 
Rok Wzrost 

natężenia ruchu 
% 2005 2010 

463 Ozimek – Zawadzkie 1 891 2 458 29,98 

Źródło: GPR 2005 i 2010, ZDW Opole 

Wzrastający ruch komunikacyjny na drogach w obrębie Gminy pociąga za sobą zwiększoną 
emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych. 
 
Źródła powierzchniowe: 
Źródła powierzchniowe (rozproszone), czyli tzw. „niska emisja”, to zanieczyszczenia 
powstające głównie w wyniku indywidualnego ogrzewania domów i mieszkań, zarówno 
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w lokalnych kotłowniach, jak i w indywidualnych paleniskach domowych. Zasięg 
oddziaływania tego rodzaju źródeł ma charakter lokalny, jednak ze względu na 
powszechność stosowania paliw konwencjonalnych do ogrzewania są one szczególnie 
uciążliwe i przyczyniają się znacząco do pogorszenia stanu jakości powietrza na terenie 
Gminy. Emisja niska odpowiedzialna jest głównie za wzrost stężeń pyłu, dwutlenku siarki 
(SO2), tlenków azotu (NOX), tlenku węgla (CO). 
Potrzeby grzewcze Gminy pokrywane są głównie ze źródeł lokalnych, w dużej mierze na 
paliwo wysokoemisyjne (węgiel, koks). Wszystkie budynki gminne użyteczności publicznej 
wyposażone są w lokalne kotłownie opalane olejem opałowym, gazem lub wykorzystujące 
energię elektryczną. Instalacje spalania paliw stanowią zatem praktycznie wyłącznie lokalne 
źródła grzewcze budynków wielo- i jednorodzinnych, itd., będące źródłem „niskiej emisji” 
zanieczyszczeń.  
Według „Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe Gminy Kolonowskie” struktura zapotrzebowania Gminy na moc cieplną przedstawia 
się następująco: 

- węgiel – 41 %, 
- drewno 25 %, 
- olej opałowy – 4 %, 
- gaz ziemny – 23 %, 
- energia elektryczna – 5 %, 
- gaz LPG – 2 %.  

Sumaryczne zapotrzebowanie cieplne (c.o. +c.w.u) Gminy Kolonowskie wynosi ok. 27,6 MW, 
w tym: 

- mieszkalnictwo – 16,54 MW, 
- użyteczność publiczna - 0,87 MW, 
- handel, usługi, przemysł – 8,6 MW. 

 
Pod pojęciem kotłowni indywidualnych rozumie się zarówno kotłownie indywidualne 
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, i wielorodzinnych, kotłownie w obiektach 
użyteczności publicznej i usługowych, jak i ogrzewania etażowe. Poza kotłowniami 
indywidualnymi, na terenie Gminy Kolonowskie eksploatowane są także kotłownie lokalne 
w rozumieniu źródeł pokrywających zapotrzebowanie na ciepło więcej niż jednego obiektu 
(budynku).  
Część obiektów na terenie Gminy jest zasilana gazem ziemnym. Gazociąg przebiega tylko 
w mieście Kolonowskie przy głównych drogach prowadzących do zakładów produkcyjnych: 

- PACKPROFIL przy ul. Zakładowej, 
- KOLB przy ul. Kościuszki, 
- PAMAS przy ul. Kościuszki, 
- IZOSTAL ul. Opolska. 

Ponadto gaz doprowadzany jest gazociągiem do Publicznej Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum przy ul. Szkolnej, do UMiG Kolonowskie oraz do Publicznego Przedszkola przy 
ul. Ks. Czerwionki, a także do dwóch posesji prywatnych.  
Na terenie Gminy nie wykorzystuje się  dotąd istniejących możliwości doprowadzenia gazu 
sieciowego, w planach jest doprowadzenie gazu do m. Staniszcze Wielkie. Dalsza 
rozbudowa i wykorzystanie gazu sieciowego uzależnione jest od dostawcy gazu i 
zapotrzebowania wśród zakładów i mieszkańców. 
 
Reasumując, głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Kolonowskie 
są: 
1. źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory 

z zakładów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan 
zanieczyszczenia powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują 
najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, 
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2. źródła transportowe (liniowe) – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, 
tworząc niską emisję; główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek 
węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki, 

3. źródła przemysłowe – pochodzące z procesów produkcyjnych oraz kotłowni 
przemysłowych. 

4. pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu, 
5. zanieczyszczenia napływające spoza terenu Gminy, zgodnie z dominującym kierunkiem 

wiatru. 
 
 
9.1.4. Cel średniookresowy do 2020 r. 

 

Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu 
pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Kolonowskie oraz utrzymanie 

jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości 
środowiska 

 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele: 

Działania 
Jednostki 

odpowiedzialne 
i współpracujące 

Identyfikacja obszarów występowania przekroczeń poziomów  
odniesienia jakości powietrza atmosferycznego 

Marszałek, WIOŚ 

Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych Podmioty gospodarcze 
Aktualizacja pozwoleń zintegrowanych w określonych branżach 
i sektorach gospodarki, minimalizowanie zagrożenia dla środowiska, 
promocja materiałochłonności  i energooszczędności oraz 
małoodpadowości produkcji 

Podmioty 
gospodarcze 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na terenach 
zamieszkania zbiorowego, w szczególności: 

- poprawa stanu technicznego dróg o złym stanie technicznym, 
- zmiany w organizacji ruchu komunikacyjnego, 
- sprzątanie dróg przez ich zarządców w szczególności 
systematyczne sprzątanie na mokro dróg, chodników, w miejscach 
zagęszczonej zabudowy ze szczególną starannością po sezonie 
zimowym. 

GDDKiA, Zarządcy 
dróg, Powiat Strzelecki, 
Gmina Kolonowskie 

Modernizacja systemów grzewczych i eliminacja niskiej emisji 
zanieczyszczeń, w tym: 

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw 
sektorze produkcyjnym i komunalnym, 
- wprowadzanie niskoemisyjnych  nośników energetycznych 
w gospodarce komunalnej, 
- modernizacja kotłowni, termomodernizacja, 
- modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych w celu 
likwidacji powstawania emisji „u źródła” oraz zastosowanie instalacji 
ochronnych 

Podmioty gospodarcze, 
Gmina Kolonowskie, 
samorządowe jednostki 
organizacyjne, 
właściciele obiektów 

 

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 
Kolonowskie 

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 

WIOŚ Opole 
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emisji uciążliwych zapachów  
Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz 
technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii 
i zmniejszających materiałochłonność gospodarki 

Gmina Kolonowskie, 
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 Kolonowskie, 
organizacje 
pozarządowe 

 
 
9.2. Ochrona wód 

9.2.1. Wody powierzchniowe 
 
Gmina Kolonowskie położona jest w obrębie zlewni II rzędu – rzeki Mała Panew 
(przepływająca przez Kolonowskie i sołectwa: Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe) 
i jej dopływów: Myśliny, Brzyniczki i Smoliny. Dwa pierwsze dopływy wpływają na walory 
przyrodnicze Gminy – przepływają bowiem przez kompleksy leśne i tworzą śródleśne 
rozlewiska.   
Rzeka Mała Panew - stanowiąca obok Nysy Łużyckiej największy dopływ rzeki Odry, 
przepływająca przez całą gminę równoleżnikowo z kierunku wschód - zachód. Długość rzeki 
na obszarze Gminy Kolonowskie wynosi ok. 18 km. Szerokość doliny rzeki od 300 m do 
600 m. Rzeka z wyjątkiem małego odcinka w zachodniej części Gminy – jest 
nieuregulowana., tworząc malownicze meandry. Brzegi rzeki porośnięte są drzewami 
i krzewami, płynie w znakomitej większości w naturalnym korycie, tworząc zakola 
i starorzecza wpływając w znaczący sposób na urozmaicenie terenu. 
Rzeka Brzyniczka /Bziniczka/ - prawostronny dopływ Małej Panwi, przepływająca powyżej 
osiedla Horoszowskie i środkową część miasta Kolonowskie z kierunku wschód – zachód. 
Długość rzeki na obszarze Gminy Kolonowskie wynosi ok. 7,2 km. Charakteryzuje się dużym 
spadkiem podłużnym i mocno wciętym korytem. 
Rzeka Myślina - prawostronny dopływ Małej Panwi. Przebiega wzdłuż zachodniej granicy 
Gminy przez tereny leśne. Długość odcinka na obszarze Gminy wynosi ok. 4 km. 
Rzeka Cienka /potok Ptaszkówka/ - prawobrzeżny dopływ rzeki Jemielnicy. Przepływa przez 
Wieś Spórok na długości ok. 5,5 km. Koryto rzeki jest płytkie i płaskie. 
Rzeka Smolina - prawostronny dopływ Małej Panwi we wschodniej części Gminy. W całości 
przepływa przez tereny leśne i zasila „Stawy Pluderskie”. 
Kanały - kanał hutniczy I i II oraz kanał biegnący wzdłuż drogi Kolonowskie – Zawadzkie - 
stanowiące sztuczne cieki wodne wybudowane dla zakładów przemysłowych, aktualnie nie 
istniejących. Kanały spełniają pożyteczną rolę odwadniającą. 
 
Zbiorniki wodne 
Na obszarze Gminy występują następujące zbiorniki wodne: 
Stawy Pluderskie - 2 stawy hodowlane o powierzchni około 45 ha, położone w lesie, na 
granicy z gminą Dobrodzień, należące do Nadleśnictwa Zawadzkie. Stawy położone są 
w naturalnym obniżeniu terenu, odwadniane przez rzekę Smolinę.  
Stawy śródleśne tzw. „Szczyrkowiska” - niewielkie oczka wodne położone w lasach w rejonie 
wsi Staniszcze Małe.  
 
Stan wód powierzchniowych 
 
Obecnie klasyfikację wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (Dz. U. nr 257, poz. 1545). 
Rozporządzenie to definiuje 5 klas stanu ekologicznego: 
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- klasa I – stan bardzo dobry – dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych 
lub zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu, 

- klasa II – stan dobry – gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do 
warunków niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie, 

- klasa III – stan umiarkowany – obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu, 
- klasa IV – stan słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych 

(biologicznych, fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt 
znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzyszą danemu typowi jednolitej części 
wód, 

- klasa V – stan zły – wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, 
w których nie występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki. 

 
Stan chemiczny określa się na podstawie badań substancji z grupy wskaźników 
chemicznych charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 
2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. nr 257, poz. 1545) 
oceniane są substancje priorytetowe oraz wskaźniki innych substancji zanieczyszczających, 
zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej KOM 2006/0129 (COD) dotyczącego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie polityki 
wodnej oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE. Ocena stanu chemicznego polega na 
porównaniu wyników badań do wartości granicznych chemicznych wskaźników jakości wód 
dla danego typu jednolitych części wód przedstawionych w załączniku nr 8 wyżej 
cytowanego rozporządzenia. Przekroczenie tych wartości powoduje przyjęcie złego stanu 
chemicznego. 
 
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy Kolonowskie przeprowadza WIOŚ 
w Opolu. W 2011 roku przeprowadzone zostały badania jakości w jednym punkcie 
pomiarowo – kontrolnym w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego na terenie 
Gminy Kolonowskie – Brzyniczka. Rzeka Mała Panew przepływająca przez Kolonowskie nie 
była bezpośrednio badana na terenie Gminy Kolonowskie, punkty pomiarowe zostały 
zlokalizowane powyżej (Mała Panew – Zawadzkie) i poniżej (Mała Panew – Jedlice) 
Kolonowskiego.  
 
Ocena wód powierzchniowych poprzez określenie ich stanu ekologicznego jest nowym 
podejściem zgodnym z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramową Dyrektywą 
Wodną. Stan ekologiczny wód określany jest na podstawie elementów biologicznych 
(fitoplankton, fitobentos, makrolity, makrobezkręgowce bentosowe i ryby) oraz parametrów 
wspomagających (elementy fizykochemiczne).  
 
Tabela 20. Wyniki oceny wód powierzchniowych w 2011 roku. 

Nazwa ppk 
Klasa 

elementów 
biologicznych 

Klasa 
elementów 
hydromorfo
-logicznych 

Klasa elementów fizyko-
chemicznych 

Stan 
chemiczny 

Stan/ 
potencjał 

ekologiczny 
Stan 

 

specyficzne 
zanieczyszczenia 

syntetyczne i 
niesyntetyczne 

Bziniczka – 
Kolonowskie 

III II II - - umiarkowany zły 

Mała Panew 
– Zawadzkie 

III II II I - umiarkowany zły 

Mała Panew 
- Jedlice 

II II II II 
poniżej 
stanu 

dobrego 

dobry i 
powyżej 
dobrego 

zły 

Źródło: Ocena jakości  wód powierzchniowych i podziemnych województwa opolskiego w  2011roku, WIOŚ Opole 
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W tabeli przedstawiono wyniki oceny jakości wód w punktach kontrolowanych w 2011 r. 
w ramach monitoringu diagnostycznego (ppk Mała Panew – Jedlice) i operacyjnego (ppk 
Bziniczka – Kolonowskie i Mała Panew – Zawadzkie), na podstawie badań elementów 
biologicznych, fizykochemicznych, w tym wskaźników z grupy specyficzne zanieczyszczenia 
syntetyczne i niesyntetyczne oraz wskaźników chemicznych charakteryzujących 
występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (substancje 
priorytetowe i inne substancje zanieczyszczające). We wszystkich punkach pomiarowych 
stan wód został określony jako zły. O takim wyniku oceny zadecydowała zawartość 
w badanych wodach związków z grupy substancji priorytetowych. Potencjał ekologiczny, 
określony na podstawie wyników klasyfikacji elementów biologicznych i wspierających tę 
ocenę elementów fizykochemicznych i hydromorfologicznych w dwóch punktach: w ppk 
Bziniczka – Kolonowskie i Mała Panew Zawadzkie – był umiarkowany, a w jednym 
zlokalizowanym na Małej Panwi (w Jedlicach)  – dobry. Wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne występowały w analizowanych wodach w stężeniach dyskwalifikujących je 
w Małej Panwi w Jedlicach.  
 
Ocena przydatności do bytowania ryb w warunkach naturalnych 
Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych określana jest zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb 
w warunkach naturalnych (Dz.U.2002.176.1455).  
Zgodnie z wytycznymi GIOŚ, do badań w 2011 r. pod kątem przydatności wód do bytowania 
ryb w warunkach naturalnych wytypowane zostały jednolite części wód powierzchniowych 
obszarów Natura 2000, w których występują chronione gatunki ryb. W związku z tym  
badania przeprowadzone zostały w ppk Mała Panew-Zawadzkie (obszar PLH160008 Dolina 
Małej Panwi, w którym występuje minóg potokowy, różanka i piskorz). Wykonana ocena 
jakości wskazuje na niespełnienie norm w zakresie fosforu ogólnego, amoniaku 
niejonowego, BZT5 i azotu amonowego. 
Ocena eutrofizacji jednolitych części wód powierzchniowych  
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. Do eutrofizacji 
w znacznym stopniu przyczyniają się nieuregulowana gospodarka ściekowa na obszarach 
wsi, jak również spływy powierzchniowe z pól uprawnych. Ocena eutrofizacji uwzględnia 
wskaźniki biologiczne (chlorofil „a”, fitobentos) oraz wskaźniki fizykochemiczne: BZT5, ogólny 
węgiel organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor 
ogólny, fosforany.  
Klasyfikacja elementów biologicznych oraz wskaźników fizykochemicznych przyjętych do 
oceny eutrofizacji wskazuje, że w 2011 r. w ppk wody posiadały charakter eutroficzny, 
a elementem wskazującym na eutrofizację, był fitobentos. Eutroficzny charakter posiadały 
wody w zlewni Małej Panwi (ppk: Bziniczka-Kolonowskie), natomiast Mała Panew (Jedlice)  
nie posiadała charakteru eutroficznego. 

Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych 
Wody powierzchniowe składają się z wód płynących oraz wód stojących. Na stan czystości 
wód powierzchniowych największy wpływ wywierają wprowadzane do nich ścieki, zarówno 
komunalne, jak i przemysłowe, ścieki pochodzące z terenów rolniczych oraz spływy wód 
z terenów nawożonych pól uprawnych. Główną przyczyną zanieczyszczenia rzek Gminy 
Kolonowskie jest niekontrolowane odprowadzanie do nich ścieków oraz niepełna sieć 
kanalizacji. 
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Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią ziemi, także 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). 
Zanieczyszczenia zawarte w wodach opadowych są zanieczyszczeniami pochodzącymi 
w głównej mierze z atmosfery oraz ze spłukania powierzchni utwardzonych, na których 
występują m.in. takie zanieczyszczenia jak: paliwa i smary, części ogumienia, odchody 
zwierząt domowych itp. 
 

9.2.2. Wody podziemne 
 
Gmina Kolonowskie położona jest na obszarach głównych struktur wodonośnych 
województwa: zbiorników wymagających objęcia najwyższą ochroną: GZWP 333 (Opole  
– Zawadzkie), GZWP 328 (dolina kopalna Malej Panwi), GZWP 327 Lubliniec – Myszków. 
Całkowicie natomiast Gmina położona jest na obszarze zbiornika GZWP 335 (Krapkowice  
– Strzelce Opolskie). 
Ochrona ujęć wody 
Celem ochrony ujęć wód tworzone są strefy ochronne czyli obszary w granicach których 
obowiązują ograniczenia w zakresie korzystania z nieruchomości gruntowych oraz wód, 
niezbędny dla zapewnienia należytej jakości ujęcia. Strefy ochronne dzieli się na tereny ochrony 
bezpośredniej i pośredniej. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest korzystanie 
z nieruchomości w celach nie związanych z eksploatacją ujęcia. Zasięg terenu ochrony 
pośredniej obejmuje obszar zasilania ujęcia. Na terenach tych mogą być wprowadzane 
następujące zakazy w zakresie wykonywania robót, powodujących zmniejszenie podatności 
pobieranej wody, tj.: wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, rolnicze wykorzystanie 
ścieków, stosowanie środków ochrony roślin, budowanie dróg oraz torów kolejowych, 
wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych, mycie pojazdów mechanicznych, 
urządzanie parkingów, obozowisk lub kąpielisk, lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz 
ferm chowu lub hodowli zwierząt, magazynów produktów ropopochodnych, składowisk 
odpadów. 
 
Jakość wód podziemnych 
Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określają następujące akty prawne:  

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). 
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, 
poz. 466), 

 
Ocenę jakości wód podziemnych na terenie Gminy Kolonowskie przeprowadza WIOŚ 
w Opolu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r., oceny 
jakości elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych oraz oceny stanu 
chemicznego i stanu ilościowego wód podziemnych dokonuje się dla każdego okresu, do 
którego stosuje się plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Zarówno badania 
jak i oceny stanu wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych 
wykonuje państwowa służba hydrogeologiczna (art. 155a ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 
r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145). Przy określaniu klasy jakości wód podziemnych 
(I – V) w punkcie pomiarowym dopuszcza się przekroczenie elementów fizykochemicznych, 
gdy jest ono spowodowane przez naturalne procesy, z zastrzeżeniem, że to przekroczenie 
nie dotyczy elementów fizykochemicznych oznaczonych w załączniku symbolem „H” 
(substancje niebezpieczne) i mieści się w granicach przyjętych dla kolejnej niższej klasy 
jakości wody. W przypadku większej liczby badań monitoringowych w ciągu roku do 
porównań przyjmuje się wartość średniej arytmetycznej stężeń badanych elementów 
fizykochemicznych uzyskanych z rocznych wyników badań monitoringowych w punkcie 

Id: FEB316B6-3BDA-441F-99E4-2628FECE9784. Podpisany Strona 58



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KOLONOWSKIE 
 NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 

 

58 
 

pomiarowym. Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, 
a klasy jakości wód podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. 
 
Na terenie Gminy Kolonowskie WIOŚ w Opolu nie prowadził w ostatnich latach monitoringu 
wód podziemnych. Najbliższe punkty monitoringu w 2012 roku znajdowały się w m. Mnichus 
(gm. Ozimek) i w m. Dobrodzień. 

 wody podziemne w badanym punkcie pomiarowym w m. Mnichus uzyskały wynikową 
IV klasę jakości (wody słabej jakości). Wskaźnikiem w granicach IV klasy jakości 
określono pH. 

 wody podziemne w badanym punkcie pomiarowym w m. Dobrodzień uzyskały 
wynikową III klasę jakości (wody zadowalającej jakości). Wskaźnikiem w granicach III 
klasy jakości określono NO3. 

 
Ocena stanu sanitarnego wód w wodociągach: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich rokrocznie prowadzi 
monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu 
Strzeleckiego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. 
Nr 61 poz. 417 ze zmian.). Podstawą oceny jakości wody dostarczanej odbiorcom są wyniki 
badań laboratoryjnych przeprowadzone w zakresie monitoringu kontrolnego 
i przeglądowego: z punktów zlokalizowanych u producentów wody – na terenie ujęć wód 
podziemnych, z punktów stałych na sieci i z punktów, których lokalizacja wynikała 
z interwencji mieszkańców.  

Jakość wód przeznaczonych do spożycia badana była także w 2012 r. Wyniki badań zostały 
umieszczone w dokumencie pt. „Zbiorcza informacja nt. jakości wody przeznaczonej do 
spożycia na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2012 r.”. 
 

Tabela 21. Wodociąg Kolonowskie – ocena jakości wody w 2012 roku. 

Zaopatrywane 
miejscowości 

Produkcja 
wody 
[m

3
/d] 

Zaopatrywana 
ludność [tys.] 

Uzdatnianie wody 
Jakość wody 

na koniec 
2012 r. 

Kolonowskie, 
Staniszcze Małe, 

Staniszcze Wielkie 
491 5 650 

Uzdatnianie wody za pomocą 
2 filtrów pośpiesznych ze 

złożem żwirowym 
dobra 

Źródło: Opracowane na podstawie „Zbiorczej informacji nt. jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie 
Powiatu Strzeleckiego w 2012r.”. PPIS w Strzelce Opolskie. 

 
Stan sanitarny wód przeznaczonych do spożycia badany był również w 2011 roku. Wyniki 
badań zostały umieszczone w dokumencie pt. „Informacja o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego na terenie powiatu strzeleckiego w 2011r.” W tym okresie odnotowano 
następujące sytuacje: 
 wodociąg Kolonowskie - poprawa jakości wody pod względem fizykochemicznym 

i bakteriologicznym. 

9.2.3.Gospodarka wodno – ściekowa 

Zaopatrzenie w wodę  
Gmina Kolonowskie jest w pełni zwodociągowana. Stopień zaopatrzenia  
w wodę mieszkańców Gminy jest wysoki i wynosi (wg GUS) 94,7 %. Mieszkańcy  
Kolonowskiego, Staniszcz Wielkich i Staniszcz Małych zaopatrywani są w wodę z systemu 
wodociągowego „KOLONOWSKIE”. Eksploatacją wodociągów zajmuje się w Gminie 
Kanalizacja Gminy Kolonowskie KGK w Kolonowskiem. Główne ujęcia wody - dwie studnie 
głębinowe o wydajności 1 100 m3/dobę każda, są zlokalizowane w Kolonowskiem przy ulicy 
Kolejowej 2. W sierpniu 2008 roku zmodernizowano ujęcie wody, modernizacja objęła 
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budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody. Dla miejscowości Spórok – woda jest zakupywana 
z gminy Strzelce Opolskie z systemu wodociągowego ,,KADŁUB’’, natomiast dla przysiółka 
Granica z Gminy Ozimek. Ponadto przedsiębiorstwo PACKPROFIL zaopatrywane jest z ujęć 
wód powierzchniowych: z rzeki Mała Panew oraz Kanału Hutniczego. Woda pobierana do 
celów technologicznych nie wymaga uzdatniania, gdyż jakość produkowanych przez zakład 
wyrobów nie stwarza konieczności stosowania takich procesów, woda do celów 
energetycznych poddawana jest natomiast procesowi uzdatniania –zmiękczania.   
Zwodociągowanie Gminy wynosi 94,7 % (miasto: 96,9 %, tereny wiejskie: 91,8 % (wg GUS, 
stan na 31.12.2011r.) 
 
Tabela 22.  Sieć wodociągowa w Gminie Kolonowskie. 

Lp. Wodociągi jm. 2009 2010 2011 2012 

1. Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) km 56,5 56,5 56,5 56,5 

2. 
Podłączenia do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

szt. 1 376 1 388 1 395 1 403 

3. 
Woda dostarczona gospodarstwom domowym tys. 

m
3
 

129,5 150,2 161,2 133,9 

Źródło: www.stat.gov.pl  
 

 
Odprowadzenie ścieków 
 
Uwzględniając wymagania zawarte w dyrektywie 91/271/EWG w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych  ustawa  Prawo wodne  nałożyła  na  aglomeracje  o  równoważnej  
liczbie mieszkańców powyżej 2 000 (RLM) obowiązek wyposażenia ich w sieci kanalizacyjne 
dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków. Ramy czasowe dla 
realizacji tego obowiązku określone zostały w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych. W celu realizacji ww. Programu na terenie Gminy Kolonowskie utworzono 
aglomerację PLOP035 - Kolonowskie. 
 
Według opracowanego „Sprawozdania z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych za rok 2011 dla województwa opolskiego w zakresie realizacji zadań 
inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki wodno – ściekowej ujętych w AKPOŚK 2009” stan 
realizacji zadań (w zakresie tylko parametru „% mieszkańców korzystających z systemu 
kanalizacyjnego”) przedstawia się następująco: 

- realizacja na dzień 31.12.2011r.:   - 92,6 %, 
- przewidywane skanalizowanie w 2015r.:  - 98,0 %. 

Gmina Kolonowskie zrealizowała w pełni założenia ww. dyrektywy. 
 
Ścieki komunalne i przemysłowe 
Rejestrowana w 2011 roku w województwie opolskim ilość ścieków przemysłowych 
i komunalnych wymagających oczyszczania wyniosła 101,9 hm3, z czego ścieki oczyszczane 
to 87,3 hm3 (85,7 %), ścieki nieoczyszczane stanowiły 14,6 hm3 (14,3 %). Ilość ścieków 
oczyszczanych mechanicznie wyniosła w analizowanym okresie 53,8 hm3 (61,6 %), 
oczyszczanych chemicznie 0,3 hm3 (0,3 %), oczyszczanych biologicznie 6,3 hm3 (7,1 %), 
a oczyszczanych z podwyższonym usuwaniem biogenów 27,0 hm3 (30,9 %). 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. 
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Prawie cały teren Gminy Kolonowskie jest objęty systemem kanalizacji sieciowej. Na 
nielicznych terenach ścieki częściowo odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych tzw. 
„szamb” (których obecnie czynnych jest jeszcze około 65 sztuk), z których ścieki powinny 
być dowożone do punktów zlewczych oczyszczalni ścieków. Z kanalizacji sanitarnej korzysta 
obecnie około 98 % ludności Gminy wraz z RLM z przemysłu. Kanalizacja sanitarna ze 
względów ekonomicznych nie została doprowadzona do przysiółka Granica w Staniszczach 
Małych (10 posesji). W roku 2005 została zbudowana mechaniczno – biologiczna 
oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana w Staniszczach Małych, a także wykonano kanalizację 
sanitarną dla części miejscowości Staniszcze Małe, Kolonowskie i Staniszcze Wielkie. 
Obecnie wszystkie miejscowości Gminy są skanalizowane. 
 
Parametry techniczne oczyszczalni ścieków -  Staniszcze Małe: 

- przepustowość: Qśr/d–  600  m3/d, Qmax/d= 720m3/d 
- przewidywana liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię – 6 450 
- projektowana liczba równoważnych mieszkańców RLM – 8070, 
- maksymalna dobowa ilość ścieków dopływających - 524 m3/d, 
- średniodobowa ilość ścieków dopływających – 421 m3/d, 
- roczna ilość ścieków – 192 tys. m3/rok. 

/dane sprawozdawcze za 2012 rok/ 
 

Na terenie Gminy jeden zakład posiada własną nowoczesną biologiczną oczyszczalnię 
ścieków tj. PACKPROFIL Sp. z o.o. Kolonowskie, ul. Zakładowa 3. 
 
Tabela 23. Sieć kanalizacyjna w Gminie Kolonowskie. 

Lp Kanalizacja jm. 2009 2010 2011 2012 

1. Długość czynnej sieci sanitarnej ogółem km 29,3 29,3 59,3 59,5 

2. Podłączenia do budynków szt. 515 518 1 144 1 287 

3. Ścieki odprowadzone komunalne razem tys. m
3
 66,4 84,0 149,0 185,0 

Źródło: www.stat.gov.pl  

 
Na terenach Gminy, na których nie funkcjonuje kanalizacja sieciowa, gospodarka ściekowa 
opiera się na oczyszczalniach przydomowych (obecnie funkcjonuje ok. 11 oczyszczalni 
przydomowych)  oraz na przejściowym gromadzeniu ścieków w zbiornikach wybieralnych 
i wywożeniu ich do oczyszczalni ścieków. Trudna do oszacowania jest ilość ścieków 
wywożona do punktów zlewnych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Ogółem planuje 
się wybudowanie ok. 46 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Kolonowskie (m.in. dotyczy to przysiółka Granica). Mieszkańcy Gminy mogą starać się 
o przyznanie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 
(w ramach Uchwały Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr V/28/2011). 
 
Oprócz ścieków wytwarzanych przez bytowanie ludzi na terenie miejscowości 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 ulic wynikające z ruchu samochodów i pieszych.  

 
Podstawowe zanieczyszczenia ścieków opadowych to przede wszystkim zawiesiny 
nieorganiczne i substancje ropopochodne. Na terenie Gminy Kolonowskie brak jest 
zorganizowanych systemów odprowadzania wód opadowych. Kanalizacja deszczowa 
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funkcjonuje fragmentarycznie tylko w m. Kolonowskie oraz wsi Staniszcze Małe i Wielkie 
przy drogach powiatowych.  
 
 
9.2.4. Cel średniookresowy do 2020 r. 
 

Osiągnięcie 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. 

 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele: 

Działania 
Jednostki 

odpowiedzialne 
i współpracujące 

Kontynuacja  działań  związanych  z  realizacją  inwestycji:  budowy,  
rozbudowy i modernizacji  systemów  kanalizacyjnych  
z oczyszczalniami  ścieków  komunalnych, wskazanych  w  Krajowym  
Programie  Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych  w  ramach 
wyznaczonych aglomeracji 

Gmina Kolonowskie 
 

Obniżenie  ładunków  zanieczyszczeń  (w  szczególności  w  zakresie  
substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego)  ze 
ścieków przemysłowych 

Zakłady przemysłowe 

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

Właściciele 
gospodarstw rolnych 

Badania i analizy związane z poprawą stanu czystości wód RZGW, WIOŚ 

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

Gmina Kolonowskie, 
WIOŚ Opole, OODR, 
organizacje 
pozarządowe, ARiMR 

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

Gmina Kolonowskie 
 

Dofinansowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Kolonowskie 

Gmina Kolonowskie, 
właściciele posesji 

 

 
9.3. Gospodarka odpadami 
 
Gmina zobowiązana jest do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz rozporządzeń wykonawczych. 
Głównym celem wynikającym z „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014” 
(KPGO 2014) oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-
2017” (PGOWO 2012-2017) jest stworzenie takiego systemu gospodarki odpadami, który 
będzie zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa. 
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9.3.1. Źródła powstawania i ilość wytwarzanych odpadów komunalnych 
 
Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 
niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 
charakter lub skład są podobne do odpadów powstałych w gospodarstwach domowych. 
Biorąc pod uwagę skład, właściwości technologiczne oraz warunki i miejsca powstawania 
wyróżnia się następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

- odpady z gospodarstw domowych związane z bytowaniem ludzi w domach 
mieszkalnych (zabudowa wielorodzinna, domy jednorodzinne), 

- odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności (np. handel i usługi, 
szkolnictwo i lecznictwo otwarte). 

 
Odpady komunalne ulegające biodegradacji  są to domowe odpady organiczne pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji 
kwiatów domowych, balkonowych ulegające biodegradacji. Natomiast odpady ulegające 
biodegradacji to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale 
mikroorganizmów. 
Zgodnie z KPGO 2014 do odpadów ulegających biodegradacji zalicza się: 

- papier i tekturę, 
- odpady wielomateriałowe (40%), 
- odpady kuchenne i ogrodowe, 
- frakcja drobna < 10 mm (30%), 
- odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%), 
- drewno (50%), 
- odpady z terenów zielonych. 

 
Poniżej przedstawiono szacunkowe ilości odpadów komunalnych, w tym również odpadów 
ulegających biodegradacji, wytworzonych na terenie Gminy Kolonowskie w 2012 r. 
Jednostkowe wskaźniki wytwarzania odpadów (dla miasta oraz terenów wiejskich) przyjęto 
wg opracowania pn.: „Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami” (Szpadt, 2010 r.). 
 
Tabela 24.  Ilość odpadów komunalnych, w tym ilość odpadów ulegających biodegradacji 
wytworzonych na terenie Gminy Kolonowskie w 2012 r. 

Nazwa wskaźnika Miasto 
Tereny 

wiejskie 
Razem 

Przyjęty wskaźnik wytwarzania odpadów [kg/M/rok] 0,363 0,246 - 

Liczba mieszkańców 3 396 2 642 6 038 

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg], 
w tym: 
- ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji [Mg] 

1 232,7 
 

708,8 

649,9 
 

316,5 

1 882,6 
 

1 025,3 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dokument  pn.  „Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami” 
(Szpadt, 2010 r.) 

 
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolonowskie w 2012 r. 
wyznaczona została na poziomie ok. 1 882,6 Mg, z tego: 

- 1 232,7 Mg (ok. 65,5%) w mieście, 
- 649,9 Mg (ok. 34,5%) na terenach wiejskich. 

Jednostkowe wskaźniki wytwarzania odpadów wyniosły: dla miasta - 0,363 Mg/M/rok, dla 
terenów wiejskich - 0,246 Mg/M/rok. 
 
Natomiast ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w 2012 r. wyznaczona 
została na poziomie 1 025,3 Mg, z tego: 
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- 708,8 Mg na terenie miasta - na statystycznego mieszkańca miasta przypadło 
ok. 209 kg/M/rok wytworzonych bioodpadów, 

- 316,5 Mg na terenach wiejskich - na statystycznego mieszkańca wsi przypadło 
ok. 120 kg/M/rok wytworzonych bioodpadów. 

 
9.3.2. Ilości odebranych/zebranych odpadów komunalnych oraz organizacja 

selektywnej zbiórki 
 
Ogólne ilości odpadów komunalnych, odebranych/zebranych z terenu Gminy Kolonowskie 
w latach 2009-2012 przedstawiono w poniższej tabeli 
 
Tabela 25. Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Gminy 
Kolonowskie, przez przedsiębiorców posiadających decyzje/wpis do rejestru, w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w latach 2009-2012 

Rok 
Masa zebranych 

odpadów komunalnych 
(ogółem) [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych selektywnie 
[Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych 

zebranych selektywnie 
w ogólnej masie 

zebranych odpadów 
[%] 

2009 1 357,784 27,784 2,0 

2010 1 221,027 32,027 2,6 

2011 1 133,832 34,832 3,1 

2012 1 113,000 50,300 4,5 

Źródło: Opracowane na postawie informacji z Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie 

 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Kolonowskie do 1 lipca 2013 r. oparta była 
na systemie workowym (tzw. „u źródła” - zbiórka surowców wtórnych takich jak papier, 
tworzywa sztuczne i szkło w kolorowych workach). 
 
W analizowanych latach na obszarze Gminy organizowane były również selektywne zbiórki: 

- odpadów wielkogabarytowych, 
- odpadów niebezpiecznych wydzielonych spośród odpadów komunalnych: zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii, przeterminowanych leków, 
opakowań po środkach ochrony roślin. 

 
Od 1 lipca 2013 r. selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Kolonowskie 
zorganizowana jest w oparciu o podział na cztery frakcje odpadów: 

- odpady tzw. suche - odpady z tworzyw sztucznych (w tym opakowania), opakowania 
wielomateriałowe, makulatura, opakowania z papieru i tektury, opakowania z metali, 
tekstylia, 

- opakowania ze szkła - opakowania szklane (butelki, słoiki) po napojach, żywności 
i kosmetykach, 

- bioodpady (tylko w zabudowie jednorodzinnej) - resztki kuchenne pochodzenia 
roślinnego oraz odpady zielone (trawa liście, gałęzie), 

- odpady pozostałe (zmieszane) - odpady, które nie nadają się do wysegregowania. 
 
Ponadto na obszarze gminy zostało wyznaczone miejsce, w którym utworzony zostanie 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie przyjmowane będą tzw. 
odpady problemowe i niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 
 

 
9.3.3. System gospodarowania odpadami komunalnymi 

 
Zgodnie z obowiązującym do 1 lipca 2013 r. prawem, każdy właściciel nieruchomości 
powinien mieć podpisaną umowę na odbieranie odpadów komunalnych z terenu jego 
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nieruchomości, a stroną umowy mógł być każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 
 
Na koniec 2012 r. ok. 95 % mieszkańców Gminy Kolonowskie miało podpisaną umowę na 
odbiór odpadów komunalnych. 
W świetle Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t. jedn. Dz. U. z 2012 poz. 391 z późn. zm.) - od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy nie są już 
zobowiązani do samodzielnego zawierania umów z firmami odbierającymi odpady. 
W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi Gmina będzie miała wpływ na każdy 
z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami 
komunalnymi na swoim terenie. Jednakże najpierw Gmina była zobowiązana zorganizować 
system gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami ustawy oraz 
z uwarunkowaniami miejscowymi. 
 
Zadania gminy (ich całość lub część) związane z gospodarką odpadami komunalnymi mogą 
być również wykonywane przez związek międzygminny. W zakresie przejętych przez 
związek zadań właściwe organy tego związku uchwalają akty prawa miejscowego. 
Gmina Kolonowskie należy do Związku Międzygminnego „Czysty Region”, tak więc zarówno 
przez Radę Miejską w Kolonowskiem jak i Zgromadzenie wspomnianego Związku 
Międzygminnego podjęte zostały stosowne uchwały - celem realizacji zapisów Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tym samym wprowadzenia nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi: 
 Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem: 

 Nr XXV/205/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Kolonowskie, 

 Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą 
w Kędzierzynie-Koźlu: 

 Nr XXV/7/12 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zorganizowania odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli położonych na obszarze gmin - członków 
Związku Międzygminnego „Czysty Region” nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

 Nr XXVII//15/12 z dnia 30 listopada 2012 r. (zmieniona Uchwałą Nr XXX/26/13 z dnia 
12 marca 2013 r.) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, 

 Nr XXVII/20/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie podziału obszaru gmin członków 
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na sektory, 

 Nr XXX/27/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości, 

 Nr XXX/24/13 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie rekomendacji wytycznych do 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, 

 Nr XXX/25/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia 
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 

 Nr XXX/28/13 z dnia 12 marca 2013 r. (zmieniona Uchwałą Nr XXXI/31/13 z dnia 
16 kwietnia 2013 r.) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 Nr XXXII/36/13 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych 
usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 
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Podjęte uchwały stały się podstawą systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Kolonowskie, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r. 
Całość zmian systemowych powiązana jest z monitorowaniem sposobu postępowania 
z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz gminy. Aby 
usprawnić kontrolę i monitorować osiągnięcie poziomów, jednym z nowych zadań 
nałożonych zarówno na gminy, jak i podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, jest obowiązek składania sprawozdań z realizacji nałożonych na te podmioty 
zadań. 
W szczególności, obowiązek ten odnosi się do osiągnięcia określonych poziomów odzysku 
i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji 
kierowanych na składowiska. 
Obowiązek składania sprawozdań (na poziomie gminy) spoczywa na: 

- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - 
obowiązek kwartalnego sprawozdawania gminie, 

- podmiotach prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - obowiązek kwartalnego 
sprawozdawania gminie, 

- burmistrzu - obowiązek rocznego sprawozdawania marszałkowi województwa oraz 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 

 
Nowi przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność polegającą na odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie danej gminy powinni uzyskać wpis 
do rejestru działalności regulowanej. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie 
ustawy mieli wydane decyzje na odbieranie odpadów komunalnych, mogli prowadzić 
działalność na ich podstawie do końca 2012 r. Po upływie wspomnianego terminu, 
przedsiębiorcy byli zobowiązani uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. 
 
Południowo-Wschodni Region Gospodarki Odpadami 
 
W „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017” 
zaproponowano podział województwa na 4 Regiony Gospodarki Odpadami (RGO). Gmina 
Kolonowskie została przyporządkowana do Regionu Południowo-Wschodniego. W poniższych 
tabelach przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące wspomnianego RGO.  
Tabela 26. Proponowany obszar Południowo-Wschodniego RGO 

Gminy przyporządkowane do Południowo-Wschodniego RGO 
Liczba ludności 
regionu [2010 r.] 

 powiat głubczycki - Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz, 

 powiat kędzierzyńsko-kozielski - Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Cisek, 
Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, 

 powiat krapkowicki - Krapkowice, Strzeleczki, Walce, 
Zdzieszowice, 

 prudnicki - Głogówek, 

 powiat strzelecki - Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, 
Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie 

296 567 

Źródło: PGOWO 2012-2017 

 
Tabela 27. Zestawienie informacji o rodzajach istniejących oraz planowanych instalacjach 
na terenie Południowo-Wschodniego RGO 

Lokalizacja instalacji 
Status 

instalacji 
Uwagi 

INSTALACJE REGIONALNE 

 Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

Składowisko Odpadów 
Komunalnych w Dzierżysławiu 

instalacja 
istniejąca 

konieczna rozbudowa (planowana do końca 2014 r.) 

Miejskie Składowisko instalacja planowane Regionalne Centrum Zagospodarowania 
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Lokalizacja instalacji 
Status 

instalacji 
Uwagi 

Odpadów w Kędzierzynie-
Koźlu 

planowana i Unieszkodliwiania Odpadów (RCZiUO) 
w Kędzierzynie-Koźlu 

Składowisko Odpadów 
Komunalnych Szymiszów 

instalacja 
planowana 

planowana Budowa zakładu unieszkodliwiania 
i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie 
(realizacja do końca 2014 r.) 

 Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów 

Składowisko Odpadów 
Komunalnych w Dzierżysławiu 

instalacja 
istniejąca 

konieczna modernizacja oraz otrzymanie certyfikatu 
uzyskania produktu o właściwościach nawozowych 
lub środków wspomagających uprawę roślin 
do końca 2013 r. 

Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Głubczycach 

instalacja 
istniejąca 

konieczna modernizacja oraz otrzymanie  certyfikatu 
uzyskania produktu o właściwościach nawozowych 
lub środków wspomagających uprawę roślin do 
końca 2013 r. 

Miejskie Składowisko 
Odpadów w Kędzierzynie-
Koźlu 

instalacja 
planowana 

planowane RCZiUO w Kędzierzynie-Koźlu - po 
realizacji inwestycji konieczne otrzymanie certyfikatu 
uzyskania produktu o właściwościach nawozowych 
lub środków wspomagających uprawę roślin 

Składowisko Odpadów 
Komunalnych Szymiszów 

instalacja 
planowana 

planowana Budowa zakładu unieszkodliwiania 
i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie - 
po realizacji inwestycji konieczne otrzymanie 
certyfikatu uzyskania produktu o właściwościach 
nawozowych lub środków wspomagających uprawę 
roślin 

 Składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

Składowisko Odpadów 
Komunalnych w Dzierżysławiu  

składowisko 
istniejące 

- 

Miejskie Składowisko 
Odpadów w Kędzierzynie-
Koźlu 

składowisko 
istniejące 

- 

Składowisko Odpadów 
Komunalnych Szymiszów 

składowisko 
istniejące 

- 

Składowisko Odpadów 
Komunalno-Przemysłowych 
w Kielczy 

składowisko 
istniejące 

- 

INSTALACJE ZASTĘPCZE 

 Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

funkcjonujące w roku 2012 r. 

Regionalne Centrum 
Gospodarowania Odpadami 
w Domaszkowicach 

instalacja 
istniejąca 

- 

Miejskie Składowisko 
Odpadów w Opolu  

instalacja 
istniejąca 

planowane Regionalne Centrum Gospodarki 
Odpadami 

funkcjonujące w roku 2017 r. 

- - 

w regionie funkcjonować będą trzy instalacje 
regionalne będące dla siebie jednocześnie 
instalacjami zastępczymi (Dzierżysław, Kędzierzyn-
Koźle, Szymiszów) 

 Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów 

funkcjonujące w roku 2012 r. 

dwie instalacje regionalne: 
w Dzierżysławiu oraz 
w Głubczycach 

instalacje 
istniejące 

instalacje są dla siebie jednocześnie instalacjami 
zastępczymi 

funkcjonujące w roku 2017 r. 

- - na koniec 2017 r. wszystkie kompostownie 
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Lokalizacja instalacji 
Status 

instalacji 
Uwagi 

w regionie będą kompostowniami regionalnymi 

 Składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

funkcjonujące w roku 2012 r. 

składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne w: 
Głubczycach, Ciężkowicach, 
Baborowie, Bierawie, Krasowej 
i Pawłowiczkach 

składowiska 
istniejące 

- 

funkcjonujące w roku 2017 r. 

- - 

na koniec roku 2017 zakłada się brak składowisk 
zastępczych w regionie; w przypadku awarii lub 
braku pojemności, składowiskami zastępczymi będą 
dla siebie cztery istniejące składowiska regionalne 

Źródło: PGOWO 2012-2017 

 
Na terenie wyznaczonego Regionu Południowo-Wschodniego funkcjonuje Związek 
Międzygminny „Czysty Region”, który tworzą następujące gminy: 

- z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego - Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Cisek, 
Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, 

- powiat krapkowicki - Krapkowice, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice, 
- prudnicki - Głogówek, 
- z powiatu strzeleckiego - Izbicko, Kolonowskie, Leśnica, Ujazd. 

 
Związek Międzygminny „Czysty Region” jest jednostką realizującą projekt budowy 
Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-
Koźlu. Inwestycja będzie realizowana na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Ponadto Związek Międzygminny „Czysty Region” jest odpowiedzialny za wprowadzenie na 
swoim terenie nowego systemu zarządzania odpadami (w związku z realizacją zapisów 
Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - t. jedn. Dz. U. 
z 2012 poz. 391 z późn. zm.). 
W celu osiągnięcia wymaganych przepisami poziomów odzysku surowców i energii, 
niezbędne jest dostosowanie systemu zbierania i odbioru odpadów, do rozwiązań 
technologicznych przyjętych w Regionie Gospodarki Odpadami (RGO). 
System odbioru i  zbierania odpadów funkcjonujący na terenie Gminy Kolonowskie, jest już 
w dużym stopniu dostosowany do powyższych zaleceń - wymaga jedynie usprawnienia 
w celu podniesienia efektywności organizowanych zbiórek poszczególnych rodzajów 
odpadów. 
W związku z powyższym zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych: 

- punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), przyjmujący odpady 
od mieszkańców nieodpłatnie, 

- zbieranie przez sieć handlową różnych odpadów niebezpiecznych, 
- odbieranie odpadów budowlanych na zlecenie wytwórcy, 
- odbieranie oraz rozwój metod zagospodarowania odpadów ulegających 

biodegradacji. 
 

 
9.3.4. Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

 
Składowiska odpadów 
Na terenie Gminy Kolonowskie nie istnieje żadne czynne składowisko odpadów 
komunalnych - w analizowanym okresie zebrane na obszarze Gminy odpady wywożone były 
przede wszystkim na Składowisko Odpadów w Kielczy, zarządzane przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o., ul. Świerklańska 2, 47-120 Zawadzkie. 

Id: FEB316B6-3BDA-441F-99E4-2628FECE9784. Podpisany Strona 68



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KOLONOWSKIE 
 NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 

 

68 
 

 
Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów 
 
Na terenie Gminy Kolonowskie funkcjonują instalacje (zakłady), w których odzyskowi 
poddawane są odpady pochodzące m.in. z sektora komunalnego. Charakterystyki 
wspomnianych instalacji zamieszczono w poniższej tabeli. 
 
Tabela 28. Wykaz instalacji (zakładów) znajdujących się na terenie Gminy Kolonowskie, 
w których odzyskowi poddawane są m.in. odpady z sektora komunalnego.  

Lp. 
Nazwa i adres 

posiadacza instalacji 
Adres instalacji 

Proces 
[R] 

Kod 
odpadu 

Zdolność 
przerobowa 

[Mg/rok] 

1. 
PACKPROFIL Sp.  z o.o. 
ul. Zakładowa 3 
47-110 Kolonowskie 

ul. Zakładowa 3 
47-110 Kolonowskie 

R14 
15 01 01 
20 01 01 

24 000,0 
12 800,0 

R3 
15 01 01 
15 01 05 

16 700,0 
20 000,0 

2. 
MERCUR Sp. z o.o. 
ul. Haupstocka 4 
47-113 Staniszcze Małe 

ul. Haupstocka 4 
47-113 Staniszcze Małe 

R14 15 01 02 400,0 

Źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2012-2015 
z perspektywą na lata 2016-2019 oraz informacje ze Starostwa Powiatowego 

 
Lokalizację składowiska oraz instalacji do odzysku, przedstawiono na poniższym rysunku. 
 
Rysunek 3. Mapa lokalizacyjna składowiska odpadów oraz instalacji do odzysku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S - Składowisko odpadów w Kielczy 

Instalacje do odzysku odpadów: 
1 - PACKPROFIL Sp. z o.o. 
2 - MERCUR Sp. z o.o. 
 

2 

1 

S 
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9.3.5. Odpady zawierające azbest 
 
Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych. Ze względu na budowę 
i strukturę tych wyrobów, stanowią one poważny problem dla zdrowia ludzi i stanu 
środowiska. Włókna respirabilne azbestu są wystarczająco drobne by przeniknąć głęboko do 
płuc, gdzie stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Włókna te powstają na 
skutek działania mechanicznego (np. gdy płyty azbestowe są łamane lub poddane 
jakiejkolwiek obróbce mechanicznej lub ścieraniu). 
 
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, w którym jako 
główny cel wskazano konieczność usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu kraju do 2032 r. 
 
W związku z koniecznością usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
kraju do 2032 r., przeprowadzono szczegółową inwentaryzację tych wyrobów występujących 
na obszarze Gminy Kolonowskie oraz opracowano „Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Kolonowskie”. 
 

Ilość wyrobów zawierających azbest występujących na obszarze Gminy Kolonowskie - 
zgodne z „Bazą wyrobów i odpadów zawierających azbest” prowadzoną przez Ministerstwo 
Gospodarki (stan na 21.10.2013 r.) - wynosi 182,635 Mg, w tym: osoby fizyczne - 
172,806 Mg, osoby prawne - 9,829 Mg. 

Od momentu wprowadzenia danych ilościowych do Bazy - z terenu gminy usunięto 
i przekazano do unieszkodliwienia 78,459 Mg wyrobów azbestowych, z czego 71,149 Mg 
pochodziło od osób fizycznych, natomiast 7,310 Mg od osób prawnych. 
Dane w „Bazie wyrobów i odpadów zawierających azbest” są na bieżąco aktualizowane 
przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie. 
 

9.3.6. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami 
 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

- selektywna zbiórka surowców wtórnych oraz odpadów niebezpiecznych wydzielonych 
ze strumienia odpadów komunalnych na terenie gminy, nie pozwala w chwili obecnej 
ograniczyć w zadowalającym stopniu ich unieszkodliwiania poprzez składowanie, 

- trudności z wdrożeniem selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji - 
wynikające przede wszystkim z braku instalacji do przetwarzania tego typu odpadów 
w najbliższej lokalizacji gminy, 

- niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa, 
- spalanie odpadów w paleniskach domowych, 
- deponowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach”. 

 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi 
azbest: 

- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa w przedmiotowym zakresie, 
- nieznajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązków posiadaczy wyrobów 

azbestowych, 
- wysokie koszty wymiany starych pokryć dachowych na nowe. 

 
9.3.7. Cele w gospodarce odpadami 

 

Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego 
rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa 
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Celem dalekosiężnym jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w którym realizowane są zasady: 

- zapobieganie powstawania odpadów, 
- przygotowanie odpadów do ponownego użycia – recykling, inne metody odzysku, 

unieszkodliwianie (inne niż składowanie). 
Realizacja powyższego pozwoli na osiągnięcie następujących celów: 

- ograniczenie składowania odpadów, w szczególności odpadów ulegających 
biodegradacji, 

- ograniczenie zmian klimatu powodowanych przez gospodarkę odpadami, 
- zastępowanie spalania paliw kopalnych odzyskiem energii z odpadów zawierających 

frakcje biodegradowalne, co przyczyni się do zwiększenia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w bilansie energetycznym kraju. 

 
Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa cele główne to: 

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 
gospodarczego kraju wyrażonego w PKB, 

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

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowisko odpadów; 
- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 
- bieżąca aktualizacja danych o gospodarce odpadami w gminie. 

 
Cele w gospodarce odpadami komunalnymi 
 
W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele określone w KPGO 2014: 

 wdrożenie i uporządkowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
(w związku z wprowadzeniem tzw. podatku śmieciowego), co będzie miało bezpośredni 
wpływ na osiągnięcie poniższych celów, 

 objęcie  zorganizowanym  systemem  odbierania  odpadów  komunalnych 100% 
mieszkańców oraz zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem 
selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r., 

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
na składowiska odpadów, aby nie było składowanych: 
- w 2013 r. więcej niż 50%, 
- w 2020 r. więcej niż 35% 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 

 zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do końca 2014 r., do maks. 
60% wytworzonych odpadów, 

 przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu na poziomie min. 50%, przynajmniej 
takich odpadów jak papier, tworzywa sztuczne, szkło i metale pochodzące 
z gospodarstw domowych (oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia, 
które  ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów pochodzących 
z gospodarstw domowych) do 2020 r. 

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

- w 2013 roku – 50%, 
- w 2020 roku – 35%. 

Wartością odniesienia dla ustalania udziału procentowego jest całkowita ilość odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie Gminy Kolonowskie 
w 1995 r. –  786,4 Mg. 
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Powyższą wartość oszacowano na podstawie przyjętych następujących wielkości: 
- liczba ludności w/g GUS w 1995 r.: w mieście - 4 104 osoby, na terenach wiejskich - 

3 197 osób, 
- jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów biodegradowalnych w 1995 r. w/g 

KPGO: dla miasta - 155 kg/M/rok, dla terenów wiejskich - 47 kg/M/rok. 
 
Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji wyznaczona dla Gminy Kolonowskie 
nie powinna przekraczać: 

- w 2013 r. – 393,2 Mg/rok, 
- w 2020 r. – 275,2 Mg/rok. 

 
W celu osiągnięcia powyższych założeń proponuje się podjąć następujące działania: 

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych 
ze strumienia odpadów komunalnych,  

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

- rozwijanie metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji u źródła 
poprzez stosowanie przez mieszkańców przydomowych kompostowników. 

 
Cele w gospodarce odpadami zawierającymi azbest 
 
Cele krótko- i długookresowe: 

- przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych występujących 
na terenie gminy, 

- bieżąca aktualizacja danych dotyczących występowania wyrobów azbestowych 
na terenie gminy, 

- sukcesywne osiąganie celów, które zostały określone w „Programie Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, w tym usunięcie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest do 2032 r. 

 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele: 

Działania 
Jednostki odpowiedzialne 

i współpracujące 

Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami (w związku z realizacją 
zapisów Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach - t. jedn. Dz. U. z 2012 poz. 391 z późn. zm.) 

Gmina Kolonowskie 
w ramach Związku 

Międzygminnego „Czysty 
Region” 

Objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką odpadów oraz 
odbieraniem odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarki 
odpadami 

Gmina Kolonowskie 
w ramach Związku 

Międzygminnego „Czysty 
Region” 

Zwiększenie kontroli w zakresie wypełniania przez podmioty odbierające 
odpady – ustaleń dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów 

Gmina Kolonowskie 
w ramach Związku 

Międzygminnego „Czysty 
Region” 

Udział Gminy Kolonowskie w Związku Międzygminnym „Czysty Region” dla 
realizacji regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
obejmującego działania w zakresie: 
- zapobiegania powstawaniu odpadów, 
- selektywnego zbierania odpadów, 
- przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub 
unieszkodliwiania, 
- budowy Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania 
Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu, 
- rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze 
działania Związku Międzygminnego „Czysty Region” 

Gmina Kolonowskie 
w ramach Związku 

Międzygminnego „Czysty 
Region” 
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Stworzenie, doskonalenie i prowadzenie bazy danych dotyczących ewidencji 
wytwarzanych odpadów komunalnych oraz poddawanych poszczególnym 
procesom odzysku i unieszkodliwiania 

Gmina Kolonowskie 
w ramach Związku 

Międzygminnego „Czysty 
Region” 

Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, mających na celu 
podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami 

Gmina Kolonowskie 
w ramach Związku 

Międzygminnego „Czysty 
Region”, podmioty zajmujące 

się gospodarką odpadami 
na terenie gminy 

Zbiórka oraz zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych 

Związek Międzygminny 
„Czysty Region”, podmioty 
zajmujące się gospodarką 

odpadami na terenie gminy, 
właściciele nieruchomości 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów 
komunalnych, w tym m.in.: 
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
- zużytych baterii i akumulatorów, 
- przeterminowanych leków 

Związek Międzygminny 
„Czysty Region”, Gmina 
Kolonowskie, podmioty 

zajmujące się gospodarką 
odpadami na terenie miasta, 

sklepy, apteki, placówki 
medyczne 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

Związek Międzygminny 
„Czysty Region”, podmioty 
zajmujące się gospodarką 
odpadami na terenie gminy 

Zbiórka odpadów remontowo-budowlanych 

Związek Międzygminny 
„Czysty Region”, podmioty 
zajmujące się gospodarką 
odpadami na terenie gminy 

Zbiórka zużytych opon 

Podmioty zajmujące się 
gospodarką odpadami na 

terenie gminy, zakłady 
wulkanizacyjne 

Zbiórka i transport odpadów zwierzęcych z terenów podlegających gminie 

Gmina Kolonowskie, 
podmioty zajmujące się 
gospodarką odpadami 

zwierzęcymi 

Usuwanie i rekultywacja „dzikich” wysypisk odpadów 
Gmina Kolonowskie, 

właściciele nieruchomości 

Aktualizacja danych dotyczących występowania wyrobów azbestowych 
na obszarze gminy Gmina Kolonowskie 

Realizacja zapisów „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Kolonowskie” oraz prowadzenie akcji informacyjnej o możliwości 
uzyskania pomocy finansowej na realizację prac związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest 

Gmina Kolonowskie 

Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest 
WFOŚiGW, Gmina 

Kolonowskie 

Sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi 

Związek Międzygminny 
„Czysty Region”, Gmina 

Kolonowskie 

Kontrolowanie i kierowanie przez Gminę Kolonowskie całego strumienia 
odpadów do RCZiUO (po jego powstaniu), co umożliwi spełnienie dyrektyw 
unijnych w sprawie odzysku poszczególnych rodzajów odpadów 

Gmina Kolonowskie 
w ramach Związku 

Międzygminnego „Czysty 
Region” 

Wdrażanie innowacyjnych technologii (BAT) w zakresie zagospodarowania 
poszczególnych rodzajów odpadów  

Przedsiębiorcy 
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Budowa Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania 
Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu 

Związek Międzygminny 
„Czysty Region” 

Budowa instalacji demontażu odpadów wielkogabarytowych w ramach 
Budowy Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania 
Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu 

Związek Międzygminny 
„Czysty Region” 

Rozbudowa składowiska odpadów w Kędzierzynie-Koźlu o nową kwaterę 
Związek Międzygminny 

„Czysty Region” 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KPGO 2014 oraz WPGOWD 2012 
 

9.4. Oddziaływanie hałasu  
 
Podstawę prawną działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem stanowi przede 
wszystkim ustawa Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 – tekst jednolity) 
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”. 
 
Wartości dopuszczalne poziomów hałasu określają:  

- rozporządzenie MŚ z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2012.1109). 
Wartości dopuszczalne 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 Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 120, poz. 826) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- 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. 

 
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 (osiedlowy i mieszkaniowy) 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. 
Hałas przemysłowy w Gminie Kolonowskie stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, 
występuje głównie na terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi.  
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 
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sąsiadujące. W sąsiedztwie zakładów przemysłowych poziomy dźwięku osiągają wartości od 
50 dB (mało uciążliwe) do 90 dB (bardzo uciążliwe).  
Pewną uciążliwość powodują także zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko 
zabudowy o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny Gminy 
Kolonowskie nie jest znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków 
odczuwalnych przez okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: 
warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie.  
 
Hałas komunikacyjny 
Klimat akustyczny na terenie Gminy Kolonowskie kształtuje również ruch komunikacyjny.  
 

 hałas komunikacyjny drogowy: 
 
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 przebiegają będące źródłami hałasu drogowego: 
droga  wojewódzka, drogi powiatowe i gminne, łączące Gminę Kolonowskie z innymi 
ośrodkami.  
Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

- natężenie ruchu komunikacyjnego, 
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 
- typ i stan techniczny pojazdów, 
- nachylenie drogi, 
- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

Najistotniejsze znaczenie komunikacyjne ma droga wojewódzka nr 463. WIOŚ w Opolu nie 
przeprowadzał badań hałasu drogowego na drodze nr 463 w obrębie Gminy Kolonowskie. 
Na terenie sąsiedniej gminy Ozimek w roku 2009 badaniami hałasu drogowego była objęta 
droga nr 463 w m. Ozimek.  
Kryteria poprawności klimatu akustycznego w środowisku określało wówczas (zmienione 
obecnie) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Dla klas terenu tj. 
(tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny szpitali, szkoły, tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 
i uzdrowiska), wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje, 
ustalono dopuszczalny równoważny poziom hałasu L

AeqD 
w porze dziennej i L

AeqN 
w porze 

nocnej. Podstawą określenia dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu dla 
danego terenu jest zaklasyfikowanie go do określonej kategorii, o wyborze której decyduje 
sposób zagospodarowania. Dla hałasu drogowego, dopuszczalne wartości poziomów hałasu 
wynoszą w porze dziennej – w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze 
nocnej 45–55 dB. Pomiary hałasu komunikacyjnego w określonym wyżej punkcie 
pomiarowym w Ozimku wykazały wartości L

AeqD
=61,8 dB (w porze dziennej) i L

AeqN
=55,6 dB 

(w porze nocnej). Wskazywało to, że 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. 
Przedstawione powyżej wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego funkcjonowały w czasie 
obowiązywania rozporządzenia  MŚ z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826), 
określającego wartości dopuszczalne poziomów hałasu wyrażone za pomocą 
równoważonego poziomu hałasu i odnoszące się odrębnie dla dróg i linii kolejowych, 
odrębnie dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu, ustalając wartości dla pory dziennej 
i nocnej. Nowe rozporządzenie MŚ z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie 
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w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2012.1109) – zmieniło 
(podwyższyło) obowiązujące wartości dopuszczalne poziomów hałasu. Skutkuje to tym, iż 
część wymienionych w ww. dokumentach obszarów przekroczeń i wartości przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych – w świetle aktualnego rozporządzenia – do obszarów 
przekroczeń już nie należy. 
 

 hałas komunikacyjny kolejowy 
 

Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii 
kolejowych. Ze względu reorganizację kolejnictwa liczba pociągów jest ograniczana z roku 
na rok, z tego też powodu oddziaływanie hałasu pochodzącego z transportu kolejowego 
również ulega sukcesywnemu zmniejszeniu. 
Na terenie Gminy Kolonowskie nie przeprowadzano badań hałasu kolejowego. 
 
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. 
 
9.4.1. Cel średniookresowy do 2020 r. 
 

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

 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele: 

Działania 
Jednostki 

odpowiedzialne 
i współpracujące 

Systematyczne wykonywanie podstawowych badań pomiarowych,  
celem określenia stanu środowiska akustycznego i ustalenia 
bezwzględnych wartości zagrożenia hałasem komunikacyjnym 
i przemysłowym 

WIOŚ, zarządcy dróg 
i linii kolejowych oraz 
innych obiektów 

Działania zmierzające do ograniczenia wpływu hałasu przemysłowego Zakłady przemysłowe 

Modernizacja nawierzchni dróg 
Zarządcy dróg, Gmina 
Kolonowskie 

Usprawnianie organizacji ruchu drogowego Zarządcy dróg 

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

Sejmik województwa, 
Rada Powiatu 
Strzeleckiego 

Budowa ścieżek rowerowych 
Gmina Kolonowskie, 
ZOPK, zarządcy dróg 

 
 
9.5. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie organizmy żywe, dlatego też 
ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony 
środowiska. Pod względem rodzaju można wyróżnić promieniowanie jonizujące oraz 
niejonizujące, ze względu na źródło pochodzenia określa się promieniowanie naturalne 
(występujące w przyrodzie) i sztuczne (wytwarzane przez człowieka). 
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Źródła promieniowania elektromagnetycznego: 
 
Promieniowanie jonizujące 
Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym elementem środowiska naturalnego, dociera 
z Kosmosu, z wnętrza Ziemi, może być również efektem promieniowania radionuklidów 
pochodzenia sztucznego. W przyrodzie występuje prawie 80 radioizotopów ok. 20 pierwiastków 
promieniotwórczych. 
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. Wytwarzane są również przez różnego rodzaju 
urządzenia stosowane np. w diagnostyce medycznej, przemyśle, badaniach naukowych.  
Promieniowanie niejonizujące. 
Źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są m.in. linie elektroenergetyczne, 
stacje transformatorowe, instalacje radiokomunikacyjne, tj. stacje bazowe telefonii komórkowej, 
stacje radiowe, telewizyjne, radionawigacyjne. 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity z późn. zm.) – dział VI Ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi. 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. 

9.5.1. Zagrożenia polami elektromagnetycznymi 

Linie elektroenergetyczne: 
Na terenie Gminy Kolonowskie nie występują źródła energii elektrycznej. Przez teren Gminy 
przebiega dwutorowa napowietrzna linia 110 kV relacji Ozimek – Zawadzkie. Miasto i Gmina 
Kolonowskie zasilane są liniami 15 kV z Głównych Punktów Zasilania zlokalizowanych poza 
terenem Gminy. Są to następujące stacje: 

− GPZ Ozimek, 
− GPZ Zawadzkie,  
− GPZ Strzelce Opolskie. 

Rozprowadzenie energii odbywa się liniami średniego i niskiego napięcia oraz poprzez stacje 
transformatorowe. Aktualnie w sieci 15 i 0,4 kV istnieją rezerwy mocy. 
 
Źródła mikrofal: 
W zakresie mikrofalowym pola elektromagnetycznego największy niepokój wśród 
społeczeństwa budzi telefonia komórkowa. Jej burzliwy rozwój w ostatnich kilku latach, 
objawiający się ogromną liczbą samych telefonów oraz licznością stacji bazowych 
instalowanych na budynkach, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego typu 
łączności. Urządzenia nadawczo odbiorcze telefonii komórkowych na terenie Gminy znajdują 
się w następujących lokalizacjach: 
 
Tabela 29. Urządzenia nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej na terenie Gminy 
Kolonowskie. 

Lp. Operator Pasmo Lokalizacja, adres 

1. Polkomtel GSM900 Kolonowskie, Lipowa, dz. nr 162 

2. T-Mobile GSM900 Kolonowskie, Lipowa, dz. nr 162 

3. Orange GSM900 Kolonowskie, Lipowa, dz. nr 162 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych operatorów. 
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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).  
Badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu.  
 
W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie przeprowadzał 
pomiarów natężenia promieniowania elektromagnetycznego na terenie Gminy Kolonowskie, 
pomiary przeprowadzane były w 2011 roku w innych miejscowościach powiatu strzeleckiego. 
Przeprowadzone badania wykazały, że w żadnym z 4 badanych punktów pomiarowych objętych 
monitoringiem poziomu pól elektromagnetycznych na terenie powiatu nie stwierdzono 
przekroczeń wartości dopuszczalnej, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów i wynoszącej 7 V/m. Punkty monitoringowe 
rozmieszczone były w miejscowości Strzelce Opolskie (ul. Kopernika – wartość <0,2 V/m), 
Szymiszów (wartość <0,2 V/m) Rozmierz (wartość <0,2 V/m) i Jemielnica (wartość 0,3 V/m).  
Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor prowadzi, 
aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach na których stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.  

9.5.2. Cel średniookresowy do 2020 r. 

Ochrona mieszkańców Gminy Kolonowskie przed szkodliwym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych 

 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele: 

Działania 
Jednostki 

odpowiedzialne 
i współpracujące 

Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska 
w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów  w zakresie 
promieniowania elektromagnetycznego 

WIOŚ Opole 

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

Sejmik województwa, 
Rada Powiatu 
Strzeleckiego 

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

Podmioty gospodarcze 

 

 
9.6. Środowisko a zdrowie 
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, 
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 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”. 

9.6.1. Cel średniookresowy do 2020 r. 

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

 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele: 

Działania 
Jednostki 

odpowiedzialne 
i współpracujące 

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 

Promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka 
chorób cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich 
powstawania, propagowanie wykorzystania produktów chemicznych 
ulegających biodegradacji 

Organizacje 
Pozarządowe, Gmina 
Kolonowskie 

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

Organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, 
Państwowa Inspekcja 
Pracy 

 

 
9.7. Zapobieganie poważnym awariom 
 
Definicje poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej określa odpowiednio  
art. 3 pkt 23 i 24 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001: 

- 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.  
 
Na terenie województwa opolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony 
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych ze względu na stopień zagrożeń 
awariami przemysłowymi. Na ogólną liczbę 17 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia 
poważnej awarii (stan na 31.01.2013r. wg KW PSP) wyróżniono 9 zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 8 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  
Na terenie Gminy Kolonowskie nie występują zakłady ZDR i ZZR, spełniające wymagania 
określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się 
w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. nr 30, poz. 208).  
Na obszarze Gminy Kolonowskie występuje ponadto szereg innych zagrożeń:  

 zagrożenia  pożarowe:  
- terenów leśnych - powstają głównie w obszarach leśnych, szczególnie w okresach 
długotrwałej suszy, występują sezonowo wiosną, latem i jesienią m.in. podczas 
wypalania traw. Mogą one być przyczyną zakłóceń na trasach komunikacyjnych 
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prowadzących przez obszary leśne. W przypadku dużego pożaru lasu, zagrożone są 
miejscowości: Spórok, Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe i Kolonowskie. 
- terenów zurbanizowanych - wynikają z infrastruktury miejskiej i wiejskiej obiektów 
użytkowych. Na terenie Gminy Kolonowskie obiekty budowlane w przeważającej 
większości wykonane są z materiałów niepalnych, o pokryciu niepalnym. Są to 
budynki jednorodzinne, a między poszczególnymi obiektami zachowane są odstępy. 
Nie przewiduje się dużych pożarów kompleksów budynków i gospodarstw rolnych, 
których opanowanie przekraczałoby możliwości sił i środków Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Strzelcach Opolskich. 
Obiektami przedstawiającymi duże zagrożenie pożarowe są również zakłady 
produkcyjne, hurtownie, stacje paliw. 

 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 (TŚP) – materiały niebezpieczne 
dla ludzi i środowiska. Ze względu na charakter prowadzonego transportu oraz 
natężenie ruchu, wysokim stopniem zagrożenia charakteryzuje się droga wojewódzka 
Ozimek - Zawadzkie nr 463. Na pozostałych drogach ruch ma charakter lokalny 
o niskim natężeniu. Na terenie Gminy znajduje się węzeł kolejowy - Fosowskie.  
Stacje zlokalizowane na terenie Gminy nie są wyznaczone do pełnienia funkcji jako 
stacje przeładunkowe do przyjmowania i wyprawiania pociągów z towarami 
niebezpiecznymi. Awaria bądź katastrofa może się zdarzyć na całej trasie przewozu 
materiałów niebezpiecznych, niemniej jednak zagrożonym  miejscem jest ul. Opolska  
w Kolonowskiem, która znajduje się na drodze wojewódzkiej 463 oraz teren ww. 
węzła kolejowego. 

 inne zagrożenia  urbanistyczne - napowietrzne  linie energetyczne wysokiego 
i średniego napięcia przebiegające przez tereny leśne, wzdłuż torów i w sąsiedztwie 
stacji transformatorowych oraz duże transformatory, 

 zagrożenia  chemiczne  i ekologiczne - wynikają głównie z magazynowania 
i stosowania przez zakłady przemysłowe materiałów niebezpiecznych. Szczególnym 
rodzajem zagrożenia jest stosowanie w procesach 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, 
- 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. 
Mimo, że na terenie Gminy Kolonowskie nie gromadzi się TŚP istnieje potencjalne 
zagrożenie ludności i środowiska naturalnego spowodowane wystąpieniem 
nadzwyczajnych zagrożeń w postaci katastrof cystern samochodowych, w których 
przewożone są przede wszystkim - ciekły etylen, etylen, olej napędowy, gaz propan-
butan, trotyl, dynamit, amonity i woda amoniakalna. 
Awarie w transporcie kolejowym z udziałem materiałów niebezpiecznych stwarzać 
będą również poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska, gdyż mogą się zdarzyć 
o każdej porze doby.   

 zagrożenie powodziowe – opisane szczegółowo w rozdziale 8.4, oprócz których na 
terenie Gminy Kolonowskie mogą wystąpić lokalne podtopienia w wyniku 
gwałtownych opadów deszczu na terenach gdzie drobne cieki wodne nie będą mogły 
pomieścić nadmiernej ilości wody opadowej.  

 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.  
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Zadania koordynacji m.in. prac związanych z poważnymi awariami i ewentualnie powstałymi 
zagrożeniami regulują stosowne procedury na szczeblu gminnym i powiatowym, 
w powiązaniu z działaniem służb ratowniczych (strażą pożarną, policją, pogotowiem 
ratunkowym, pogotowiem energetycznym, pogotowiem gazowym, pogotowiem 
wodociągowo-kanalizacyjnym). Są one zawarte w następujących dokumentach: 

- Planie Zarządzania Kryzysowego dla Gminy Kolonowskie – opracowanym w 2011 r., 
- zatwierdzonym we wrześniu 2011r. Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego. 

Działania ratownicze prowadzone na terenie Gminy Kolonowskie realizują jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Część z nich włączona 
jest do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Jednostki OSP działające na terenie 
Gminy Kolonowskie to: OSP Kolonowskie (KSRG), OSP Staniszcze Wielkie (KSRG), OSP 
Staniszcze Małe, OSP Spórok i OSP Fosowskie. 
 
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY - 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 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.  
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 2020 r. 
 

Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad 
wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii 

 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele: 

Działania 
Jednostki 

odpowiedzialne 
i współpracujące 

Zapobieganie ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych 
PSP, podmioty 
gospodarcze, WIOŚ 

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

Regionalne Centrum 
Bezpieczeństwa  
Ekologicznego, PSP 

Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom 
Właściciel zakładu, Straż 
Pożarna 

Opracowanie planu operacyjno – ratowniczego na wypadek zaistnienia 
poważnej awarii 

Straż Pożarna 

Utrzymywania w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia 
poważnej awarii 

Straż Pożarna 

 

 
9.8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  
W 2020 r. w Polsce 15,5 proc. energii końcowej brutto ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. 
Ministerstwo Gospodarki przygotowało Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych. Rada Ministrów przyjęła dokument 7 grudnia 2010 r.  
Przygotowany w MG dokument określa polskie cele w zakresie udziału energii z OZE 
w sektorze transportowym, energii elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia. Jest to prognoza 
osiągnięcia w 2020 r. 15,5 proc. udziału OZE w zużyciu energii końcowej brutto w sposób 
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zrównoważony. Dokument zakłada, że filarami zwiększenia udziału odnawialnych źródeł będzie 
bardziej efektywne wykorzystanie biomasy oraz energii wiatrowej. 
 
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.). 
W opracowanym dokumencie pt. „Projekt założeń do zaopatrzenia gminy w energię 
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe” zwraca się uwagę na to, iż położenie i gospodarka rolna 
Gminy stwarza potencjalne możliwości wykorzystania zrąbków drewna i słomy do celów 
energetycznych, dlatego też proponuje się wykorzystanie biomasy w małych i średnich 
kotłowniach, z których zasilane mogą być obiekty mieszkalne, użyteczności publicznej lub 
produkcyjne. W przypadku występowania w gospodarstwach rolnych niewykorzystanego 
potencjału słomy proponuje się jej użytkowanie lokalne do celów grzewczych poprzez 
spalanie w kotłach na słomę. Potencjał techniczny energii biomasy możliwy do 
wykorzystania na terenie Miasta i Gminy Kolonowskie jest znaczący, a jego ewentualne 
wykorzystanie można rozważyć również w oparciu o współpracę z sąsiednimi gminami. 
Podstawowym kierunkiem wykorzystania energetycznego biomasy jest jej spalanie 
w produkcji ciepła technologicznego oraz dla potrzeb bytowych. Np. w zakładach stolarskich 
praktycznie 100 % odpadów z produkcji drewna jest wykorzystywana na potrzeby własne, 
głównie do suszenia drewna, produkcji ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. 
Spalanie słomy wykorzystuje się głównie do ogrzewania obiektów szklarniowych i suszenia 
zbóż. W Gminie Kolonowskie zlokalizowane są następujące źródła ciepła wykorzystujące 
biopaliwa: 

- w m. Kolonowskie - kotłownia zakładu PPU Kopgard o mocy 1 000 kW, 
- w m. Kolonowskie - kotłownia zakładu Paher o mocy 100 kW, 
- w m. Kolonowskie - kotłownia zakładu Peri sp. z o.o. o mocy 520 kW, 

Energia wiatru 
Energetyka wiatrowa w Polsce jest dopiero u progu rozwoju. 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. 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.  
Przed podjęciem ewentualnej decyzji o budowie elektrowni wiatrowej w miejscu gdzie 
występuje duża wietrzność należy przeprowadzić badania siły, kierunku i częstości 
występowania wiatrów. Na podstawie przeprowadzonych analiz instalowanie turbin 
wiatrowych o dużych mocach ma sens ekonomiczny tylko w rejonach o średniorocznej 
prędkości wiatru powyżej 4,0 m/s. Notowane średnie prędkości wiatru na rozpatrywanym 
obszarze wynosi około 3 m/s. 
Obecnie na terenie Gminy Kolonowskie nie pracuje żadna siłownia wiatrowa, w planach 
zagospodarowania przestrzennego nie wyznaczono terenów pod lokalizację farm 
wiatrowych. Ze względu na ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych, a także ze 
względu na uwarunkowania urbanistyczne, nie wskazuje się w „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy” obszarów lokalizacji farm 
wiatrowych.  

Energia wodna: 
W opracowaniu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Kolonowskie” nie przewidziano inwestycji związanych z budową 
obiektów hydrotechnicznych na rzece Mała Panew w obrębie Gminy Kolonowskie.  
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Obecnie w trakcie budowy znajduje się mała elektrownia wodna rzece Mała Panew na 
istniejącym jazie w m. Kolonowskie, dla kolejnej (planowana lokalizacja w m. Staniszcze 
Małe, koło oczyszczalni ścieków) została wydana decyzja środowiskowa. 
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.  
Gmina Kolonowskie znajduje w okręgu sudecko-świętokrzyskim. Okręg ten zalicza się do 
jednego z mniej zasobnych w wody geotermalne w stosunku do innych regionów kraju. Nie 
istnieją badania i opracowania specjalistyczne, które mogłyby w jednoznaczny sposób 
potwierdzić wysokość temperatur wód geotermalnych na obszarze Gminy Kolonowskie, 
a zatem określić potencjał energetyczny tych zasobów. Do celów ekonomicznie uzasadnione 
jest wykorzystanie wód o temperaturze powyżej 80°C oraz przy stałym całorocznym odbiorze 
ciepła na poziomie 12 MW, co wiąże się w praktyce z rozbudowaną siecią odbiorców. 
W północno-zachodniej części osiedla Fosowskie, w rejonie „Zielonego Miasteczka”, 
w wyniku odwiertu badawczego stwierdzono występowanie wód solankowych 
o temperaturze ok. 25°C. Wykorzystanie zasobów dla funkcji rekreacyjno-leczniczych 
wymaga dalszych badań i ekspertyz. 
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. 
Istniejące obecnie na terenie Gminy Kolonowskie instalacje wykorzystujące energię 
słoneczną nie mają wpływu na ogólny bilans energetyczny Gminy, jakkolwiek na pewno 
wpływają na poprawę stanu powietrza atmosferycznego i ograniczenie niskiej emisji. 
Wzrasta także liczba użytkowników indywidualnych wykorzystujących z reguły energię 
słoneczną do przygotowania ciepłej wody użytkowej (solary).  
Dla obszaru Gminy roczna wartość natężenia promieniowania słonecznego wynosi: 

- 1014 kWh/m2*m-c – promieniowanie na powierzchnię płaską; 
- 1101 kWh/m2*m-c – promieniowanie na powierzchnię nachyloną pod kątem 45 

stopni, zorientowaną w kierunku południowym; 
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. 10oC, a wód gruntowych od 8 do 12oC. 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 %. 
Na terenie Gminy Kolonowskie pompy ciepła są wykorzystywane obecnie w niewielkim 
stopniu, głównie przez prywatnych inwestorów do ogrzewania domów mieszkalnych.  
 
 

9.8.1. Cel średniookresowy do 2020 r. 

 

Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

 
Główne działania na lata 2013-2016 realizujące założone cele: 
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Działania 
Jednostki 

odpowiedzialne 
i współpracujące 

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

Powiat Strzelecki, 
Gmina Kolonowskie, 
organizacje 
pozarządowe 

Prowadzenie niezbędnych analiz przyrodniczo-krajobrazowych  przy  
lokalizacji  obiektów i urządzeń  do  produkcji  energii odnawialnych 

Gmina Kolonowskie 

Wprowadzanie zapisów do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego określających możliwości lokalizacyjne odnawialnych 
źródeł energii  

Gmina Kolonowskie 
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10. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2013 – 2016.  

Tabela 30. Działania na terenie Gminy Kolonowskie w latach 2013-2016 

Cel 
średniookresowy 

Instytucja 
koordynująca 

Źródła 
finansowania 

Kierunek działań 
Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] 

2013 2014 2015 2016 RAZEM: 

Ochrona przyrody 
i krajobrazu 
 

Gmina Kolonowskie 
Budżet gminy  
Środki UE 

Na rowerze do przeszłości przez 
Region Hranicko i Dolinę Małej 
Panwi – poszerzenie działalności 
turystycznej  

3 400 - - - 3 400 

Gmina Kolonowskie 
Budżet gminy  
Środki UE 

Remont Kapliczki w Spóroku – 
poprawa infrastruktury gminy 

76 800 - - - 76 800 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  
Dokumentacja rewitalizacji 
pomnika Powstańców Śl. 

5 000 - - - 5 000 

Gmina Kolonowskie 
Budżet gminy – 
fundusz sołecki  

Wykonanie zabiegów 
pielęgnacyjnych na skwerku 
Małego Rynku 

250 - - - 250 

Gmina Kolonowskie 
Budżet gminy – 
fundusz sołecki  

Odnowienie Krzyża 
upamiętniającego żołnierzy 
poległych w I wojnie światowej 

1 000 - - - 1 000 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  
Utrzymanie zieleni i zadrzewień, 
zakrzewień w parkach 

30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  
Zagospodarowanie terenów 
zielonych w Kolonowskiem 

195 000 - - - 195 000 

Gmina Kolonowskie 
Budżet gminy  
Środki UE 

Renowacja zabytkowego kościoła 
w Staniszczach Wielkich 

50 000 - - - 50 000 

Ochrona 
powietrza 
atmosferycznego,  
ochrona przed 
hałasem i ochrona 
wód 
powierzchniowych 
i podziemnych 
 
 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  

Naprawa nawierzchni dróg 
gminnych po przekopach 
kanalizacyjnych w Gminie 
Kolonowskie 

200 000 133 255 - - 333 255 

Id: FEB316B6-3BDA-441F-99E4-2628FECE9784. Podpisany Strona 85



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KOLONOWSKIE 
 NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 

 

85 
 

Cel 
średniookresowy 

Instytucja 
koordynująca 

Źródła 
finansowania 

Kierunek działań 
Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] 

2013 2014 2015 2016 RAZEM: 

Ochrona 
powietrza 
atmosferycznego,  
ochrona przed 
hałasem i ochrona 
wód 
powierzchniowych 
i podziemnych 
c.d. 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  
Budowa drogi gminnej transportu 
rolnego w Spóroku 

98 500 - - - 98 500 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  
Przebudowa drogi wewnętrznej 
dojazdowej do gruntów rolnych 
Spórok etap I 

25 000 - - - 25 000 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  
Budowa drogi gminnej transportu 
rolnego w Staniszczach Małych 

80 000 - - - 80 000 

Gmina Kolonowskie 
Budżet gminy – 
fundusz sołecki  

Dofinansowanie do remontu drogi 
gminnej przy Placu Targowym 

14 168 - - - 14 168 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  
Dokumentacja techniczna budowy 
ul. Szkolnej 

10 000 - - - 10 000 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  
Remont nawierzchni drogi gminnej 
Nr 103119O ul. Szkolnej w 
Kolonowskiem 

327 000 - - - 327 000 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  
Dokumentacja techniczna budowy 
odnogi ul. Haraszowskie 

20 000 - - - 20 000 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  
Dokumentacja techniczna budowy 
ul. Pluderskiej i Piastowskiej 

20 000 - - - 20 000 

Gmina Kolonowskie 

Budżet gminy, 
Urząd 
Marszałkowski, 
budżet państwa  

Budowa, remonty i modernizacje 
dróg gminnych 

- 400 000 400 000 400 000 1 200 000 

Ochrona 
powietrza 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  

Budowa wewnętrznej instalacji 
gazowej oraz wewnętrznej 
instalacji c.o. w budynku MCKS w 
Kolonowskiem 

210 000 - - - 210 000 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  

Przebudowa istniejącej kotłowni 
węglowej na kotłownię olejową 
wraz z wymianą instalacji 
centralnego ogrzewania w PSP 
Staniszcze Małe 

296 817 - - - 296 817 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  

Termomodernizacja budynku 
ochotniczej straży pożarnej w 
Kolonowskiem wraz z przebudową 
kotłowni na gazową 

696 220 - - - 696 220 
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Cel 
średniookresowy 

Instytucja 
koordynująca 

Źródła 
finansowania 

Kierunek działań 
Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] 

2013 2014 2015 2016 RAZEM: 

Ochrona 
powietrza c.d. 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  
Termomodernizacja budynków 
komunalnych ul. 1 Maja 2 i 40 

298 800 - - - 298 800 

Gmina Kolonowskie 
Budżet gminy, 
NFOŚiGW  

Program Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

- 30 000 - - 30 000 

Ochrona wód 
powierzchniowych 
i podziemnych 
 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  
Budowa parkingu na działce 
gminnej nr 989/2 w Kolonowskiem 

    208 000 - - 
- 208 000 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  
Budowa studni na boisku w 
Spóroku 

8 000 - - - 8 000 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  Budowa parkingu w Spóroku - 100 000 - - 100 000 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  
Budowa parkingu przy szkole 
Staniszcze Małe Spórok 

- 23 000 - - 23 000 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  
Dofinansowanie do budowy 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

9 000 12 000 12 000 12 000 45 000 

Gospodarka 
odpadami 

Gmina Kolonowskie Budżet gminy  Gospodarka odpadami 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 

Związek 
Międzygminny 
"Czysty Region", 
Gmina Kolonowskie 

Budżet gminy 

Obsługa nowego systemu 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi: 
- odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, 
- zorganizowanie i obsługa 
PSZOK, 
- obsługa administracyjna systemu. 

0,8 mln. - 
II półrocze 2013r. 

1,6 mln 1,6 mln 1,6 mln 5,6 mln 

Gmina 
Kolonowskie, 
właściciele 
nieruchomości,  

Środki własne 
właścicieli 
nieruchomości, 
budżet gminy 

Usuwanie i rekultywacja „dzikich” 
wysypisk odpadów 

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 

Gmina 
Kolonowskie 

WFOŚiGW, 
Budżety Gmin 

Dofinansowanie do usuwania 
wyrobów zawierających azbest 

15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 
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Gospodarka 
odpadami c.d. 

Związek 
Międzygminny 
"Czysty Region" 

partnerstwo 
publiczno-
prywatne 

z udziałami 
gmin związku 

międzygminnego 

Budowa Regionalnego Centrum 
Zagospodarowania 
i Unieszkodliwiania Odpadów 
w Kędzierzynie-Koźlu 
- linia sortownicza dla odpadów 
komunalnych zmieszanych, 
- dwustopniowa stabilizacja 
biologiczna – stabilizacja 
biologiczna tlenowa oraz plac 
kompostowy dojrzewania 
pośredniego i końcowego 
z wydzielonym miejscem 
na selektywnie zebrane bioodpady, 
- węzeł przetwarzania odpadów 
budowlanych. 

łącznie ok. 130 mln 

Związek 
Międzygminny 
"Czysty Region" 

partnerstwo 
publiczno-
prywatne 

z udziałami 
gmin związku 

międzygminnego 

Budowa instalacji demontażu 
odpadów wielkogabarytowych 
w ramach Budowy 
Regionalnego Centrum 
Zagospodarowania 
i Unieszkodliwiania Odpadów 
w Kędzierzynie-Koźlu 

ok. 1,0 mln 

 
Źródło: Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolonowskie, PGOWO 2012-2017 
 

Szacunkowe koszty realizacji zadań na lata 2013-2016 przedstawiono w oparciu o obowiązującą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Kolonowskie. Wydatki na poszczególne zadania będą szczegółowo opracowywane w uchwałach budżetowych. 
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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  pozwalających kompleksowo ocenić i opisać zagadnienia skuteczności 
i realizacji programu ochrony środowiska.  
Do określenia powyższych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim informacje 
Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz 
dane własne Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem. Listę proponowanych wskaźników  
przedstawiono w tabeli poniżej:  
 
Tabela 31. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu Ochrony Środowiska Gminy 
Kolonowskie. 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

1. 
Powierzchnia prawnie chroniona ogółem (bez obszarów 
Natura 2000)  

ha 

Utrzymanie i 
zachowanie stanu 
istniejącego oraz  

obejmowanie nowych 
obiektów ochroną 

prawną 

2. Obszary NATURA 2000 szt. 

3. Parki Krajobrazowe szt. 

4. Rezerwaty szt. 

5. Obszary chronionego krajobrazu szt. 

6. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe szt. 

7. Użytki ekologiczne szt. 

8. Pomniki przyrody szt. 

Lasy 

9. Lesistość Gminy % 

Wg Krajowego 
Programu Zwiększania 

Lesistości oraz 
miejscowych planów 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Jakość wód podziemnych i powierzchniowych 

10. Jakość wód podziemnych 
Wg 
obowiązującej 
klasyfikacji 

Osiągnięcie dobrego 
stanu wód i dobrego 

potencjału – cele 
środowiskowe wg 

planów 
zagospodarowania 

wodami dla obszarów 
dorzeczy w zakresie 
Ramowej Dyrektywy 

Wodnej 

11. Jakość wód powierzchniowych 

Wg 
obowiązującej 
klasyfikacji 

Gospodarka wodno-ściekowa 

12. Zwodociągowanie Gminy % 

Wg celów określonych 
w KPOŚK 

13. Skanalizowanie Gminy % 

14. Długość kanalizacji sanitarnej  km 

15. 

Liczba komunalnych oczyszczalni ścieków: 
- biologiczne: 
- z podwyższonym usuwaniem biogenów 
 

szt. 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

16. Stężenie NO2  g/m
3
 Stężenia 

zanieczyszczeń zgodne 
z wartościami 

docelowymi określonymi  
w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z 
dnia 24 sierpnia 2012 r. 

w sprawie poziomów 
niektórych substancji w 

powietrzu. 

17. Stężenie SO2  g/m
3
 

18. Stężenie średnioroczne benzenu  g/m
3
 

19. Stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 g/m
3
 

20. 
Liczba przekroczeń wartości dopuszczalnej poziomu 24-
godzinnego pyłu zawieszonego PM10 

liczba 
35 razy w ciągu roku 

21. 

Substancje, których stężenia przekroczyły wartości 
dopuszczalne lub wartości dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji – klasyfikacja strefy w której leży 
Gmina 

 A 

Ochrona przed hałasem 

22. 
Miejsca gdzie poziom hałasu przekracza wartości 
dopuszczalne wg obowiązujących przepisów 

Lokalizacja 
wg WIOŚ 

Nie występowanie 
miejsc z 

przekroczeniami 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

23. 
Miejsca gdzie poziom pól elektromagnetycznych przekracza 
wartości dopuszczalne wg obowiązujących przepisów 

Lokalizacja 
wg WIOŚ 

Nie występowanie 
miejsc z 

przekroczeniami 

Poważne awarie 

24. 

Liczba poważnych awarii  i miejscowych zagrożeń w ciągu 
roku: 

- duże: 
- średnie: 
- lokalne: 
- małe: 

szt. 

Nie występowanie 
poważnych awarii i 

miejscowych zagrożeń 

Gospodarka odpadami 

Wskaźniki monitorowania celów dotyczących odpadów komunalnych 

25. 
Odsetek masy zbieranych odpadów komunalnych 
w stosunku do masy powstających odpadów  

% 
100 (w 2013 r.) 

100 (w 2020 r.) 

26. 
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie w stosunku do ogólnej ilości zebranych 
odpadów komunalnych  

% 
11 (w 2013 r.) 

33 (w 2020 r.) 

27. 
Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym 
systemem gospodarki odpadami komunalnymi 

% 
100 (w 2013 r.) 

100 (w 2020 r.) 

28. 
Odsetek mieszkańców gminy objętych systemem 
selektywnego odbierania odpadów 

% 
100 (w 2013 r.) 

100 (w 2020 r.) 

29. 
Liczba legalnych składowisk odpadów komunalnych nie 
spełniających wymogów technicznych 

szt. 0 

30. 
Odsetek składowanych bez przetworzenia zmieszanych 
odpadów komunalnych 

% 
58 (w 2013 r.) 

43 (w 2020 r.) 

31. Liczba czynnych składowisk odpadów komunalnych szt. 0 

32. 
Ograniczenie składowania odpadów ulegających 
biodegradacji w stosunku do wytworzonych w 1995 r. 

% 
50 (w 2013 r.)  

35 (w 2020 r.) 

33. 
Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów 
komunalnych w stosunku do całkowitej ich ilości zawartych 
w zmieszanych odpadach komunalnych  

% 
10 (w 2013 r.)  

50 (w 2020 r.) 

34. Poziom zbierania papieru, szkła, tworzyw sztucznych % 17 (w 2013 r.)  
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

i metali w stosunku do całkowitych ich ilości w odpadach 
komunalnych 

50 (w 2020 r.) 

35. 
Poziom selektywnego zbierania odpadów 
wielkogabarytowych w stosunku do całkowitej ilości 
wytworzonych odpadów wielkogabarytowych 

% 
25 (w 2013 r.)  

50 (w 2020 r.) 

36. 
Liczba istniejących instalacji do zagospodarowania 
bioodpadów 

szt. 0 

37. 
Odsetek komunalnych osadów ściekowych 
zagospodarowanych 

% 
90 (w 2013 r.)  

95 (w 2020 r.) 

38. Liczba instalacji termicznego przekształcania odpadów szt. 0 

Nakłady inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 

39. 

Nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 
Gminie ogółem, w tym:  

zł 
Poziom nakładów 

określony w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 

dla Gminy Kolonowskie 
wydatki majątkowe: zł 

gospodarka ściekowa i ochrona wód: zł 

 
Dla prawidłowej realizacji monitoringu wykonalności celów, priorytetów i zadań Programu 
ochrony środowiska Gminy Kolonowskie niezbędna jest okresowa wymiana informacji 
pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy, Starostwem Powiatowym oraz Urzędem 
Marszałkowskim i innymi organami i instytucjami, 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  Kolonowskie  jest dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument 
wspomagający realizację prawa miejscowego, pozostając w ścisłym związku z planami 
zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
oraz decyzjami związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – 
ściekowej, gospodarki odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych. Gmina posiada 
kompetencje pozwalające jej 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.  
Burmistrz współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla 
wojewódzkiego i powiatowego oraz z samorządami gmin ościennych. Natomiast 
w dyspozycji Zarządu Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację zadań 
programu (poprzez WFOŚiGW). Ponadto Burmistrz 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). 
 
Rysunek 4. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska. 

 
 

Rada Miejska 
 

   Burmistrz 
 

Zespół Realizacji 
Programu 

Odbiór społeczny programu 
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Instytucje finansujące 
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Jednostki realizujące 
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Tabela 32. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem. 

Lp. Zagadnienie 
Główne działania w latach 2013-

2016 
Instytucje 

uczestniczące 
1. Wdrażanie programu ochrony 

środowiska 
Raport z wykonania programu (co dwa 
lata) 

Rada Miejska, 
Inne jednostki 
wdrażające Program 

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 Kolonowskie, 
Wojewoda 
Fundusze celowe 

4. Monitoring stanu 
Środowiska 

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi 
Informacje o stanie środowiska w gminie 

WIOŚ, WSSE, 
RZGW, Marszałek, 
Gmina Kolonowskie 
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13. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU 

Realizacja programu wdrażania wymagań ochrony środowiska jest zadaniem trudnym 
i kosztownym. 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 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 (np. 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO WO, środki WIOŚ, Projekt GDOŚ, Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko, Program Priorytetowy Ochrona i Zrównoważony Rozwój 
Lasów), 

 pomocy zagranicznej – Fundusz Spójności, fundusze strukturalne, EFRR, Program 
Intelligent Energy Europe. 

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. 
 
W zakresie środków krajowych w obszarze ochrony środowiska wykorzystać można m.in. 
środki: 

 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: celem działań 
z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, jest czynna ochrona przyrody prowadząca 
do ograniczenia degradacji środowiska oraz strat zasobów różnorodności 
biologicznej, zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa oraz Krajową Strategią 
Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania różnorodności Biologicznej, 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  

 z Projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska związane z:  
- zapewnieniem warunków harmonijnego, zgodnego z zasadami ekorozwoju, 

rozwoju gmin położonych na terenie obszarów Natura 2000 oraz jasnym 
określeniem kierunków i zasad tego rozwoju,  

- poszerzeniem stanu wiedzy o obszarach Natura 2000 poprzez analizę wartości 
przyrodniczych tych obszarów, w tym weryfikacji istniejących opracowań, 
dokumentacji i prac naukowo-badawczych pod kątem ich przydatności do 
realizacji celów ochrony,  

- identyfikacją zagrożeń i ich analizą oraz identyfikacją konfliktów (pomiędzy celami 
ochrony obszaru Natura 2000 a rozwojem gospodarczym regionu,  

- określeniem koniecznych, niezbędnych uzupełnień w zakresie opracowań 
specjalistycznych, prac naukowo-badawczych – do realizacji w czasie 
obowiązywania planu zadań ochronnych na potrzeby opracowania planu ochrony,  

 Programu Priorytetowego Ochrona i zrównoważony rozwój lasów: celem działań 
z zakresu ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów jest zachowanie trwałej 
wielofunkcyjności lasów, zgodnie z Polityką Leśną Państwa. 

 
W zakresie pomocy zagranicznej w okresie programowania 2007-2013 Polska może 
korzystać ze wsparcia w ramach następujących funduszy unijnych w zakresie ochrony 
środowiska: 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - środki kierowane są m.in. 
na finansowanie inwestycji w infrastrukturę i ochronę środowiska,  

 Fundusz Spójności (FS) – m.in. finansowanie projektów tworzących spójną całość 
w zakresie ochrony środowiska oraz infrastruktury transportowej, 

 Program Inteligent Energy Europe II - finansuje projekty wzmacniające i promujące 
efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (również 
w transporcie) oraz dywersyfikację energii.  

Id: FEB316B6-3BDA-441F-99E4-2628FECE9784. Podpisany Strona 94



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KOLONOWSKIE 
 NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 

 

94 
 

Infrastruktura i Środowisko - to program operacyjny największy nie tylko w Polsce, ale także 
największy spośród wszystkich dotychczas przygotowanych przez kraje Unii. Zlikwidowanie 
luki infrastrukturalnej ma kluczowe znaczenie dla rozwijania naszego potencjału 
gospodarczego i społecznego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko podchodzi 
kompleksowo do tego problemu. Dlatego wspiera sześć dziedzin: transport, ochronę 
środowiska, energetykę, kulturę i zabytki, zdrowie, szkolnictwo wyższe.   
 
Inne fundusze i programy: 
Programy krajowe. 
Różnorodne przedsięwzięcia mogą liczyć także na dofinansowanie ze źródeł krajowych. 
Konkursy ogłaszają ministerstwa, samorządy województw, powiaty, gminy, a także 
organizacje pozarządowe.  
 
Szwajcarsko Polski Program Współpracy: 
Szwajcarsko – Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej 
przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, 
które wstąpiły do UE 1 maja 2004 r.  
BENEFICJENCI: O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy mogą starać się: 
  - instytucje sektora publicznego,  
  - instytucje sektora prywatnego, 

- organizacje pozarządowe. 
 

 Programy wspólnotowe 
- Programy wspólnotowe są jednym z instrumentów realizacji polityki Unii 

Europejskiej. Służą nawiązywaniu i wzmacnianiu współpracy między państwami 
w wybranych dziedzinach polityki wspólnotowej. Programy są finansowane ze 
środków budżetowych UE. Ustanawiane są na wniosek Komisji Europejskiej. 
Decyzje o powołaniu programu i jego budżecie podejmują wspólnie Parlament 
Europejski i Rada Unii Europejskiej, natomiast nad jego realizacją czuwa 
odpowiednia Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej.  

- Z programów wspólnotowych mogą korzystać przede wszystkim organizacje nie 
nastawione na osiąganie zysku. Możliwości jest wiele, gdyż programy obejmują 
wiele różnorodnych dziedzin, np. badania i naukę, rolnictwo, media, edukację, 
ochronę środowiska, energetykę, transport, zdrowie, prawo, bezpieczeństwo, 
sport.  
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1. STAN FORMALNO-PRAWNY I CEL SPORZĄDZENIA
PROGNOZY
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów
strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 oraz art. 51 Ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235). Przepisy tej ustawy
zobowiązują organ opracowujący Aktualizację Programu Ochrony Środowiska (APOŚ) dla Gminy
Kolonowskie na lata 2013- 2016 z perspektywą na lata 2017- 2020 do sporządzenia dokumentacji
prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko z udziałem społecznym.
Niniejsza Prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 stanowi element strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
Prognoza wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom
oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji.

2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA
AKTUALIZACJIPROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko oraz ustaleń Zamawiającego, który otrzymał pisma określające zakres i stopień
szczegółowości Prognozy od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (znak:
WOOŚ.411.93.2013.MH z dnia 9 października 2013r.) oraz Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Opolu (znak: NZ.9022.1.142.2013.AR z dnia 3 października 2013r.)
i z powyższym Prognoza powinna:
1) zawierać:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach
z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
2) określać, analizować i oceniać:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627- tekst jednolity z późn.
zm.).
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele
i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
– różnorodność biologiczną,
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– ludzi,
– zwierzęta,
– rośliny,
– wodę,
– powietrze,
– powierzchnię ziemi,
– krajobraz,
– klimat,
– zasoby naturalne,
– zabytki,
– dobra materialne
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te
elementy;
3) przedstawiać:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność
tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących
wynikiem realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz ocena jego natężenia, a także
określenie czy w należyty sposób został uwzględniony w dokumencie interes środowiska
przyrodniczego i kulturowego.
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3. ZASTOSOWANEMETODY I WYKORZYSTANEMATERIAŁY
Przy opracowywaniu niniejszej Prognozy oparto się na ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235). Określa
ona sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji
programu. Proces opiniowania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz
określenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Podczas opracowywania Prognozy kierowano się również ustawą dnia 3 października o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, z
późn. zm.). Ustawa ta uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie,
w szczególności obszarów Natura 2000.
Aby w pełni ocenić czy Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska zawiera elementy zapewniające
ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu Prognozy,
obok aktów prawnych, wykorzystano szereg dokumentów strategicznych, szczebla regionalnego i
krajowego, odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio do ochrony środowiska, przyrody oraz
zdrowia i życia ludzi.

Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz jest
wykresem siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska zamierzenia (cele strategiczne), a w kolumnach wpisano wskaźniki
charakteryzujące i opisujące środowisko. Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy
składnikami przeciwstawnych osi zaznaczono symbolem:
 (+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego

zagadnienia,
 (-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego

zagadnienia,
 (+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania

i skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia,
 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie
 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są

one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań.
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4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH
AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
I POWIĄZANIUZ INNYMI DOKUMENTAMI
W Prognozie oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
uwzględniono cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów
środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do
osiągnięcia postawionych celów.
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie cele środowiskowe skupiają
się głównie na ochronie wód, ochronie powietrza, ochronie przed hałasem oraz ochronie przyrody.
Określone cele mają wpłynąć odpowiednio na: utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich
wód, utrzymanie określonego stanu powietrza w zakresie pyłu PM10, zmniejszenie narażenia na
ponadnormatywny hałas oraz zachowanie bioróżnorodności biologicznej.

Analizując cele sformułowane w APOŚ dla Gminy Kolonowskie, oprócz analizy ich wpływu na
środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań określonych
w dokumentach nadrzędnych (krajowym i wojewódzkim) oraz równoległych, określonych na
szczeblu gminy. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy
możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska jest zgodny z następującymi dokumentami
planistycznymi:
 Strategią Rozwoju Gminy Kolonowskie,
 Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Kolonowskie,
 Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Kolonowskie.

Zadania wyznaczone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wskazują szereg działań jakie
mają być podjęte dla rozwoju gospodarczego regionu przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu
środowiska. Ocenia się, że podjęte działania w perspektywie długoterminowej będą miały korzystny
wpływ na środowisko regionu.

Ponadto Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie jest zgodny z Ustawą
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., nr. 0, poz. 627- tekst jednolity z
późn. zm.).
Na terenie Gminy Kolonowskie został wyznaczony obszar Natura 2000 „Dolina Małej Panwi” mający
znaczenie dla Wspólnoty na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 16
listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających
znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (2013/23/UE)
Ponadto powołane zostały:
 Obszar Chronionego Krajobrazu: Lasy Stobrawsko- Turawskie;
 Zespół przyrodniczo- krajobrazowy: Pod Dębami, Nad Bziniczką i Kocia Góra;

 Użytki ekologiczne: Sowin, Grań, Wielka Kobyła, Rysi Kierz (Pysi Kierz), Laski, Przy
Myślińskiej, Mała Kobyla, Kiepka, Kumince, Czarna Dziura, Przy Czarnej Dziurze, Stoczek,
Bagno, Szczyrkowiska;

 Pomniki przyrody ożywionej: 9 obiektów.
Przyjęcie obszarów Natura 2000 do prawa polskiego wiąże się z przyjęciem rozporządzenia Ministra
Środowiska, w którym określa się nazwę, położenie administracyjne, obszar i mapę obszaru, cel i
przedmiot ochrony. W terminie 6 lat od zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako
obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony
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ptaków zostaje opracowany plan zadań ochronnych na okres 10 lat.
Ustanowienie obszaru chronionego krajobrazu następuje na drodze uchwały sejmiku województwa,
która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony oraz
zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród
zakazów. Ustanowienie zespołu przyrodniczo- krajobrazowego, użytku ekologicznego i pomniku
przyrody następuje na drodze uchwały rady gminy, która określa nazwę obiektu lub obszaru,
położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony oraz zakazy dla danego obiektu.
Cele wyznaczone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska uwzględniają cele ochrony i zakazy
wyznaczone dla obszarów lub obiektów objętych ochroną w ramach aktów prawa miejscowego.
Stopień zgodności zapisów APOŚ z zapisami aktów prawa miejscowego ustanawiających formy
ochrony przyrody (w tym z ochroną gatunkową roślin, grzybów i zwierząt) określa się jako całkowity.
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5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU
ŚRODOWISKAORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANUW
PRZYPADKUBRAKU REALIZACJI DOKUMENTU

5.1. CHARAKTERYSTYKAOGÓLNA GMINY KOLONOWSKIE

Gmina Kolonowskie leży w południowo - zachodniej części Polski na terenie województwa
opolskiego i powiatu strzeleckiego. Gmina graniczy z gminą Ozimek od zachodu, z gminą Strzelce
Opolskie i Jemielnica od południa, z gminą Zawadzkie od wschodu, z gminą Dobrodzień od północy.
Powierzchnia Gminy Kolonowskie wynosi 83,57 km2. Według danych pozyskanych z Głównego
Urzędu Statystycznego – liczba mieszkańców w gminie na koniec 2012 r. wynosiła 6 038 osoby, z
czego w mieście zamieszkiwało 3 396 osób, a na terenach wiejskich 2 642 osoby.

Rysunek 1. Położenie Gminy Kolonowskie na tle województwa opolskiego oraz podział
administracyjny obszaru powiatu strzeleckiego

Źródło:www.gminy.pl;.

Zgodnie z podziałem fizyczno- geograficznym Polski J. Kondrackiego gmina Kolonowskie znajduje
się w obrębie makroregionu Nizina Śląska- mezoregionu Równina Opolska.

Warunki klimatyczne
Klimat w Gminie Kolonowskie charakteryzuje się większym nasileniem opadów w porze letniej - ich
maksimum to miesiące czerwiec i lipiec. Lato jest zwykle ciepłe, zima łagodna i krótka. Średnia
roczna temperatura wynosi od -60C do +80C. Duże zachmurzenia występują zimą, natomiast
minimum zachmurzenia przypada na miesiące maj i wrzesień. Duży udział powierzchni leśnych
wpływa na wykształcenie korzystnych warunków mikroklimatycznych.
Przeważają wiatry zachodnie, najczęściej, przeważnie na wiosnę i w lecie, wieją wiatry
północno-zachodnie, najrzadziej wschodnie i północnowschodnie. Silne wiatry należą do rzadkości,
częstym zjawiskiem są cisze. Prędkości wiatrów są raczej niewielkie i w większości nie przekraczają
5 m/s. Średnia prędkość wiatru dla roku wynosi około 3 m/s. Średnie roczne opady roczne to od 700
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do 800 mm.

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia
Gmina Kolonowskie położona jest we wschodniej części Niziny Śląskiej w strefie obniżenia
rozdzielającego Wyżynę Woźnicko-Wieluńską na północy i Wyżynę Śląską na południu. Obniżenie
ma szerokość od kilku do 30 km, na wysokości Gminy ok. 25 km. Część Niziny Śląskiej obejmującej
obszar gminy to Równina Opolska.
Na terenie Gminy Kolonowskie dominuje rzeźba płaska i płaskorówninna,
o nachyleniach terenu nie przekraczających 5 %. Są to tereny na ogół piaszczyste
z wychodniami utworów starszych, miejscami w części południowej i północnej (zalesionej)
urozmaiconej wydmami. Centralna część Gminy, w obrębie, w obrębie których rozwinął się ciąg
starorzeczy – w połączeniu z meandrującą rzeką stanowi on malowniczy element krajobrazu. Część
południowo-zachodnia Gminy zbudowana jest z osadów piaszczysto
- żwirowych z głazami akumulacji polodowcowej i fragmentarycznie osadami gliniastymi moreny
dennej.

Analiza zagospodarowania przestrzennego
Charakterystycznymi elementami struktury przestrzennej Gminy Kolonowskie wg „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: są:
1) obszary urbanizacji - obejmujące:

 obszary „kontynuacji zabudowy” rozumiane jako obszary zabudowy adaptowanej
z możliwością jej uzupełniania;

 obszary „rozwoju zabudowy” – rozumiane jako obszary, na których w studium przewiduje
się lokalizację nowej zabudowy i nowych form zagospodarowania;

2) obszary przestrzeni chronionej – obejmujące tereny otwarte, wyłączone z zabudowy,
użytkowane w formie lasów, gruntów leśnych, gruntów rolnych, terenów chronionych na
podstawie ustawy o ochronie środowiska i ustawy o ochronie przyrody.

Szkielet struktury przestrzennej Gminy Kolonowskie określają:
- występujące obszary zabudowy miejskiej (miasto Kolonowskie) oraz wiejskiej (sołectwa:

Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe i Spórok),
- walory przyrodnicze, w tym: kompleksy leśne obszaru chronionego krajobrazu Lasów

Stobrawsko-Turawskich oraz dolina rzeki Mała Panew,
- wyznaczone dwie strefy rozwoju  przemysłu, posiadające uregulowany status

prawno-własnościowy,
- układ komunikacyjny - w postaci drogi wojewódzkiej (Nr 463), dróg powiatowych i gminnych

– zapewniający połączenie m. in. z ośrodkami przemysłowymi (Ozimek, Zawadzkie),
miastem Opole (świadczącym usługi wyspecjalizowane i wyższego rzędu), a także
Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym),

- położenie w krajowym systemie transportu kolejowego – węzeł komunikacji kolejowej
w Fosowskiem,

- rzeka Mała Panew i jej dopływy,
- przebiegające sieci elektroenergetyczne i gazowe, które ze względu na strefy techniczne

i zagrożenia wyłączają część terenów z zabudowy (tereny wyznaczone w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego)
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Środowisko przyrodnicze
Szata roślinna Gminy Kolonowskie wykazuje bardzo duże zróżnicowanie. W obrębie gminy
występuję obszary cenne przyrodniczo, będące miejscem występowania bogatych siedlisk
roślinnych oraz bytowania wielu rzadkich gatunków zwierząt. Należą do nich miedzy innymi: Dolina
rzeki Mała Panew, Dolina rzeki Brzyniczki, Dolina rzeki Myśliny, Stawy Pluderskie. Największe
zwarte kompleksy leśne położone nad Małą Panwią i jej dopływami, objęte ochroną w ramach
obszar chronionego krajobrazu Lasów Stobrawsko –Turawskich. Szczególnie cenna pod względem
przyrodniczym i krajobrazowym jest rzeka Odra i Mała Panew.

5.2. OCENA STANUŚRODOWISKA

Wody powierzchniowe
Gmina Kolonowskie położona jest w obrębie zlewni II rzędu – rzeki Mała Panew (przepływająca
przez Kolonowskie i sołectwa: Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe) i jej dopływów: Myśliny,
Brzyniczki i Smoliny.

 Rzeka Mała Panew – jeden z większych dopływów rzeki Odry, długość rzeki na obszarze
Gminy Kolonowskie wynosi ok. 18 km. Szerokość doliny rzeki od 300 m do 600 m. Rzeka z
wyjątkiem małego odcinka w zachodniej części Gminy – jest nieuregulowana., tworząc
meandry.

 Rzeka Brzyniczka (Bziniczka) - prawostronny dopływ Małej Panwi, przepływająca powyżej
osiedla Horoszowskie i środkową część miasta Kolonowskie z kierunku wschód – zachód.
Długość rzeki na obszarze Gminy Kolonowskie wynosi ok. 7,2 km.

 Rzeka Myślina - prawostronny dopływ Małej Panwi. Przebiega wzdłuż zachodniej granicy
Gminy przez tereny leśne. Długość odcinka na obszarze Gminy wynosi ok. 4 km.

 Rzeka Cienka /potok Ptaszkówka/ - prawobrzeżny dopływ rzeki Jemielnicy. Przepływa przez
Wieś Spórok na długości ok. 5,5 km. Koryto rzeki jest płytkie i płaskie.

 Rzeka Smolina - prawostronny dopływ Małej Panwi we wschodniej części Gminy. W całości
przepływa przez tereny leśne i zasila „Stawy Pluderskie”.

 Kanały - kanał hutniczy I i II oraz kanał biegnący wzdłuż drogi Kolonowskie – Zawadzkie -
stanowiące sztuczne cieki wodne wybudowane dla zakładów przemysłowych, aktualnie nie
istniejących. Kanały spełniają pożyteczną rolę odwadniającą.

Na obszarze Gminy występują następujące zbiorniki wodne:
 Stawy Pluderskie - 2 stawy hodowlane o powierzchni około 45 ha, położone w lesie, na

granicy z gminą Dobrodzień, należące do Nadleśnictwa Zawadzkie. Stawy położone są
w naturalnym obniżeniu terenu, odwadniane przez rzekę Smolinę.

 Stawy śródleśne tzw. „Szczyrkowiska” - niewielkie oczka wodne położone w lasach w rejonie
wsi Staniszcze Małe.

Wody podziemne
Gmina Kolonowskie położona jest na obszarach głównych struktur wodonośnych- głównych
zbiorników wód podziemnych wymagających objęcia najwyższą ochroną: GZWP 333 (Opole
– Zawadzkie), GZWP 328 (dolina kopalna Malej Panwi), GZWP 327 Lubliniec – Myszków. Cały
obszar gminy położona jest na obszarze zbiornika GZWP 335 (Krapkowice
– Strzelce Opolskie).
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Walory przyrodnicze gminy

Lasy
W Gminie Kolonowskie lasy zajmują powierzchnię 5 937,8 ha, co stanowi ok. 71 % powierzchni
gminy (GUS, 2011r.). Większość lasów stanowi własność publiczną (5 728,3 ha - 96,5 %), pozostałe
lasy pozostają w rękach prywatnych (209,5 ha - 3,5 %).
Lasy publiczne w Gminie należą do Skarbu Państwa i pozostają w zarządzie Lasów Państwowych
(5 700,8 ha). Na terenie Gminy Kolonowskie nadzór nad Lasami Państwowymi sprawuje
Nadleśnictwo Zawadzkie i Nadleśnictwo Strzelce Opolskie.
Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo- leśną1, lasy występujące na terenie gminy należą do Krainy
Śląskiej. Wydzielono w obrębie gminy mezoregion Lasów Lublinieckich należący do Równiny
Opolskiej.
Na terenie kompleksów leśnych Gminy Kolonowskie zaznacza się zdecydowana dominacja
drzewostanu sosnowego. Udział drzew liściastych (szczególnie w południowej części) jest niewielki
tj. brzozy oraz olszy. Ponadto buk, klon i grab stanowią niewielką domieszkę. Pod względem
wiekowym dominuje drzewostan młody, nie przekraczający 40 lat, stosunkowo dużo jest drzew do
80 lat (w szczególności sosny, świerka i grabu).

W części północnej gminy zaznacza się przewaga następujących typów siedliskowych:
 boru mieszanego wilgotnego - występuje na obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, na

glebach bielicowych i glejowo – piaskowych. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna,
gatunkami domieszkowymi są brzoza, dąb, świerk, olsza, w podszyciu występuje kruszyna,
leszczyna, jarzębina.

 boru świeżego - występuje na obszarach o optymalnym uwilgotnieniu, na glebach piaskowych,
o znacznym stopniu zakwaszenia. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna z niewielką
domieszką brzozy; podszyt bardzo ubogi.

 boru mieszanego świeżego - występuje na obszarach o optymalnych stosunkach wodnych, na
glebach bielicowych wytworzonych z piasków i żwirów, drzewostan w przewadze dwupiętrowy
z wyraźną dominacją drzew szpilkowych oraz niewielką domieszką olszy.

 boru wilgotnego - występuje na obszarach o płytkim poziomie wody gruntowej, na glebach
bielicowych i torfowo – mineralnych. W drzewostanie dominuje sosna
z domieszką olszy.

 lasu mieszanego wilgotnego – występuje na obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, na
glebach bielicowych, brunatnych, glejowych oraz czarnych ziemiach, drzewostan dominujący
to sosna z domieszką świerka, grabu, olszy i brzozy. W podszyciu występuje kruszyna,
leszczyna.

 lasu mieszanego świeżego - występuje na obszarach optymalnie uwilgotnionych, na glebach
bielicowych, w drzewostanie dominuje sosna oraz domieszkowo brzoza i dąb.

W południowej części gminy (Nadleśnictwo Strzelce Opolskie) dominują siedliska lasu mieszanego
wilgotnego, mieszanego świeżego, boru mieszanego świeżego, boru mieszanego wilgotnego,
a także boru świeżego.
Największe zwarte kompleksy leśne położone nad Małą Panwią i jej dopływami, objęte ochroną
w ramach obszar chronionego krajobrazu Lasów Stobrawsko –Turawskich.

Dominujące zbiorowiska roślinne
Szata roślinna Gminy Kolonowskie wykazuje bardzo duże zróżnicowanie. W wyniku prowadzonych
badań terenowych stwierdzono tu wiele interesujących gatunków roślin. Najcenniejsze i najbogatsze
pod względem florystycznym są zbiorowiska wodne, torfowiskowe, niskoturzycowe i łąkowe.
Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem wodnym na terenie Gminy Kolonowskie jest kadłubowe
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zbiorowisko z dominacją rzęsy drobnej Lemna minor, które występuje często w różnego rodzaju
płytkich zbiornikach wodnych. Niemniej pospolity jest zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetum
canadensis spotykany na rozproszonych stanowiskach w różnego rodzaju ciekach i zbiornikach
wodnych na obszarze całej gminy. Rzadziej spotykane są: zespół jaskra wodnego Ranunculetum
fluitantis, zespół rogatka sztywnego Ceratophylletum demersi, zespół wywłócznika kłosowego
Myriophylletum spicati, zespół rdestnicy pływającej Potametum natantis oraz jeden najpiękniejszych
zespołów roślin pływających, czyli zespół „lilii wodnych” Nupharo-Nympheetum albae budowany na
tym terenie najczęściej przez pospolitszego grążela żółtego Nuphar lutea (Stawy Pluderskie).
W sąsiedztwie zbiorników wodnych, głównie na Stawach Pluderskich rozwija się zespół uczepów
i rdestów Polygono-Bidentetum. Również na Stawach Pluderskich stwierdzono występowanie
rzadkiego zbiorowiska namułkowego z klasy Isoëto-Nanojuncetea – zespół ponikła jajowatego
Eleocharetum ovatae.
Otoczenie zbiorników wodnych stanowią najczęściej różnego typu zbiorowiska szuwarowe. Wśród
szuwarów właściwych do najczęściej występujących należy szuwar trzciny pospolitej Phragmitetum
australis, szuwar pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae oraz zespół manny mielec Glycerietum
maximae. Rzadziej spotykane są: zespół z dominacją strzałki wodnej Sagitario-Sparganietum
emersi, zespół jeżogłówki gałęzistej Sparganietum erecti, szuwar skrzypowy Equisetetum fluviatile,
zespół tataraku Acoretum calami, szuwar ponikła błotnego Eleocharitetum palustris oraz zespół
rzepichy ziemnowodnej i kropidła wodnego Oenantho-Roripetum stwierdzone m.in. na Stawach
Pluderskich oraz w śródleśnych zbiornikach wodnych na południowy zachód od Staniszcz Małych
(Szczyrkowiska).
Do najpospolitszych zbiorowisk wielkoturzycowych należy zespół kosaćca żółtego Iridetum
pseudacori zajmującego strefy przybrzeżne małych zbiorników, a także rowy i wilgotne obniżenia
terenu na całym terenie gminy, zespół turzycy błotnej Caricetum acutiformis występujący pospolicie
w różnych typach siedlisk wilgotnych i mokrych, a także zespół turzycy dzióbkowatej Caricetum
rostratae, zespół turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis i zespół turzycy sztywnej Caricetum gracilis.
Największe ich powierzchnie stwierdzono na podmokłych łąkach na południe od Staniszcz Małych.
Bardzo pospolitym zbiorowiskiem i zajmującym znaczne powierzchnie wilgotnych terenów
zalewowych jest szuwar mozgowy Phalaridetum arundinaceae. Porasta on aluwia rzeczne i
obniżenia zarówno w kompleksach łąk jak i w strefie brzegowej starorzeczy i stawów.
Istotnym uzupełnieniem szaty roślinnej Gminy Kolonowskie są łąki położone w dolinie Małej Panwi.
Najbogatszymi gatunkowo, a zarazem najszybciej znikającymi z krajobrazu regionu typami łąk są
łąki wilgotne z rzędu Molinietalia. Wyróżniamy tu kilka typów zbiorowisk, wśród których na uwagę
zasługuje występujące w okolicach Staniszcz Wielkich i Staniszcz Małych zbiorowiska ziołoroślowe
z dominacją wiązówki błotnej Filipendulo-Geranietum i Lysimachio vulgaris-Fipenduletum Na
południe i południowy zachód od Staniszcz Małych spotykane jest zbiorowisko łąk wilgotnych
należące do zespołu ostrożenia łąkowego Cirsietum rivularis.
Na terenie Gminy Kolonowskie występują również na niewielkich powierzchniach łąki bardzo rzadkie
w województwie opolskim łąki trzęślicowe. Dobrze wykształcone płaty łąki trzęślicowej Molinietum
caeruleae z udziałem mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus stwierdzono na południe od
Staniszcz Małych, natomiast z udziałem goryczki wąskolistnej Gentiana pneumonanthe na południe
od Staniszcz Małych-Granicy.
Dosyć pospolite w Gminie Kolonowskie są zespoły roślinne użytków rolnych, zarówno upraw
zbożowych jak i okopowych. Na ubogich glebach piaszczystych wykształcił się zespół chłodka
drobnego Arnoserido-Scleranthetum, a na żyźniejszych glebach gliniasto-piaszczystych zespoły:
zespół maka piaskowego Papaveretum argemones oraz zespół wyki czteronasiennej Vicietum
tetraspermae. Najczęściej spotykanym zespołem upraw zbożowych jest zespół maka piaskowego
Papaveretum argemones. Natomiast zespoły wyki czteronasiennej i chłodka drobnego są rzadko
występującymi asocjacjami na obszarze gminy.
Na terenie Gminy Kolonowskie występują również rzadkie zbiorowiska torfowiskowe
i niskoturzycowe należące do klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Najciekawsze z nich
stwierdzono na torfowiskach w zarastających starorzeczach Małej Panwi w Staniszczach Małych
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(użytek ekologiczny Bagno), między Kolonowskiem a Zawadzkiem oraz na południowy zachód od
Staniszcz Małych (użytek ekologiczny Szczyrkowiska). Stwierdzono w nich występowanie zespołu
turzycy nitkowatej Caricetum lasiocarpae oraz zespołu kwaśnych młak turzycowych Carici
canescentis-Agrostietum caninae.
Na skrajach borów sosnowych i ich prześwietleniach w północno-wschodniej i wschodniej części
Gminy wykształciły się na niewielkich powierzchniach fragmentarycznie wykształcone suche
wrzosowiska Calluno-Genistetum z klasy Nardo-Callunetea oraz bardzo rzadkie w województwie
opolskim wrzosowiska mącznicowe Arctostaphylo-Callunetum.
Ponadto stwierdzono występowanie zbiorowisk okrajkowych występujące w strefie kontaktowej
różnych biocenoz leśnych i zadrzewieniowych. W ich skład wchodzą światłolubne gatunki takie jak
rzepik pospolity Agrimonia eupatoria i cieciorka pstra Coronilla varia, które tworzą fragmentarycznie
wykształcony zespół z dominacją rzepika pospolitego Trifolio-Agrimonietum. Zbiorowisko to
spotykane jest rzadko w zachodniej części gminy.
Do zbiorowisk zaroślowych na omawianym terenie należą zarośla tarniny Rhamno-Cornetum
sanguinei występujące dosyć często na skrajach zadrzewień, miedzach i obrzeżach dróg polnych.
Natomiast wzdłuż brzegów Małej Panwi i Bziniczki występują rzadko łozowiska z przewagą wierzby
szarej Salicetum pentandro-cinereae oraz wikliny nadrzeczne Salicetum triandro-viminalis.

Obszary przyrodniczo cenne
Na terenie gminy Kolonowskie ustanowiono następujące formy ochrony przyrody:
 Obszary Natura 2000:

 mający znaczenie dla Wspólnoty „Dolina Małej Panwi” (PLH160008)1;
 Obszar Chronionego Krajobrazu:

o Lasy Stobrawsko- Turawskie;
 Zespół przyrodniczo- krajobrazowy:

o Pod Dębami, Nad Bziniczką i Kocia Góra;
 Użytki ekologiczne:

o Sowin, Grań, Wielka Kobyła, Rysi Kierz (Pysi Kierz), Laski, Przy Myślińskiej, Mała Kobyla,
Kiepka, Kumince, Czarna Dziura, Przy Czarnej Dziurze, Stoczek, Bagno, Szczyrkowiska;

 Pomniki przyrody ożywionej: 9 obiektów.

Aktualny stan zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie oraz lokalizację
obszarów i obiektów objętych ochroną prawną lub proponowanych do objęcia ochroną
w obrębie gminy Kolonowskie przestawiono poglądowo na Załączniku 1.

Obszar Natura 2000

„Dolina Małej Panwi” (PLH160008)

POWIERZCHNIA: 1 106,3 ha

OPIS OBSZARU
Dolina Małej Panwi charakteryzuje się zróżnicowaną morfologią tworzoną przez plejstoceńskie
terasy oraz zdenudowane, peryglacjalne równiny lodowcowe i wodnolodowcowe z licznie
występującymi wydmami. Osady polodowcowe, eoliczne i rzeczne, płytko podścielone są
nieprzepuszczalnymi iłami górnotriasowymi. Proponowana ostoja obejmuje koryto rzeki
o naturalnym silnie meandrującym przebiegu, dno doliny i przyległe tereny wysoczyzny.Mała Panew
jest jedną z najbardziej naturalnych rzek nizinnych regionu, jedyną tego rodzaju proponowaną jako
ostoja sieci Natura 2000 w granicach woj. opolskiego. W dnie licznie występują starorzecza. Ostoja
obejmuje także przyległe do doliny kompleksy pól wydmowych z wydmami dochodzącymi do 10 m,
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w zagłębieniach międzywydmowych oraz w samej dolinie rzecznej zlokalizowane są niewielkie
torfowiska.

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE
W granicach proponowanej ostoi dominują lasy, wśród których największą wartość przyrodniczą
mają starodrzewia borów na wydmach i morenach. W obniżeniach terenu zlokalizowane są bory
bagienne Vaccinio uliginosi-Pinetum i bagniska z roślinnością szuwarową. Obecne są torfowiska
wysokie(żywe), przejściowe i niskie, w tym niezwykle cenne doskonale zachowane niskie torfowisko
węglanowe. Torfowiska przedstawiają bardzo wysoką wartość przyrodniczą. Na niewielkich
fragmentach skarp i piaszczysk rozwinęły się zbiorowiska muraw i wrzosowisk. Rzeka ma naturalny
przebieg z licznymi starorzeczami, meandrami, wyspami. W Małej Panwi i jej dopływach występują
zbiorowiska Ranunculetum fluitantis. Dolina przedstawia unikalne zróżnicowanie siedliskowe
nieobecne w innych częściach województwa. W obrębie całej doliny występują 32 zespoły
zagrożone w skali regionalnej.

ZAGROŻENIA
Główne zagrożenia związane są z działalnością gospodarczą i przemysłową w okolicach
Zawadzkiego, Kolonowskiego i Ozimka. W ostatnich latach bezpośrednim zagrożeniem stała się
zamiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane, często w bezpośrednim
sąsiedztwie koryta rzeki. Kolejnym zagrożeniem jest zmiana stosunków wodnych (melioracje) na
terenach rolnych i leśnych co może prowadzić do degeneracji rzadkich zespołów roślinnych
i zanikania cennych gatunków roślin i zwierząt.

Obszar Natura 2000 „Dolina Małej Panwi” posiada opracowany plan zadań ochronnych (PZO),
przejęty zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Dolina Małej Panwi” (PLH160008) (Dz. U. Woj. Op. z
dnia 15 lutego 2013r. poz. 500).

Obszary Chronionego Krajobrazu
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu na

terenie Gminy Kolonowskie zlokalizowany jest następujący obszar chronionego- krajobrazu:

„Lasy Stobrawsko – Turawskie”- został zaktualizowany Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego
Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2006 r., Nr 33, poz. 1133).
Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Nr 0151/P/34/08 Wojewody Opolskiego z dnia 16 maja 2008r.
(Dz.U. 2008, Nr. 36, poz. 1283). Plan ochrony dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
ustanowiono rozporządzeniem Nr 0151/P/8/07 Wojewody Opolskiego z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.
Urz. Woj. Op. Nr 4, poz. 76). Na obszarze Gminy Kolonowskie OCHK zajmuje powierzchnię 5 926,0
ha, co stanowi 70,9 % powierzchni Gminy
W granicach Lasów Stobrawsko-Turawskich znalazło się kilka zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych oraz kilkadziesiąt użytków ekologicznych i pomników przyrody.
Niezliczona ilość cieków, stawy hodowlane, źródła, polodowcowe moreny i wydmy stanowią o
wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych tego terenu. Na obszarze Lasów
Stobrawsko-Turawskich stwierdzono występowanie wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Zespół przyrodniczo- krajobrazowy
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu na
terenie Gminy Kolonowskie zlokalizowane są następujące zespoły przyrodniczo- krajobrazowe:

Tabela 1. Zespoły przyrodniczo- krajobrazowe na terenie Gminy Kolonowskie
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L.p.
Nr.

rejestru
Nazwa

rezerwatu
Powierzchnia

[ha]
Cel ochrony

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/8/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003r. Nr 109 poz. 2303)

1. 736 Kocia Góra 370,36

Ochronie podlegają bory sosnowe porastające
wzniesienia morenowe oraz kompleks stawów
hodowlanych z interesującą florą i fauną. Zespół
wyróżnia się urozmaiconą rzeźbą morenowych
wzniesień (najwyższe Kocia Góra – 224,8 m

n.p.m ) opadających miejscami stromym zboczem
do naturalnych obniżeń cieku wodnego Smolina i
stawów rybnych. Pomimo intensywnej eksploatacji
teren charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością.

2. 738
Nad

Bziniczką
155,43

kompleks leśny położony wzdłuż
środkowego odcinka rzeki Bziniczki

3. 740 Pod Dębami 456,69

Jest to malowniczy odcinek rzeki z meandrami,
zatokami ze stromymi brzegami i licznymi

starorzeczami. Liczne pomnikowe okazy dębów
szypułkowych Quercus robur oraz bogactwo flory
i fauny są dodatkowymi atrakcjami tego terenu.

Występująca bioróżnorodność wskazuje na dobry
stan zachowania.

L.p.
Nr.

rejestru
Nazwa użytku
ekologicznego

Powierzchnia
[ha]

Cel ochrony

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/8/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie
uznania za (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003r. Nr 109 poz. 2304)

1. 660 Sowin 2,12 Łąka śródleśna
2. 661 Grań 4,79 Łąka śródleśna
3. 662 Wielka Kobyła 20,95 Łąka śródleśna
4. 663 Rysi Kierz (Pysi Kierz) 4,61 Łąka śródleśna
5. 664 Laski 6,95 Zespół łąk śródleśnych
6. 665 Przy Myślińskiej 4,33 Łąka śródleśna
7. 666 Mała Kobyla 6,6 Łąka śródleśna
8. 667 Kiepka 1,11 Łąka śródleśna
9. 668 Kumince 10,31 Łąka śródleśna
10. 669 Czarna Dziura 2,79 Łąka śródleśna
11. 670 Przy Czarnej Dziurze 1,02 Łąka śródleśna

Uchwała Nr XLI/228/98 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18.06.1998r.- nie publikowana
w Dzienniku Urzędowym

12. 734 Stoczek 0,785 Źródełko wodne
Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXIX/157/05 z dnia 14 lipca 2005 r.. w sprawie

Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, RDOŚ Opole, 2013 r.

Na terenie Gminy Kolonowskie zespoły przyrodniczo- krajobrazowe zajmują powierzchnię 854,7 ha.

Użytki ekologiczne
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu na
terenie Gminy Kolonowskie zlokalizowane są następujące użytki ekologiczne:

Tabela 2. Użytki ekologiczne na terenie Gminy Kolonowskie
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uznania za użytek ekologiczny terenów rolnych obejmuj¹cych starorzecze Małej Panwi pod
nazwą "Bagno” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2005r. Nr 52, poz.1543)

13. 794 Bagno ok. 5,0
starorzecze rzeki Mała

Panew
Uchwała Nr XXIX/156/05 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie

uznania za użytek ekologiczny zbiorniki wodne tzw. "Szczyrkowiska
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2005r. Nr 52, poz.1542)

14. 795 Szczyrkowiska ok.1,16
śródleśne zbiorniki

wodne

L.p. Nr rej. Obręb Nazwa pomnika przyrody

Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231)

1. 119 Kolonowskie Aleja Dębów szypułkowych (Quercus robur)- 96 szt.

2. 121 Kolonowskie Dąb szypułkowy (Quercus robur)- 6 szt.

3. 127 Kolonowskie Dąb szypułkowy (Quercus robur)- 8 szt.

4. 406 Kolonowskie Dąb szypułkowy (Quercus robur)

5. 473 Kolonowskie Aleja Dębów szypułkowych (Quercus robur) - 12 szt.

6. 474 Kolonowskie Dąb szypułkowy (Quercus robur) - 4 szt.

7. 475 Kolonowskie Dąb szypułkowy (Quercus robur)

8. 476 Kolonowskie Dąb szypułkowy (Quercus robur)

9. 481 Staniszcze Wielkie Buk pospolity (Fagus sylvatica)

Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, RDOŚ Opole, 2013 r.

Na terenie Gminy Kolonowskie użytki ekologiczne zajmują powierzchni ok. 72,5 ha.

Pomniki przyrody
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu na
terenie Gminy Kolonowskie zlokalizowane są następujące pomniki przyrody:

Tabela 3. Pomniki przyrody na terenie Gminy Kolonowskie.

Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, RDOŚ Opole, 2013 r.

Proponowane formy ochrony przyrody na terenie Gminy Kolonowskie
W „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą
do roku 2019 zostały zaproponowane obszarowe formy ochrony przyrody również na terenie Gminy
Kolonowskie.

 Park Krajobrazowy „Dolina Małej Panwi”,
 Rezerwat przyrody „Brzyniczka”,
 Rezerwat przyrody „Mała Panew”.

W dokumencie „Projekt docelowej Gminnej Sieci Obszarów Chronionych wraz z aktualizacją
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej Gminy Kolonowskie” wskazano cenne obszary i obiekty
proponowane do objęcia ochroną prawną. Poniżej przedstawiono proponowane formy ochrony
przyrody wraz z charakterystyką.

Park Krajobrazowy „Dolina Małej Panwi”
Szata roślinna projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Małej Panwi, na obszarze
projektowanego parku stwierdzono występowanie wielu gatunków rzadkich i ginących roślin, których
większość została umieszczona w „Czerwonej księdze roślin naczyniowych województwa
opolskiego” (Nowak, Spałek red. 2001). Najciekawsze to: rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia,
kruszczyk błotny Epipactis palustris i mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus. Występują tu
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rzadkie gatunki zwierząt, głównie ptaków: tygrzyk paskowany Argyope bruennichii, rzekotka drzewna
Hyla arborea, żaba moczarowa Rana arvalis, derkacz Crex crex, dudek Upupa epops, dzięcioł
zielonosiwy Picus canus, krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra, muchołówka białoszyja Ficedula
albicollis, pliszka górska Motacilla cinerea, samotnik Tringa ochropus, zimorodek Alcedo atthis,
żuraw Grus grus, wydra Lutra lutra oraz bardzo rzadki gatunek chrząszcza pachnica dębowa
Osmoderma eremita.
Dominującym typem zbiorowisk na badanym obszarze są zbiorowiska leśne, głównie bory sosnowe.
W wielu miejscach, zwłaszcza w oddziałach leśnych ze starszym drzewostanem położonym na
wydmach, występuje dobrze wykształcony suboceaniczny bór świeży Leucobryo-Pinetum z licznymi
gatunkami borowymi w runie i nieco rzadziej śródlądowy bór wilgotny Molinio-Pinetum oraz bór
sosnowy bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum. Jego fitocenozy wykształcają się najczęściej na
niewielkich powierzchniowo płatach w lokalnych bezodpływowych obniżeniach w kompleksach boru
świeżego, gdzie kontaktują się często z torfowiskami wysokimi. W niewielu miejscach, głównie w
strefach przyujściowych dopływów Małej Panwi oraz lokalnych obniżeniach terenu, spotkać można
lasy liściaste. Do najczęściej spotykanych należą: łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum i grąd
subkontynentalny Tilio cordatae-Carpinetum betuli. Oprócz zbiorowisk leśnych, dużą wartość
przyrodniczą mają tu zbiorowiska wodne, błotne i torfowiskowe, gdyż występują w nich liczne
gatunki chronione i rzadkie, często zanikające w skali kraju.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Myśliny”
Obszar projektowanego zespołu obejmuje głęboko wciętą w podłoże dolinkę Myśliny na leśnym,
a częściowo łąkowym odcinku od miejscowości Myślina do ujścia w Małej Panwi. W dnie wąskiej do
250 m i głębokiej na 4-10 m doliny płynie strumień o charakterze podgórskim. W dnie występują
zróżnicowane gatunkowo drzewostany liściaste, na wyżej wyniesionych obszarach przydolinnych
bory.
Na obszarze tym występuje wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin. Do najciekawszych
zaliczyć należy rosiczkę okrągłolistną Drosera rotundifolia, bagno zwyczajne Ledum palustre,
modrzewnicę zwyczajną Andromeda polifolia, żurawinę błotną Oxycoccus palustris. Występują tu
dobrze wykształcone bory sosnowe, podmokłe łąki, w których często wykształca się zespół kosaćca
żółtego Iridetum pseudacori oraz torfowiska. Spośród gatunków zwierząt tu występujących, do
najciekawszych należy zimorodek Alcedo atthis, gniewosz plamisty Coronella austriaca, śliz
Barbatula barbatula oraz małż gałeczka rzeczna Sphaerium rivicola.

Użytek ekologiczny „Mieczyk”
Projektowany użytek ekologiczny Mieczyk obejmuje kompleks podmokłych łąk na południe od
Staniszcz Małych w sąsiedztwie tzw. Łazisz. No obszarze tym znajduje się najliczniejsze
w województwie opolskim stanowisko mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus. Występuje
tu również stanowisko kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis. Interesujące są również
występujące tu zbiorowiska wilgotnych łąk. Na obszarze tym stwierdzono występowanie dobrze
wykształconych płatów łąki trzęślicowej Molinietum caeruleae i łąki ostrożeniowej Cirsietum rivularis.
Spośród licznie występujących tu gatunków zwierząt, do najciekawszych zaliczyć należy motyla
strzępotka hero Coenonympha hero oraz derkacza Crex crex.

W poprzednim Programie Ochrony Środowiska Gminy Kolonowskie postuluje się powołanie
rezerwatu przyrody ,,Doliny rzeki Brzyniczki’’ w jej dolnym, leśnym odcinku. Badania terenowe
wykazały, że walory przyrodniczego tego terenu nie pozwalają na utworzenie na tym obszarze
rezerwatu.
W Programie Ochrony Środowiska Gminy Kolonowskie postuluje się powołanie pomników przyrody
w postaci drzew:
 Dąb szypułkowyQuercus robur - 2 drzewa pomnikowe,
 Klon jawor Acer pseudoplatanus,
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 Lipa drobnolistna Tilia cordata (leśnictwo Piotrowina, okolice Zawadzkiego - Malapartus),
 Olsza czarna Alnus glutinosa,
 Lipa drobnolistna Tilia cordata,
 Dąb szypułkowyQuercus robur,
 Olsza czarna Alnus glutinosa (leśnictwo Piotrowina, okolice Zawadzkiego - Malapartus),
 Topola czarna Populus nigra - 2 drzewa pomnikowe (leśnictwo Haraszowskie, okolice

Kolonowskie),
 Olsza czarna Alnus glutinosa (leśnictwo Kolejka, okolice Kolonowskie),
 Olsza czarna Alnus glutinosa - 2 drzewa pomnikowe (leśnictwo Kolonowskie),
 Buk pospolity Fagus silvatic (leśnictwo Kolonowskie),
 Olsza szara Alnus incana (leśnictwo Kolonowskie).

Badania terenowe nie potwierdziły zasadności ich ochrony, gdyż większość z nich to olsze czarne
i topole czarne, które są drzewami krótkowiecznymi i cechują się złym stanem zdrowotnym. Część z
nich nawet usycha. Pozostałe drzewa mogą zostać w przyszłości objęte ochroną. Charakteryzują
się jednak niezbyt wielkimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi.
Proponuje się jednakże objąć ochroną w formie pomnika przyrody następujące drzewa położone
w sąsiedztwie stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie o znacznych walorach przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych. Stanowią one atrakcję przyrodniczą tych okolic:

 Dąb szypułkowy Quercus robur rosnący na południe od Staniszcz Małych-Granicy, na skraju
lasu. Obwód w pierśnicy: 364 cm; wysokość: 17 m; wiek: około 250 lat.

 Dąb szypułkowy Quercus robur rosnący na południe od Staniszcz Małych-Granicy, na skraju
lasu. Obwód w pierśnicy: 415 cm; wysokość: 18 m; wiek: około 250 lat,

 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris rosnąca na południe od Staniszcz Małych-Granicy, na
skraju lasu. Obwód w pierśnicy: 277 cm; wysokość: 20 m; wiek: około 200 lat.

Dla ochrony typowych i ważnych lokalnych osobliwości geologicznych i geomorfologicznych
proponuje się utworzyć następujące geostanowiska i poddać je ochronie w postaci stanowisk
dokumentacyjnych przyrody nieożywionej:

 Wydma przy Strzeleckich Łąkach,
 Wydma Numerowsko- Łaziszowska,
 Mokradła Łaziszowskie,
 Kocia Góra,
 Wydma koło Kolejki,
 Starorzeczy Brzyniczki,
 Zakola Brzyniczki,
 Meandry Brzyniczki,
 Paleomeander w Staniszczach Małych,
 Paleomeander Kocia Górka,
 Paleomeander Zielone Miasteczko,
 Paleomeander i starorzecze w Kolonowskiem,
 Starorzecze koło linii kolejowej,

 Stare ujście Brzyniczki,

 Skarpa Małej Panwi.

Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-POLSKA
Sieć Econet- Polska obejmuje obszary o zachowanych walorach przyrodniczych, posiadające
zdolność utrzymania równowagi ekologicznej oraz tereny pomocne w zachowaniu tych cech na
obszarach sąsiednich. Siec Econet składa się z trzech podstawowych struktur: obszarów
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węzłowych, korytarzy ekologicznych i obszarów wymagających unaturalnienia. Na terenie Gminy
Kolonowskie znajduje się obszar węzłowy o znaczeniu krajowym - 10K Bory Stobrawskie.

Flora i Fauna
Gmina Kolonowskie posiada obszary cenne przyrodniczo, będące miejscem występowania
bogatych siedlisk roślinnych oraz bytowania wielu rzadkich gatunków zwierząt. Należą do nich
miedzy innymi:

 Dolina rzeki Mała Panew,
 Dolina rzeki Brzyniczki,
 Dolina rzeki Myśliny,
 Stawy Pluderskie.

Gleby
Na obszarze Gminy wyróżniono cztery podstawowe rodzaje gleb: gleby piaskowe, gleby gliniaste,
gleby organiczne, gleby pylaste (występują w ilościach śladowych – jedynie 8 ha). Pod względem
typologicznym na terenie Gminy Kolonowskie gleby reprezentowane są przez mady, czarnoziemy,
gleby brunatne, bielicowe i organiczne. Duży udział frakcji piasku i żwirów polodowcowych
(czwartorzędowych) powoduje, iż gleby są wrażliwe na wpływ czynników zewnętrznych (np. woda,
wiatr, zanieczyszczenia), które mogą wywierać negatywny wpływ na stan tych gleb. Na północny
wschód od Małej Panwi występują piaski i żwiry moren czołowych.

Zasoby kopalin
Na terenie gminy Kolonowskie występują pozostałości prowadzonej w okresie przedwojennym
i powojennym eksploatacji surowców na skalę lokalną – we wsiach Staniszcze Małe, Staniszcze
Wielkie oraz Fosowskie - Kolonowskie. Pozyskiwano tu piaski, pospółki i glinę. Bazy surowcowej nie
wyczerpano. W zachodniej części Gminy występuje niewielkie złoże iłów kajprowych „Krasiejów”. W
północno-zachodniej części Fosowskiego (części Kolonowskiego) odwiercono otwór Złoże
Krasiejów.

5.3. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU
REALIZACJI DOKUMENTU

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

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska:
1. pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym

wytwarzaniem ścieków,
2. postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,
3. utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,
4. degradacja walorów krajobrazu.

W przypadku, gdy APOŚ nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać,
a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna.
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6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA

OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM

ODDZIAŁYWANIEM
Znaczące oddziaływania związane z realizacją zapisów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
mogą wystąpić w przypadku przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z
2010, nr 213, poz.1397 z późn. zm.). Potencjalne oddziaływania mogą mieć charakter liniowy,
punktowy lub rozproszony i mogą wystąpić na obszarach, gdzie prowadzona będzie realizacja
zadań inwestycyjnych. Należy jednak podkreślić, że zasięg oddziaływań jest trudny do określenia i
wymaga indywidualnego podejścia dla każdej inwestycji.
W związku z brakiem szczegółowych analiz środowiskowych dla terenów, na których przewiduje się
wystąpienie oddziaływań stan środowiska określa się dla obszaru gminy.

6.1. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

6.1.1. Wody powierzchniowe
Ocenę stanu wszystkich (monitorowanych i niemonitorowanych) jednolitych części wód
powierzchniowych we wszystkich województwach i dorzeczach Polski obecnie przeprowadza się
zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257 poz. 1545).
Ocena wód powierzchniowych poprzez określenie ich stanu ekologicznego jest nowym podejściem
zgodnym z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramową Dyrektywą Wodną. Stan
ekologiczny wód określany jest na podstawie elementów biologicznych (fitoplankton, fitobentos,
makrolity, makrobezkręgowce bentosowe i ryby) oraz parametrów wspomagających (elementy
fizykochemiczne).
Ocenę jakości wód powierzchniowych w jednolitych częściach wód na terenie województwa
opolskiego, w tym także na terenie Gminy Kolonowskie przeprowadza Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Opolu. W 2011 roku przeprowadzone zostały badania jakości w jednym
punkcie pomiarowo – kontrolnym w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego na terenie
Gminy Kolonowskie – Brzyniczka. Ponadto Rzeka Mała Panew przepływająca przez Kolonowskie
nie była bezpośrednio badana na terenie Gminy Kolonowskie, punkty pomiarowe zostały
zlokalizowane powyżej (Mała Panew – Zawadzkie) i poniżej (Mała Panew – Jedlice) Kolonowskiego.
We wszystkich punkach pomiarowych stan wód został określony jako zły. O takim wyniku oceny
zadecydowała zawartość w badanych wodach związków z grupy substancji priorytetowych.
Potencjał ekologiczny, określony na podstawie wyników klasyfikacji elementów biologicznych i
wspierających tę ocenę elementów fizykochemicznych i hydromorfologicznych w dwóch punktach: w
ppk Bziniczka – Kolonowskie i Mała Panew -- Zawadzkie – był umiarkowany, a w jednym
zlokalizowanym na Małej Panwi (w Jedlicach) – dobry. Wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne występowały w analizowanych wodach w stężeniach dyskwalifikujących je w Małej
Panwi w Jedlicach.

Ocena przydatności do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych określana jest zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. z
2002, nr. 176, poz.1455).
Zgodnie z wytycznymi GIOŚ, do badań w 2011 r. pod kątem przydatności wód do bytowania ryb
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w warunkach naturalnych wytypowane zostały jednolite części wód powierzchniowych obszarów
Natura 2000, w których występują chronione gatunki ryb. W 2011 roku WIOŚ w Opolu przeprowadził
badania w ppk Mała Panew- Zawadzkie (obszar PLH160008 Dolina Małej Panwi, w którym
występuje minóg potokowy, różanka i piskorz). Wykonana ocena jakości wskazuje na niespełnienie
norm w zakresie fosforu ogólnego, amoniaku niejonowego, BZT5 i azotu amonowego.

Ocena eutrofizacji jednolitych części wód powierzchniowych
Ocenę eutrofizacji prowadzi 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) oraz „Wytycznymi do oceny eutrofizacji wód za lata 2007-2009” Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska.
Na terenie gminy Kolonowskie oceny eutrofizacji dokonywano w punkcie pomiarowo – kontrolnym
Bziniczka- Kolonowskie i Mała Panew- Jedlice. Wyniki oznaczeń podstawowych wskaźników
eutrofizacji wskazały na eutroficzny charakter wód (Bziniczka- Kolonowskie). W ppk Mała Panew-
Jedlice nie odnotowany eutroficznego charakteru wód powierzchniowych.

6.1.2. Wody podziemne
Ocena stanu wód podziemnych prowadzona jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143,
poz. 896). Ocenę stanu dokonuje się dla każdego okresu, do którego stosuje się plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Zarówno badania jak i oceny stanu wód
podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych wykonuje państwowa służba
hydrogeologiczna (art. 155a ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 145).
Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Opolu w sieci regionalnej oraz w ramach monitoringu krajowego - Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska na podstawie badań prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy
Instytut Badawczy.

Na terenie Gminy Kolonowskie WIOŚ w Opolu nie prowadził w ostatnich latach monitoringu wód
podziemnych. Najbliższe punkty monitoringu w 2012 roku znajdowały się w m. Mnichus (gm.
Ozimek) i w m. Dobrodzień.
 wody podziemne w badanym punkcie pomiarowym w m. Mnichus uzyskały wynikową IV klasę

jakości (wody słabej jakości). Wskaźnikiem w granicach IV klasy jakości określono pH.
 wody podziemne w badanym punkcie pomiarowym w m. Dobrodzień uzyskały wynikową III

klasę jakości (wody zadowalającej jakości). Wskaźnikiem w granicach III klasy jakości
określono NO3.

Jakość wód podziemnych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich rokrocznie prowadzi monitoring
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Strzeleckiego w oparciu
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. 2007, nr 61, poz. 417 z późn.
zm.). Jakość wód podziemnych przeznaczonych do spożycia badanych w 2012 r. oceniono jako
dobrą.

6.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 z późn. zm.) ocena jakości powietrza dokonywana jest
w strefach. Wg nowego podziału kraju, zgodnie z Ustawą z dnia 16 marca 2012 roku o zmianie
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw, na terenie województwa opolskiego w
zostały wydzielone 2 strefy:
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Strefa

Ochrona zdrowia Ochrona roślin

SO2 NO2 C6H6 CO
O3

(1)

O3

(2)
PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM 2,5 SO2 NOx

O3

(1)

O3

(2)

Strefa
opolska

A A C A A D2 C A A A A C C A A C D2

− miasto Opole,
− strefa opolska (w skład której wchodzi Gmina Kolonowskie).

Oceny i obserwacji zmian dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ww. ustawy
stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne powiększone o
margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy
celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031) oraz Ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw.
Klasyfikację stref za rok 2012 wykonano w oparciu o następujące założenia:

- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; 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, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu
PM2,5);

- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz
dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony
powietrza POP;

- klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;

- klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć
do osiągnięcia poziomi celu długoterminowego do roku 2020.

Na podstawie „Oceny jakości powietrza za 2012 rok” w województwie opolskim i klasyfikacji stref
województwa opolskiego w 2012 r.” obszar Gminy Kolonowskie w ramach „strefy opolskiej” został
zakwalifikowany: wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, CO,
O3

(1), Pb, As, Cd, Ni, do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji C6H6,
PM10, B(a)P, PM2,5 oraz do klasy D2 ze względu na poziom O3

(2), wg kryterium ochrony roślin do
klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, do klasy C ze względu poziom O3

(1) oraz klasę D2 ze
względu na poziomO3

(2).

Tabela 4.Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2012

Źródło: Ocena jakości powietrza za 2012 rok, WIOŚ Opole

1)wg poziomu docelowego
2)wg poziomu celu długoterminowego

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150- tekst jednolity
z późn. zm.) dla stref, dla których poziom substancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny
(klasa C) Marszałek Województwa Opolskiego ma obowiązek przygotować projekt programu
ochrony powietrza.
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.
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Na terenie Gminy Kolonowskie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu nie prowadził
bezpośredniego monitoringu jakości powietrza, najbliższe pomiary dokonywane były poprzez stacje
pomiarowe zlokalizowane na terenie powiatu strzeleckiego i strefy opolskiej, rejestrujące stężenia
w wyznaczonych punktach, tj.

- Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 – w zakresie SO2, NO2, – pomiar pasywny,
- Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego 12 – w zakresie SO2, NO2, – pomiar pasywny.

Stwierdzone stężenia substancji zanieczyszczających były niższe od dopuszczalnych. Pozostałe
zanieczyszczenia w 2011 i 2012 roku nie były mierzone na terenie powiatu strzeleckiego, pomiary
wykonywane były na innych stacjach pomiarowych w ramach „strefy opolskiej”.

6.3. HAŁAS

Hałas przemysłowy
Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do zadań
WIOŚ. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte w raportach
WIOŚ. Na terenie Gminy Kolonowskie nie były prowadzone pomiary emisji hałasu przemysłowego.
Pomiary hałasu wykonywane są na obszarze województwa opolskiego przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub zgodnie z przyjętym
planem kontroli zakładów. Na terenie Gminy Kolonowskie nie ma zakładów, które posiadają decyzje
ustalające dopuszczalną emisje hałasu.

Hałas komunikacyjny
Hałas drogowy
Przez teren gminy przebiegają będące źródłami hałasu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie oraz
szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Gminę Kolonowskie z innymi ośrodkami. Oceniono,
że 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.
Uzyskane wyniki odniesiono do aktualnie nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.
Nr 120, poz. 826).

Hałas kolejowy
Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii
kolejowych. Na terenie gminy Kolonowskie nie przeprowadzano badań hałasu kolejowego.

6.4. PROMIENIOWANIENIEJONIZUJĄCE

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami
elektromagnetycznymi jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity z późn. zm. – dział VI Ochrona przed polami
elektromagnetycznymi – art. 121 i 122). Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
w środowisku określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003
roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu został ustawowo zobowiązany do wykonywania
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Ochrona ścisła Ochrona częściowa
Bagno zwyczajne Ledum palustre
Centuria pospolita Centaurium erythraea
Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe
Kruszczyk błotny Epipactis palustris
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis

Barwinek pospolity Vinca minor
Bluszcz pospolity Hedera helix
Bobrek trójlistkowyMenyanthes trifoliata
Grążel żółty Nuphar lutea
Grzybienie białe Nymphaea alba
Kalina koralowa Viburnum opulus

w ramach PMŚ zadań związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku.
W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie przeprowadził pomiarów
natężenia promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności na terenie
gminy Kolonowskie. Przeprowadzone na terenie powiatu strzeleckiego badania wykazały, że
w żadnym z badanych punktów pomiarowych objętych monitoringiem poziomu pól
elektromagnetycznych nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej, określonej
w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
i wynoszącej 7 V/m.

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM określonych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

6.5. ZASOBY PRZYRODNICZE

Na terenie Gminy Kolonowskie występują następujące rodzaje form ochrony przyrody, określone
w Art. 6.1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., nr. 0, poz. 627-
tekst jednolity z późn. zm.):
 Obszary Natura 2000:

 mający znaczenie dla Wspólnoty „Dolina Małej Panwi” (PLH160008);
 Obszar Chronionego Krajobrazu:

o Lasy Stobrawsko- Turawskie;
 Zespół przyrodniczo- krajobrazowy:

o Pod Dębami, Nad Bziniczką i Kocia Góra;
 Użytki ekologiczne:

o Sowin, Grań, Wielka Kobyła, Rysi Kierz (Pysi Kierz), Laski, Przy Myślińskiej, Mała Kobyla,

Kiepka, Kumince, Czarna Dziura, Przy Czarnej Dziurze, Stoczek, Bagno, Szczyrkowiska;
 Pomniki przyrody ożywionej: 9 obiektów.

W Gminie Kolonowskie występują cenne gatunki roślin, grzybów i zwierząt, chronione na mocy
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochronie gatunkowej roślin
(Dz. U. 2012, poz. 81), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2011, nr 237, poz. 1419) oraz rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych
ochroną (Dz.U. 2004, nr 168, poz. 1765). Występują one głównie na terenach objętych rozmaitymi
formami przestrzennymi prawnej ochrony przyrody oraz na obszarach proponowanych do ochrony.
Spośród gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz gatunków cennych,
rzadkich i ginących w skali kraju i województwa występujących na terenie Gminy Kolonowskie
przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 5. Gatunki roślin objęte ochroną występujące na terenie Gminy Kolonowskie
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Lilia złotogłów Lilium martagon
Listera jajowata Listera ovata
Mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi
Mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus
Nasięźrzał pospolityOphioglossum vulgatum
Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare
Pływacz drobny Utricularia minor
Pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris
Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis
Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia
Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum
Widłak goździsty Lycopodium clavatum
Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum
Włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans
Włosienicznik tarczowaty Batrachium peltatum

Konwalia majowa Convallaria majalis
Kopytnik pospolity Asarum europaeum
Kruszyna zwyczajna Frangula alnus
Porzeczka czarna Ribes nigrum
Przytulia wonna Galium odoratum

Gatunki rzadkie w skali województwa i regionu
Borówka bagienna Vaccinium uliginosum
Czermień błotna Calla palustris
Czerniec gronkowy Actea spicata
Janowiec ciernistyGenista germanica
Janowiec włosistyGenista pilosa
Jeżogłówka najmniejsza Sparganium minimum
Kokorycz pełna Corydalis solida
Lepiężnik biały Petasites albus
Lulek czarny Hyoscyamus niger
Łuskiewnik różowy Lathrea squamaria
Modrzewnica pospolita Andromeda polifolia
Okrężnica bagienna Hottonia palustris

Pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum
Ponikło jajowate Eleocharis ovata
Rzęśl hakowata Callitriche hamulata
Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre
Starzec błotny Senecio congestus
Świbka błotna Triglochin palustre
Tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora
Turzyca ciborowata Carex cyperoides
Turzyca nibyciborowataCarex pseudocyperus
Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa
Żurawina błotna Oxycoccus palustris

Ochrona ścisła
Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea
Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea
Soplówka gałęzista Hericium clathroides
Szmaciak gałęzisty Sparassis crispa

Tabela 6. Gatunki grzybów objęte ochroną ścisłą występujące na terenie gminy Kolonowskie

Obszar Gminy Kolonowskie charakteryzuje się wysokimi walorami faunistycznymi. Świat zwierząt
Gminy jest równie bogaty jak szata roślinna. Obok zwierząt pospolitych występuje tu wiele gatunków
chronionych oraz rzadkich w skali kraju.
Na terenie gminy Kolonowskie występują liczne gatunki płazów. Płazy odbywają gody w stawach
i drobnych zbiornikach wodnych znajdujących się na obszarze gminy. W śródleśnych stawach koło
Staniszcz Małych występuje traszka górska Triturus alpestris, która zasługuje na szczególną uwagę
jako gatunek typowo górski.
Spośród gromady gadów na terenie Gminy występują trzy gatunki jaszczurek. Spotkać tu można
również węże, w tym rzadkiego w Polsce gniewosza plamistego Coronella austriaca. Gatunek ten
został stwierdzony w dolinie Małej Panwi na terenie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego ,,Pod
Dębami’’.
Obszar Gminy jest interesujący dla ptaków lęgowych. Szczególnie chętnie gnieżdżą się w lasach
koło Stawów Pluderskich na terenie zespołu przyrodniczo- krajobrazowego ,,Kocia Góra’’, dolina
Małej Panwi między Kolonowskiem i Zawadzkiem, czy wilgotne łąki w okolicach Staniszcz Małych.
Największą osobliwością, jeżeli chodzi o gromadę ssaków jest występowanie w Małej Panwi koło
Staniszcz Małych bobra Castor fiber. W okolicach Fosowskiego stwierdzono również zimowanie
gatunków nietoperzy.
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Ssaki
borowiec wielki Nyctalus noctula
wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris
bóbr europejski Castor fiber*

jeż europejski Erinaceus europeus
nocek duży Myotis myotis
wydra Lutra lutra

Ptaki
Bocian biały Ciconia ciconia
Bogatka Parus major
Cierniówka Sylvia communis
Czajka Vanellus vanellus
Czarnogłówka Parus montanus
Czubatka Parus cristatus
Derkacz Crex crex
Dudek Upupa epops
Dymówka Hirundo rustica
Dzięcioł czarny Dryocopus martius
Dzięcioł duży Dendrocopos major
Dzięcioł średni Dendrocopos medius
Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
Dzięciołek Dendrocopos minor
Dzwoniec Carduelis chloris
Gajówka Sylvia borin
Gąsiorek Lanius collurio
Gil Pyrrhula pyrrhula
Grubodziób Coccothraustes coccothraustes
Jarzębatka Sylvia nisoria
Jastrząb Accipiter gentilis
Kapturka Sylvia atricapilla
Kląskawka Saxicola torquata
Kokoszka Gallinula chloropus
Kopciuszek Phoenicurus ochruros
Kos Turdus merula
Kowalik Sitta europaea
Krętogłów Jynx torquilla
Kruk Corvus coraxcz
Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra
Kukułka Cuculus canorus
Kulczyk Serinus serinus
Kwiczoł Turdus pilaris
Lelek Caprimulgus europaeus
Lerka Lulula arborea
Łozówka Acrocephalus palustris Makolągwa
Carduelis cannabina
Modraszka Parus caeruleus
Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
MysikrólikRegulus regulus
MyszołówButeo buteo
Oknówka Delichon urbica
Paszkot Turdus viscivorus

Pełzacz leśny Certhia familiaris
Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla
Perkozek Tachybaptus ruficollis
Piecuszek Phyloscopus trochilus
Piegża Sylvia curruca
Pierwiosnek Phyloscopus collybita
Pleszka Phoenicurus phoenicurus
Pliszka górska Motacilla cinerea
Pliszka siwaMotacilla alba
Pliszka żółta Motacilla flava
Pokląskwa Saxicola rubetra
Pokrzywnica Prunella modularis
Potrzeszcz Miliaria calandra
Potrzos Emberiza schoeniclus
Puszczyk Strix aluco
Rudzik Erithacus rubecula
Samotnik Tringa ochropus
Sierpówka Streptopelia decaocto
Skowronek Alauda arvensis
Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos
słowik szary Luscinia luscinia
Sosnówka Parus ater
Sójka Garrulus glandarius
Sroka Pica pica*
Strzyżyk Troglodytes troglodytes
szpak Sturnus vulgaris
Świergotek drzewny Anthus trivialis
Świergotek łąkowy Anthus pratensis
Świerszczak Locustella naevia
Świstunka leśna Phyloscopus sibilatrix Trzciniak
Acrocephalus arundinaceus
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus
Trznadel Emberiza citrinella
Turkawka Streptopelia turtur
Wilga Oriolus oriolus
Wrona siwa Corvus cornix*
Wróbel Passer domesticus
Zaganiacz Hippolais icterina
zielonka Porzana parva
Zięba Fringilla coelebs
zimorodek Alcedo atthis
Zniczek Regulus ignicapillus
Żuraw Grus grus

Gady
jaszczurka zwinka Lacerta agilis
jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara padalec
zwyczajny Anguis fragilis

zaskroniec zwyczajny Natrix natrix
gniewosz plamisty Coronella austriaca
żmija zygzakowata Vipera berus

Płazy
Traszka grzebieniasta triturus cristatus Rzekotka drzewna hyla arborea

Tabela 7. Gatunki zwierząt objęte ochroną występujące na terenie Gminy Kolonowskie
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Traszka zwyczajna triturus vulgaris
Traszka górska Triturus alpestris
Ropucha szara bufo bufo
Ropucha zielona bufo viridis

Żaba trawna Rana temporaria
Żaba wodna Rana esculenta
Żaba jeziorkowa Rana lessonae

6.6. POWIERZCHNIA ZIEMI

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w latach 2005- 2006 prowadził badania
jakości gleby w powiecie strzeleckim. Zawartość makroelementów w glebach powiatu strzeleckiego
jest zróżnicowana. Stwierdzono średnią zawartość fosforu, potasu i magnezu. Zdarza się, że
zawartość potasu w glebach jest niska.
Zdecydowana większość gleb powiatu strzeleckiego charakteryzuje się naturalną zawartością metali
ciężkich. Tylko niewielki procent badanych próbek wykazywał koncentrację metali ciężkich na
poziomie I i II stopnia.

6.7. GOSPODARKA ODPADAMI

6.7.1. Składowiska odpadów
Na terenie Gminy Kolonowskie nie istnieje żadne czynne składowisko odpadów komunalnych -
w analizowanym okresie zebrane na obszarze Gminy odpady wywożone były przede wszystkim na
Składowisko Odpadów w Kielczy, zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM
Sp. z o.o., ul. Świerklańska 2, 47-120 Zawadzkie.

6.7.2. Instalacje odzysku i innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów
Na terenie Gminy Kolonowskie funkcjonują instalacje (zakłady), w których odzyskowi poddawane są
odpady pochodzące m.in. z sektora komunalnego.

6.7.3. System gospodarowania odpadami komunalnymi
Od 1 lipca 2013 r. selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Kolonowskie zorganizowana jest
w oparciu o podział na cztery frakcje odpadów:

- odpady tzw. suche - odpady z tworzyw sztucznych (w tym opakowania), opakowania
wielomateriałowe, makulatura, opakowania z papieru i tektury, opakowania z metali,
tekstylia,

- opakowania ze szkła - opakowania szklane (butelki, słoiki) po napojach, żywności
i kosmetykach,

- bioodpady (tylko w zabudowie jednorodzinnej) - resztki kuchenne pochodzenia roślinnego
oraz odpady zielone (trawa liście, gałęzie),

- odpady pozostałe (zmieszane) - odpady, które nie nadają się do wysegregowania.

Ponadto na obszarze gminy zostało wyznaczone miejsce, w którym utworzony zostanie Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie przyjmowane będą tzw. odpady
problemowe i niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH
Z PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU

7.1. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Wśród zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych pojawiają się zanieczyszczenia
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wnoszone ze źródeł punktowych, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, a także
zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych. Źródła zanieczyszczeń stanowią głównie ścieki zarówno
komunalne, jak i przemysłowe, wprowadzane wód z terenów nieobjętych kanalizacją oraz
zanieczyszczenia wymywane z terenów zabudowanych, terenów komunikacyjnych, łąk, pastwisk
i pól uprawnych przez wody opadowe.
Zanieczyszczenia wynoszone ze źródeł obszarowych jak i punktowych wpływają na obniżenie
jakości wód. Stan wód powierzchniowych przebadanych na terenie Kolonowskie ocenia się jako zły.
Środowisko wodne na obszarze gminy nie nadaje się do bytowania ryb ze względu na
ponadnormatywne stężenia fosforu ogólnego, amoniaku niejonowego, azotu amonowego i ogólnego
węgla organicznego.
Zanieczyszczenia, które spływają z terenów zabudowanych, jak również z pól uprawnych mogą
przyczyniać się do eutrofizacji wód1. Na terenie Gminy Kolonowskie odnotowano problem
eutrofizacji wód powierzchniowych.
Utrzymanie dobrej jakości wód jest ważna z punktu widzenia obszarów podlegających ochronie, ze
względu na to że zanieczyszczenia mogą się rozprzestrzeniać.

Na terenach użytkowanych przez człowieka obserwuje się zanieczyszczenie wód głębinowych
związkami: azotu (azotany i azotyny). Wielkość oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko wodne
jest bezpośrednio związana z poziomem intensywności użytkowania gleb i stopniem koncentracji
produkcji zwierzęcej. Do środowiska wodnego mogą przenikać m.in. substancje zawarte w
nawozach mineralnych i naturalnych stosowanych w produkcji rolniczej.
Brak monitoringu stanu wód podziemnych nie pozwala na ocenę jej jakości w obrębie gminy
Kolonowskie. Wody podziemne w sąsiedztwie zaliczane są do wód zadowalającej lub słabej jakości.

Zagrożenie powodziowe
Gmina Kolonowskie z uwagi na gęstą sieć hydrograficzną należy do obszarów podwyższonego
ryzyka powodziowego. Zagrożenie zalewami dotyczy głównie terenów rolnych i leśnych położonych
w dolinach rzek Mała Panew (rejon Fosowskie), Cienka (rejon wsi Spórok) i fragmentami rz.
Brzyniczka. Zalania terenów zabudowanych odnotowano w kilku do kilkunastu przypadkach we
wsiach Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe, Spórok i rejon Fosowskie.
Na skutek intensywnych opadów deszczu połączonych z gwałtownymi burzami i wichurami istnieje
zagrożenie lokalnych podtopień. Szczególnie wiosną wskutek roztopów i wylewu rzek podtopieniu
ulegają miejscowości położone w pobliżu rzek: Mała Panew, Brzyniczka i Cienka.

7.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość zanieczyszczeń
powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, jak i działalności
człowieka.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Kolonowskie są:
 źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory

z zakładów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan
zanieczyszczenia powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej
zanieczyszczenia pyłowe i gazowe,

 źródła transportowe (liniowe) – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości,
tworząc niską emisję; główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla,
pyły, związki ołowiu, tlenki siarki,

 źródła przemysłowe – pochodzące z procesów produkcyjnych oraz kotłowni przemysłowych.
 pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu,
 zanieczyszczenia napływające spoza terenu Gminy, zgodnie z dominującym kierunkiem

wiatru.
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Zanieczyszczenia z transportu (źródło liniowe) pochodzą zasadniczo ze spalania paliw (benzyny lub
oleju napędowego) w silnikach samochodów. Emitowane są przede wszystkim tlenek węgla (CO),
dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest emisja
zanieczyszczeń pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni
dróg. Pyły te często zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź. W czasie ruchu pojazdów
na drodze dochodzi również do tzw. wtórnego pylenia, czyli ponownego unoszenia pyłu
znajdującego się na drodze. Na wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych ma wpływ cały
szereg czynników, w tym struktura i natężenie ruchu pojazdów, organizacja ruchu samochodowego,
płynność ruchu pojazdów na drodze, stan techniczny dróg i pojazdów.
W latach 2005- 2010 nastąpił wzrost natężenia ruchu o 29.98% na drodze wojewódzkiej DW nr 463
na odcinku Ozimek- Zawadzkie. Wzrastający ruch komunikacyjny na drogach w obrębie gminy
pociąga za sobą zwiększoną emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł punktowych to procesy z energetycznego spalania
paliw oraz z przemysłowych procesów technologicznych, odprowadzających substancje do
powietrza emitorem (kominem) w sposób zorganizowany. Z koli emisja związana z ogrzewaniem
mieszkań w sektorze komunalno- bytowym to tzw. obszarowe źródła zanieczyszczenia (emisja
niezorganizowana).
Do podstawowych substancji zanieczyszczających atmosferę podobnie jak w przypadku emisji ze
źródeł liniowych zaliczyć należy: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu i tlenki azotu (NO2, NOx),
tlenek węgla (CO) oraz zanieczyszczenia pyłowe. Spośród pyłów szczególnie groźne dla zdrowia są
jego drobne cząstki o średnicy poniżej 10 mikronów – tzw. pył PM10. Składnikami tego pyłu mogą
być również inne zanieczyszczenia, z których takie, jak: arsen, kadm, nikiel i niektóre
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren, są substancjami mutagennymi,
rakotwórczymi.

Na terenie gminy Kolonowskie z uwagi na brak bezpośrednich badań nie ma możliwości oceniania
jakości powietrza na obszarze gminy. Badania prowadzone na terenach sąsiednich nie wykazały
przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu tj. SO2, NO2.

7.3. HAŁAS

Hałas przemysłowy

Na klimat akustyczny Gminy Kolonowskie wpływają wszelkie źródła hałasu znajdujące się na terenie
zakładów przemysłowych, zarówno na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu), jak
i w budynkach (wtórne źródła hałasu). Punktowymi źródłami hałasu są np. wentylatory, czerpnie,
sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków. Źródłem hałasu wtórnego są obiekty budowlane w
tym produkcyjne, w których hałas pochodzący od pracy maszyn i urządzeń emitowany jest do
środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi. Ponadto prace dorywcze wykonywane poza budynkami
produkcyjnymi jak np. ciecie, kucie, a także obsługa zakładów przez transport kołowy stanowią
dodatkowe źródło hałasu.
Hałas przemysłowy w gminie Kolonowskie stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje
głównie na terenach przemysłowych i terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi.

Hałas komunikacyjny

Klimat akustyczny na terenie gminy Kolonowskie kształtuje również w znacznej mierze ruch
komunikacyjny. Przez teren powiatu przebiegają będące źródłami hałasu drogowego: drogi krajowe,
wojewódzkie oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących gminę Kolonowskie z innymi
ośrodkami. Występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza znaczne
utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających, w tym dla
obszarów przyrodniczych podlegających ochronie. Rosnąca liczba samochodów na drogach gminy
bez wątpienia powoduje pogorszenie klimatu akustycznego wzdłuż istotnych szlaków
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komunikacyjnych. Ocenia się, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego
występują na terenach zabudowanych, położonych wzdłuż dróg.

7.4. PROMIENIOWANIENIEJONIZUJĄCE

Wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan środowiska przyrodniczego według
wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów określany jest jako nieistotny.
Dla ochrony mieszkańców gminy Kolonowskie 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.

7.5. ZASOBY PRZYRODNICZE

Do czynników stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego należą
 zagrożenia abiotyczne: susze i okresy wysokich temperatur w okresie wegetacyjnym,

gwałtowne silne wiatry, okiść i szadź, przymrozki wiosenne, powodzie, długotrwałe i obfite
opady deszczu w okresie wczesnego lata powodujące erozję gleb i niszczące drogi, erozja
gleby i osuwiska,

 zagrożenia biotyczne: szkodniki owadzie, występowanie grzybów pasożytniczych, szkody od
zwierzyny roślinożernej i gryzoni,

 zagrożenia antropogeniczne: zanieczyszczenie powietrza, zagrożenia wynikające
z urbanizacji terenu, intensywna penetracja terenów leśnych przez turystów i zbieraczy
grzybów i owoców leśnych, zagrożenia pożarami.

Według portalu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach tereny leśne gminy
Kolonowskie znajdują się w strefie II uszkodzeń średnich. Stan lasów na terenie Gminy z roku na
rok ulega systematycznej poprawie. Stan zdrowotny i sanitarny lasów Nadleśnictwa w minionych
latach na ogół nie był zadowalający. Było to spowodowane wieloma czynnikami chorobotwórczymi,
często nakładającymi się na siebie i występującymi jako choroby kompleksowe.

7.6. POWIERZCHNIA ZIEMI

Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości
decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące
zasoby szczególnie chronione. Jakość środowiska glebowego i ochrona przed zanieczyszczeniami
jest istotna z punktu widzenia obszarów chronionych.

Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:
- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel i ołów oraz innych

substancji chemicznych, np. ropopochodnych,
- zasolenie,
- nadmierną alkalizację,
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu,
- skażenie radioaktywne.

Gleby powiatu strzeleckiego charakteryzują się zakwaszeniem, są to zwykle gleby lekko kwaśne lub
gleby kwaśne, podobnie jak na terenie całego województwa. Zawartość azotu mineralnego
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w glebach powiatu strzeleckiego przewyższała ilość 50 - 100kgN/ha - uznawaną za wystarczającą
do pokrycia potrzeb pokarmowych roślin i chroniąca środowisko przed zanieczyszczeniem.
Zawartość fosforu w glebie jest zróżnicowana, zawartość potasu jest niska lub średnia, natomiast
zawartość magnezu jest średnia.

Metale ciężkie
Metale ciężkie występują w glebach powszechnie, na skutek uwalniania ze skał macierzystych
w procesach glebotwórczych. Ich naturalny poziom nie stanowi jednak zagrożenia dla ekosystemów.
W wyniku gospodarczej i przemysłowej działalności człowieka (emisje pyłów z zakładów
przemysłowych, transport samochodowy) może nastąpić akumulacja tych pierwiastków w glebach
użytkowanych rolniczo.
Zdecydowana większość gleb Gminy Kolonowskie charakteryzuje się naturalną zawartością metali
ciężkich. Tylko kilka procent badanych próbek wykazywało koncentrację metali ciężkich na poziomie
I i IIO.
Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi
jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Nadmierna zawartość metali
ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje zanieczyszczenie łańcucha
żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one w glebach kwaśnych,
przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin.
Tereny wzdłuż arterii komunikacyjnych narażone są w sposób ciągły na zanieczyszczenia powstałe
w wyniku spalania paliw: tlenki azotu, węglowodory i pierwiastki śladowe, w tym ołów. Także
eksploatacja dróg i pojazdów jest przyczyna przenikania do gleb związków organicznych
i metalicznych: kadmu, niklu, miedzi i cynku. Kolizje drogowe z udziałem pojazdów transportujących
substancje niebezpieczne powodują lokalne zagrożenia dla środowiska glebowego przez skażenia
substancjami ropopochodnymi, kwasami i innymi.

Przekształcenie powierzchni ziemi
Na terenie gminy Kolonowskie nie występują obszary zagrożone masowymi ruchami ziemi
(osuwiskami).

7.7. GOSPODARKA ODPADAMI
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- selektywna zbiórka surowców wtórnych oraz odpadów niebezpiecznych wydzielonych
ze strumienia odpadów komunalnych na terenie gminy, nie pozwala w chwili obecnej
ograniczyć w zadowalającym stopniu ich unieszkodliwiania poprzez składowanie,

- trudności z wdrożeniem selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji - wynikające
przede wszystkim z braku instalacji do przetwarzania tego typu odpadów w najbliższej
lokalizacji gminy,

- niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa,
- spalanie odpadów w paleniskach domowych,
- deponowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach”.

Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest:
- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa w przedmiotowym zakresie,
- nieznajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązków posiadaczy wyrobów

azbestowych,
- wysokie koszty wymiany starych pokryć dachowych na nowe.
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8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY
ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM,
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA AKTUALIZACJI PROGRAMU
OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE
CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIADOKUMENTU

Analizując cele sformułowane w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie
oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków
działań określonych w dokumentach nadrzędnych oraz równoległych, określonych na szczeblu
regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy
możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy.

8.1. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA OKREŚLONE W AKTUALIZACJI PROGRAMU
OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KOLONOWSKIE

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

1. zmiany klimatu;
2. przyrodę i różnorodność biologiczną;
3. zdrowie i jakość życia;
4. zasoby naturalne i odpady.
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L.p.
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie

Środowiska Naturalnego
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kolonowskie

Cele działań Kierunki działań Cel średniookresowy Działania

1. Zmiany klimatu

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

dotyczące 2020 roku: 20 % udział
energii odnawialnej w ogólnej
produkcji energii i 10 % udział

biopaliw.

Osiągnięcie jakości powietrza
w zakresie dotrzymywania

dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 i
benzenu w powietrzu na

terenie Gminy Kolonowskie
oraz utrzymanie jakości

powietrza atmosferycznego
zgodnie z obowiązującymi

standardami jakości
środowiska

Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych

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

Promocja i wspieranie
wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych

Prowadzenie niezbędnych analiz
przyrodniczo-krajobrazowych przy lokalizacji
obiektów i urządzeń do produkcji energii
odnawialnych
Wprowadzanie zapisów do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego określających
możliwości lokalizacyjne odnawialnych źródeł
energii
Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu
i możliwościach technicznych wykorzystania
potencjału energetycznego poszczególnych
rodzajów odnawialnych źródeł energii

2.
Przyroda i
różnorodność
biologiczna

Zwiększenie ochrony obszarów o
znaczeniu wspólnotowym i

włączanie cennych obszarów do
europejskiej sieci Natura 2000.

Zachowanie bogatej
różnorodności biologicznej

Objęcie ochroną prawną nowych obiektów i
obszarów cennych przyrodniczo o znaczeniu
regionalnym i lokalnym

3.
Zdrowie i jakość

życia

Zapewnienie poprawy jakości
zasobów wód powierzchniowych i
podziemnych oraz ekosystemów

od wody zależnych.

Osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wszystkich wód

Kontynuacja działań związanych z realizacją
inwestycji: budowy, rozbudowy i modernizacji
systemów kanalizacyjnych z oczyszczalniami
ścieków komunalnych, wskazanych w Krajowym
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych w
ramach wyznaczonych aglomeracji

Tabela 8. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy

Kolonowskie z VI Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego
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Zdrowie i jakość
życia

Zapewnienie poprawy jakości
zasobów wód powierzchniowych i
podziemnych oraz ekosystemów

od wody zależnych.

Osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wszystkich wód

Obniżenie ładunków zanieczyszczeń
(w szczególności w zakresie substancji szczególnie
niebezpiecznych dla środowiska wodnego) ze
ścieków przemysłowych
Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie
wdrażania dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych
dla skutecznej ochrony wód przed
zanieczyszczeniem obszarowym
Budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub
gnojówkę oraz płyt obornikowych
w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i
chów zwierząt
Wspieranie budowy indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest
niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona
budowa sieci kanalizacyjnej

4.
Zasoby naturalne i

odpady

Stworzenie możliwości mających
na celu zmniejszenie

marnotrawstwa i szkodliwego dla
zdrowia wpływu odpadów.

Recykling, utylizacja odpadów
winny zostać usprawnione,
uwzględniając w większym

stopniu cykl życia materiałów.

Stworzenie systemu
gospodarki odpadami,
zgodnego z zasadą

zrównoważonego rozwoju i
Polityką Ekologiczną Państwa

Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki
surowców wtórnych na terenie gminy
Kontrolowanie i kierowanie przez Gminę
Kolonowskie całego strumienia odpadów do
RCZiUO (po jego powstaniu), co umożliwi
spełnienie dyrektyw unijnych w sprawie odzysku
poszczególnych rodzajów odpadów
Wdrażanie innowacyjnych technologii (BAT)
w zakresie zagospodarowania poszczególnych
rodzajów odpadów

Stworzenie, doskonalenie i prowadzenie bazy
danych dotyczących ewidencji wytwarzanych
odpadów komunalnych oraz poddawanych
poszczególnym procesom odzysku
i unieszkodliwiania

Budowa Regionalnego Centrum
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w
Kędzierzynie-Koźlu
Zwiększenie kontroli w zakresie wypełniania przez
podmioty odbierające odpady – ustaleń
dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia
odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Udział Gminy Kolonowskie w Związku
Międzygminnym „Czysty Region” dla realizacji
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regionalnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi obejmującego działania w zakresie:
- zapobiegania powstawaniu odpadów,
- selektywnego zbierania odpadów,
- przetwarzania odpadów w celu przygotowania do
odzysku lub unieszkodliwiania,
- budowy Regionalnego Centrum
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w
Kędzierzynie-Koźlu,
- rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów
znajdujących się w obszarze działania Związku
Międzygminnego „Czysty Region”
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8.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa
Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały w przewadze przeniesione do
Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Priorytety tego
dokumentu obejmują:

 kierunki działań systemowych,
 ochrona zasobów naturalnych,

poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
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L.p.
Polityka Ekologiczna Państwa

Aktualizacja Programu Ochrony Środowisko dla
Gminy Kolonowskie

Określenie
zgodności

Priorytety Cele działań Cele działań

1.

KIERUNKI
DZIAŁAŃ

SYSTEMOWYCH

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w
strategiach sektorowych

Doprowadzenie do sytuacji, w której projekty
dokumentów strategicznych wszystkich sektorów
gospodarki będą, zgodnie z obowiązującym
prawem, poddawane procedurze oceny
oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą
uwzględniane w ostatecznych wersjach tych
dokumentów

Całkowita zgodność

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska Brak realizacji – cel
nie wyznaczony w

APOŚ3. Zarządzanie środowiskowe

4.
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz

ochrony środowiska

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

Całkowita zgodność

5. Rozwój badań i postęp techniczny
Wprowadzanie innowacyjności pro środowiskowej
i upowszechnianie idei systemów zarządzania
środowiskowego

Całkowita zgodność

6. Odpowiedzialność za szkody w środowisku
Brak realizacji – cel
nie wyznaczony w

APOŚ

7.
Aspekt ekologiczny w planowaniu

przestrzennym

Opracowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, biorących pod
uwagę długofalowe potrzeby zrównoważonego
rozwoju oraz uwzględniających treść opracowań
ekofizjograficznych i programów ochrony środowiska
o zasięgu regionalnym i lokalnym

Całkowita zgodność

8.

OCHRONA
ZASOBÓW

NATURALNYCH

Ochrona przyrody Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej Całkowita zgodność

9. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez
kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej
i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego

Całkowita zgodność

10. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby
uchronić gospodarkę od deficytów wody

Całkowita zgodność

11.

Ochrona przed powodzią Całkowita zgodność

Tabela 9. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy

Kolonowskie z Polityką Ekologiczną Państwa
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11. Ochrona powierzchni ziemi
Rekultywacja gleb zdegradowanych
i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji
przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej

Całkowita zgodność

12. Gospodarowanie zasobami geologicznymi
Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów
poeksploatacyjnych

Całkowita zgodność

13.

POPRAWA
JAKOŚCI

ŚRODOWISKA I
BEZPIECZEŃST

WA
EKOLOGICZNEG

O

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

Całkowita zgodność

14. Jakość powietrza

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

Całkowita zgodność

15. Ochrona wód
Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich
wód

Całkowita zgodność

16. Gospodarka odpadami
Stworzenie systemu gospodarki odpadami,
zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i
Polityką Ekologiczną Państwa

Całkowita zgodność

17. Oddziaływanie hałasu

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

Całkowita zgodność

18. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
Ochrona mieszkańców Gminy Kolonowskie przed
szkodliwym oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych

Całkowita zgodność

19. Substancje chemiczne w środowisku
Brak realizacji – cel
nie wyznaczony w

APOŚ

20.

Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej
awarii

Zadanie dodatkowe

21.
Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych

Zadanie dodatkowe
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8.1.3. Cele wynikające z polityki lokalnej
Strategia Rozwoju Gminy Kolonowskie to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych
przez samorząd, określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie gminy.
Niniejsza strategia jest zapisem świadomych wyborów społeczności lokalnej i pokazuje koncepcję
rozwoju zaplanowaną na kilka kolejnych lat, zorientowana jest na rozwiązanie kluczowych problemów z
wykorzystaniem pojawiających się szans. Opracowanie niniejszego dokumentu jest wynikiem
porozumienia różnych środowisk i dowodem silnego poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej
za przyszłość gminy.
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Strategia Rozwoju Gminy Kolonowskie
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska

dla Gminy Kolonowskie Stopień
zgodnościCel

strategiczny
Cele operacyjne Cel średniookresowy Kierunki działań

Ochrony
środowiska
i zasobów
naturalnych

kontynuacja budowy sieci
kanalizacyjnej na terenie

gminy,

Osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wszystkich wód

Kontynuacja działań związanych z realizacją inwestycji:
budowy, rozbudowy i modernizacji systemów

kanalizacyjnych z oczyszczalniami ścieków komunalnych,
wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania
Ścieków Komunalnych w ramach wyznaczonych

aglomeracji

Działanie nie
wyznaczone w

APOŚ

usprawnianie gospodarki
odpadami stałymi,

Stworzenie systemu gospodarki
odpadami, zgodnego z zasadą
zrównoważonego rozwoju i

Polityką Ekologiczną Państwa

Udział Gminy Kolonowskie w Związku Międzygminnym
„Czysty Region” dla realizacji regionalnego systemu

gospodarki odpadami komunalnymi obejmującego działania
w zakresie:

- zapobiegania powstawaniu odpadów,
- selektywnego zbierania odpadów,

- przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku
lub unieszkodliwiania,

- budowy Regionalnego Centrum Zagospodarowania i
Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu,

- rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów znajdujących
się w obszarze działania Związku Międzygminnego „Czysty

Region” Całkowita
zgodnośćZbiórka oraz zagospodarowanie odpadów

biodegradowalnych

Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze
strumienia odpadów komunalnych, w tym m.in.:

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- zużytych baterii i akumulatorów,

- przeterminowanych leków

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Zbiórka odpadów remontowo-budowlanych

Kontrolowanie i kierowanie przez Gminę Kolonowskie całego
strumienia odpadów do RCZiUO (po jego powstaniu),

co umożliwi spełnienie dyrektyw unijnych w sprawie odzysku
poszczególnych rodzajów odpadów

Ochrony
środowiska i eliminacja azbestu i innych

Stworzenie systemu gospodarki
odpadami, zgodnego z zasadą

Aktualizacja danych dotyczących występowania wyrobów
azbestowych na obszarze gminy

Całkowita
zgodność

Tabela 10. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy

Kolonowskie ze Strategią Rozwoju Gminy Kolonowskie
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zasobów
naturalnych

odpadów niebezpiecznych, zrównoważonego rozwoju i
Polityką Ekologiczną Państwa

Realizacja zapisów „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kolonowskie” oraz
prowadzenie akcji informacyjnej o możliwości uzyskania
pomocy finansowej na realizację prac związanych z

usuwaniem wyrobów zawierających azbest
Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest

eliminacja źródeł niskiej
emisji,

Osiągnięcie jakości powietrza w
zakresie dotrzymywania

dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w

powietrzu na terenie Gminy
Kolonowskie oraz utrzymanie

jakości powietrza
atmosferycznego zgodnie z
obowiązującymi standardami

jakości środowiska

Modernizacja systemów grzewczych i eliminacja niskiej emisji
zanieczyszczeń, w tym:

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania
paliw sektorze produkcyjnym i komunalnym,

- wprowadzanie niskoemisyjnych nośników energetycznych
w gospodarce komunalnej,

- modernizacja kotłowni, termomodernizacja,
- modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych w

celu likwidacji powstawania emisji „u źródła” oraz
zastosowanie instalacji ochronnych

Całkowita
zgodność

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

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

wykorzystywanie
odnawialnych źródeł

energii oraz technologii na
rzecz oszczędzania energii
i ograniczania emisji CO2,

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

Całkowita
zgodność

Ochrony
środowiska i
zasobów

naturalnych

wykorzystywanie
odnawialnych źródeł

energii oraz technologii na
rzecz oszczędzania energii
i ograniczania emisji CO2,

Osiągnięcie jakości powietrza w
zakresie dotrzymywania

dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w

powietrzu na terenie Gminy
Kolonowskie oraz utrzymanie

jakości powietrza
atmosferycznego zgodnie z
obowiązującymi standardami

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

spalania odpadów w gospodarstwach domowych

Całkowita
zgodność
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jakości środowiska

Promocja i wspieranie
wykorzystania energii ze źródeł

odnawialnych

Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i
możliwościach technicznych wykorzystania potencjału

energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych
źródeł energii

Całkowita
zgodność

Wprowadzanie zapisów do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego określających możliwości

lokalizacyjne odnawialnych źródeł energii

działania na rzecz edukacji
ekologicznej.

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

Realizacja szkoleń dla rolników, w szczególności w
ramach programów rolno-środowiskowych

Całkowita
zgodność

Organizacja konkursów i akcji edukacyjnych
Opracowanie i wydanie folderów, broszur o treściach

ekologicznych, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji
dotyczących ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

Organizowanie programów, wystaw, imprez o tematyce
związanej z ochroną środowiska

Gmina
Kolonowsk

ie
atrakcyjny

m
ośrodkiem
wypoczynk

u

wykorzystanie walorów
przyrodniczych gminy dla

organizacji rajdów
rowerowych i spływów
kajakowych oraz innych
imprez turystycznych,

Działanie nie
wyznaczone w

APOŚ
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8.1.4. Zgodność celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Kolonowskie z celami polityk nadrzędnych i równoległych
Traktat Akcesyjny w obszarze „Środowisko” zawarł warunki transpozycji unijnych dyrektyw do
krajowego prawa ochrony środowiska. Stały się one podstawą formułowania celów
krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych w II Polityce Ekologicznej Państwa,
w zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, poprawy jakości środowiska, wzmocnienia
instrumentów zarządzania środowiskiem oraz współpracy międzynarodowej. Łącznie
z restrukturyzacją gospodarki działania te przyczyniły się do postępu w wielu dziedzinach
(ograniczenie emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza, pobór wód, zrzut biogenów).
Oznacza to konieczność kontynuowania działań, przede wszystkim dotyczących:
 osiągnięcia jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu

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

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

Podstawowym dokumentem opracowanym na szczeblu krajowym, który powinien być uwzględniony
przy realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie jest Polityka
Ekologiczna Państwa. W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska podkreślono, że stanowi on
przeniesienie polityki krajowej na szczebel lokalny. W niniejszej prognozie dokonano sprawdzenia tej
tezy, poprzez zestawienie w matrycy (tabela nr 9) celów PEP w latach 2009-2012 z perspektywą do
2016 i celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie.
Z listy celów PEP nie uwzględniono w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska celów zawartych
w priorytecie „Ochrona klimatu”, których realizacja zależy głównie od działań na szczeblu centralnym
i nie odnoszą się one do regionalnej polityki ekologicznej.

8.1.5. Zgodność celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Kolonowskie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody
W ustawie „O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., nr. 0, poz. 627-
tekst jednolity z późn. zm.) zapisano m.in.:

1. Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami
genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać
ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności genetycznej, w szczególności
przez:
- ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych
ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich i wydm,
linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior i obszarów morskich
oraz siedlisk i ostoi roślin, zwierząt lub grzybów;
- stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych wyginięciem roślin,
zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i ostoi, a także ochronę tras
migracyjnych zwierząt.

2. Gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w sposób
zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody, oszczędne
użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników przyrody
nieożywionej, w tym profili geologicznych i glebowych, jaskiń, turni, skałek, głazów
narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wodnych, źródeł i wodospadów, elementów
dna morza, wydm i glebowych powierzchni wzorcowych, a także miejsc występowania
kopalnych szczątków roślin i zwierząt.

3. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

4. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym
środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych.

W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie uwzględniono zapisy ustawy
„O ochronie przyrody”. Wyznaczono następujące kierunki działań:
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 Objęcie ochroną prawną nowych obiektów i obszarów cennych przyrodniczo o znaczeniu
regionalnym i lokalnym

 Ochrona korytarzy ekologicznych
 Prowadzenie ochrony czynnej siedlisk chronionych, w szczególności muraw

kserotermicznych i łąk wilgotnych, a także restytucja, reintrodukcja, translokacja, ochrona
exsitu, ochrona in situ, eksterminacja gatunków obcego pochodzenia

 Wzmocnienie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej w planowaniu przestrzennym
i strategicznym gmin oraz rozwój i wsparcie badań przyrodniczych

 Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania
 Kontynuowanie programu przebudowy drzewostanów silnie uszkodzonych przez

zanieczyszczenia powietrza
 Ochrona zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym lub półnaturalnym oraz śródleśnych

zbiorników, torfowisk, podmokłości i cieków wodnych
 Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary,

choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci)

8.1.6. Zgodność celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Kolonowskie z zapisami KPGO 2014 oraz PGOWO (2012- 2017)
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie w zakresie odnoszące
gospodarki odpadami jest zgodny z zapisami Ustawy o odpadach, jak również uwzględnia cele
wyznaczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO 2014) oraz w Planie Gospodarki
Odpadami Województwa Opolskiego (PGOWO 2012- 2017).

W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele określone w KPGO 2014 oraz
w PGOWO 2012- 2017:

 objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100 % mieszkańców
oraz zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania
odpadów najpóźniej do 2015 r.,

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów, aby nie było składowanych:
- w 2013 r. więcej niż 50 %,
- w 2020 r. więcej niż 35 %
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

 zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do końca 2014 r., do maks. 60 %
wytworzonych odpadów,

 przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu na poziomie min. 50 %, przynajmniej takich
odpadów jak papier, tworzywa sztuczne, szkło i metale pochodzące z gospodarstw
domowych (oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do odpadów pochodzących z gospodarstw domowych)
do 2020 r.

W celu osiągnięcia powyższych założeń proponuje się podjąć następujące działania:
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze strumienia

odpadów komunalnych,
- skierowanie do instalacji kompostowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących

z selektywnej zbiórki, utrzymania terenów zielonych oraz ogrodów,
- rozwijanie metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji u źródła poprzez

stosowanie przez mieszkańców przydomowych kompostowników.

Cele w gospodarce odpadami zawierającymi azbest
Cele krótko- i długookresowe:

- przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych występujących
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na terenie gminy,
- bieżąca aktualizacja danych dotyczących występowania wyrobów azbestowych na terenie

gminy,
- sukcesywne osiąganie celów, które zostały określone w „Programie Oczyszczania Kraju

z Azbestu na lata 2009-2032”, w tym usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest do
2032 r.
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9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH
ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM
ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE,KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I
DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I
NEGATYWNE
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania ujęte do realizacji w ramach
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie.
Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych
antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo
i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy.
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań zaplanowanych w Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Kolonowskie przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji
poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość
z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie
wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych.
W niektórych przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się rozważa, może mieć
jednocześnie negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska.
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji,
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.

Oznaczenia:
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego

zagadnienia
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego

zagadnienia
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki

w zakresie analizowanego zagadnienia
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są one

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia
i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań.
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L.p.
Cele i kierunki działania

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

O
bs
za
ry
N
at
ur
a
20
00

R
ó
ż
n
o
r
o
d
n
o
ś
ć

b
i
o
l
o
g
i
c
z
n
ą

L
u
d
z
i

Z
w
i
e
r
z
ę
t
a

R
o
ś
li
n
y

W
o
d
ę

P
o
w
i
e
t
r
z
e

P
o
w
i
e
r
z
c
h
n
i
ę

z
i
e
m
i

K
r
a
j
o
b
r
a
z

K
l
i
m
a
t

Z
a
s
o
b
y

n
a
t
u
r
a
l
n
e

Z
a
b
y
t
k
i

D
o
b
r
a
m
a
t
e
ri
a
l
n
e

1.
Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód i Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby
uchronić gospodarkę od deficytów wody

2.
Kierunek: Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy
(odtwarzanie mikroretencji, wprowadzenie zamkniętych obiegów wody w
przemyśle,minimalizacjastrat wody)

N/+ N +/- N N 0/+ +/- +/- 0 0 0 0 +

3.

Kierunek: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy
(budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych, budowa, rozbudowa lub
modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa podczyszczalni ścieków
przemysłowych, budowa szczelnych zbiorników na ścieki, budowa
indywidualnych systemów oczyszczania ścieków)

N/+ N +/- N N 0/+ +/- +/- 0 0 0 0 +

4.

Kierunek: Pozostałe działaniamające na celu zmniejszenie
zanieczyszczeniawód powierzchniowych i podziemnych (obniżanie
ładunków zanieczyszczeńniesionych w ściekach przemysłowych, badania i
analizyczystości wód, skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami
poprzez wdrażanie dobrych praktyk rolniczych)

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

Tabela 11. Przewidywane znaczące oddziaływania na poszczególne aspekty środowiska.
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5.
Cel: Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 i benzenu w powietrzu na terenie
Gminy Kolonowskie oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska oraz Promocja i
wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

6.
Kierunek: Ograniczenie emisji zanieczyszczeńz transportu (poprawa
stanu technicznego dróg, zmiana w organizacji ruchu komunikacyjnego,
sprzątanie dróg na mokro)

N/+ N/+ +/- N/+ N/+ +/- +/- +/- 0 0/+ 0 0/+ 0

7.

Kierunek: Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych (ograniczenie
emisji zanieczyszczeńze spalania paliw w sektorze produkcyjnym i
komunalnym, wprowadzanie niskoemisyjnych nośników energetycznychw
gospodarce komunalnej, modernizacja kotłowni, termomodernizacja,
modernizacja procesów technologicznych, ograniczenie emisji związków
zanieczyszczającychpowietrze, likwidacja problemu spalania odpadów w
gospodarstwach, w tym edukacja mieszkańców)

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

8.
Kierunek: Ograniczenie emisji zanieczyszczeńz przemysłu (stosowanie
nowoczesnych technologii; spełnianie standardów emisyjnych; kontrola
wielkości emisji do powietrza, aktualizacja pozwoleń zintegrowanych )

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

9.

Kierunek: Promocja i wykorzystanieodnawialnych źródeł energii
(popularyzacja odnawialnych źródeł energii, prowadzanie działań
edukacyjnych, zwiększaniewykorzystaniapaliw alternatywnych,
upowszechnianie informacji o wykorzystaniu odnawialnej energii,
prowadzenie analiz przyrodniczo- krajobrazowych dla lokalizacji obiektów
energetyki odnawialnej, zmianymiejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego)

N/+ 0/+ + 0 0/+ 0 + 0 0 0/+ 0 0/+ +

10.
Kierunek: Pozostałe działania służące poprawie jakości powietrza
atmosferycznego (identyfikacja obszarów z przekroczeniami, edukacja
ekologiczna w odniesieniu do ochrony powietrza)

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

11.
Cel: Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie
jest ono największe

12.
Kierunek: Ograniczenie hałasu komunikacyjnego (modernizacja dróg,
usprawnienie ruchu drogowego )

N/+ 0 +/- 0/+ 0 +/- +/- +/- 0 0/+ 0 0/+ 0

13.
Kierunek: inwentaryzacja obszarów narażonych na hałas (pomiary hałasu
komunikacyjnego i przemysłowego, tworzenie obszarów ograniczonego
użytkowania)

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

14.
Kierunek: Pozostałe działania związane z ograniczeniem hałasu na terenie
Gminy Kolonowskie (budowa ścieżek rowerowych, usprawnienie
organizacji ruchu drogowego)

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

15. Cel: Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej

16.
Kierunek: Działania związane z ochroną i rozwojem systemów
chronionych (objęcie ochroną nowych obiektów i obszarów cennych
przyrodniczo, ochrona korytarzy ekologicznych)

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

17.
Kierunek: Działania związane z ochroną zagrożonych siedlisk i gatunków
roślin i zwierząt (prowadzenie ochrony czynnej, restytucja, reintrodukcja,

0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 0
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translokacja, ochrona ex situ, ochrona in situ, eksterminacja gatunków
obcych, wzmocnienie znaczenia bioróżnorodności)

18.

Kierunek: Ochrona krajobrazu ( ochrona przed niewłaściwymsposobem
użytkowania, wzmacnianie znaczenia ochrony krajobrazu w planowaniu
przestrzennym, rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych,
promocja wdrażania programów rolno- środowiskowych)

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

19. Cel: Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych

20.

Kierunek: Działania związane z ochroną zasobów leśnych (ochrona
zbiorowisk leśnych, inwentaryzacja gruntów zalesionychpod kątem
zdrowotności, aktualizacja granicy rolno- leśnej, zalesianiegruntów,
przebudowa zniszczonych drzewostanów, stały nadzór nad gospodarka
leśną, prowadzenie akcji edukacyjnej, monitoring środowiska leśnego)

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

21. Cel: Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej

22.

Kierunek: Działaniawpływające na poprawę stanu środowiska glebowego
(przepisy dobrych praktyk rolniczych, promowanie rolnictwa ekologicznego,
prowadzenie monitoringu jakości gleb i ziemi, przeciwdziałanieerozji,
zanieczyszczeniu i ogólnej degradacji gleb, racjonalne użytkowanie
nawozów i środków ochrony roślin, rekultywacja terenów
zanieczyszczonych lub przekształconych, zalesieniai zakrzewienia terenów
zdegradowanych)

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

23. Cel: Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

24.

Kierunek: Ochrona zasobów i rekultywacja terenów (egzekwowanie
przepisów prawa, kontrola koncesji na eksploatacje, uwzględnianiew
opracowaniach planistycznychudokumentowanych złóż, rekultywacja
terenów)

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

25. Cel: Zabezpieczenie przed skutkami powodzi

26.

Kierunek: Działania związane z ochroną ludzi i przyrody przed powodzi
Gminy Kolonowskie (zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach
zalewowych, działania edukacyjne, zastosowanie na szerszą skalę
nietechnicznych metod ochrony przed powodzią, systematyczna
konserwacja rzek i cieków)

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

27. Cel: Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa

28.

Kierunek: Działania związane z uporządkowanie odpadów komunalnych
na terenie (selektywnazbiórka odpadów komunalnych, w tym:
biodegradowalnych, wielkogabarytowych, remontowo- budowlanych,
zużytych opon, niebezpiecznych, rozbudowa instalacji przetwarzania
odpadów, demontażu odpadów wielkogabarytowych, rozbudowa
składowiska odpadów)

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

29. Kierunek: Działania ukierunkowane na zmniejszenie ilości azbestu na 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0/+ + + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+
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terenie gminy (aktualizacja danych o ilości azbestu na terenie gminy
Kolonowskie, realizacjaProgramu Usuwania Wyrobów Azbestowych,
dofinansowanie dla mieszkańców likwidację wyrobów azbestowych)

30.

Kierunek: Pozostałe działaniamające na celu poprawę sytuacji w
gospodarce odpadami (edukacja ekologiczna, sporządzanie sprawozdań,
kontrola firm odbierających odpady komunalne, usuwania dzikich wysypisk,
wdrażanie innowacyjnych technologii (BAT))

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0/+ + + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+
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9.1. PODSUMOWANIE PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA POSZCZEGÓLNE
ASPEKTY ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARY OBJĘTE
OCHRONĄ

9.1.1. Oddziaływanie na obszary Natura 2000, bioróżnorodność biologiczną,
rośliny i zwierzęta
Zadania w ramach działania „Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej” mają na celu poprawę
stanu przyrody na terenie gminy Kolonowskie, biorąc pod uwagę ochronę zasobów przyrodniczych,
w szczególności obszarów cennych przyrodniczo. W efekcie korzystnie wpłyną na stan przyrody
w gminie.

Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie na
obszary objęte ochroną i projektowane na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627- tekst jednolity z późn. zm.) będą oceniane w
oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska jest zgodna z zapisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., nr. 0, poz. 627- tekst jednolity z późn. zm.)
oraz uwzględnia zapisy aktów prawa miejscowego powołujących formy ochrony oraz akty prawa
miejscowego odnoszących się do ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, w tym przestrzegając zakazy
odnoszące się do ustanowionych form ochrony przyrody i ochrony gatunkowej roślin i zwierząt tj.
 rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie

obszarów chronionego krajobrazu zmienione rozporządzeniem Nr 0151/P/34/08 z dnia 16 maja
2008r. (Dz.U. 2008, Nr. 36, poz. 1283);

 rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/8/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie
uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003r.
Nr 109 poz. 2303);

 rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/8/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie
uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003r. Nr 109 poz.
2304);

 uchwały Nr XLI/228/98 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18.06.1998r.- nie publikowana
w Dzienniku Urzędowym;

 uchwały Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXIX/157/05 z dnia 14 lipca 2005 r.. w sprawie
uznania za użytek ekologiczny terenów rolnych obejmujących starorzecze Małej Panwi pod
nazwą "Bagno” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2005r. Nr 52, poz.1543);

 uchwały Nr XXIX/156/05 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie
uznania za użytek ekologiczny zbiorniki wodne tzw. "Szczyrkowiska” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z
dnia 11 sierpnia 2005r. Nr 52, poz.1542);

 rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/38/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. Nr 72, poz.
2231);

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochronie gatunkowej
roślin (Dz. U. 2012, poz. 81), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2011, nr 237, poz. 1419) oraz rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów
objętych ochroną (Dz.U. 2004, nr 168, poz. 1765),

 zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora
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Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Dolina Małej Panwi” (PLH160008) (Dz. U. Woj. Op. z dnia
15 lutego 2013r. poz. 500).

Działania wyznaczone w harmonogramie w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska będą
prowadzone m.in. na gruntach miejscowości Spórok i Staniszcze Małe. Tereny tej miejscowości objęte
są ochroną krajobrazową w formie obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko- Turawskie”.
Analiza wykazała brak negatywnych oddziaływań na przyrodę obszaru gminy Kolonowskie. Ponadto
działania wskazane w harmonogramie są inwestycjami celu publicznego (m.in. budowa, przebudowa
dróg transportu rolnego, przebudowa dróg po wymianie kanalizacji, budowa parkingów,
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej). Zakazy odnoszące się do obszaru chronionego
nie stosuje się do wyznaczonych zadań.
Pozostałe działania wyznaczone w harmonogramie przewiduje się do realizacji na terenach zwartej
zabudowy, nie objętych obszarem chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko- Turawskie”.
Działania wyznaczone w harmonogramie nie będą prowadzone na terenie obszaru mającego
znaczenie dla Wspólnoty „Dolina Małej Panwi”. Nie przewiduje się negatywnego wpływu na cel
i przedmiot ochrony niniejszego obszaru.
Pozostałe formy ochrony przyrody, istniejące i proponowane nie będą zagrożone z powodu realizacji
inwestycji. Nie przewiduje się niekorzystnego oddziaływania wynikającego z realizacji zamierzeń
inwestycyjnych wskazanych w APOŚ.

9.1.2. Oddziaływanie na wody
Realizacja zadań w ramach założonego celu: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód
i Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby
uchronić gospodarkę od deficytów wody ma w efekcie doprowadzić do racjonalnego gospodarowania
zasobami wodnymi, jednocześnie chroniąc środowisko wodne przed zanieczyszczeniami.
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie na
wody powierzchniowe i podziemne będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).
Zadania ukierunkowane na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych poprzez
uporządkowanie gospodarki ściekowej (budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnych, budowa,
rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, systemów podczyszczania ścieków
przemysłowych, budowa szczelnych zbiorników na ścieki) wpłyną pozytywnie na stan środowiska
wodnego na terenie gminy. Skutkiem utworzenia sprawnego systemu odprowadzania ścieków
komunalnych, przemysłowych i rolnych jest zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych
odprowadzanych do środowiska. W celu ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami ze
źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych stosuje się przepisy m.in. rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w
sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych
(Dz.U. 2003, nr 35, poz. 309).
Systemy kanalizacyjne nie stwarzają podczas normalnej eksploatacji znaczących zagrożeń dla
środowiska. Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku wskazana
jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie szczegółowych planów
usuwania skutków awarii.

Id: FEB316B6-3BDA-441F-99E4-2628FECE9784. Podpisany Strona 55



Prognoza oddziaływania na środowisko
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie”

56

Zadania związane z poprawą nawierzchni dróg, budową i przebudową dróg, budową parkingów wiązać
się będą z zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych – do
systemu kanalizacji deszczowej lub rowów. Wody opadowe i roztopowe niosą ze sobą ładunek
zanieczyszczeń tj. zawiesina, różnego rodzaju substancje olejowe, w tym węglowodory ropopochodne,
metale ciężkie (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni i in.), związki organiczne i nieorganiczne, chlorki Na, Mg, Ca,
zanieczyszczenia pływające grube, związki biogenne (N, P, K) oraz mikrozanieczyszczenia (np.
węglowodory aromatyczne). Powyższe zanieczyszczenia dostają się do wód w wyniku spływu z
powierzchni utwardzonej, z wypłukiwania substancji z materiałów stosowanych do przebudowy dróg, z
nieszczelnych układów paliwowych i smarowniczych sprzętu remontowo- budowlanego
wykorzystywanego przy pracach budowlanych. Działania związane z prowadzeniem prac budowlanych
z użyciem sprzętu ciężkiego będą chwilowe i krótkotrwałe, które ustąpią wraz z zakończeniem prac
budowlanych. Podczas użytkowania dróg i parkingów powstaną wody opadowe i roztopowe,
stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska wodnego i glebowego. Wody opadowe i roztopowe
z terenów komunikacyjnych przed wprowadzeniem do wód lub ziemi powinny będą spełniać zapisy
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984). Wody nie spełniające wymagań powinny być
oczyszczane, tak aby spełnione były standardy powyższego rozporządzenia.
Znaczna część zadań w sposób ogólny ujmuje problematykę ochroną wód powierzchniowych
i podziemnych. Są to działania z kategorii zadań „miękkich” nie powodujących negatywnych
oddziaływań na środowisko wodne. Działania te będą miały korzystny wpływ na jakość wód
powierzchniowych i podziemnych oraz właściwe gospodarowanie wodami.

9.1.3. Oddziaływania na klimat akustyczny
Działania wyznaczone w celu: Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na

ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono
największe wpłyną w sposób pozytywny na środowisko. Wszelkiego rodzaju inwestycje ograniczające
emisję hałasu do środowiska, przede wszystkim na obszarach ochrony akustycznej przyczyniają się do
istotnego zmniejszenia negatywnego oddziaływania powodowanego przez hałas.

W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kolonowskie wymieniono zadania
ogólnie podejmujące problematykę ochrony przed hałasem, dotyczące całego terenu gminy. Są to
zadania tj. usprawnienie organizacji ruchu drogowego, tworzenie obszarów ograniczonego
użytkowania. Działania te będą korzystnie wpływać na klimat akustyczny gminy.

Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg lub budową dróg, budową ścieżek
rowerowych, rewitalizacją obiektów, budową lub modernizacją sieci kanalizacyjnej, rozbudowy instalacji
do składowania lub przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne krótkoterminowe
oddziaływania na środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo- budowlanych
powoduje zwiększoną emisję hałasu do środowiska. Przewiduje się, że to oddziaływanie będzie
chwilowe i ustąpi z chwilą zakończenia prac.

Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Kolonowskie na klimat akustyczny będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).

Realizacja przedsięwzięć szczególnie na terenach ochrony akustycznej będzie uwzględniać
zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1109) oraz
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie wymogu dla urządzeń
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005, nr 263 poz.
2202).
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9.1.4. Oddziaływanie na powietrze
Działania określone w celu Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania

dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 i benzenu w powietrzu na terenie gminy
Kolonowskie oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi
standardami jakości środowiska są działaniami korzystnie wpływającymi na jakość powietrza poprzez
ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu, przemysłu oraz zanieczyszczeń ze źródeł
komunalnych. Na poprawę jakości powietrza wypłynie zmiana stanu technicznego dróg, zmiany
w organizacji ruchu drogowego, modernizacja systemów grzewczych, termomodernizacje,
modernizacja procesów technologicznych na niskoemisyjne oraz budowa ścieżek rowerowych.

Swój wkład w poprawę jakości powietrza atmosferycznego będą miały również rzetelnie
przeprowadzone działania edukacyjne na temat zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze
źródeł niskiej emisji oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, a w dalszej
perspektywie propagowanie energii ze źródeł odnawialnych lub zachęcanie do korzystania z rowerów.
Zmniejszeniu emisji do powietrza będzie sprzyjać rozwój OZE, na terenie Gminy Kolonowskie –
wykorzystanie biomasy, biopaliw, energii wodnej.

Do zadań, które w perspektywie długookresowej wpłyną pośrednio na jakość powietrza należy
zaliczyć m.in. ochronę zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, utrzymanie
terenów zieleni (zachowana powierzchnia czynna biologicznie), wdrażanie programów rolno-
środowiskowych, wszelkie działania kontrolne związane z ograniczeniem emisji do powietrza oraz
akcje edukacyjne promujące postawy ekologiczne. Wyznaczenie zadań polegających na ograniczenie
emisji do atmosfery pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i ograniczy niszczenie
fasad budynków, w tym także zabytkowych.

Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg lub budową dróg, budową ścieżek
rowerowych, rewitalizacją obiektów, budową lub modernizacją sieci wodociągowej, sieć kanalizacyjnej,
stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, rozbudowy instalacji do składowania lub przetwarzania
odpadów, mogą powodować negatywne krótkoterminowe oddziaływania na środowisko. Sprzęt
mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo- budowlanych powoduje zwiększoną emisję
zanieczyszczeń (pyłów i gazów) ze spalania paliw w silnikach samochodowych, ścierania opon i
nawierzchni drogowej, jak również okładzin hamulcowych. Emisja zanieczyszczeń może wystąpić
również w przypadku prac spawalniczych czy prac malarskich. Przewiduje się, że to oddziaływanie
będzie chwilowe i ustąpi z chwilą zakończenia prac.

Podczas użytkowania dróg przewiduje się emisję zanieczyszczeń do powietrza pochodzących
ze spalania paliw w silnikach samochodowych. Emitowane są przede wszystkim tlenek węgla (CO),
dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest emisja
zanieczyszczeń pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg.
Pyły te często zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź.

W trakcie prowadzenia prac remontowo- budowlanych, jak również w przypadku użytkowania
dróg i parkingów będą uwzględnione dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu wymagane
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1031).

Wpływ przedsięwzięć wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Kolonowskie na powietrze atmosferyczne będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania
na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).

9.1.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz
Działania wyznaczone w celu Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej i Racjonalne

użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej,
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z zachowaniem bogactwa biologicznego- m.in. zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych
w istniejących kompleksach leśnych, wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni wpłyną korzystnie na gleby i
zachowanie różnorodności biologicznej oraz na estetykę obszaru.

Działania wyznaczone w celu Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz
przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej wpłyną korzystnie na stan powierzchni
ziemi. Założone prace rewitalizacyjne/ rekultywacyjne mają pozytywny aspekt środowiskowy, społeczny
i ekonomiczny. Wpłyną na poprawę wartości ekologicznych obszaru zdegradowanego oraz wyższą
wartość ekonomiczną i użytkową.

Na polepszenie jakości gleb wpływają również wszystkie działania edukacyjne związane
z propagowaniem odpowiedniej praktyki rolniczej w gospodarstwach oraz gospodarstw ekologicznych,
wdrażaniem programów rolno- środowiskowych. Pozytywnie na gleby będą oddziaływać zadania:
przeciwdziałania degradacji chemicznej gleb, przeciwdziałanie erozji oraz ogólnemu pogarszaniu się
jakości gleb.

Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg lub budową dróg, budową ścieżek
rowerowych, rewitalizacją obiektów, budową lub modernizacją sieci kanalizacyjnej, rozbudowy instalacji
do składowania lub przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne krótkoterminowe
oddziaływania na środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo- budowlanych
spowodować może zwiększoną emisję zanieczyszczeń do ziemi ze spalania paliw w silnikach
samochodowych, ścierania opon i nawierzchni drogowej, jak również okładzin hamulcowych. Ponadto
praca sprzętu ciężkiego wiązać się może z przekształceniem powierzchni ziemi na terenach objętych
realizacją przedsięwzięć. Należy zauważyć, że przedsięwzięcia mogą być prowadzone na terenach
przekształconych.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze spalania paliw w silnikach
samochodowych, ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg tj. tlenek węgla (CO), dwutlenek
węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory, metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź mogą
być deponowane do powierzchni ziemi- wtórne zanieczyszczeni.

Podczas realizacji inwestycji mających wpływ na powierzchnię ziemi będą przestrzegane zapisy
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby
oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002, nr 165, poz. 1359).

Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Kolonowskie na powierzchnię ziemi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).

9.1.6. Oddziaływanie na zasoby naturalne
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony

Środowiska dla Gminy Kolonowskie nie stwierdzono oddziaływania na zasoby naturalne. Wpływ działań
będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w
Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235).

9.1.7. Oddziaływanie na ludzi
Zadania określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska mogą stanowić źródło

potencjalnego uciążliwości na ludzi. Będą to przede wszystkim inwestycje związane z użyciem sprzętu
ciężkiego tj. modernizacja nawierzchni dróg lub budowa dróg, budowa ścieżek rowerowych,
rewitalizacja obszarów lub obiektów, budowa lub modernizacja sieci wodociągowej, sieci
kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, rozbudowa instalacji do składowania lub

Id: FEB316B6-3BDA-441F-99E4-2628FECE9784. Podpisany Strona 58



Prognoza oddziaływania na środowisko
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie”

59

przetwarzania odpadów. Przewiduje się, że negatywne oddziaływania będą chwilowe i ustąpią z chwilą
zakończenia robót. Wspomniane prace realizacyjne mogą stanowić zagrożenie dla ruchu pieszego i
kołowego, w związku z powyższym istotne jest odpowiednio wczesne poinformowanie lokalnej ludności
o prowadzonych pracach budowlanych i ziemnych, które umożliwi przygotowanie się do ewentualnych
utrudnień. Oprócz informacji powinno pojawić się także prawidłowe oznakowanie miejsc budowy. Prace
o największym stopniu uciążliwości powinny odbywać się w porze dziennej, najlepiej z pominięciem
tzw. godzin szczytu. Wszystkie prace budowlane i ziemne powinny odbywać zgodnie z obowiązującymi
przepisami Prawa budowlanego, BHP itp.

Podczas użytkowania infrastruktury drogowej na terenie gminy mogą wystąpić oddziaływania na
środowisko m.in. powietrze, klimat akustyczny, itp. Zamierzone działania inwestycyjne powinny być
prowadzone z uwzględnieniem dopuszczalnych standardów jakości powietrza, poziomu hałasu itd.
(cytowanych we wcześniejszych rozdziałach).

Działania związane z budową lub modernizacją sieci kanalizacji pomimo oddziaływania w fazie
budowy dają w efekcie korzyści społeczne. Gospodarstwa domowe podłączone zostaną do sieci
kanalizacyjnej co podwyższy standard życia mieszkańców.

Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Kolonowskie na zdrowie i życie ludzi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).

9.1.8. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy

Kolonowskie na zabytki będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w
procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na
zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).

Działania polegające na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery pozwolą na
ograniczenie niszczenia fasad budynków, w tym także zabytkowych. Ponadto wszelkiego rodzaju
inwestycje ograniczające emisję hałasu, przede wszystkim na obszarach zwartej zabudowy
przyczyniają się do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Ma to
swoje korzyści również dla budynków zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych,
ponieważ zmniejszają się drgania i wibracje, które mogą powodować ich uszkodzenie. Podobnie w
sytuacji podjęcia działań związanych z ochroną przed powodzią zmniejszą ryzyko zniszczenia obiektów
zabytkowych.

Podczas realizacja zadań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
uwzględnione zostaną zapisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).
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10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE,

OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH

BYĆ REZULTATEM REALIZACJI AKTUALIZACJI PROGRAMU

OCHRONY ŚRODOWISKA

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr. 25, poz. 150 z późn. zm.)
kompensacja przyrodnicza to zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej
na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia
i zachowanie walorów krajobrazowych. Warianty kompensacji przyrodniczej powinny być określone
w ramach wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poszczególnych
przedsięwzięć. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) decyzje te określają środowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsięwzięć, a w szczególności warunki wykorzystywania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności
ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia
uciążliwości dla terenów sąsiednich, a także w przypadku, gdy z oceny przedsięwzięcia na środowisko
wynika potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej (stwierdza konieczność jej wykonania).

Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Kolonowskie nie stwierdzono znaczących negatywnych oddziaływań na
środowisko. Jednak w przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) podstawa prawną do prowadzenia
postępowania w sprawie tego typu przedsięwzięć będzie Ustawa z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235). Wówczas wyznaczone
zostaną działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje przyrodniczą dla
planowanych przedsięwzięć.

Na terenie gminy Kolonowskie występują obszary o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych
krajobrazu, zgodnie z „Waloryzacją krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem
czynnej i biernej ochrony”. W niniejszym opracowaniu dla obszarów o szczególnie wysokich walorach
fizjonomicznych krajobrazu proponuje ustalanie zakazów lokalizacji obszarowych, punktowych i
liniowych dominant krajobrazowych degradujących walory fizjonomiczne, w szczególności elektrowni
wiatrowych powyżej 30m wysokości liczonej wraz z rotorem, nowoprojektowanych linii wysokiego
napięcia powyżej 110kV oraz punktowych dominant w postaci masztów, urządzeń technologicznych i
innych powyżej 30m.

Wśród działań mających na celu zapobieganie oddziaływania planowanych inwestycji wyróżniono:
 prawidłowe zabezpieczenie sprzętu technicznego oraz miejsc wykonywania prac budowlanych

– remontowych, w trakcie realizacji inwestycji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca
wrażliwe na zamiany warunków siedliskowych,

 wykorzystywanie możliwie najlepszych dostępnych technologii, materiałów i rozwiązań
konstrukcyjnych,

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt
4 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 14 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 627- tekst
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jednolity z późn. zm.) w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną
gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. W związku powyższym przed
wykonaniem prac związanych m.in. z termomodernizacją budynków lub usuwaniem azbestu
należy przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem występowania ptaków, w szczególności
jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) i nietoperzy; w razie stwierdzenia
występowania ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac należy dostosować do ich
okresów lęgowych).

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

12. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCHDO ROZWIĄZAŃ
ZAPROPONOWANYCHW AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA

Realizacja przedsięwzięć w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Kolonowskie w perspektywie długofalowej ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie
rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto, ze względu na ogólny charakter dokumentu
brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych zadań.
W przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr
213, poz. 1397 z późn. zm.) podstawą prawną do prowadzenia postępowania w sprawie tego typu
przedsięwzięć będzie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235). Wówczas wyznaczone zostaną działania alternatywne dla
planowanych przedsięwzięć.
Skutki środowiskowe podejmowanych działań w dużej mierze zależą od lokalnej chłonności środowiska
lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych.
Rozważając warianty alternatywne przedsięwzięcia rozważa się: warianty lokalizacji, warianty
konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne, a także wariant niezrealizowania inwestycji tzw.
wariant „0”. Należy jednak pamiętać, że nawet wybór Wariantu „0”, może wiązać się z pewnymi
konsekwencjami, ponieważ brak realizacji inwestycji może wywołać negatywny skutek dla środowiska.
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13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD
ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ AKTUALIZACJI
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI
JEJ PRZEPROWADZANIA

W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie określone są zasady oceny
i monitorowania efektów jego realizacji. Zaproponowane w nim wskaźniki pozwalają określić stopień
realizacji poszczególnych działań i prognozowań związane z tym zmiany w środowisku. Oceny
realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dokonuje się co dwa lata i w oparciu
o następujące zagadnienia:

 określenie zaawansowania przyjętych celów,
 określenie stopnia wykonania zadań (działań),
 ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem.

System oceny skutków realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych
wskaźnikach presji, stanu i reakcji. Monitoring, powinien być prowadzony w cyklu rocznym,
a sprawozdania z jego realizacji powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo
Ochrony Środowiska, co najmniej w cyklu dwuletnim. Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe
rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić jako:
monitoring ilościowy,
monitoring jakościowy.

Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich
elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), aby dokonać
prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian wskaźników
w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, nakładów w
okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż część zaplanowanych
nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE.
Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie
uzupełnienie do oceny ilościowej.

W związku z realizacją celów określonych w Aktualizacji Programie Ochrony Środowiska proponuje się
prowadzenie monitoringu:

 emisji hałasu i jakości powietrza - w przypadku realizacji inwestycji drogowych, inwestycji
dotyczących gospodarki wodno- ściekowej, zmian użytkowania terenu i innych czynności
związanych z emisją hałasu, pyłu i gazu do otoczenia;

 jakości i ilości wód- w przypadku realizacji inwestycji drogowych, inwestycji dotyczących
gospodarki wodno- ściekowej i innych czynności mogących mieć wpływ na stan jakościowy
i ilościowy zasobów wodnych,

 stanu i jakości gleby- czynności mogących mieć wpływ na przekształcenie jej powierzchni oraz
na jej jakość,

 stanu przyrody- w przypadku czynności mogących mieć wpływ na zmniejszenie zasobów
przyrodniczych.

Uzupełnieniem monitoringu wskazanego w niniejszej Prognozie może być monitoring prowadzony
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.
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14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie jest zgodna ze
strategicznym dokumentem Unii Europejskiej –priorytetami VI Wspólnotowego Programu
Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
uwzględnia również zapisy podstawowych, krajowych dokumentów strategicznych: Polityki
Ekologicznej Państwa, Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska oraz Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami (KPGO2014) i Planu Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego
(PGOWO 2012- 2017).

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska umożliwia identyfikację skutków środowiskowych
oraz potencjalnych zmian warunków życia mieszkańców regionu w wyniku realizacji ustaleń
dokumentu.

 Spośród zidentyfikowanych problemów środowiskowych, z których wynikają konkretne cele
ochrony środowiska, należy w szczególności wymienić:
 ochronę zasobów wodnych,
 zmniejszenie emisji hałasu
 zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,
 ochronę przyrody,w tym różnorodności biologicznej,

 W perspektywie, dla którego opracowano Aktualizację Programu Ochrony Środowiska
konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na działania z zakresu:
 usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku

dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,
 ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie

obszarów chronionych,
 usunięcie z obszaru powiatu odpadów azbestowych realizując zapisy Programu Usuwania

Azbestu dla gminy Kolonowskie.
 Przeprowadzone w ramach niniejszej Prognozy analizy zgodności celów Aktualizacji Programu

Ochrony Środowiska z celami nadrzędnych dokumentów strategicznych oraz podstawowych
dokumentów opracowywanych na szczeblu regionalnym, wskazują na znaczną ich spójność
oraz zharmonizowanie. Spójność regionalnej polityki ekologicznej ze strategicznymi celami
rozwoju powiatu i gminy jest podstawą równoważenia rozwoju w horyzoncie średnio
i długookresowym. Dzięki temu Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska może stać się
skutecznym narzędziem koordynacji działań na rzecz wdrożenia rozwoju zrównoważonego w
regionie.

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska w odniesieniu do ekosystemów leśnych, rolnych,
wodnych i zurbanizowanych oraz podstawowych komponentów środowiska charakteryzuje się
zdecydowaną przewagą korzystnych skutków środowiskowych.

 System gospodarki odpadami na terenie gminy Kolonowskie jest zgodny z ustaleniami
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO 2014) i Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Opolskiego (PGOWO 2012- 2017) oraz spełnia podstawowe uwarunkowania
wynikające z unijnych przepisów.

 Gmina Kolonowskie zapewnia czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzy warunki do jej
utrzymania poprzez:

 tworzenie warunków do wykonywania prac lub umożliwia wykonywanie prac
odpowiednim jednostkom;

 zapewnienie budowy, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z gminami
instalacji lub urządzeń służących gospodarce odpadami;

 (dąży do objęcia) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

 ustanowienie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmujące frakcje odpadów

Id: FEB316B6-3BDA-441F-99E4-2628FECE9784. Podpisany Strona 63



Prognoza oddziaływania na środowisko
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie”

64

(papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady
ulegające biodegradacji)

 tworzenie punktów selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie ich do

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych
kierowanych na składowisko;

 prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi;

 informowanie mieszkańców poprzez stronę internetową;
 analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi (corocznie);

 Rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Kolonowskie można uznać za
przyjazne środowisku, nie generujące nieodwracalnych negatywnych oddziaływań.
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15. STRESZCZENIE

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko „Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie” jest art. 46 ust. 2 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).
Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska na środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań sprzyjać
będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.
Analiza celów ustanowionych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wykazała, że są zgodne
i realizują cel strategiczny wyznaczony w:
 Traktacie Akcesyjnym - VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego.
 Polityką Ekologiczną Państwa w lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP),
 Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska,
 Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014),
 Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (PGOWO 2012- 2017)

Ocena stanu środowiska na terenie gminy pozwoliła wskazać następujące problemy ochrony
środowiska:

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

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

 ochrony powietrza atmosferycznego, ograniczanie emisji zanieczyszczeń,
 ograniczenia hałasu i jego negatywnego oddziaływania na środowisko i mieszkańców,
 usunięcie z obszaru gminy odpadów azbestowych realizując zapisy Programu Usuwania

Azbestu dla gminy Kolonowskie.

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

 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,
 utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód,
 osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu

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

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

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

Realizacja zadań nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko
i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, których
oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, aby
wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.
W przypadku, gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów w
zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie mieszkańców.
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich
realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów
środowiskowych.
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ZAŁĄCZNIK 1. Aktualny stan zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie oraz
lokalizacja obszarów i obiektów objętych ochroną prawną lub proponowanych do objęcia ochroną w

obrębie gminy Kolonowskie
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