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I. WSTĘP
l. Podstawy formalno-prawne opracowania
Podstawą prawną opracowania jest art. 17 ust. l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska [Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z póź. zm.], który obliguje Wójta Gminy Popielów do
sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska. Formalną podstawą opracowania jest umowa
zawarta pomiędzy: Gminą Popielów, ul. Opolska 13, a Firmą FINANSE & ŚRODOWISKO.
Program ochrony środowiska jest sporządzany co 4 lata i uchwalany przez Radę Gminy Popielów. Z
wykonania programu Wójt Gminy, co 2 lata sporządza raporty, które następnie przedstawia Radzie
Gminy. Niniejszy Program jest aktualizacją poprzedniego programu ochrony środowiska obejmującego
lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015.
Potrzeba aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów wynika ze zmiany przepisów o
ochronie środowiska, a także ze względu na nową strategię rozwoju dla Unii Europejskiej „Europa
2020”, co wymaga również dostosowania priorytetów ochrony środowiska na szczeblu lokalnym.
Stwarza to, z jednej strony, szansę szybkiego rozwiązania wielu problemów ochrony środowiska i
poprawy jakości życia mieszkańców, przykładowo poprzez możliwość korzystania ze środków
finansowych UE, z drugiej strony oznacza konieczność spełnienia wymagań wynikających z Traktatu
Akcesyjnego oraz osiągania celów wspólnotowej polityki ekologicznej.
2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania został określony przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy i
dokumenty:
Prawo ochrony środowiska [Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami], które w
art.14, ust. 1 określa wymagania, co do zawartości programów ochrony środowiska. Zgodnie z
zapisami ustawy program ochrony środowiska, na podstawie aktualnego stanu środowiska,
przedstawia w szczególności:
- cele ekologiczne,
- priorytety ekologiczne,
- poziomy celów długoterminowych,
- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki
finansowe;
Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016.
Gminny program ochrony środowiska powinien swoją zawartością odpowiadać zapisom tego
dokumentu, a więc powinien w szczególności określać:
cele średniookresowe do roku 2019,
zadania na lata 2012-2015,
ocenę realizacji programu,
nakłady finansowe na realizację programu.
Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym,
określające sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony
środowiska oraz ich części składowe. Według wytycznych powyższe programy powinny zawierać
następujące rozdziały:
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-

racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,
poprawa jakości środowiska,
narzędzia i instrumenty realizacji programu
współpraca przygraniczna
harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu
kontrola realizacji programu.

Ponadto programy gminne powinny zawierać:
- zadania własne (przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub w części ze środków
budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy),
- zadania koordynowane (przedsięwzięcia 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).
Zakres i zawartość Programu ochrony środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą do roku
2019 jest zgodna z powyższymi ustawami i opracowaniami, poszerzając je dodatkowo o główne
problemy i specyfikę gminy.
3. Metodyka opracowania Programu
Opracowanie Programu przebiegało w dwóch etapach:
I etap - polegał na zgromadzeniu i analizie opracowań wyjściowych oraz dokumentów
strategicznych, na których podstawie opracowano szczegółową ocenę aktualnego stanu zasobów i
ochrony środowiska gminy,
II etap - związany był z formułowaniem celów polityki ekologicznej gminy, w tym celów
priorytetowych oraz programu wykonawczego do nich, cele średniookresowe gminy zostały
określone zgodnie z polityką ekologiczną państwa, województwa i powiatu opolskiego,
wymaganiami Unii Europejskiej oraz specyfiką regionu.
Program wykonawczy (harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć) sformułowano przede
wszystkim w oparciu o zadania wynikające z: obowiązku ustawowego, Programu ochrony
środowiska dla województwa opolskiego i powiatu opolskiego oraz Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa opolskiego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Popielów, a także zadań zgłoszonych przez gminę i jej jednostki
organizacyjne.
W ramach prac nad Programem zapewniono również możliwość udziału społeczeństwa przez
podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzania programu oraz o
udostępnieniu programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wglądu z możliwością
zgłaszania uwag i wniosków - zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U. nr 199, poz. 1227].
Projekt Programu został przedstawiony Wójtowi Gminy Popielów, a po jego przyjęciu skierowany do
zaopiniowania przez zarząd powiatu opolskiego oraz dalszemu postępowaniu w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Opiniowanie Programu jest podstawą przygotowania
ostatecznej wersji Programu i skierowania jej do przyjęcia przez Radę Gminy w formie uchwały.
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4. Układ i zawartość Programu
Układ i zawartość niniejszego Programu jest zgodna z dokumentami szczebla międzynarodowego,
krajowego, wojewódzkiego i powiatowego w zakresie ochrony środowiska i dzieli się na następujące
działy:
Wstęp – stanowi wprowadzenie do Programu, zawiera opisy podstawy prawnej opracowania, zakres
i zawartość opracowania, metodykę i główne założenia oraz ogólną charakterystykę gminy;
Charakterystyka i diagnoza stanu środowiska – zawiera charakterystykę i ocenę stanu wszystkich
najważniejszych komponentów środowiska oraz ocenę jakości środowiska;
Polityka ekologiczna gminy – zawiera priorytety i cele średniookresowe do 2019r. sformułowane na
podstawie stanu wyjściowego wyróżnione dla poszczególnych zagadnień, uwarunkowania prawne
oraz wymagania polityki ekologicznej państwa i województwa;
Program wykonawczy – dział ten zawiera narzędzia i instrumenty realizacji programu wraz z
określeniem struktury zarządzania programem, sprawozdawczości i monitorowania programu, a
przede wszystkim harmonogram rzeczowo-finansowy zadań własnych i koordynowanych. Zadania
te to lista przedsięwzięć ważnych w skali gminy, przewidzianych do realizacji w latach 2012-2015, z
podaniem terminu realizacji, kosztów i źródeł finansowania, a także instytucji odpowiedzialnych za
realizację danego przedsięwzięcia. Wyróżniono tu także sumę kosztów realizacji programu.
5. Ogólne informacje o gminie
Gmina Popielów wchodzi w skład powiatu opolskiego, położona jest w prawobrzeżnej, w stosunku do
Odry, części województwa opolskiego, na Nizinie Śląskiej. Zajmuje obszar 17.557 ha (co stanowi
1,87% ogólnej powierzchni województwa i 11,12% powierzchni powiatu) w dwóch jednostkach
fizyczno-geograficznych. Większa część (północna), położona pomiędzy Stobrawą i Żydówką, to
Równina Opolska. Mniejsza (południowa), przylegająca do Odry, to Pradolina Wrocławska obejmująca
szeroką na tym odcinku dolinę tej rzeki. Gmina graniczy, idąc od zachodu w kierunku północnym z
gminami: Świerczów, Pokój, Dobrzeń Wielki oraz poprzez Odrę z gminami: Dąbrowa, Lewin Brzeski i
Brzeg.
Mapka 1. Miejscowości gminy Popielów [POŚ …, 2009].
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Gminę Popielów utworzono z 12 sołectw (Kaniów, Karłowice, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia,
Siołkowice Nowe, Popielów, Kolonia Popielowska, Rybna, Stare Kolnie, Siołkowice Stare i Stobrawa)
w 1975 roku. Niektóre z sołectw, oprócz wsi podstawowej składają się z licznych przysiółków:
Stobrawa - przysiółek Odłogi, Karłowice - przysiółek Wapienniki, Olszak, Osiedle, Karłowiczki,
Popielów - przysiółek Kabachy, Wielopole, Lipie Laski, Siołkowice Stare przysiółek Lesiana,
Biadaszki. Powstały one w wyniku XIX-wiecznej i XX-wiecznej ekspansji osadnictwa rolniczego i
robotniczego (to ostatnie szczególnie rozwinęło się w Popielowie oraz Siołkowicach Starych).
Siedzibą jednostki administracyjnej (urzędu gminnego) jest wieś Popielów. Praktycznie równorzędne
miejsce w hierarchii układu osadniczego regionu opolskiego zajmują jeszcze Siołkowice Stare i
Karłowice. Wszystkie trzy jednostki osadnicze spełniają obecnie funkcje mieszane, z przewagą
pozarolniczych. Pozostałe wsie, pomimo zróżnicowania wielkościowego są równorzędnymi jednostkami
poziomu podstawowego.
Tabela l. Podstawowe informacje o sołectwach
L.p.
Sołectwo
Liczba
mieszkańców

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Popielów
Stare Siołkowice
Karłowice
Stobrawa
Nowe Siołkowice
Kurznie
Lubienie
Kaniów
Rybna
Stare Kolnie
Kuźnica Katowska
Popielowska Kolonia

2073
1926
1292
456
419
499
371
331
274
229
127
138

Powierzchnia w ha
Ogółem
3.316
1.505
1.882
1.600
610
1.461
1.794
1.910
783
540
1.798
334

Liczba posesji

w tym
lasy

użytki rolne

1 488,11
106,91
1 015,79
491,68
254,40
538,56
1 394,53
1 712,43
68,25
40,67
1 362,74
9,73

1 530,42
1 193,58
690,26
880,87
251,75
833,44
342,35
160,04
602,46
426,48
359,79
288,74

630
632
293
122
152
129
108
97
73
66
37
45

Źródło: dane Urzędu Gminy w Popielowie, 2012

Dane demograficzne
Gmina zaliczana jest do obszarów średnio zurbanizowanych. Wiodącą jej funkcją jest rolnictwo, a
uzupełniającą mieszkalnictwo. Należy do grupy jednostek województwa opolskiego charakteryzujących
się stalą tendencją do spadku liczby ludności. W roku 1998 liczyła 8 971 mieszkańców, w 2002 roku 8
662, w 2008 roku 8 324, a w 2011 roku 8 216, co stanowi 0,81% ludności województwa i 6,17%
ludności powiatu. Liczba mieszkańców zmniejszyła się w latach 2008-2011 o 108 osób tj. 1,30%, a w
latach 2002-2011 o 446 osób (5,15%).
Tabela 2. Liczba ludności w gminie Popielów w latach 1998-2011 wraz z prognozą do 2020
Gmina
Liczba ludności
Prognoza
1998
2002
2008
2011
2015
2018
Popielów
8 971
8 662
8 324
8 151
7 989
7 870

2020
7 791

Źródło: dane Urzędu Gminy w Popielowie, POŚ powiatu opolskiego 2013

Gęstość zaludnienia wynosi 47 osób na l km2 i jest niższa od średniej dla województwa wynoszącej 108
osób na l km2 i 84 osób na l km2 w powiecie.
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Tabela 3. Ludność wg płci i wieku
Jednostka
Wyszczególnienie
terytorialna
Gmina Popielów
Ogółem
W tym mężczyźni
Powiat opolski
Ogółem
W tym mężczyźni
Województwo
Ogółem
opolskie
W tym mężczyźni

Ilość osób w wieku
przedprodukcyjnym
1 342
720
22 044
11 296
170 304
87 191

Ilość osób w wieku
produkcyjnym
5 395
2 801
89 095
46 093
663 371
347 473

Ilość osób wieku
proprodukcyjnym
1 479
494
22 057
7 149
180 275
55 530

Źródło: www.stat.gov.pl, 2011

Społeczność gminy Popielów charakteryzuje się średnim odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym,
kształtującym się na poziomie 65,66% (w województwie opolskim 65,42%). Jednocześnie odsetek
ludności w wieku przedprodukcyjnym był nieco niższy (16,33%), niż średni dla województwa (16,80%),
a w wieku poprodukcyjnym nieco wyższy (18,00%), niż dla województwa opolskiego (17,78%).
Tabela 4. Ruch naturalny ludności
zawarte małżeństwa

Jednostka terytorialna

Województwo opolskie
Powiat opolski
Gmina Popielów

urodzenia żywe

5210
670
36

zgony

8686
1142
70

przyrost naturalny

9719
1159
93

-1033
-17
-23

Źródło: www.stat.gov.pl, 2011

Tabela 5. Migracje ludności
Jednostka terytorialna

zameldowania
w ruchu
wewnętrznym

Województwo opolskie
Powiat opolski
Gmina Popielów
Źródło: www.stat.gov.pl, 2011

zameldowania
z zagranicy

10212
1632
62

wymeldowania
wymeldowania saldo migracji saldo migracji
w ruchu
za granicę
wewnętrznych zagranicznych
wewnętrznym

724
121
4

10876
1183
79

2318
467
24

-664
449
-17

-1594
-346
-20

Użytkowanie terenu
W roku 2005 użytki rolne stanowiły 46,97% powierzchni gminy (w województwie 62,08%, w powiecie
43,50%). Gmina charakteryzuje się bardzo wysoką lesistością terenu, lasy zajmowały 47,24%
powierzchni gminy (w województwie 27,08%, w powiecie 45,60%). Wśród użytków rolnych dominują
grunty orne stanowiące 70,68% ich powierzchni. Łąki i pastwiska zajmują 29,2% powierzchni użytków
rolnych (w województwie 10,35%, w powiecie 19,90%).
Tabela 6. Użytkowanie gruntów według granic administracyjnych [ha]
Jednostka terytorialna

Województwo opolskie
Powiat opolski
Gmina Popielów

grunty orne

łąki

sady

pastwiska

lasy

507672

1763

60470

14451

254903

53850

187

13741

1256

72357

5829

10

2183

225

8294

Źródło: www.stat.gov.pl, 2005

46-024 Dąbrówka Łubniańska, ul. Kosowce 7
tel: 0 604 997 125 , 0 509 18 16 15
e-mail: biuro@finanse-srodowisko.pl

9
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POPIELÓW NA LATA 2012 – 2015
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

Tabela 7. Struktura użytków rolnych według granic administracyjnych [%]
Jednostka terytorialna

powierzchnia
użytków
rolnych

Województwo opolskie
Powiat opolski
Gmina Popielów

grunty orne

100,0%
100,0%
100,0%

łąki

sady

86,9%
78,0%
70,7%

0,3%
0,3%
0,1%

pastwiska

10,3%
19,9%
26,5%

2,5%
1,8%
2,7%

Źródło: www.stat.gov.pl, 2005

Rolnictwo
Gmina Popielów posiada średnio dobre możliwości produkcji i rozwoju rolnictwa. Świadczy to o
ograniczonych możliwościach rozwoju produkcji rolniczej. Najlepsze warunki dla produkcji rolnej
posiada wieś Rybna. Najgorsze warunki dla rozwoju produkcji rolnej, plasujące się poniżej średniej
gminy, mają wsie: Kaniów i Karłowice.
Gmina Popielów zaliczana jest do obszarów średniej wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przy
czym największą przydatność dla rolnictwa mają grunty położone w dolinie Odry. Jednocześnie tutaj
istnieje duże ryzyko prowadzenia gospodarki rolnej, ze względu na zagrożenia powodziowe. Gminę
należy jednak zaliczyć do obszarów chronionych dla rozwoju rolnictwa ze względu na sąsiedztwo
miasta Opola oraz Brzegu, a także ze względu na wysoką wartość ekologiczną środowiska
przyrodniczego. Obowiązywać tu muszą ograniczenia przeznaczania gruntów na cele nie związane z
produkcją rolną, w tym szczególnie ograniczenie lokalizacji zakładów przemysłowych szczególnie tych,
które mogłyby spowodować ujemne skutki dla gospodarki rolnej oraz zanieczyszczenie cieków
wodnych, powietrza atmosferycznego i powstawanie szkodliwych dla środowiska odpadów. Bardzo
istotnym dla środowiska przyrodniczego problemem jest również przekształcanie użytków zielonych w
grunty orne, szczególnie na terenach podmokłych i zalewowych. Proces ten powinien być bezwzględnie
zahamowany, a część łąk odtworzona.
Tabela 8. Liczba gospodarstw rolnych według grup obszarowych powierzchni użytków rolnych [szt.]
Jednostka terytorialna

do 1 ha
włącznie

ogółem

Województwo opolskie

1 - 5 ha

10 ha i więcej

5 - 10 ha

36738

8800

12535

5834

9569

3787

380

1767

619

1021

363

23

149

73

118

Powiat opolski
Gmina Popielów
Źródło: www.stat.gov.pl, 2010

Tabela 9. Powierzchnia zasiewów [ha]
Jednostka terytorialna

Województwo opolskie
Powiat opolski
Gmina Popielów

zboża razem

324459,51
33494,81
2844,98

ziemniaki

8828,73
848,64
20,11

buraki
cukrowe

14505,23
306,95
0,00

rzepak i rzepik
razem

87425,86
3345,19
220,46

strączkowe
jadalne na
ziarno razem

595,56
97,75
9,84

warzywa
gruntowe

952,27
57,85
0,00

Źródło: www.stat.gov.pl, 2010
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Tabela 10. Zwierzęta gospodarskie [szt.]
bydło razem

Jednostka terytorialna

Województwo opolskie
Powiat opolski
Gmina Popielów

122747
11965
1994

trzoda
chlewna
razem

drób ogółem
razem

konie

602840
57883
2306

4112
670
110

4870466
1452010
72911

Źródło: www.stat.gov.pl, 2010

Pozarolniczy sektor gospodarki
W gminie Popielów przeważają podmioty zaliczone do sektora prywatnego, w tym największy odsetek
(89,88%) to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Tabela 11. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON

Jednostka terytorialna

Województwo opolskie
Powiat opolski
Gmina Popielów

sektor
publiczny ogółem

4245
344
13

sektor
prywatny ogółem

85256
10696
603

sektor
prywatny osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą

71851
9306
542

sektor
prywatny spółki
handlowe

5734
567
18

sektor
sektor
sektor
prywatny sektor
prywatny sektor
prywatny spółki handlowe
prywatny - stowarzyszenia prywatny - stowarzyszenia
z udziałem
spółdzielnie i organizacje
fundacje
i organizacje
kapitału
społeczne
społeczne
zagranicznego

1426
177
9

480
41
4

2806
296
15

153
13
0

2806
296
15

Źródło: www.stat.gov.pl, 2011

Przez gminę przebiegają 4 drogi wojewódzkie i linia kolejowa pierwszorzędna nr 277 relacji OpoleJelcz-Wrocław - stanowiąca fragment międzynarodowych szlaków kolejowych. Główny układ
komunikacyjny uzupełniają drogi powiatowe o znaczeniu regionalnym oraz drogi gminne (lokalne).
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II. CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA
l. Środowisko przyrodnicze i krajobraz
Według podziału geobotanicznego Matuszkiewicza [Atlas ..., 1994] gmina Popielów leży w krainie
Dolnośląskiej, w okręgu Borów Stobrawskich, Turawskich i Niemodlińskich oraz w okręgu LegnickoBrzeskim (dolina Odry).
Roślinność potencjalną gminy, czyli taką, która opanowałaby ten teren po zaprzestaniu na nim obecnej
działalności człowieka, stanowią głównie zbiorowiska leśne, a przede wszystkim lasy liściaste:
grądy środkowoeuropejskie Galio silvatici - Carpinetum, odmiana śląsko-wielkopolska, seria żyzna i
uboga (terasy zalewowe wyższe i nadzalewowe doliny Odry),
lęgi jcsionowo-wiązowe Ficario - Ulmetum Typicum w strefie zalewów epizodycznych (terasy
zalewowe doliny Odry oraz w dolinie Stobrawy) forma nizinna, seria żyzna
łęgi olszowe i jesionowo-olszowe Circaeo-Alnetum (w dolinie Brynicy i Budkowiczanki oraz w
innych miejscach okresowo zabagnionych)
suboceaniczne bory sosnowe Leucobryo - Pinetum oraz niżowa dąbrowa acidofilna typu
środkowoeuropejskiego Calamagrostio-Quercetum petraeae (północna i północno-wschodnia część
gminy).
Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń środowiska przez gospodarkę człowieka. Duża część
lasów została zastąpiona przez użytki rolne i tereny zabudowane ze specyficzną roślinnością synantropijną i
obcego pochodzenia, rzeki uregulowano, a tereny podmokłe i bagienne w dużej części odwodniono. Także
dolina Odry w znaczącym stopniu ulega przekształceniom różnego typu, głównie wskutek prowadzenia
intensywnego użytkowania rolniczego, w tym zaorywania użytków zielonych. Pomimo tego, w znacznej
części gminy Popielów zachowały się zbiorowiska i krajobrazy o charakterze naturalnym lub półnaturalnym
o wysokiej wartości przyrodniczej. W związku z tym większość terenu gminy objęta została ochroną prawną
w formie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz ostoi NATURA 2000.
1.1. Szata roślinna
Szata roślinna gminy Popielów w porównaniu z innymi obszarami województwa opolskiego charakteryzuje
się dużymi walorami florystycznymi. Gmina Popielów charakteryzuje się wysoką lesistością - zbiorowiska
leśne zajmują ok. 8 294 ha (47,24%). Zbiorowiska nieleśne zajmują ok. 52,76% powierzchni gminy, w tym
segetalne, związane z gruntami ornymi zajmują ok. 33,20%, a łąki i pastwiska ok. 13,72%. Bogactwo
florystyczne gminy związane jest różnorodnością siedlisk oraz ze znaczącym udziałem ekosystemów
naturalnych i półnaturalnych w ogólnej strukturze użytkowania gruntów. Występuje tu szereg gatunków i
zbiorowisk rzadko spotykanych w województwie.
Na terenie gminy Popielów stwierdzono występowanie wielu gatunków roślin chronionych. Występowanie
roślin chronionych i rzadkich związane jest przede wszystkim z obecnością odpowiednich ekosystemów,
przede wszystkich obszarów wodno-blotnych i bogatych gatunkowo lasów liściastych.
1.1.1. Zbiorowiska nieleśne
Zbiorowiska synantropijne, w tym segetalne na terenie gminy nie przedstawiają większej wartości
przyrodniczej. Seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska żyznych łąk kośnych z klasy MolinioArrhenatheretea zajmują tu znaczne powierzchnie, w szczególności w dolinie Odry, Stobrawy i
Budkowiczanki. Łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia są dosyć często spotykanymi zbiorowiskami
łąkowymi głównie poza dolinami rzek. Występują jednak w rozproszeniu. Użytkowane są jako łąki kośne
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lub kośno - pastwiskowe. Są to zbiorowiska bardzo ubogie florystycznie, ponieważ są w większości
intensywnie użytkowane i znacznie rozdrobnione.
Do najczęściej spotykanych należą płaty łąk wyczyńcowych Alopecuretum pratensis i owsicowych LolioCynosuretum służących najczęściej jako pastwiska. Stosunkowo często na terenie gminy występują cenne
przyrodniczo łąki wilgotne z rzędu Molinietalia - głównie w dolinach rzek (Odry, Stobrawy i
Budkowiczanki) na siedliskach łęgów i grądów niskich. Występują one często w mozaice ze zbiorowiskami
turzycowymi i szuwarowymi. Nienawożone fragmenty trzęślicowych łąk zmiennowilgotnych koszone jeden
raz w roku, najczęściej pod koniec lata lub w jesieni, na ściółkę dla bydła, w ostatnich latach w związku ze
zmieniającym się sposobem zagospodarowania i zmianą użytkowania (zaorywanie) w szybkim tempie
ograniczają swą powierzchnię do niewielkich, często zubożonych i kadłubowych płatów. Najważniejsze
koncentracje zbiorowisk łąkowych zanotowano:
- w końcowym fragmencie doliny Stobrawy, przy ujściu w międzywalu,
- w międzywalu Odry na południe i zachód od Kolonii Popielowskiej,
- w dolinie Budkowiczanki na wschód od Kuźnicy Katowskiej,
- w okolicy Karłowic.
Większość zbiorowisk łąkowych, zwłaszcza wrażliwych na zmiany wilgotnościowe, należy do potencjalnie
zagrożonych. Zaprzestanie wykaszania lub zmiana sposobu ich użytkowania także jest przyczyną zarastania
wielu łąk łanami trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos, różnymi gatunkami nawłoci Solidago sp.
oraz wrotyczem pospolitym Tanacetum vulgare. Do najwartościowszych zbiorowisk pod względem
przyrodniczym w gminie Popielów zalicza się zbiorowiska wodne, gdyż występują w nich liczne gatunki
chronione i rzadkie, często zanikające w skali kraju. Odra, Stobrawa, Budkowiczanka i starorzecza oraz w
mniejszym stopniu pozostałe wody powierzchniowe stanowią dogodne siedliska dla rozwoju tych
zbiorowisk. Do najbardziej interesujących ze względu na rzadkość występowania należą Spirodelo Salvinietum natansis, Trapetum natansis, Hottonietum palustris. Na szczególną uwagę wśród wód stojących
zasługują:
- kompleksy starorzeczy i okresowych zbiorników wodnych w dolinie Odry (położone w zachodniej części
polderu Stobrawa - Rybna oraz w kompleksie leśnym na południe i zachód od Wielopola),
- kompleks starorzeczy w międzywalu ujściowego odcinka Stobrawy (szczególnie na południe od
Stobrawy),
- stawy w dolinie Budkowiczanki na wschód od Kuźnicy Katowskiej, stawy w dolinie Brynicy na południe
od Nowych Siołkowic.
1.1.2. Lasy
1.1.2.1. Ogólna charakterystyka lasów w gminie
W gminie Popielów lasy zajmują 47,24% powierzchni (ok. 8 294 ha). Jest to prawie dwukrotnie więcej niż
wynosi lesistość województwa opolskiego (27,08%) oraz więcej niż lesistość powiatu opolskiego
ziemskiego (ok.45,6%). Stawia to gminę Popielów wśród najbardziej zalesionych gmin w województwie
opolskim, o jednym z najwyższych wskaźników powierzchni gruntów leśnych przypadających na l
mieszkańca.
Tabela 12. Powierzchnia gruntów leśnych w gminie Popielów na tle powiatu i województwa
Gmina
Powierzchnia gruntów leśnych
Lesistość [%]
ogółem [ha]
na l mieszkańca w
ha
Popielów
8 294
1,01
47,24
Powiat opolski ziemski
72 357
0,54
45,60
Województwo opolskie
254 903
0,25
27,08
Źródło: www.stat.gov.pl, 2011
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Rozmieszczenie lasów w gminie jest nierównomierne. Ze względu na znaczące zasoby gleb o wysokiej
jakości (sołectwa Stobrawa, Stare Kolnie, Rybna, Kolonia Popielowska i Stare Siołkowice) lasy zajmują w
dolinie Odry niewielkie, izolowane powierzchnie. Natomiast tam, gdzie występują gorsze gleby lasy tworzą
duże, zwarte kompleksy leśne (północna część gminy - przede wszystkim sołectwa: Kaniów, Lubienie i
Kuźnica Katowska). Lasy te stanowią część rozległego kompleksu Borów Stobrawsko-Turawskich - jeden z
najcenniejszych elementów różnorodności biologicznej w gminie.
Tabela 13. Powierzchnia gruntów leśnych i zadrzewień według obrębów (stan na 31.12.2012)
L.p.
Sołectwo
Pow. ogółem [ha] Pow. zadrzewień i Pow. lasów [ha]
zakrzaczeń [ha]
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Popięlów
Stare Siołkowice
Karłowice
Stobrawa
Nowe Siołkowice
Kurznie
Lubienie
Kaniów
Rybna
Stare Kolnie
Kuźnica Katowska
Popielowska Kolonia
Razem

3316,35
1505,77
1882,81
1600,49
610,28
1461,04
1794,86
1910,36
783,18
540,78
1798,32
334,45
17 537,68

2,59
3,06
4,51
4,66
3,17
3,97
3,13
0
1,86
0,12
2,03
0
29,10

1 488,11
106,91
1 015,79
491,68
254,40
538,56
1 394,53
1 712,43
68,25
40,67
1 362,74
9,73
8 483,8

Lesistość [%]

44,8
6,5
51,9
30,1
41,7
35,8
77,8
89,4
8,5
3,5
72,5
3,0
47,2

Źródło: dane Urzędu Gminy w Popielowie

W strukturze własnościowej lasów w gminie zdecydowanie dominują lasy publiczne (98,2% powierzchni).
Lasy w gospodarstwach indywidualnych zajmują jedynie 128 ha. Większością lasów w gminie zarządzają
Lasy Państwowe reprezentowane przez dwa nadleśnictwa: Kup i Brzeg.
Do nadleśnictwa Kup, obrębu Popielów należą lasy w centralnej, wschodniej i północnej części gminy.
Podzielone są między 4 leśnictwa: Popielów, Ładza, Kaniów i Lubienie.
Zbiorowiska leśne są tu zróżnicowane. Są to najczęściej bory sosnowe oraz rzadziej lasy liściaste, głównie
lasy grądowe i łęgowe. Występuje tu rzadkie zbiorowisko boru bagiennego.
Sosnowy bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum
To zbiorowisko z przewagą sosny w warstwie drzew i marginalnym udziałem brzozy. Występuje na
siedlisku boru bagiennego w bezodpływowych nieckach z okresowo wysokim poziomem wody.
Charakterystyczne jest tu obfite występowanie borówki bagiennej Vaccinium uliginosum, a także bagna
zwyczajnego Ledum palustre. Sosnowy bór bagienny występuje rzadko. Jego biotopy zostały w
przeważającej większości zniszczone przez melioracje leśne. Płaty tego zbiorowiska w gminie Popielów
występują w dolinach małych rzek w okolicy Karłowic i Kuźnicy Katowskiej.
Zbiorowiska lasów liściastych należą tu do dosyć dobrze wykształconych i zachowanych, najczęściej
występują tu grądy i łęgi.
Grąd środkowoeuropejski Galio-Carpinetum
To wielogatunkowe lasy dębowo-grabowe z domieszką buka, lipy, klonu. W runie występują
charakterystyczne gatunki zespołu takie jak pszeniec gajowy Melampyrum nemorosum, jaskier różnolistny
Ranunculus auricomus, przytulia leśna Galium sylvaticum. Oprócz nich rośnie tu wiele gatunków słabo
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helio- i termofilnych, jak gajowiec żółty Galebdolon luteum, bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea,
kokorycz pusta i pełna Corydalis cava i C. solida i inne. Generalnie wyróżniają się stosunkowo wysokim
bogactwem gatunkowym, są siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt chronionych, zagrożonych i
rzadkich. Lasy grądowe, ze względu na wysoki walor użytkowy głównego gatunku lasotwórczego tj. dębu
zostały bardzo mocno przekształcone lub wręcz zniszczone przez gospodarczą działalność człowieka.
Najlepiej wykształcone fitocenozy grądów występują między Popielowem i Zawadą, w okolicy Stobrawy i
Rybnej.
Wśród łęgów na terenie gminy Popielów występują:
Łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum
Jest to jedno z pospolitszych zbiorowisk łęgowych na Polskim niżu. W zespole tym panującym
gatunkiem lasotwórczym jest olsza czarna Alnus glutinosa. Domieszkowe występuje jesion wyniosły
Fraxinus excelsior. Na obszarze gminy zbiorowisko łęgu jesionowo-olszowego występuje na niewielkich
powierzchniach w obniżeniach dolin małych i średnich rzek, takich jak Stobrawa czy Budkowiczanka.
Poprzez nadmierną eksploatację jesionu i odroślową hodowlę olszy zbiorowisko łęgu jesionowo-olszowego
uległo na przeważającym obszarze degeneracji i przekształceniu w lite olszyny lub zbiorowiska nawiązujące
do grądów niskich. Najlepiej wykształcone płaty tego zespołu zanotowano w okolicach Stobrawy i
Wielopola.
Łęg wiązowo-jesionowy Ficario-Ulmetum minoris
To bardzo bogaty gatunkowo las charakterystyczny dla dolin dużych i średnich rzek. Dominującym
gatunkiem jest jesion wyniosły Fraxinus excelsior a w mniejszym pokryciu występują wiąz pospolity Ulmus
minor, dęby szypułkowe Quercus robur, olsza czarna Alnus glutinosa, wiąz górski i szypułkowy Ulmus
glabra i U. laevis, a także klon polny Acer campestre. Marginalny jest udział jabłoni dzikiej Malus sylvestris
i topoli białej Populus alba. Zbiorowisko łęgu wiązowo- jesionowego charakteryzuje się bardzo wyrazistym
aspektem wiosennym, kiedy to zakwitają łanowo geofity takie jak śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nvalis,
kokorycze Corydalis solida i C cava, czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, złocie Gagea lutea. Występuje
tu także szereg sozofitów, np. kruszczyk siny Epipactis purpurata. Zespoły łęgu wiązowo-jesionowego
zostały na większości powierzchni zniszczone przez gospodarkę wodną, która zmieniła reżim Odry i innych
rzek i zmniejszyła częstotliwość i zasięgi corocznych wylewów. Dodatkowo negatywny wpływ na rozwój
tego zbiorowiska miała gospodarka leśna, która preferując dęba szypułkowego przyspieszyła proces
grądowienia oraz skutki grzybicy trzebiące populację wiązów. W gminie Popielów łęgi wiązowo-jesionowe
występują niemal wyłącznie w dolinie Odry, w okolicy Wielopola i Stobrawy. Ich udział w pozostałych
obszarach leśnych jest marginalny.
Łęg topolowo-wierzbowy Salici-Populatum
nadrzeczny łęg wierzbowy Salicetum albo-fragilis
Charakteryzuje się dominacją wierzby białej Salix alba i kruchej Salix fragilis. Zbiorowisk to
występuje na niskich terasach zalewowych dużych i średnich rzek, gdzie występują, co najmniej jeden raz w
roku zalewy powodziowe, a najczęściej teren jest kilkakrotnie pod wodą. Zbiorowisko łęgu wierzbowego
występuje na terenie gminy Popielów bardzo rzadko w postaci zubożonej w dolinie Odry. Najczęściej jest to
początkowe stadium rozwoju tej fitocenozy mające postać krzewiastą. Regulacja Odry i kontrola stanów jej
wód uniemożliwia obecnie pełne wykształcenie się tego zbiorowiska.
nadrzeczny łęg topolowy Populatum albae
To również związane z dolinami dużych i średnich rzek zbiorowisko, w którym dominującymi
drzewami są topole: biała Populus alba i czarna P. nigra. Inne drzewa, takie jak wiązy Ulmus sp., dęby
szypułkowe Quercus robur, wierzby Salix sp. czy olsze Alnus glutinosa występują domieszkowe. Łęg
topolowy występował niegdyś na znacznej powierzchni w dolinie Odry. Obecnie na skutek regulacji Odry,
osuszenia dolin rzecznych przez leśnictwo i rolnictwo a ponadto wprowadzenia plantacji topolowych na
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siedlisku tej fitocenozy dobrze wykształcone zbiorowiska praktycznie nie istnieją. Zdegenerowane formy w
postaci płatów i skupień topól rozrzucone są na niższych terasach Odry, np. Kolonii Popielowskiej.
Olsy i lozowiska Alnetea glutinosae
łozowisko wierzby szarej i pięciopręcikowej Salicetum pentandro-cinereae
To stosunkowo rzadkie zarośla wierzbowe pojawiające się na siedliskach cisowych i łęgów
nadrzecznych. Głównym gatunkami łozowiska są wierzba szara Salix cinerea i pięciopręcikowa S.
pentandra. Zarośla tej fitocenozy spotykamy w dolinie Odry w obniżeniach terenu, np. wokół starorzeczy,
wzdłuż mniejszych rzek. Wykształcone są fragmentarycznie ze względu na regularne najczęściej
karczowanie przez służby wodne odpowiedzialne za utrzymanie międzywali i wałów w odpowiednim stanie,
tj. bez zarośli. Najlepiej wykształcone płaty spotkać można na międzywalu Odry i Stobrawy w okolicy
Stobrawy, Starych i Nowych Kolni.
niskie zarośla wierzby rokity Betulo-Salicetum repentis
Ten typ roślinności występuje jedynie w postaci kadłubowej - zubożone na otwartych terenach w
zabagnionych i podtorfionych nieckach. Na jego obecność wskazuje stosunkowo obfite występowanie
wierzby rokity Salix rosmarini folia. Występowanie tej fitocenozy stwierdzono w kilku obszarach w dolinie
Stobrawy, Budkowiczanki np. na południe od Karłowic, w okolicy Kurzni, Kuźnicy Katowskiej.
ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum
To charakterystyczne zbiorowisko leśne z absolutną dominacja olszy czarnej Alnus glutinosa i
kępkowo-mozaikową strukturą runa. Ols porzeczkowy występuje w obniżeniach terenu z utrudnionym
przepływem wody - zastoiskach. Na terenie gminy Popielów ols porzeczkowy występuje w rozproszeniu w
dolinach mniejszych i średnich rzek, w szczególności Stobrawy w okolicy Popielowa i Rybnej.
1.1.3. Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie
Na terenie gminy Popielów występują [Plan..., 2007, Inwentaryzacja …, 1999, 2012] siedliska przyrodnicze
podlegające w Polsce ochronie prawnej na mocy prawa polskiego lub europejskiego. W nawiasach obok
nazwy zbiorowiska podano kody Natura 2000 oznaczające oznaczenia kodowe w Interpretation Manual of
Europaean Union Habitats (2003) oraz kody Physis oznaczające symbol używany w bazie danych Physis –
hierarchicznego systemu kodowania typów siedlisk Palearktyki utworzony na użytek programu CORINE
(Herbich red. 2004). Są to:
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
Występują przede wszystkim w dolinie Odry w okolicy Stobrawy, Starych Kolni, Rybnej i Wielopola. Do
najpospolitszych, a zarazem najpiękniejszych zespołów roślin pływających zaliczyć należy zespół lilii
wodnych Nupharo-Nymphaetum albae budowany przez dominujące grzybienie białe Nymphaea alba i
grąźela żółtego Nuphar lutea. Najciekawszy, a zarazem najbardziej zagrożony zanikiem w skali kraju to
zespół kotewki orzecha wodnego Trapetum natantis - gatunku narażonego na wyginięcie i podlegającemu
międzynarodowej ochronie. Pływające rozety orzecha wodnego tworzą wielkopowierzchniowe płaty m.in. w
starorzeczach okolic Stobrawy. Płytkie fragmenty starorzeczy, najczęściej w zatoczkach osłoniętych przed
falowaniem pasem trzcin lub zarośli, np. w okolicy Stobrawy w dolinie Odry zajmuje, również zanikający,
zespół żabiścieku pływającego i osoki aloesowatej Hydrocharitetum morsus-ranae. Najczęściej występuje w
formie kadłubowej bez osoki aloesowatej, która na terenie gminy należy do taksonów bardzo rzadkich.
Osoka występuje jedynie na południe od Stobrawy w niewielkim starorzeczu.
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
Zbiorowisko makrofitów ze związku Ranunculion fluitantis zakorzenionych w dnie cieków wodnych.
Występuje na odcinkach naturalnych lub nieznacznie przekształconych, z naturalnym dnem. Wymaga
wody czystej, szybko płynącej oraz odpowiednich warunków przepływu wody między doliną rzeczną a
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korytem. Siedlisko to zajęte jest głównie przez rośliny naczyniowe zakorzenione w dnie o pędach
zanurzonych, niekiedy z liśćmi pływającymi po powierzchni. Są to przede wszystkim gatunki rodzaju
Batrachium. Stanowiska włosienicznika wodnego Ranunculus aquatilis zanotowano na odcinku
przyujściowym Stobrawy, pomiędzy Starymi Kolniami a Karłowicami oraz na Budkowiczance.
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion
Łąki zmiennowilgotne to siedlisko antropogeniczne na glebach mineralnych wilgotnych lub o zmiennym
poziomie wody w glebie w ciągu roku. Wykształciły się na skutek specyficznej gospodarki. Były to łąki
koszone w ostatniej kolejności – późnym latam, czasem co kilka lat. Siano nie było używane na paszę, lecz
na ściółkę. Pozostawione bez koszenia łąki związku Molinion przekształcają się w ziołorośla związku
Filipendulion, a użytkowane bardziej intensywnie przechodzą w zbiorowiska związku Calthion. Roślinność
łąk zmiennowilgotnych jest bogata, z licznymi kolorowo kwitnącymi bylinami. Często jest to siedlisko
rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Występuje rzadko i na niewielkich powierzchniach w wilgotnych
śródleśnych kompleksach łąkowo-pastwiskowych oraz nad brzegami niewielkich wysychających
śródleśnych oczek wodnych. Płaty tego zespołu charakteryzują się ubóstwem florystycznym. Dominuje w
nich trzęślica modra Molinia caerulea oraz sit rozpierzchły Juncus effusus. Większe powierzchnie tego typu
łąk stwierdzono w okolicach Kurzni i Karłowic. Zagrożeniem dla istnienia tego typu łąk jest ich całkowite
zaprzestanie wykaszania lub wypasania. W wyniku naturalnej sukcesji roślinnej zarastają zazwyczaj olszą
czarną Alnus glutinosa. Stąd też dla ich zachowania, powinny być, co kilka lat koszone lub wypasane.
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
Roślinność przybrzeżnego pasa cieków i źródlisk zajmująca bardzo wilgotne i gleby typu mad.
Siedlisko tworzy wraz z ciekiem naturalny korytarz ekologiczny. Ziołorośla nadrzeczne na terenach
nizinnych i podgórskich są budowane przez nitrofilne byliny takie jak pokrzywa Urtica dioica lub
bodziszek błotny Geranium palustre oraz przez rośliny tworzące zbiorowiska welonowe wiszące na
drzewach i krzewach, takie jak chmiel zwyczajny Humulus lupulus, psianka słodkogórz Solanum
dulcamara czy kielisznik zaroślowy Calystegia sepium. Na terenach podgórskich i górskich, na
kamienistych glebach i przy potokach o szybkim przepływie wody występują ziołorośla lepiężnikowe
budowane głównie przez lepiężnika białego Petasites albus i różowego P. hybridus – rośliny o
rozłożystych liściach. Jednym z obszarów, na którym gdzie siedlisko jest najlepiej rozwinięte, ale
również najbardziej zdominowane przez gatunki inwazyjne jest obszar Natura 2000 „Łąki w okolicach
Karłowic nad Stobrawą”.
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
Półnaturalne siedlisko ze składem gatunkowym spontanicznie wykształconym podczas wieloletniej
gospodarki kośno-pastwiskowej. Zajmuje świeże gleby mineralne. Roślinność jest zazwyczaj bogata, z
dominacją różnych gatunków traw. Siedliska łąkowe to ważne elementy doliny rzecznej.
W dużej mierze łąki świeże to osuszone w wyniku melioracji łąki wilgotne Calthion. Takie siedliska są w
najgorszym stanie, ponieważ zaburzone warunki wilgotnościowe spowodowały degenerację siedliska i
dominację gatunków inwazyjnych takich jak nawłoć kanadyjska Solidago canadensis i późna Solidago
gigantea oraz rudbekia naga Rudbeckia lancinata. Dodatkowym zagrożeniem dla siedliska jest zaprzestanie
użytkowania, co również prowadzi do zdominowania przez gatunki inwazyjne, oraz do sukcesji wtórnej –
zarastania przez drzewa i krzewy. Najgorzej zachowane siedliska znajdują się w dolnym odcinku doliny
Stobrawy, szczególnie w okolicach Karłowic (odcinek częściowo objęty ochroną jako obszar Natura 2000
„Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą” PLH 160012). Inwazja gatunków obcego pochodzenia jest na
nich niekiedy tak posunięta, że niektóre fragmenty doliny, które kiedyś prawdopodobnie były łąkami, teraz
nie mogą być zidentyfikowane jako siedlisko łąk świeżych lub wilgotnych.
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91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
Zbiorowisko lasów rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzecznego lub źródlisk, w strefie
zalewów podczas wyższych stanów wód. Występuje na żyznych glebach, najczęściej typu mad. Jest
jednym z najbogatszych gatunkowo siedlisk i spełnia funkcję korytarza ekologicznego w dolinie
rzecznej. Obszary z najlepiej zachowanymi łęgami to odcinek ujściowy Stobrawy, okolice Karłowic.
91F0 Łęgowe lasy dębowo--wiazowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
Łęgi te są bardziej oddalone od koryta rzeki i położone wyżej niż siedlisko o kodzie 91E0. Zalewane
wodami rzecznymi są jedynie okazjonalnie, jednak, ponieważ występują w dość stromej dolinie rzecznej,
warunki wilgotnościowe są również kształtowane przez okazjonalne spływy wód powierzchniowych.
Siedlisko jest bardzo różnorodne gatunkowo i w dolinie rzecznej stanowi zazwyczaj najcenniejsze
fragmenty. Jest rzadkie, ponieważ zajmowało najcenniejsze gleby, które zostały przez stulecia zajęte pod
uprawy. Zespoły łęgu wiązowo-jesionowego zostały na większości powierzchni zniszczone przez
gospodarkę wodną, która zmieniła reżim Odry i innych rzek i zmniejszyła częstotliwość i zasięgi corocznych
wylewów. Dodatkowo negatywny wpływ na rozwój tego zbiorowiska miała gospodarka leśna, która
preferując dęba szypułkowego przyspieszyła proces grądowienia oraz skutki grzybicy trzebiące populację
wiązów. W gminie Popielów łęgi wiązowo-jesionowe występują niemal wyłącznie w dolinie Odry, w
okolicy Wielopola i Stobrawy. Ich udział w pozostałych obszarach leśnych jest marginalny.
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum
To wielogatunkowe lasy dębowo-grabowe z domieszką buka, lipy, klonu. W runie występują
charakterystyczne gatunki zespołu takie jak pszeniec gajowy Melampyrum nemorosum, jaskier różnolistny
Ranunculus auricomus, przytulia leśna Galium sylvaticum. Oprócz nich rośnie tu wiele gatunków słabo
helio- i termofilnych, jak gajowiec żółty Galebdolon luteum, bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea,
kokorycz pusta i pełna Corydalis cava i C. solida i inne. Generalnie wyróżniają się stosunkowo wysokim
bogactwem gatunkowym, są siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt chronionych, zagrożonych i
rzadkich. Lasy grądowe, ze względu na wysoki walor użytkowy głównego gatunku lasotwórczego tj. dębu
zostały bardzo mocno przekształcone lub wręcz zniszczone przez gospodarczą działalność człowieka.
Najlepiej wykształcone fitocenozy grądów występują między Popielowem i Zawadą, w okolicy Stobrawy i
Rybnej.
9190 Kwaśne dąbrowy Betulo-Quercetum
Lasy liściaste z przewagą dębów z ubogim runem, na najuboższych, często piaszczystych siedliskach.
Występuje w okolicach miejscowości Stobrawa. Zagrożeniem może być niewłaściwa gospodarka leśna oraz
obecność gatunków inwazyjnych.
1.2. Świat zwierząt
Świat zwierząt gminy Popielów pomimo znaczących przekształceń jest bardzo bogaty. Jego bogactwo
wyraża się zarówno w różnorodności grup taksonomicznych jak i ekologicznych. Obecne są tutaj zespoły
faunistyczne zasiedlające różnorodne i skrajnie odmienne ekosystemy, jak np. ekosystemy leśne, łąkowe,
wodne, wydmowe, szuwarowe, namuliskowe, agrocenozy, urbicenozy. Duża ranga walorów faunistycznych,
zwłaszcza w zakresie ptactwa doprowadziła do wyróżnienia na terenie gminy ostoi fauny o randze
międzynarodowej (dolina Odry). Obszar gminy z uwagi na bogatą sieć rzeczną i obfitość zbiorników
wodnych oferuje atrakcyjne środowiska dla rozrodu i żerowania zwierząt.
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Walory faunistyczne koncentrują się w określonych miejscach. Na terenie gminy Popielów ostoje fauny to
przede wszystkim:
• dolina rzeki Odry na całym przebiegu w granicach gminy, a w szczególności:
- kompleksy lasów liściastych na południe od Popielowa, na południowy-zachód od Rybnej, między
Stobrawą, Starymi Kolniami a rz. Odrą,
- kompleksy starorzeczy, pastwisk, podmokłych łąk: w dolinie Odry i rz. Stobrawy na południe od
wsi Stobrawa i Nowe Kolnie,
• dolina rzeki Budkowiczanki w okolicy Kuźnicy Katowskiej,
• dolina rzeki Stobrawy.
Dla awifauny najcenniejsze tereny w dolinie Stobrawy to (Inwentaryzacja …, 2012) to okolice miejscowości
Stobrawa. Fragment doliny długości 1,7 km o wyjątkowo mozaikowym charakterze, obejmujący tereny
leśne, otwarte, półotwarte i większe zbiorniki wodne (patrz mapa stanowiąca załącznik do opracowania).
Znajduje się on w dolnym biegu Stobrawy, po południowej stronie wsi Stobrawa, do której przylega za
pośrednictwem obwałowania. Obszar jest wyjątkowy przede wszystkim z uwagi na bardzo dużą
różnorodność zasiedlających go gatunków ptaków oraz na dużą liczbę gatunków rzadkich, związanych z
cennymi, zanikającymi typami siedlisk. Odnotowano na nim dziewięć gatunków ptaków z I załącznika
Dyrektywy Ptasiej i dalszych siedemnaście gatunków rzadkich lub nielicznych.
Pośród zwierząt najwięcej zagrożonych gatunków związanych jest z obszarami wodno-błotnymi: stawami,
trzcinowiskami, turzycowiskami, podmokłymi łąkami, starorzeczami i innymi ekosystemami dolin
rzecznych. Wykorzystują one obszary wodno-błotne jako miejsce odbywania lęgów, godów bądź jako
żerowisko. Drugą pod względem liczebności grupę stanowią gatunki związane z obszarami leśnymi i
zadrzewionymi. Zagrożone są jednak także gatunki związane z agrocenozami (polami uprawnymi).
Do największych zagrożeń świata zwierząt należą:
• zmiana struktury wilgotnych ekosystemów łąkowych poprzez melioracje odwadniające podmokłych
łąk, turzycowisk; intensywny wypas,
• likwidacja i zagospodarowywanie starorzeczy, śródleśnych i śródpolnych oczek wodnych -szczególnie
częste przy modernizacji watów przeciwpowodziowych i międzywala,
• usuwanie (wypalanie) trzcinowisk, szczególnie na stawach rybnych,
• homogenizacja ekosystemów leśnych, ujednolicanie struktury wiekowej, gatunkowej i piętrowej
drzewostanów,
• usuwanie martwych, starych i dziuplastych drzew,
• zalesianie śródleśnych polan,
• wypalanie łąk, miedz i nieużytków,
• chemizacja rolnictwa, intensywne nawożenie,
• homogenizacja krajobrazu rolniczego: wprowadzanie wielkoobszarowych upraw rolnych,
• usuwanie zakrzewionych miedz, nieużytków, remiz, zadrzewień śródpolnych, śródpolnych oczek
wodnych,
• zalesianie nieużytków.
1.3. Obszary i obiekty prawnie chronione
Obszary o wysokich walorach przyrodniczych objęte ochroną prawną (bez ostoi Natura 2000) zajmują w
gminie Popielów ok. 63,1% powierzchni. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż średnia wojewódzka (średnia
wojewódzka to 27,2% powierzchni). Obszary chronione łącznie z Naturą 2000 zajmują prawie 70%
powierzchni gminy.
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Tabela 14. Powierzchnia prawnie chroniona w gminie Popielów na tle powiatu i województwa
Gmina
Powierzchnia prawnie chroniona
ogółem [ha]
parki krajobrazowe
[ha]
Popielów
11 070,4
11063,9
Powiat opolski ziemski
88 275,4
28261,4
Województwo opolskie
256263,4
62590,5
Żródło: www.stat.gov.pl 2011

(bez Natury 2000)
[%]

63,1
55,6
27,2

Mapa 2. Obszary objęte ochroną w gminie Popielów

Obszary i obiekty chronione w gminie Popielów to:
o znaczeniu europejskim i krajowym
ostoja „ptasia” Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” PLB020002
ostoja „siedliskowa” Natura 2000 „Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą” PLH160012
znaczeniu regionalnym
Stobrawski Park Krajobrazowy
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o znaczeniu lokalnym
użytek ekologiczny „Gęsi Staw" o pow. 3,14 ha
użytek ekologiczny „Puchacz" o pow. 6,55 ha
pomniki przyrody (21),
park w Karłowicach, obiekt cenny przyrodniczo objęty ochroną przez konserwatora zabytków.
Obszary chronione położone są w południowo-zachodniej i północnej części gminy (Stobrawski Park
Krajobrazowy). Użytki ekologiczne zlokalizowane są na terenie sołectwa Kuźnica Katowska i Stare
Siołkowice, a jedyny park objęty ochroną konserwatora zabytków znajduje się we wsi Karłowice.
1.3.1. Ostoje Natura 2000
Grądy Odrzańskie
Obszar objęty ochroną od 2004 roku [Dz.U. 2004r. nr 229, poz. 2313] obejmuje 70 kilometrowy odcinek
doliny Odry między Narokiem a Wrocławiem. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E 57. Dolina
pokryta jest lasami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy składają się przede wszystkim z
drzewostanów dębowo-grabowych, jednakże zachowały się małe płaty zadrzewień olszowo-wiązowych i
wierzbowo-topolowych. Znajdują się tu liczne cieki wodne, stare koryta rzeczne, pozostałości rozlewisk i
stawów. Teren jest silnie zmeliorowany. Ostoja ptasia o randze europejskiej E 57. Celem ochrony są tu co
najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi
(PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla, co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków
ptaków: dzięcioł zielonosiwy, kania czarna (PCK), muchołówka białoszyja, czapla siwa; w stosunkowo
wysokim zagęszczeniu występują: bocian biały, bocian czarny, kania ruda (PCK), trzmielojad, bielik (PCK),
sieweczka rzeczna, srokosz i dzięcioł średni. Zanieczyszczenia wód; osuszanie terenu. Zagrożenia mogłyby
wystąpić w wypadku odstąpienia od obowiązujących zasad gospodarki leśnej. Poniżej zestawiono jego
podstawowe dane:
Typ – J
Kod obszaru - PLB020002
Powierzchnia ogółem - 19 999.3 ha
Gatunki, których dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG i gatunki wymienione w Załączniku II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG wraz z kodami
Ptaki - wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG
Populacja rozrodcza
A022 Ixobrychus minutus
A030 Ciconia nigra
A031 Ciconia ciconia
A072 Pernis apivorus
A073 Milvus migrans
A074 Milvus milvus
A075 Haliaeetus albicilla
A081 Circus aeruginosus
A120 Porzana parva
A122 Crex crex
A127 Grus grus
A224 Caprimulgus europaeus
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A229 Alcedo atthis
A234 Picus canus
A236 Dryocopus martius
A238 Dendrocopos medius
A246 Lullula arborea
A307 Sylvia nisoria
A320 Ficedula parva
A321 Ficedula albicollis
A338 Lanius collurio
A379 Emberiza hortulana
Regularnie występujące ptaki migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG
A006 Podiceps grisegena
A008 Podiceps nigricollis
A052 Anas crecca
A067 Bucephala clangula
A070 Mergus merganser
A136 Charadrius dubius
A153 Gallinago gallinago
Ryby wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
1096 Lampetra planeri
Inne ważne gatunki zwierząt i roślin
Rośliny
Carex davalliana
Carex umbrosa
Dianthus superbus
Rosa gallica
Salvinia natans
Trapa natans
Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru
Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej
Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących
gatunków ptaków: dzięcioł zielonosiwy, kania czarna, muchołówka białoszyja, czapla siwa; w stosunkowo
wysokim zagęszczeniu występują: bocian biały, bocian czarny, kania ruda, trzmielojad, bielik, sieweczka
rzeczna, srokosz i dzięcioł średni.
Zagrożenia
Zanieczyszczenia wód; osuszanie terenu. Zagrożenia mogłyby wystąpić w wypadku odstąpienia od
obowiązujących zasad gospodarki leśnej.
Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą
Łąki położone są na prawym i lewym brzegu rzeki Stobrawy oraz po obu stronach drogi Kuźnica Katowska
- Karłowice - Popielów. Stanowią duży kompleks, kilkusethektarowy okresowo koszonych (w części
dopiero pod koniec lata, lub pozostawione bez koszenia) użytków zaliczanych do rzędu Molinietalia
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caeruleae. W czasie przyborów wiosennych mogą być miejscami podtapiane przez Stobrawę. W niektórych
fragmentach występują skupiska drzew i krzewów, głównie budowane przez olchy czarne, topole, wierzby.
Inne obszary są bardziej podmokłe i porośnięte trzciną. Wśród dominujących gatunków roślin wymienić
można trzęślicę modrą, wiązówkę, śmiałka darniowego, ostrożenia warzywnego, krwawnika, arcydzięgiel.
Licznie występuje krwiściąg lekarski oraz szczaw zwyczajny, a wzdłuż niewielkich rowów szczaw
kędzierzawy. Łąki zajmują znaczną powierzchnię kilkuset hektarów, przy czym nie są jednolitym
kompleksem lecz różnej wielkości płatami dzielonymi wspomnianymi zadrzewieniami. W okresie letnim
fragmenty nie koszone są trudno dostępne ze względu na zagęszczenie i wysokość roślin. W okresie
kwitnienia rosnące tutaj gatunki odwiedzane są przez liczne gatunki owadów: chronione trzmiele, rusałki
(pawik, pokrzywnik, admirał, kratkowiec, dostojki, przeplatki i inne), modraszki (kilka gatunków), pazie
królowej, połówce szachownica oraz przedstawicieli innych grup owadów. Przepływająca w pobliżu
Stobrawa stanowi system wzbogacający cały obszar o gatunki związane ze środowiskiem wodnym, nie tylko
z rzędu owadów. Pojawiają się tutaj również żaby zielone (śmieszka i jeziorkowa), żaba trawna oraz
moczarowa. W kępach wierzb latem słychać rzekotki drzewne. Sam rzeka, mocno zarośnięta roślinami
wodnymi, jest miejscem występowania podstawowych dla niżu gatunków ryb (poć, kiełb, kleń, szczupak,
okoń) oraz siedliskiem innych gatunków, miedzy innymi chronionego rzęsorka rzeczka. Należy zakładać,
chociaż rozpoznania w tym kierunku nie czyniono, iż na niektórych odcinkach tego obszaru pojawia się bóbr
oraz wydra.
Poniżej zestawiono jego podstawowe dane:
Typ – B
Kod obszaru - PLH160012
Powierzchnia -933,5ha
GATUNKI, których dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG i gatunki wymienione w Załączniku
II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
1059 Maculinea teleius
1060 Lycaena dispar
1061 Maculinea nausithous
Inne ważne gatunki zwierząt i roślin
SSAKI
Neomys fodiens
Sciurus vulgaris
PŁAZY
Hyla arborea
Rana lessonae
Rana ridibunda
Rana temporaria
BEZKRĘGOWCE
Bombus terrestris
Papilio machaon
Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru
Obszar dla ochrony gatunków motyli, których stwierdzono tu 3 gatunki (z zał. II Dyrektywy Siedliskowej).
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Zagrożenia
Podstawowym zagrożeniem dla łąk w okolicach Karłowic byłaby zmiana stosunków wodnych,
długoterminowe zaniechanie ich użytkowania oraz zmiany w korycie Stobrawy.
1.3.2. Stobrawski Park Krajobrazowy
„Stobrawski Park Krajobrazowy" jest największym parkiem krajobrazowym w województwie opolskim.
Zajmuje on ogółem powierzchnię 52 635,5 ha [Dz.Urz.Woj.Op. 1999r. nr 38, poz. 255]. Granice parku
obejmują znaczną część doliny Odry i Nysy Kłodzkiej wraz z terenami leśnymi należącymi do dużego
kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich. W gminie Popielów Park obejmuje ok. 70% powierzchni gminy
- wyłączona jest strefa najbardziej zurbanizowana w południowo-wschodniej części oraz intensywnie
użytkowane grunty orne w okolicy Kurzni. Plan ochrony parku został ustanowiony rozporządzeniem
Wojewody Opolskiego nr Nr 0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony
dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego [Dz.Urz.Woj.Op. nr 4, poz. 76].
Podstawowymi walorami uzasadniającymi powołanie Parku było:
- występowanie wielu chronionych i zagrożonych roślin, zbiorowisk roślinnych i zwierząt,
- występowanie jednego z większych obszarów wydmowych,
- występowanie ekosystemów typowych dla dużych rzek: licznych starorzeczy, kompleksów grądów, olsów,
łęgów i łąk zalewowych,
- występowanie ostoi ptactwa o znaczeniu międzynarodowym,
- wysoka lesistość terenu, w tym lasów zróżnicowanych gatunkowo i siedliskowe,
- niska gęstość zaludnienia i uprzemysłowienia.
1.3.3. Użytki ekologiczne
Na terenie gminy Popielów znajdują się 2 zatwierdzone użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 9,7 ha.
Użytek ekologiczny „Gęsi Staw"
Powołany Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr P/2/97 z dnia 3 lutego 1997r. w sprawie w
wprowadzenia indywidualnych form ochrony przyrody [Dz.Urz.Woj.Op. 2003r. nr 109 poz. 2304].
Usytuowany przy wale przeciwpowodziowym, na południe od Wielopola. Na powierzchni 3,14 ha pod
prawną ochroną znajduje się fragment starorzecza z otwartym lustrem wodnym i przyległymi bagnami.
Powstanie użytku ekologicznego „Gęsi Staw " miało na celu ochronę miejsc występowania chronionych i
rzadkich gatunków roślin i zwierząt takich jak: kotewka orzech wodny Trapa natans, grążel żółty Nuphar
lutea, szczeżuja Anodonta sp., zaskroniec Natrix natrix, a także zachowanie walorów krajobrazowych.
Omawiany użytek wkomponowany jest w krajobraz leśny nadodrzańskich podmokłych grądów.
Największymi jego zagrożeniami są: przerwanie okresowych zalewów rzecznych, wędkarstwo i
użytkowanie jako kąpieliska.
Użytek ekologiczny „Puchacz"
Powołany na mocy uchwały nr XII/104/2004r. Rady Gminy w Popielowie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie
uznania za użytek ekologiczny łąki z pozostawionym naturalnej sukcesji płatem nie użytkowanej roślinności
[Dz.Urz.Woj.Op. nr 28, poz. 927]. Usytuowany w sołectwie Kuźnica Katowska, w pobliżu rzeki
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Budkowiczanki. Za użytek ekologiczny uznano łąkę o powierzchni 6,55 ha z pozostawionym naturalnej
sukcesji płatem nie użytkowanej roślinności, która jest także miejscem regularnego przebywania zwierzyny
płowej, drobniejszych ssaków i ptaków.
1.3.4. Pomniki przyrody
Na terenie gminy Popielów znajdują się także obiekty przyrodnicze prawnie chronione - pomniki
przyrody [Dz.Urz.Woj.Op. 2002r., nr 13, poz. 233, Dz.Urz.Woj.Op. 2005r., nr 72, poz. 23]. W gminie
objęto ochroną 21 pomników przyrody, w tym 5 grup drzew, 1 aleję, 14 pojedynczych drzew
pomnikowych oraz l głaz narzutowy.
Tabela 15. Pomniki przyrody na terenie gminy Popielów
L.p
Nr
Gatunek
Obwód
Wiek
rej.
[cm]
[lata]
l.
34 Buk zwyczajny
380
370
Fagus sylvatica

2.
3.

4.
5.

35 Dąb szypułkowy
Quercus robur
36 Dąb szypulkowy
„Klara" Quercus robur

470

470

32

660

520

35

62 Buk zwyczajny
Fagus sylvatica
130 Dąb szypulkowy
Quercus robur 13 szt.
(w chwili obecnej 12
szt. -jeden z dębów
został wycięty,
ponieważ przewrócił
się w czasie wichury w
dniu 16.06.2004r.)

350

370

30

420
379
428
351
353
336
400
487
411
472
366
430
437
344
344
597
328
497
562

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
320
320
320
320
370
370

20
24
27
21
21
19
26
26
24
30
17
27
22
20
21
32
24

134
82
103
42

140
140
140
140

6.

235 Dąb szypułkowy
Quercus robur 4 szt.

7.

260 Dąb szypułkowy
Quercus robur 2 szt.

8.

282 Grupa drzew: świerk
pospolity Picea Bies
zrośnięty z 4 dębami
szypułkowymi
Quercus robur
328 Głaz narzutowy
332 Lipa drobnolistna

9.
10.

Wysokość
[m]
30

Lokalizacja
Lubienie - oddz. lasu 64 (30 m od
skrzyżowania drogi Borkowskiej z
Pokojowską przy linii oddziałowej 32 i
64)
Popielów - oddz. lasu 43 (po prawej
stronie drogi Popielów-Karłowice)
W oddz. 252g w kompleksie lasu miedzy
Wielopolem i Kolonią Popielowską, przy
wale i starorzeczu
Lubienie - oddz. lasu 31
Przy drodze Karłowice-Stobrawa dz.44

- drzewo pomnikowe już nie istnieje

Przy drodze Karłowice-Stobrawa

Popielów - oddz. lasu 19 (nad rzeką
Budkowiczanka)

30
25

17
17
17
17

Popielów - oddz. lasu 20 (30 m na północ
od rzeki Budkowiczanki)

Popielów, dz.807/140
Popielów, oddz. 1291
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11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

352 Dąb szypułkowy
Quercus robur
361 Lipa drobnolistna Tilia
cordata 2 szt.
362 Dąb szypulkowy
Quercus robur 4 szt.
410 Dąb szypulkowy
Quercus robur
411 Dąb szypułkowy
Quercus robur
412 Dąb szypulkowy
Quercus robur
414 Dąb szypulkowy
Quercus robur

342

320

26

Rybna - obok szkoły

368
328
517
446
440
415
312

270
270
320
320
320
320
215

22
22
25
27
25
24
27

Przy drodze Karłowice-Stobrawa

470

270

29

Kuźnica Katowska - oddz. lasu 54c

492

320

29

Kuźnica Katowska - oddz. lasu 64a

442

220

26

W kompleksie leśnym (oddz. 245f), przy
wale przeciwpowodziowym po prawej
stronie idąc wałem z Odłogów do
Nowych Kolni
Kurznie, dz. 135

438 Dąb szypulkowy
Quercus robur
19. 439 Dąb szypułkowy
Quercus robur
20. 507 Dąb szypulkowy
Quercus robur
21. 508 Dąb szypułkowy
Quercus robur
Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, RDOŚ Opole 2012
18.

Po lewej stronie drogi KarłowiceKuźnica Katowska

Kurznie, oddz. 33b

Kurznie, dz. 28
Popielów
Popielów

1.3.5. Parki
Spośród obiektów cennych kulturowo, a posiadających również duże walory przyrodnicze i
krajobrazowe objęto ochroną parki uznane za zabytki kultury. W gminie Popielów tylko w Karłowicach
znajduje się park objęty ochroną konserwatorską, nr rejestru 54/81.
Park w Karłowicach ma charakter parku przyzamkowego o powierzchni 2,68 ha. Założenie parkowe
powstało w XIX w. Dominujące składniki drzewostanu to: dąb, olsza, jesion i klon w wieku ok. 120140 lat. Uzupełnieniem są akacje i wierzby. W poszyciu występuje leszczyna, czeremcha, kruszyna, bez
czarny i akacja. Z gatunków obcych zanotowano wejmutki i tuje.
1.4. Obszary o wysokiej wartości kulturowo-krajobrazowej
Walory dziedzictwa przyrodniczego są często powiązane z dziedzictwem kulturowym i zasługują na
wspólną ochronę. Krajobraz kulturowy jest jednym z najważniejszych składników dziedzictwa
kulturowego, a jego ochrona jest najistotniejszym czynnikiem kształtowania tożsamości i osobowości
mieszkańców gminy. Obszar gminy Popielów położony jest w strefie krajobrazu kulturowego,
całkowicie ukształtowanego przez człowieka. W jego obrębie powszechnie występują ekosystemy
rolnicze (agrocenozy) - intensywnie użytkowane oraz zabudowa gospodarska.
Obszar gminy Popielów, prawie w całości (bez fragmentu w zachodniej części) leży w obrębie
zabytkowego krajobrazu kulturowego o predyspozycjach parku kulturowego wyróżnionego przez
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
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- „Krajobraz osiedleńczy Doliny Odry" - wymagający ochrony i rewaloryzacji,
- „Krajobraz Reliktów Puszczy Odrzańskiej" wymagający ochrony i rewaloryzacji.
Ponadto w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów
wyznaczono cenne układy i elementy zabytkowe i krajobrazowe, które proponuje się do objęcia ochroną
prawną poprzez m.in. ustanowienie strefy ochrony krajobrazu kulturowego:
- wieś Karłowice (proponowana strefa B ochrony konserwatorskiej obejmująca zabytkowy układ zabudowy
folwarcznej i usługowo-produkcyjnej wraz z zamkiem oraz otaczającym go parkiem krajobrazowym i
fosą),
- wieś Siołkowice Stare, Lubienie, Siołkowice Nowe i Kaniów (strefa ochrony krajobrazu kulturowego),
- wieś Popiołów (ochrona wartości kulturowych - układ ulicowo-placowy, osiedle robotników kolejowych),
wieś Kurznie (ochrona wartości kulturowych - układ wsi kmiecej - owalnicy).
- ochrona ciągu widokowego na drodze z nr 1348 relacji Wołczyn - Odłogi na odcinku Wapienniki Karłowice z widokiem na miejscowość Karłowice.
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2. Zasoby i jakość wód
Przez gminę Popielów przebiegają ważne struktury wodonośne, a także przepływa Odra - największa i
najzasobniejsza rzeka województwa opolskiego. Około 80% powierzchni gminy leży w obrębie
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) nr 323 (Subzbiomik Stobrawy) i nr 335 (Zbiornik
Krapkowice - Strzelce Opolskie).
Największym zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy Popielów jest
obecnie, po skanalizowaniu dużej części obszaru gminy, głównie intensywna produkcja rolna.
Produkcja rolna, a w szczególności zabiegi agrotechniczne ze stosowaniem środków ochrony roślin i
nawozów sztucznych oraz rozlewanie na pola gnojowicy, brak lub nieszczelne zbiorniki na obornik i
gnojówkę mogą powodować zanieczyszczenia wód.
2.1. Wody podziemne
Na obszarze gminy oraz w jej otoczeniu wody podziemne o większym znaczeniu występują w
utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych, kredy i triasu (triasu środkowego i dolnego). W ujęciu
stratygraficznym (pionowym) utwory wodonośne reprezentują poszczególne piętra i poziomy
wodonośne, natomiast w ujęciu przestrzennym tworzą szereg zbiorników wód podziemnych.
Czwartorzędowy poziom wodonośny tworzą utwory piaszczysto-żwirowe pochodzenia rzecznego i
występuje on praktycznie na całym obszarze opracowania. Spągiem tej warstwy są trzeciorzędowe
osady neogenu. Poziom ten jest zasilany wodami opadowymi. Zwierciadło wody ma charakter
swobodny. Funkcję drenującą spełnia przede wszystkim rzeka Odra i Stobrawa. Występowanie wód w
utworach trzeciorzędowych związane jest z przewarstwieniami piaszczystymi tkwiącymi w
kompleksach ilastych. Podstawowe znaczenie posiadają poziomy piaszczyste serii poznańskiej. Obszar
opracowania znajduje się również w zasięgu wodonośnej kredy i triasu.
Według klasyfikacji Kleczkowskiego [1990] na obszarze opracowania występują dwa główne
zbiorniki wód podziemnych:
GZWP 323 Subzbiomik Stobrawy, trzeciorzędowy zbiornik zajmujący ogółem 180 km2
powierzchni, jego fragment przebiega z południowego-wschodu na północny-zachód przez
środkową część gminy. Piaszczysto-źwirowe osady trzeciorzędowe występujące w obrębie
zbiornika izolowane są utworami słabo przepuszczalnymi o miąższości ok. 30 m. Jakość wód jest
średnia z powodu z ponadnormatywną zawartością żelaza i manganu. Szacunkowe zasoby
dyspozycyjne zbiornika wynoszą 27 tys. m3/d, obszar kwalifikujący się do najwyższej ochrony
(ONO);
GZWP 335 Krapkowice - Strzelce Op. triasowy zbiornik wodonośny o średniej głębokości ujęć
100-600 m, jego fragment obejmuje południową część gminy. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne
zbiornika wynoszą ok. 50 tys. m3/d, obszar kwalifikuje się do wysokiej ochrony (OWO).
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Tabela 16. Charakterystyka GZWP występujących na terenie gminy Popielów
Charakterystyka
GZWP 323 Subzbiomik Stobrawy GZWP 335 Krapkowice - Strzelce
Op.
Stratygrafia (wiek)
Trzeciorzęd
triasowy
Typ zbiornika
Porowy
szczelinowo-porowy
Powierzchnia w km2 (ogółem)
GZWP
180
2 050
ONO
180
OWO
1000
ONO + OWO
180
1000
Średnia głębokość [m]
80
100-600
26
142
Zasoby [tys. m3/d]

Źródło: Kleczkowski [1990]

ONO - obszar najwyższej ochrony
OWO - obszar wysokiej ochrony

2.1.1. Monitoring diagnostyczny wód podziemnych
Przedmiotem monitoringu w latach 2010-2012 były jednolite części wód podziemnych (JCWPD), w
tym części uznane za zagrożone nie osiągnięciem dobrego stanu, ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego.
Wyniki badań i ocen wykonywanych w ramach monitoringu jakości wód podziemnych służą do
optymalizacji działań związanych z ochroną i gospodarowaniem zasobami wód podziemnych,
mających na celu utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych.
Będą także wykorzystane na potrzeby wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji
Europejskiej wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektywy dotyczącej ochrony wód przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (tzw. dyrektywy
azotanowej). Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny wód podziemnych są ujęte w art. 38a ust. 1,
art.47 oraz art. 155a i 155b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.– Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 z późn. zm.).
Szczegółowe regulacje odnośnie oceny stanu wód podziemnych są zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896), natomiast szczegółowe regulacje dotyczące badań
monitoringowych są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie
formy i sposobu prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2009 r. Nr
81, poz. 685).
Wody podziemne na terenie gminy Popielów badane były w dwóch punktach pomiarowych sieci
krajowej, w Karłowiczkach i Chróścicach (otwór badawczy nr 639 - Młyn w Lesie), a dotyczyły
jedynie wody gruntowej (czwartorzędowej). W poniższej tabeli przedstawiono także wyniki badań
monitoringu diagnostycznego z otworów leżących poza gminą Popielów, ale charakteryzujących
jakość wód GZWP 335 częściowo leżącego na terenie gminy.
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Tabela 17. Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach monitoringu diagnostycznego w woj. opolskim
Nr
Miejscowość
Gmina
Stratygrafia
Wody
Obszar GZWP
Klasa czystości
otworu
371
Wrzoski-2
Dąbrowa
P
W
335
V
372
Wrzoski-3
Dąbrowa
T
W
335
V
373
Wrzoski-4
Dąbrowa
K
W
335
IV
639*
Młyn w Lesie
Popielów
Q
G
323,335
III
641
Karłowiczki
Popielów
Q
G
323
III
Q - wody pochodzące z utworów czwartorzędowych
T- wody triasowe
K - wody kredowe

G - wody gruntowe
W- wody wgłębne
P - wody permskie

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2010, WIOŚ

Wody gruntowe pobrane do badań z otworów w Karłowiczkach i Młyn w Lesie charakteryzowały się
normami dla wód o najwyższej jakości, zawierały jednak żelazo i mangan w ilościach przekraczających
normy wody przeznaczonej do picia oraz klasyfikowane w klasie III ze względu na te wskaźniki. W
2010r. i 2012r. wody z otworu 641 zaklasyfikowano do klasy III pod względem zawartości żelaza, są to
wody zadawalającej jakości.
W wodach pobranych we Wrzoskach (otwór nr 373) stwierdzono pozaklasową zawartość strontu, a
stężenie potasu odpowiadało IV klasie. Wody te, jak również wody pobrane we Wrzoskach z otworu nr
372, ze względu na przekroczone normy fluorków i żelaza, nie nadawały się do picia. Największym
zanieczyszczeniem odznaczały się wody w otworze nr 371, gdzie wartości stężeń 8 wskaźników
mieściły się w granicach IV klasy lub ją przekraczały. Normy pitne nie były dotrzymane przez:
siarczany, żelazo, mangan, PEW, odczyn i twardość ogólną.

1.

Karłowiczki

2.

Chruścice

3.

Wrzoski-2

Q
93
Q
93
P1+2

Klasa jakości 2012

JCWPd

Klasa jakości
2010

Tabela 18. Wyniki badań jakości wód podziemnych w punktach monitoringu diagnostycznego 2010 i 2012 r.
Stratygrafi
Wskaźniki odpowiadające poszczególnym klasom
Lp. Nazwa
a ujętej
jakości1)
punktu
warstwy

III

III

Temperatura

III

III

Tlen rozp.

V

V

II klasa

III klasa

IV klasa

116
4.

Wrzoski-3

T2
116

V

V

5.

Wrzoski-4

K2
116

IV

III

.

Mangan,
Żelazo

V klasa

Azotyny,
Tlen
rozpusz.
Fe, O2,
Temperatu
ra, Fluorki

Potas,
Temperatura
Tlen rozpus

1) ocena wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód
podziemnych (Dz.U. Nr 143 poz. 896).
Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2010, 2012, WIOŚ

46-024 Dąbrówka Łubniańska, ul. Kosowce 7
tel: 0 604 997 125 , 0 509 18 16 15
e-mail: biuro@finanse-srodowisko.pl

30
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POPIELÓW NA LATA 2012 – 2015
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

Mapa 3. Sieć pomiarowa z wynikami klasyfikacji wód podziemnych w punktach monitoringu diagnostycznego
w województwie opolskim w 2012 r. (źródło: WIOŚ, GIOŚ)

2.1.2. Monitoring wód podziemnych ujmowanych w celach użytkowych
Jakość wód podziemnych ujmowanych w celach użytkowych określono na podstawie Ankiety:
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz badań WSSE. Międzygminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD" Spółka z o.o. w Czarnowąsach na terenie gminy Popielów
zarządza dwoma ujęciami wody: w Kurzniach i Siołkowicach Starych oraz oczyszczalnią ścieków w
Popielowie.
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Ujęcie wody w Kurzniach obsługuje miejscowości: Kurznie, Kuźnice Katowskie, Karłowice,
Karłowiczki, natomiast ujęcie w Siołkowicach Starych: Popielów, Siołkowice Stare, Siołkowice Nowe,
Lubienie, Kolonię Popielowską, Rybna, Stobrawa, Kaniów i Stare Kolnie. Całkowita długość sieci
wodociągowej w 2012 r. wynosiła 122,9 km. Odnotowano tu w 2012r. 10 awarii. Ilość ujmowanej i
uzdatnionej wody w 2012 r. wynosiła 43 083 m3 z ujęcia Kurznie i 221 tys. m3 z ujęcia w Siołkowicach
Starych. Ogółem sieć wodociągowa obsługuje 40 zakładów oraz 2 051 gospodarstw. W poniższej tabeli
podano dane z lat 2010-2012, dotyczące jakości wody u odbiorców, ujmowanej ze studni Kurznie i
Siołkowice Stare.
Tabela 19. Wyniki badań jakości wody u odbiorcy w gminie Popielów w latach 2010-2012
Ujęcie
Rok
Badania fizyczne
Badania chemiczne
badania Barwa
Mętność Amoniak Azotany Azotyny
Żelazo
Stare
Siołkowice
Stare
Siołkowice
Stare
Siołkowice
Kurznie
Kurznie
Kurznie
Stare
Siołkowice
Stare
Siołkowice
Kurznie
Kurznie
Stare
Siołkowice
Kurznie
Kurznie

Mangan
mg/l

mg/l
0,84

mg/l
<0,04

mg/l

mg/l

2010

mgPt/l
5

mg/l
140

2010

10

0,21

<0,04

0,87

<0,012

217

28

2010

5

0,69

0,04

0,67

<0,01

130

<24

2010
2010
2010
2011

5
5
5
5

0,03
0,66
0,48
0,10

<0,04
0,04
<0,04
0,04

0,58
0,45
0,67
0,79

<0,012
<0,01
<0,01
<0,01

<24
<15
<15
96

<24
<24
<24
24

2011

10

0,21

<0,04

0,87

<0,012

217

28

2011
2011
2012

5
5
5

0,06
0,54
0,18

<0,04
<0,04
0,04

0,60
0,79
0,75

<0,01
<0,01
<0,01

<15
<15
134

<24
<24
32

2012
2012

5
5

0,45
0,11

<0,04
<0,04

0,6
0,44

<0,01
<0,01

24
<15

<24
<24

Źródło: Ankieta „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w gminie Popielów" MZWiK „PROWOD 2012

Ocena stanu Sanitarnego PSSE wód w wodociągach
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu corocznie prowadzi monitoring jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gmin Powiatu w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. [Dz. U. Nr 61 poz. 417 z póź. zm.]. Wyniki oceny jakości wody
wodociągowej przeprowadzone w 2012 r. wykazały wodę przydatną do spożycia w wodociągach na
terenie gminy.
2.2. Wody powierzchniowe
Obszar gminy należy do dorzecza Odry i odznacza się dobrze rozwiniętą siecią wód
powierzchniowych. Głównym ciekiem odwadniającym teren gminy jest rzeka Odra, która dla
południowej części gminy stanowi zlewnię bezpośrednią. Natomiast centralna i północna część gminy
odwadniana jest za pośrednictwem zlewni cząstkowych rzeki Stobrawy, zasilanej w wodę przez Potok
Smolnica (Czarna Woda), Kluczborską Strugę i Budkowiczankę z lewostronnymi jej dopływami:
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Brynicą i Żydówką. Przez teren gminy przepływają jeszcze: ciek Polderowski, Fiszerka, Kamionka i
Stara Popielówka, które są dopływami w/w rzek.
Zasoby bilansowe rzek w województwie opolskim określił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu. Zasoby te w większości są niekorzystnie rozłożone w czasie i przestrzeni. Deficyt wód
występuje w okresie największego zapotrzebowania na wodę - w okresie wegetacyjnym, a okresy
nadmiaru wód, prowadzące do wezbrań i powodzi występują wczesną wiosną lub w lecie. W poniższej
tabeli przedstawiono przepływy i zasoby dyspozycyjne Odry, Stobrawy, Brynicy i Budkowiczanki,
również dla punktów pomiarowych zlokalizowanych poza granicami gminy (w przypadku braku pkt na
terenie gminy).
Tabela 20. Zasoby dyspozycyjne największych rzek w gminie Popielów
Ciek / pkt kontrolny
Powierzchnia
Przepływ w m3/s
2
zlewni w km
Bilansowy
nienaruszalny dyspozycyjny
Odra-Opole*
Odra-Brzeg*
Stobrawa - ujście (Odra)
Budkowiczanka -ujście
(Stobrawa)
Brynicą - ujście
(Budkowiczanka)

10 989,0
19 732,0
l 601,2
547,9

16,6
29,8
1,92
0,99

8,68
15,58
1,20
0,30

7,92
14,22
0,72
0,69

Zasoby
dyspozycyjne
[dm3/ rok]
240 765
448 442
22706
21760

228,9

0,30

0,09

0,21

6622

Odra - Opole* - punkt kontrolny poza granicą gminy Popielów
Źródło: Diagnoza stanu środowiska województwa opolskiego [UM, 2011]

Sieć hydrograficzną obszaru gminy uzupełniają mniejsze cieki oraz niewielkie zbiorniki wodne starorzecza oraz oczka powyrobiskowe. Na dużej części terenu gminy, ze względu na wysoki poziom
wód gruntowych, znajduje się także sieć rowów melioracyjnych (296,7 km), którymi prawie w całości
zarządza Gminna Spółka Wodna. Około 5537 ha (31,5%) powierzchni gminy zostało zmeliorowanych.
Największe powierzchnie zmeliorowane występują w sołectwie Popielów i Stare Siołkowice. Około
50% rowów jest w dobrym stanie technicznym, ponieważ zostały wyremontowane w 2012 roku z
dotacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych.
Tabela 21. Powierzchnie zmeliorowane zarządzane przez Spółkę Wodną według miejscowości
L.p.
Miejscowość
Powierzchnia ogółem
Powierzchnie zmeliorowane
[ha]
[ha]
l.
Popielów
3316
1220
2. Stare Siołkowice
l 505
772
3. Karłowice
l 882
435
4. Stobrawa
1600
205
5. Kurznie
1461
436
6. Lubienie
1794
131
7. Kaniów
1910
142
8. Rybna
783
285
9. Stare Kolnie
540
263
10. Kuźnica Katowska
1798
132
11. Kolonia Popielowska
334
174
Razem
16 923
4 195
Źródło: Gminna Spółka Wodna w Popielowie
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Pomimo uregulowania największych rzek (Odry i Stobrawy) w ich dolinach występują zachowane
starorzecza i małe oczka wodne, zadrzewienia łęgowe i wilgotne łąki, co sprawia, że tereny te stanowią
ostoję chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Wartość przyrodniczą dolin rzecznych w
gminie Popielów wyróżniono przez poddanie większej części dolin ochronie prawnej w formie parku
krajobrazowego. Znaczna część obszaru gminy Popielów znajduje się w zasięgu zalewów
powodziowych, przede wszystkim przez wylewy rzeki Odry. W czasie katastrofalnej powodzi w roku
1997 zostało zalane ok. 38% powierzchni gminy tj. 6674 ha, w tym 5 091 ha (ok.76%) gruntów ornych.
Skutkami powodzi zostało dotkniętych 9 z 12 wsi. Całkowicie zalane zostały wsie Rybna, Stobrawa,
Stare Kolnie i Kolonia Popielowska. Pas terenów zagrożonych powodzią rozciąga się na szerokości ok.
1-5 km w dolinie rzeki Odry, a także w dolinie rzeki Stobrawy i Brynicy. Także w 2010 roku gmina
Popielów była zagrożona poważnym zalewem powodziowym.
Odra zaliczana jest do rzek o jednym z największych potencjałów powodziowych, co potwierdza
wskaźnik zmienności przepływów SWQ/WQ określony w przedziale 1:20 - 1:28 (w czasie powodzi w
1997r. wynosił 1:174), a istniejący w dorzeczu Odry system zabezpieczeń przeciwpowodziowych
zbudowany został w zasadniczej części w pierwszym trzydziestoleciu XX-wieku. W późniejszym
czasie ulegał jedynie uzupełnianiu i modernizacji. Obwałowania rzeki Odry na odcinku Krapkowice granica województwa dolnośląskiego, mają charakter ciągły z niewielkimi przerwami. Na terenie
gminy Popielów (km 178,5 - 187,0) znajduje się ponadto polder „Rybna" o powierzchni 825 ha i
pojemności 12 mln m3. Istniejący system ochrony przeciwpowodziowej rzeki Odry nie spełnił
oczekiwań, w związku, z czym przebudowano go i zmodernizowano. Zmodernizowano między innymi
wał prawostronny od miejscowości Kościerzyce do drogi strategicznej na polderze „Rybna" oraz
zmodernizowano prawostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Stobrawa na odcinku Stobrawa - Stare
Kolnie.
Tabela 22. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)
Status
Europejski kod JCWP
Nazwa JCWP
Odra od Małej Panwi
Silnie zmieniona część
do granic Wrocławia
wód
PLRW6000191329
Stobrawa od Czarnej
Silnie zmieniona część
Wody do Odry (do
wód
ujścia)
PLRW60001913271
Stobrawa od
Silnie zmieniona część
Kluczborskiego
wód
Strumienia do Czarnej
Wody
PLRW60001913289
Budkowiczanka od
Naturalna część wód
Wiszni do Stobrawy
PLRW600019132889
Brynica od dpł. spod
Naturalna część wód
Łubnian do
Budkowiczanki
PLRW600019132499
Bogacica od Borkówki Naturalna część wód
do Stobrawy
Źródło: Plan gospodarowania wodami w dorzeczu Odry, Warszawa 2011
PLRW60002113337

Ocena
stanu
zły

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych
zagrożona

zły

niezagrożona

zły

niezagrożona

zły

niezagrożona

zły

niezagrożona

zły

niezagrożony
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2.2.1. Monitoring wód powierzchniowych
W okresie 2008 – 2011 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu realizował zadania
monitoringowe w zakresie wód powierzchniowych dostosowując program badań do wymogów
Ramowej Dyrektyw Wodnej która wprowadziła nowe podejście do monitorowania wód, wyróżniając
trzy rodzaje monitoringu, przypisując każdemu z nich inne zadania:
•
•
•

monitoring diagnostyczny - ma dostarczyć dane do oceny ogólnego stanu wód oraz do określenia
trendów zmian jakości wód.
monitoring operacyjny - nastawiony jest na badanie poszczególnych typów presji, a więc bada
tylko części wód zagrożone niespełnieniem dobrego stanu.
monitoring badawczy - prowadzi się w przypadku wystąpienia awarii, w celu zidentyfikowania
zanieczyszczenia oraz określenia jej wpływu na środowisko.

Państwowy monitoring środowiska przewiduje prowadzenie badań analitycznych pozwalających na
ocenę właściwości kontrolowanych wód w zakresie: substancji organicznych, składników zasolenia,
ilości niesionych zawiesin, substancji biogennych i wskaźników biologicznych. Celem wykonywania
badań monitoringowych wód jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz poprawy ich
stanu oraz ochrony przed zanieczyszczeniami, w tym przed eutrofizacją.
Monitoring diagnostyczny

Klasa elementów fizykochemicznychspecyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne

W 2011 r. program monitoringu diagnostycznego został zrealizowany w 26 punktach, w tym w
dwóch wyznaczonych na Odrze. Poniższa tabela przedstawia ocenę stanu jednolitych części wód na
rzece Odrze, na odcinku znajdującym się w części w gminie Popielów. Według oceny potencjał Odry w
pkt Odra-Brzeg jest co najmniej dobry.

1.

Odra od
Małej Panwi
do granic
Wrocławia

Odra-Brzeg

21

II

II

II

II

STAN

STAN CHEMICZNY

Klasa elementów
fizykochemicznych

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Klasa elementów biologicznych

Typ abiotyczny
Silnie zmieniona
lub sztuczna jcw
(T/N)

Nazwa punktu pomiarowokontrolnego

Kod jcwp,
której ocenie
służy ppk

Nazwa jcwp,
której ocenie
służy ppk

Lp.

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

Tabela 23. Ocena stanu jednolitych części wód w punkcie pomiarowo-kontrolnym Odra-Brzeg

Dobry i
powyżej
dobry

T
PLRW600
02113337
Źródło: „Stan środowiska w województwie opolskim w latach 2011, Opole.
* Jednolite Części Wód Powierzchniowych
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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).
W 2010 roku WIOŚ w Opolu przeprowadził badania wód pod kątem ich przydatności do bytowania ryb
w warunkach naturalnych, ale żaden punkt pomiarowy nie znajdował się na terenie gminy Popielów.
W jednym ppk na terenie Powiatu (Prószkowski Potok - Niewodniki) przeprowadzona ocena wykazała
przekroczenia warunków normatywnych, tym samym skontrolowane wody nie są przydatne do
bytowania ryb. Wyższe od wartości dopuszczalnych były stężenia azotynów i fosforu ogólnego.

Ocena eutrofizacji
Zgodnie z ustawą Prawo Wodne jako eutrofizację rozumie się wzbogacanie wody biogenami, głównie
związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia
roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w
środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.
Eutrofizacja jest ważnym problemem, dotyczącym nie tylko Polski, ale również pozostałych państw
UE. Celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie do 2015r. dobrego stanu wód, również
poprzez przeciwdziałanie eutrofizacji, a więc ograniczanie dopływu do wód substancji biogennych.
Wyniki oznaczeń wskaźników eutrofizacji badanych ostatnio w latach 2008-2009 na rzekach
przepływających przez teren gminy wskazują na eutroficzny charakter wód, ze względu na
przekroczenia wartości normatywnych w następujących punktach pomiarowo kontrolnych:
- Odra-Wróblin (OWO, Fosforany),
- Stobrawa – Czaple Stare i Stobrawa – Stobrawa (OWO),
- Brynica – poniżej Popielowa (OWO, fosforany),
- Budkowiczanka – Stare Kolnie (OWO).
Jedynie w punkcie Stobrawa – Karłowice nie stwierdzono eutrofizacji wód.
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Mapa 4. Ocena eutrofizacji wód

2.4. Gospodarka wodno-ściekowa
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest własnością Gminy Popielów, a administratorem jest
Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD" Spółka z o.o w Czamowąsach.
PROWOD eksploatuje stacje wodociągowe w Kurzniach i Siołkowicach Starych i sieci wodociągowe
wraz z przyłączami przydomowymi oraz eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Popielowie wraz z
sieciami kanalizacyjnymi w Starych i Nowych Siołkowicach oraz Popielowie. Jedynie w Karłowicach,
na osiedlu mieszkaniowym dawnego PGR-u siecią wodociągową i kanalizacyjną (Kurznie, Karłowice)
administruje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zorza".
2.4.1. Zaopatrzenie w wodę
Obszar gminy Popielów jest praktycznie w całości (100%) zwodociągowany, a 94,3% mieszkańców
gminy pobiera wodę z wodociągów [GUS, 2011]. Miejscowości objęte zbiorowym systemem
zaopatrzenia w wodę to:
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- za pośrednictwem wodociągu grupowego „Siołkowice Stare" - wsie Popielów, Siołkowice Stare,
Siołkowice Nowe, Rybna, Stobrawa, Lubienia, Kolonia Popielowska, Kaniów, opartego na ujęciu i
Stacji Uzdatniania Wody w Siołkowicach Starych,
- za pośrednictwem wodociągu grupowego „Kurznie" - wsie Kurznie, Kuźnica Katowska, KarłowiceKarłowiczki, opartego na ujęciu i Stacji Uzdatniania Wody w Kurzni.
Tabela 24. Stan ewidencyjny sieci wodociągowej według miejscowości (stan na 31.12.2012)
L.p Sieć wodociągowa
Długość
Przyłącza wodociągowe
sieci [mb]
Zakłady
Zagrody
Razem
szt
mb
szt.
mb
szt.
mb
l. Kurznie
18 210,70
3
200,00
319
8 036,07
322
8 236,07
2. Siołkowice Stare
20 642,15
6
152,00
637
17 354,57
643
17 506,57
3. Popielów
31 065,90
24
652,00
484
12 858,74
508
13 510,74
4. Stare Kolnie
9 165,00
0
0,00
68
2 450,50
68
2 450,50
5. Siołkowice Nowe
4 241,00
4
132,00
128
3 497,17
132
3 629,17
6. Rybna
4 000,00
0
0,00
76
2 431,00
76
2 431,00
7. Stobrawa
7 245,00
1
70,00
125
1 958,00
126
2 028,00
8. Lubienia
5 329,70
3
35,00
109
2 252,90
112
2 287,90
9. Kaniów
5 576,70
2
91,00
90
2 017,00
92
2 108,00
10. Kuźnica Katowska
4 303,00
0
0,00
39
957,00
39
957,00
11. Karłowice9 195,60
4
178,70
183
4 402,24
187
4 580,94
Karłowiczki
12. Kolonia
3 965,60
40
1 429,10
40
1 429,10
Popielowska
Razem 122 940,35
47
1 510,70
2 298
59 644,29
2 345
61 154,99
Źródło: nnnnKkKKKKarło
MZWiK „PROWOD"
wiczki

Ogółem długość sieci wodociągowej w gminie Popielów wynosi 122,9 km. Do sieci przyłączonych
jest 2 345 przyłączy wodociągowych, najwięcej we wsi Siołkowice Stare i Popielów, a najmniej w
Kuźnicy Katowskiej i Kolonii Popielowskiej.
Tabela 25. Struktura materiałowa sieci wodociągowej w gminie Popielów
Gmina
Rodzaj materiału w %
PE
Stal
Żeliwo
PCV
Popielów

15

2

3

80

azbestocement
0

Inne
0

Źródło: POŚ powiatu opolskiego [2005]

- Siołkowicach Starych oparte o 2 studnie głębinowe o maksymalnym poborze wód Qmax = 1 614
m3/d i Qr = 368 650 m3/rok, zatwierdzonym pozwoleniem wodno-prawnym, woda ujmowana jest z
trzeciorzędowego piętra wodonośnego słabo zagrożonego przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni
ziemi (chroniona mało przepuszczalnymi utworami - iły), ujmowana woda zawiera ponadnormatywną
ilość żelaza oraz manganu i wymaga uzdatniania;
- Kurzniach oparte o 2 studnie głębinowe o maksymalnym poborze wód Qmax = 635 m3/d i Qr =
114 905 m3/rok, zatwierdzonym pozwoleniem wodno-prawnym, woda ujmowana jest z warstw
czwartorzędowych i kredowych chronionych nieprzepuszczalnymi i półprzepuszczalnymi glinami i
iłami, woda wymaga uzdatniania (ponadnormatywna zawartość żelaza i manganu).
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Zużycie wody z wodociągów rosło aż do roku 2011, a w 2012 roku spadło (w gospodarstwach
domowych) i ustabilizowało się na poziomie - 201 032 m3/rok. Przeważa zużycie wody w
gospodarstwach prywatnych.
Tabela 26. Zużycie wody w latach 2010 - 2012
Lp.
Wyszczególnienie
l.

Ilość ujmowanej i
uzdatnianej wody

Jedn.

Rok 2010

Rok 2011

m3

47 825

45 681

Rok
2012
43 082

220 965

229 260

235 613

268 790

274 941

278 696

185 960
9 946
195 906

190 447
11 285
201 732

188 187
12 845
201 032

%
%
szt.

18,90
22,26
2 185

14,54
22,18
2 337

16,68
18,84
2 345

1/Md

245

236

235

Kurznie
Siołkowice Stare

m

3

3

Razem m

3

2. Ilość zużytej wody
ogółem

mieszkańcy
m
podmioty prawne
m3
3
Razem m

3. Straty wody na sieci

Kurznie
Siołkowice Stare

4. Ilość przyłączy wodociągowych
5. Dobowe zużycie wody na 1 przyłącz wodociągowy
Źródło: MZWiK „PROWOD” 2012

Poza ujęciami grupowymi na terenie gminy funkcjonują także inne, zakładowe ujęcia wody. Jednostki
wykorzystujące swoje ujęcia wód w ilości wymagającej ewidencjonowania i ponoszenia opłat z tytułu
korzystania ze środowiska (według danych Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska, 2012)
to: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Starych Siołkowicach oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zorza" w Karłowicach. Łącznie z powyższych jednostek pobrano w 2012 roku ok. 12 845 m3 wody.
2.4.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
W gminie Popielów funkcjonuje system zbiorowej kanalizacji ściekowej w miejscowości: Popielów,
Karłowice, Stare i Nowe Siołkowice oraz Kurznie. W pozostałych nieskanalizowanych
miejscowościach gminnych ścieki gromadzone są w zbiornikach wybieralnych (szambach), skąd
powinny być wywożone do oczyszczalni ścieków. Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 47,4
km, a ilość przyłączy kanalizacyjnych wynosi 1475.
Tabela 27. Stan ewidencyjny kanalizacji sanitarnej w gminie Popielów (2012r.)
Miejscowości Rok
Dł. Sieci
Przyłącza kanalizacji sanitarnej
budowy
(mb)
Zakłady
Odbiorcy
Razem
indywidualni
szt.
mb.
szt.
mb.
szt.
mb.
Popielów
2002
10 502,85
21
590,00
348
9 728,05
369
10 318,05
Siołkowice
2005
18 478,70
11
311,00
609
17 110,94
620
17 421,94
Stare
Karłowice
2011
8 254,46
199
4 428,26
199
4 428,26
Kurznie
2011
4 430,58
139
2 124,40
139
2 124,40
Nowe
2012
5 774,85
148
2 640,10
148
2 640,10
Siołkowice
Razem
47 441,44
32
901,00 1 443 36 031,75
1 475
36 932,75
Źródło: MZWiK „PROWOD"
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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 została wyznaczona Rozporządzeniem nr 0151/P/11/07 Wojewody Opolskiego z dnia 29
marca 2007 r. aglomeracja Popielów – Karłowice. W skład aglomeracji wchodzą miejscowości :
Karłowice, Kaniów, Kuźnica Katowska, Kurznie, Nowe Siołkowice, Popielów, Rybna, Stare Kolnie,
Stare Siołkowice i Stobrawa. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) w aglomeracji wynosi 7 547.
Na koniec 2012 roku korzystających z sieci kanalizacyjnej w gminie Popielów było 69,1% RLM.
Tabela 28. Ilości ścieków powstających w aglomeracji Popielów (2012r.)
Użytkownicy

Ilość ścieków
(tys.m3)

Mieszkańcy i podmioty prawne
Ścieki dostarczane taborem ascenizacyjnym
Ścieki oczyszczane system. indywidualnym
(przydomowe oczyszczalnie ścieków)
Razem

85,0
3,3
201,9
478
90,2
20478

Źródło: Sprawozdanie z KPOŚK za 2012 r.

Na terenie gminy Popielów funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków – w Popielowie i w Karłowicach.
Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Karłowicach wybudowana w latach 1974-1976, o
średniodobowej wydajności 105 m3/d, do której odprowadzane są siecią kanalizacji sanitarnej ścieki z
Karłowic i Kurzni. Jej administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zorza". Oczyszczalnia ta, nie
spełnia wymogów dotyczących ścieków oczyszczonych oraz nie ma dostatecznej przepustowości, w
związku z czym przewidziana jest do likwidacji (w 2013 roku). W 2002 roku na terenie gminy
Popielów (na granicy Siołkowic Starych i Popielowa) uruchomiono nową mechaniczno-biologicznochemiczną oczyszczalnię ścieków. Średniodobowa nominalna wydajność oczyszczalni wynosi obecnie
230 m3/d a maksymalna 600 m3/d. Do oczyszczalni podłączone są miejscowości takie jak: Popielów,
Stare Siołkowice oraz Nowe Siołkowice. Aktualnie wykorzystanie oczyszczalni wynosi ok. 38,3 % jej
wydajności, a odbiornikiem ścieków jest rzeka Brynica. Zmiana co do wydajności nastąpi z chwilą
zamknięcia oczyszczalni w Karłowicach, a ścieki planowanym do budowy tranzytem kanalizacji
sanitarno ciśnieniowej, będą płynęły do oczyszczalni w Popielowie.
Tabela 29. Charakterystyka ścieków dopływających do oczyszczalni w Popielowie
Ilość ścieków Średnio dobowa
Średnia roczna wartość ścieków komunalnych
komunalnych
ilość ścieków
dopływających do oczyszczalni
dopływających dopływających
BZT5
ChZT Zawiesina
Azot
Fosfor
do oczyszczalni do oczyszczalni (mgO2/l) (mgO2/l)
(mg/l)
ogólny
ogólny
(tys. m3/r)
(m3/d)
(mg/l)
(mg/l)
Qśrd=600 m3/d
81,7

Średnie roczne wartości
wskaźników w ściekach
oczyszczonych

521

722

356

128

8

8

27

0

11

0

Charakterystyka
ścieków
Ścieki oczyszczone
o normalnym
odczynie, o niskim
chemicznym i
biochemicznym
zapotrzebowaniu na
tlen.
Wyniki badań za
rok 2012

Źródło: Sprawozdanie z KPOŚK za 2012 r.
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Według danych Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska [2012 r.] ścieki do wód
powierzchniowych z terenu gminy Popielów (w ilości wymagającej ewidencjonowania i ponoszenia opłat
z tytułu korzystania ze środowiska) odprowadzają 2 podmioty – Urząd Gminy w Popielowie (wody
opadowe lub roztopowe z powierzchni 4 152 m2 dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej) oraz
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zorza” w Karłowicach (głównie ścieki bytowe). Łączna ilość
odprowadzonych ścieków ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Zorza” w Karłowicach do wód
powierzchniowych (rzeka Stobrawa) w 2012 roku wyniosła 25 886 m3, w tym:
- 107,00 mg/dm3 CHZT
- 12,00 mg/dm3 BZT5
- 15,8 mg/dm3 zawiesiny ogólnej.
3. Gleby i powierzchnia ziemi
Właściwości gleb jako jednego z podstawowych elementów środowiska przyrodniczego decydują przed
wszystkim o przydatności rolniczej. Wśród czynników antropogenicznych istotny wpływ na
zanieczyszczenia gleb mają emisje gazowe i pyłowe ze źródeł energetycznych, przemysłowych i
motoryzacyjnych oraz zbyt intensywna gospodarka rolna.
3.1. Charakterystyka gleb
Gmina Popielów pomimo dużej lesistości posiada znaczące zasoby gleb przydatnych do intensywnej
produkcji rolnej. Użytki rolne zajmują ok. 47% powierzchni ogólnej gminy, z czego grunty orne
zajmują ok. 71% powierzchni użytków rolnych. Jest to skutek stosunkowo wysokiej żyzności gleb.
Walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie Popielów są średnio dobre. Gmina posiada
wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynoszący 72,3 punktów. Struktura użytkowania
gruntów rolnych przedstawia się następująco: grunty orne - 5 829 ha, sady - 10 ha, łąki - 2 183 ha,
pastwiska - 225 ha [Rocznik ..., 2005]. Trwałe użytki zielone zajmują znaczne tereny (29,2% użytków
rolnych) przede wszystkim w Kaniowie, Kuźnicy Katowskiej, Karłowicach, Starych Kolniach, Lubieni
i Siołkowicach Nowych.
Tabela 30. Powierzchnia gruntów ornych według klas jakości gleb
Lp.
Sołectwa
Pow.
I
II
IIIa
IIIb
ogólna
l.
Kuźnica Katowska 1798,32
-

IVa

IVb

V

-

10,12

56,42

VI i
VIz
93,43

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karłowice
Kaniów
Kurznie
Stobrawa
Stare Kolnie
Rybna
Lubienie
Nowe Siołkowice

1882
1910
1461
1600
540
783
1794
610

.

8,25
6,66
,

38,42
151,86
8,69
222,29
.

7,08
216,03
106,74
61,05
168,25
-

11,29
121,03
65,04
52,65
57,41
-

81,13
4,00
69,65
96,78
37,44
13,03
0,41

88,20
18,13
121,88
216,68
53,77
45,45
55,36

194,46
86,86
49,50
46,06
48,70
118,15
100,78

10.
11.

Stare Siołkowice
Popielowska
Kolonia
Popielów

1505
334

.

8,03
4,23

122,96
16,54

90,42
29,36

195,34
91,20

128,92
25,37

115,01
1,59

209,20
0,24

3316
17 537,68

-

0,38
27,55

86,28
647,04

192,16
871,09

269,70
863,66

48,14
514,99

174,10
946,59

339,17
128,6

12.
Razem

Źródło: dane Urzędu Gminy w Popielowie
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Warunki glebowe w gminie są zróżnicowane. Najlepsze gleby (II klasy bonitacyjnej) występują
głównie w dolinie Odry (w Stobrawie, Rybnej, Starych Siołkowicach, Kolonii Popielowskiej i
Popielowie). Największe obszarowo kompleksy gleb dobrych i średnich występują w sołectwach:
Rybna, Stobrawa, Kurznie, Popielów i Stare Siołkowice. Sołectwami, gdzie występują najsłabsze
gleby jest Kuźnica Katowska, Kaniów, Lubienie i Nowe Siołkowice. Najlepsze warunki dla produkcji
rolnej posiada wieś Rybna (92,6 pkt. - l miejsce w gminie), poniżej średniej wojewódzkiej Kolonia
Popielowska (85,3 pkt. - 2 miejsce w gminie), Popielów (76,2 pkt. - 3 miejsce), Kurznie (74,7 pkt. - 4
miejsce), Stobrawa (74,4 pkt.). Stare Kolnie (74,0 pkt.). Najgorsze warunki dla rozwoju produkcji
rolnej, plasujące się poniżej średniej gminy, mają wsie: Stare Siołkowice (72,3 pkt.). Nowe Siołkowice
(62,6 pkt.). Lubienia (61,9 pkt.). Kuźnica Katowska (61,9 pkt.), Kaniów (56,4 pkt.), Karłowice (56,2
pkt.).
Udział procentowy poszczególnych klas bonitacyjnych w ogólnej powierzchni użytków rolnych jest
następujący:
- klasa I - brak,
-klasa II-0,5%,
-klasa III-25,6%,
-klasa IV-23,9%,
-klasa V-20,4%,
-klasa VI-29,6%.
Wśród gruntów ornych dominują gleby VI klasy bonitacyjnej (najsłabsze), a następnie III i II klasy
(dobre i średnio dobre). Wśród użytków zielonych dominuje klasa IV, która występuje na 44% ich
powierzchni oraz klasa V, którą spotykamy na 35% powierzchni użytków zielonych.
W gminie Popielów kompleksy trwałych użytków zielonych koncentrują się nad większymi ciekami
wodnymi. W dolinie Odry zalegają gleby madowe, przeważnie gliniaste, często podścielone piaskami.
W pozostałej części gminy dominują gleby bielicowe, rzadziej brunatne. Ich skład mechaniczny to
zwykłe piaski, niekiedy podścielone gliną. W części północno - wschodniej przeważają gleby lżejsze,
w południowej gleby średnie.
Gmina Popielów odznacza się niskim udziałem gruntów przydatnych pod uprawy okopowe (48,8%
użytków rolnych), w tym na glebach mocnych 1,6%, na glebach średnich 16,7% (w okolicach Kurzni,
Kolonii Popielowskiej, Starych Kolni, Popielowa), na glebach lekkich 15,8% (Kaniów, Lubienia,
Siołkowice Stare, Siołkowice Nowe i na glebach luźnych 14,7% (Karłowice, Kuźnica Katowska,
Kaniów, Stobrawa).
Gmina odznacza się względnie dużym odsetkiem użytków zbożowo-pastewnych, które zajmują 19,7%
użytków rolnych, z tego 12,5% na glebach ciężkich (Rybna, Stobrawa, Popielów, Kolonia
Popielowska), a 7,2% to gleby lekkie (Siołkowice Nowe, Lubienie). Na terenie gminy gleby
pochodzenia organicznego, objęte ochroną prawną (tj. gleby torfowe i murszowo-torfowe), występują
w tylko zwartym kompleksie na terenie łąk śródleśnych na gruntach wsi Popielów (na północ od trakcji
kolejowej i południe od drogi powiatowej nr 1149).
Najlepsze warunki glebowe do uprawy i intensywnego rolnictwa w gminie Popielów znajdują się w
dolinie Odry, co wiąże się z potencjalnym zagrożeniem powodziowym i zniszczeniem upraw.
Koncepcje ochrony przeciwpowodziowej sugerują również na terenach zalewowych przekształcanie
gruntów ornych w użytki zielone.
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W gminie Popielów około 68% gleb użytków rolnych posiada odczyn kwaśny, a lekko kwaśny 27%.
Potrzeby wapnowania gleb są duże – stwierdzono je w 90% gleb użytków rolnych w gminie.
Zasobność gleb w podstawowe mikroelementy jest przeciętna – wysoka w przypadku cynku, manganu
i miedzi, a niska dla boru i molibdenu. Gmina Popielów w niewielkim stopniu narażona jest na erozję
gleb.
3.2. Stan czystości gleb
Prowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Opolu badania gleb mają na celu
określenie jakości gleb, zawartości składników mineralnych, zakwaszenia i konieczności wapnowania
dla poprawy jakości gleb. Określenie zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w
glebie pozwala na dobranie dawek nawozów zapewniających zarówno wzrost i rozwój uprawianych
roślin, jak i utrzymanie odpowiedniej zasobności gleb z uniknięciem ryzyka zasolenia.
Ostatnie, szersze badania gleb na terenie gminy Popielów i powiatu opolskiego zostały przeprowadzone
w latach 2004-2006. Na podstawie uzyskanych wówczas wyników stwierdzono, iż pośród powiatów
województwa opolskiego powiat opolski charakteryzuje się względnie niskim zanieczyszczeniem gleb
użytkowanych rolniczo cynkiem, ołowiem i miedzią, a średnie stężenia analizowanych pierwiastków
śladowych w glebach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w
sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, Poz. 1359), były
niższe niż wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich w glebie lub ziemi dla gruntów grupy A
(poddanych ochronie).
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:
nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji
chemicznych, np. ropopochodnych,
zasolenie,
nadmierną alkalizację,
zakwaszenie przez związki siarki i azotu,
skażenie radioaktywne.
Procentowy udział gleb zanieczyszczonych kadmem w ogólnych użytkach rolnych powiatu
opolskiego to wyniósł on 25,5 i jest to jedna z wyższych wartości w odniesieniu do całego
województwa. Gleby zanieczyszczone miedzią w powiecie oleskim stanowiły 1,5%, co plasowało
powiat na 7 miejscu w województwie.
Największy procentowy udział gleb w skali województwa osiągnęły gleby powiatowe
zanieczyszczone niklem, wyniósł on bowiem 13,9%, a także ołowiem 8,8% (drugie miejsce w skali
Opolszczyzny).
Natomiast gleby zanieczyszczone cynkiem stanowiły 11,7% ogólnej liczby użytków rolnych. Średnia
zawartość metali ciężkich w glebach osiągnęła wartości porównywalne ze średnimi wojewódzkimi,
natomiast w przypadku kadmu i ołowiu wartości te były zbliżone do najwyższych i wyniosły
odpowiednio: 0,51 i 24,8 ppm.

46-024 Dąbrówka Łubniańska, ul. Kosowce 7
tel: 0 604 997 125 , 0 509 18 16 15
e-mail: biuro@finanse-srodowisko.pl

43
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POPIELÓW NA LATA 2012 – 2015
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

Tabela nr 31. Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w powiatach województwa opolskiego
Powiaty
Udział gleb zanieczyszczonych
Średnia zawartość metali ciężkich w glebach
w powierzchni użytków rolnych ogółem
[ppm]
[%]
kadm miedź nikiel
ołów
cynk
kadm miedź nikiel
ołów cynk [Zn]
[Cd]
[Cu]
[Ni]
[Pb]
[Zn]
[Cd]
[Cu]
[Ni]
[Pb]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10,5
2,5
4,9
2,5
5,6
0,32
10,5
10,6
22,2
45,4
brzeski
7,7
0,0
0,0
0,7
10,5
0,43
13,3
15,8
23,8
65,8
głubczycki
11,5
2,1
3,1
2,1
12,5
0,42
12,00
13,5
24,2
64,5
kędzierzyńskokozielski
7,5
0,7
2,0
2,7
2,7
0,25
6,3
7,2
18,9
35,9
kluczborski
36,1
2,4
7,2
9,6
18,1
0,46
10,3
10,9
23,0
57,0
krapkowicki
10,8
0,0
3,1
2,3
4,6
0,22
6,9
7,1
17,0
33,0
namysłowski
8,3
1,7
2,9
0,0
5,8
0,34
11,1
13,2
21,7
49,6
nyski
25,5
1,5
13,9
8,8
11,7
0,51
6,9
8,1
24,8
43,6
oleski
27,5
1,4
8,1
4,7
9,0
0,35
9,1
9,0
21,3
40,8
opolski
10,7
3,3
0,0
2,5
8,3
0,48
14,3
14,4
26,0
71,3
prudnicki
50,0
2,7
6,5
8,3
25,0
0,52
10,1
8,6
28,3
59,1
strzelecki
57,5
7,1
7,1
7,1
21,4
0,50
14,3
9,9
27,9
64,1
m.Opole
Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolniczej (OSChR) w Opolu, 2005 r.

4. Budowa geologiczna
W budowie geologicznej rejonu opracowania biorą udział osady triasu, a lokalnie permu związane z
monokliną przedsudecką (zbudowaną ze skał permo-triasowych). Kompleks triasowy nachylony jest
pod kątem kilku stopni ku północy lub północnemu wschodowi. Trias górny reprezentowany jest przez
utwory retyku i karniku. Karnik budują głównie mułowce i piaskowce, a retyk iły, iłowce i mułowce
pstre z wkładkami piaskowców. Są to utwory związane z sedymentacją lądową w płytkim zbiorniku.
Występują one na głębokości ok. 35 - 209 m ppt. Występują tu też utwory kredy (turonu), których
niewielka wychodnia znajduje się w lesie przy drodze Karłowice - Nowe Kolnie. Rzeźba podłoża
podczwartorzędowego jest nieskomplikowana, występuje tu tylko kilka kulminacji i obniżeń. Powyższe
utwory przykryte są w całości osadami kenozoicznymi. Kenozoik na terenie gminy budują utwory
trzeciorzędowe oraz czwartorzędowe. Generalnie najważniejszą formacją decydującą o budowie
geologicznej większości terenu gminy są osady czwartorzędowe, reprezentowane przez kompleks
utworów plejstoceńskich i holoceńskich.
Trzeciorzęd reprezentują utwory neogenu. W trzeciorzędzie większość starszych utworów została
przykryta osadami prawdopodobnie należącymi do górnego miocenu, południowej zatoki basenu serii
poznańskiej, o niewielkiej miąższości (do kilkunastu metrów). Utwory trzeciorzędowe występują
przeciętnie na głębokości ok. 3 - 30 m w postaci iłów, mułków ilastych, mułków piaszczystych,
mułków lub piasków.
Utwory czwartorzędowe występują na całym obszarze gminy. Ich miąższość jest przeważnie niewielka
i wynosi od kilku do kilkunastu metrów. W obrębie osadów czwartorzędowych występują: gliny
zwałowe oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe, piaski i żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych, piaski
eoliczne tworzące płaskie pokrywy piaszczyste oraz wyniesione wydmy (głównie tereny leśne).
Najmłodszymi utworami geologicznymi terenu gminy są osady holoceńskie. Największe powierzchnie
spośród osadów holocenu zajmują mady rzeczne (namuły organiczne ilaste, gliny piaszczyste ciężkie,
gliny średnie i lekkie) na terasie zalewowej doliny Odry, Stobrawy, Budkowiczanki i Brynicy.
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4.1. Surowce mineralne
Gmina Popielów posiada stosunkowo niewielkie zasoby złóż surowców mineralnych. Ogółem na
terenie gminy znajduje się 5 udokumentowanych złóż surowców, w tym 2 są eksploatowane. Zasoby
surowców mineralnych reprezentowane są głównie przez kruszywa naturalne (najzasobniejsze złoża)
występujące w obrębie doliny Odry.
Występujące w gminie surowce zalicza się do grupy surowców skalnych należących do kopalin
pospolitych:
- kruszywa naturalnego (3 złóż),
- piaski formierskie (l złoże),
- surowce ilaste ceramiki budowlanej (l złoże).
Tabela 32. Ilość złóż w gminie Popielów na tle powiatu i województwa
Gmina
Ilość złóż
ogółem
w tym eksploatowanych
4
3
Popielów
Powiat Opolski
49
24
Województwo opolskie
254
99
Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce stan na 31 XII 2011 r.

Wykaz wszystkich udokumentowanych złóż kopalin na terenie gminy Popielów przedstawiono w
poniższych tabelach.
Tabela 33. Wykaz udokumentowanych i eksploatowanych złóż kopalin na terenie gminy Popielów
L.p.
Złoże
Sołectwo
Zasoby [tys. ton]
Średnio roczne wydobycie
tys.ton]
[tys.ton]
Geologiczne
Przemysłowe
bilansowe
Kruszywo naturalne
Siołkowice 2
Siołkowice Nowe
l 584
955
43
ywol. naturalne
Piaski formierskie
2.
Siołkowice 2
Siołkowice Nowe
590
370
21
Ogółem złoża eksploatowane
2174
1325
64
Źródło: Diagnoza stanu środowiska naturalnego w woj. opolskim [UM, 2011 r.]

Tabela 34. Wykaz udokumentowanych i nieeksploatowanych złóż kopalin na terenie gminy Popielów
L.p.
Złoże
Sołectwo
Zasoby geologiczne
[tys. ton]
Kruszywo naturalne
ywo naturalne
l.
Chróścice - Siołkowice
Siołkowice Nowe
19 455
2.
Siołkowice
Siołkowice Stare
513
Razem
18 546
Surowce ilaste ceramiki budowlanej
wce ilaste
ceramiki
3.
Popielów
Popielów
48
budowlanej
Ogółem złoża nieeksploatowane
18 594
Źródło: Diagnoza stanu środowiska naturalnego w woj. opolskim [UM, 2011 r.]

złoża nieeksploatowane

Kruszywa naturalne udokumentowano w województwie w 254 złożach. W gminie Popielów ilość
zasobów geologicznych w złożach kruszywa naturalnego wynosi 21 552 tys. ton., a zasobów
przemysłowych 1 325 tys. ton. Złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej w Popielowie o
zasobach geologicznych 48 tys.ton było wykorzystywane na potrzeby sąsiedniej cegielni. Poza
złożami o udokumentowanych zasobach, w obrębie gminy występuje jeszcze około 12 punktów
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lokalnej eksploatacji, głównie piasku. Są to obiekty małe i średnie, eksploatowane na dużą skalę w
okresie przedwojennym, obecnie użytkowane są okresowo. Część z nich użytkowana jest jako dzikie
wysypiska odpadów. Wyrobiska te występują przede wszystkim w: Karłowiczkach, Kurzniach,
Karłowicach, Wapiennikach, Stobrawie, Starych Kolniach, Lubieni, Kaniowie, Siołkowicach Starych
i Popielowie.
Grunty zdegradowane i zdewastowane na skutek eksploatacji surowców zajmują w gminie 44,41 ha,
w tym aż 37,32 ha to grunty zdewastowane.
Tabela 35. Grunty zdewastowane i zdegradowane
Gmina
Ogółem pow.
Powierzchnia zdegradowana
zdegradowana i
(ha)
zdewastowana (ha)
Popielów

44,41

7,09

Powierzchnia
zdewastowana
(ha)
37,32

Źródło: POŚ powiatu opolskiego, 2012

Według ewidencji użytkowania gruntów [UG w Popielowie, 2012] użytki kopalne zajmują:
- Kurznie - 0,47 ha,
- Nowe Siołkowice – 5,66 ha,
- Popielów - 1,49 ha.

5. Powietrze atmosferyczne
Na terenie powiatu opolskiego w latach 2010-2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Opolu prowadził monitoring jakości powietrza w oparciu o następujące stacje pomiarowe:
Niemodlin, Komprachcice, Dobrzeń Wielki, Ozimek i Prószków. Na terenie gminy Popielów nie
prowadzono badań dotyczących jakości powietrza. Szacowany poziom imisji oparty został o dane
uzyskane dla całego powiatu opolskiego.
Analizę jakości powietrza w zakresie dwutlenku siarki i dwutlenku azotu przeprowadzono w oparciu o
wyniki z 47 stacji tła miejskiego, z których 3 to stacje automatyczne, a na pozostałych prowadzony jest
pomiar metodą pasywną. Natomiast badania w zakresie benzenu oparto o wyniki z 14 stacji
pomiarowych, z których 2 to stacje automatyczne, a pozostałe to stacje pasywne. Najbliżej gminy
Popielów znajduje się stacja pomiarowa w Dobrzeniu Wielkim.
5.1. Źródła zanieczyszczeń powietrza w gminie
Poziom emisji w gminie Popielów wyznacza przede wszystkim emisja niska i emisja komunikacyjna
oraz napływ zanieczyszczeń z zewnątrz. Wpływy dużych zakładów przemysłowych, w tym przede
wszystkim najbliższej Elektrowni „Opole", położonych w środkowej i wschodniej części
województwa opolskiego są w znacznym stopniu łagodzone przez korzystną różę wiatrów
(dominacja wiatrów zachodnich i południowych). Jednakże ciąg powietrzny, który tworzy się w
dolinie Odry może kierować zanieczyszczenia powietrza w dół rzeki wbrew dominującym
kierunkom wiatru. Na terenie gminy Popielów brak jest dużych zakładów przemysłowych.
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Emisja niska
Emisja niska obejmuje emisję ze źródeł niezorganizowanych, do których zalicza się głównie paleniska
domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze. Wielkość tej emisji jest trudna do
oszacowania. Na terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej wynosi od kilku do kilkunastu procent,
natomiast na obszarach, których nie obejmują centralne systemy ciepłownicze, zwłaszcza na obszarach
wiejskich, do kilkudziesięciu procent. Ograniczenie niskiej emisji prowadzi od kilku lat Urząd gminy,
który wymienił w poprzednich latach systemy ogrzewania budynków użyteczności publicznej. Obecnie
wszystkie jednostki oświatowe, oprócz Przedszkola i Domu Kultury w Karłowicach, posiadają kotły
olejowe.
Tabela 36. Ekologiczne źródła w obiektach użyteczności publicznej.
Gmina
Ekologiczne źródła
Szkoły Podstawowe w Popielowie, Starych Siołkowicach,
Popielów
Karłowicach, Stobrawie oraz Gimnazjum w Starych
Siołkowicach

Rodzaj źródła ciepła
Olejowe

Emisja komunikacyjna
Obok energetyki do największych źródeł zanieczyszczenia powietrza zaliczana jest komunikacja. W
wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia
gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły
zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. W gminie Popielów nie prowadzono
dotychczas szczegółowych badań związanych z określeniem udziału emisji pochodzącej z ruchu
samochodowego w całkowitym zanieczyszczeniu powietrza. Generalnie oddziaływanie ruchu
samochodowego na środowisko ma tendencje rosnącą. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost
liczby pojazdów poruszających się na drogach. Głównym liniowym źródłem emisji zanieczyszczeń w
gminie jest przede wszystkim droga wojewódzka nr 457 relacji Brzeg - Dobrzeń Wlk. Pozostałe drogi,
z uwagi na niewielkie natężenie ruchu stanowią niewielkie źródło emisji zanieczyszczeń (sieć dróg
została szczegółowo scharakteryzowana w rozdziale nr 6 „Hałas”).
5.2. Stan sanitarny powietrza atmosferycznego
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, dokonując corocznej klasyfikacji jakości
powietrza w dwóch strefach województwa opolskiego:
- miasto Opole na prawach powiatu,
- strefa opolska obejmująca pozostałe powiaty województwa,
oceną objął wszystkie substancje, dla których w prawie krajowym (rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) i dyrektywach unijnych
(2008/50/WE oraz 2004/107/WE) określono poziomy dopuszczalne/docelowe/celu długoterminowego
w powietrzu, ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin.
Lista zanieczyszczeń, które uwzględniono w obecnej ocenie rocznej, dokonywanej pod kątem
spełniania kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje: dwutlenek siarki SO 2, dwutlenek
azotu NO2, tlenek węgla CO, benzen C6H6, ozon O3, pył PM10, ołów Pb w PM10, arsen As w PM10,
kadm Cd w PM10, nikiel Ni w PM10, benzo(a)piren B(a)P w pyle PM10,a także pył PM2,5.
W gminie Popielów nie prowadzono pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza. Stan jakości
powietrza w gminie oceniono na podstawie danych dotyczących całego powiatu opolskiego.
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5.2.1. Klasyfikacja jakości powietrza w powiecie opolskim ziemskim
WIOŚ w Opolu prowadził badania monitoringu jakości powietrza na obszarze powiatu opolskiego,
wyniki pomiarów przedstawia poniższa tabela:
Tabela 37. Wyniki pomiarów monitorowanych substancji w powiecie opolskim w 2011 roku na pasywnych
stacjach pomiarowych (stężenia średnioroczne)
Lokalizacja stacji
Typ pomiaru
Wartości stężeń [μg/m3]
SO2
NO2
C6H6
Niemodlin
Komprachcice
Dobrzeń Wielki
Ozimek
Prószków
Źródło: WIOŚ Opole, 2012

pasywny
pasywny
Pasywny
pasywny
pasywny

3,7
6,4
4,4
4,9
6,1

15,4
17,0
17,5
18,3
21,5

1,1
1,2

Stężenia dwutlenku siarki, na terenie powiatu opolskiego, jak i całego województwa opolskiego, już od
wielu lat utrzymują się na bardzo niskim poziomie, również w 2011 roku nie wystąpiły przekroczenia
standardów jakości powietrza ustalonych dla tego zanieczyszczenia. Z uwagi na brak rocznej wartości
dopuszczalnej dla kryterium ochrony zdrowia, wyniki pomiarów ze stacji pasywnych traktowano jako
pomiary uzupełniające.
Podobnie jak w przypadku dwutlenku siarki, stężenia dwutlenku azotu otrzymane w 2011 roku
osiągnęły niski poziom i są porównywalne z uzyskiwanymi w poprzednich latach. Wartości stężeń
średniorocznych dwutlenku azotu nie przekroczyły dopuszczalnego poziomu substancji. Na tle
województwa, powiat opolski wykazał znaczne wartości średnich stężeń dwutlenku azotu. Najwyższe
średnie stężenie dwutlenku azotu w województwie opolskim wyniosło 26,5 μg/m3 (stacja pomiarowa
Namysłowie).
Zarejestrowane w 2010 roku stężenia benzenu w Powiecie, również były niskie i nie przekraczały
rocznego poziomu dopuszczalnego (5 μg/m3).
W roku 2011 pomiary pyłu zawieszonego PM10 prowadzono na 6 stacjach pomiarowych, z których 3
to stacje automatyczne (Kędzierzyn – Koźle ul. B. Śmiałego, Opole, ul. Minorytów, Zdzieszowice ul.
Piastów) , natomiast pozostałe – manualne (Głubczyce, ul. Kochanowskiego, Kluczbork ul.
Mickiewicza, Opole os. Armii Krajowej). Rozpatrując dwa kryteria ustanowione dla pyłu PM10, to
w 2011 roku wartość średnioroczna została przekroczona na stacjach zlokalizowanych w
Głubczycach, Opolu i Zdzieszowicach, natomiast kryterium dopuszczalnej wartości
średniodobowej przekroczone zostało na wszystkich stacjach rejestrujących stężenia pyłu,
zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego.
Pomiary pyłu drobnego prowadzono na 3 stacjach – 1 automatycznej (Kędzierzyn – Koźle ul. B.
Śmiałego) i 2 manualnych (Kluczbork ul. Mickiewicza, Opole os. Armii Krajowej). Rozpatrując
wyniki pomiarów stężeń pyłu PM2,5 uzyskane w 2011 roku, to na stacjach zlokalizowanych w
Kędzierzynie-Koźlu i Kluczborku wykazują one przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji określony w Dyrektywie 2008/50/WE. Natomiast na stacji w
Opolu, z której pomiary są dodatkowo uwzględniane przy wyznaczaniu wskaźnika średniego
narażenia, odnotowana wartość stężenia nie przekroczyła wartości dopuszczalnej ustalonej dla
pyłu PM2,5.
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W oparciu o nowy system klasyfikacji stref, dla strefy opolskiej, do której należy powiat
opolski i gmina Popielów, dla poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, w wyniku badań
przeprowadzonych w 2011 roku, wyznaczono klasy wynikowe, które przedstawiono w poniższej
tabeli.
Tabela 38. Wynikowe klasy strefy opolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych
Klasyfikacja strefy opolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla
poszczególnych zanieczyszczeń
Rodzaj
zanieczyszczenia
Symbol klasy
wynikowej

SO2

NO2

CO

C6H6

O3

PM10

Pb

As

Cd

Ni

B(a)P

PM2,5

A

A

A

C

A

C

A

A

A

A

C

C

Klasyfikacja strefy opolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin
Symbol klasy
A
A
C
wynikowej
Źródło: WIOŚ Opole, 2012
Oznaczenia symboli klas:
A – poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekracza poziomu docelowego,
C – poziom stężeń zanieczyszczenia jest powyżej poziomu docelowego, oczekiwane działania to dążenie do
osiągnięcia poziomu docelowego substancji w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań
technicznych i technologicznych, opracowanie programu ochrony powietrza, w celu osiągnięcia odpowiednich
poziomów docelowych w powietrzu.

Dla strefy opolskiej, w kryteriach określonych dla ochrony zdrowia, największe przekroczenia
stężeń zanieczyszczeń w powietrzu stwierdzono dla benzenu, benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego
PM10 oraz pyłu PM 2,5. Dla tych zanieczyszczeń, Marszałek Województwa opracuje programy
ochrony powietrza, które uwzględnią działania zmierzające do osiągnięcia odpowiednich poziomów
docelowych powyższych substancji w powietrzu.
5.3. Źródła energii odnawialnej
Odnawialne źródła energii są źródłami wykorzystującymi w procesie przetwarzania nie
zakumulowaną energię w rozmaitych postaciach, w szczególności energię rzek, wiatru, biomasy,
energię promieniowania słonecznego. Energetyczne surowce, jak gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel,
są nieodnawialne, a ich zasoby kurczą się w zastraszającym tempie. Ceny tych źródeł energii stale
rosną i za kilka lat będą wielokrotnie wyższe niż obecnie. Spalanie tradycyjnych surowców
energetycznych w elektrowniach, zakładach przemysłowych, kotłach grzewczych i pojazdach
powoduje m.in. efekt cieplarniany i niszczenie ozonowej warstwy atmosfery i z tego powodu jest
główną przyczyną degradacji środowiska naturalnego. Konieczne jest, zatem poszukiwanie i
wykorzystywanie takich źródeł energii, które nic będą obciążały środowiska naturalnego.
Odnawialne źródła energii nie zużywają się w procesie ich użytkowania, a ich wykorzystanie nie
zubaża przyszłych pokoleń w zasoby energetyczne i walory środowiska naturalnego. Racjonalne
wykorzystanie energii ze źródeł jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju
przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne.
Zgodnie Dyrektywą Unijną nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych udział energii odnawialnej, w całkowitym zużyciu energii
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(energia elektryczna, ogrzewanie, chłodzenie, transport) do 2020 roku, powinien kształtować się na
poziomie 20%. Ustalono cele strategiczne dla państw członkowskich (Polska- 15%).W 2010 roku
udział OZE w zużyciu energii w Polsce określono na 9,9 %. W najbliższych pięciu latach należy
zwiększyć ilość energii pozyskiwanej z OZE do 15%.
W Dyrektywie zakłada się również zwiększenie udziału biopaliw w ogólnym zużyciu benzyny i oleju
napędowego w transporcie o co najmniej 10%, który wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane
osiągnąć do 2020r. oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu biopaliwa i
biopłynów, które powinno wynosić co najmniej 35%. Produkcja energii z odnawialnych źródeł na
Opolszczyźnie ma tendencję wzrastająca. Zależność ta została zobrazowana na rysunku, gdzie
zestawiano wyniki z roku 2006, roku w którym wykonano bilans podstawowych nośników energii,
pokazano stan obecny wykorzystania OZE oraz planu na rok 2015, przy założeniu liniowego przyrostu
udziału OZE.

Energia [GWh/rok]

biogaz z oczyszczalni
1000
900

energia biomasy - współspalanie
energia biomasy stałej
energia słońca

800

energia wiatru
700

energia wodna

600
500
400
300
200
100
0
2006

2009

2015

Rys. 1 Porównanie wartości energii OZE na Opolszczyźnie
Źródło: POŚ województwa opolskiego na lata 2012-2015.

W najbliższych latach, należy się spodziewać dużego rozwoju energetyki opartej o odnawialne
źródła energii i urządzenia rozproszonej energetyki. Nowoczesne technologie będą się rozwijały i
funkcjonowały obok energetyki tradycyjnej, a z czasem, będą stopniowo wypierały (zastępowały)
energię produkowaną z paliw kopalnych z rynku.
Na terenie województwa opolskiego i powiatu opolskiego dominującą rolę w produkcji energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł odgrywa Mała Energetyka Wodna (MEW), a w produkcji ciepła
dla potrzeb technologii (suszenie drewna) i ogrzewania (centralne ogrzewanie + ciepła woda użytkowa)
– spalanie biomasy. Na terenie województwa pracują już także elektrownie wiatrowe. Powiat opolski,
w tym gmina Popielów jest potencjalnie obszarem wytwarzania energii odnawialnej przede wszystkim
wykorzystującej biopaliwa oraz energię wodną na bazie przede wszystkim rzeki Odry i Stobrawy.
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Natomiast biopaliwem nazywamy paliwo o określonych parametrach z surowca roślinnego lub
zwierzęcego uzyskanego jako odpad lub celowy produkt, bądź w procesie biologicznej degradacji
biomasy lub w procesie rozkładu termicznego biomasy z niedomiarem tlenu. Blisko znacznym
pojęciem jest biomasa, często niesłusznie używana zamiennie z biopaliwem. Biomasa jest, bowiem
surowcem do uzyskania biopaliwa, w pewnych przypadkach jest rzeczywiście biopaliwem (np.
słoma).Rozważając możliwość energetycznego wykorzystania biopaliw należy je podzielić na: stałe,
płynne i gazowe (biogaz). Biopaliwa mogą być używane na cele energetyczne w procesach
bezpośredniego spalania biopaliw stałych (drewna i odpadów drzewnych, słomy, upraw specjalnych
roślin energetycznych, osadów ściekowych), gazowych w postaci biogazu lub przetwarzana na paliwa
ciekłe (olej, alkohol).
Na obszarze gminy Popielów produkuje się rocznie znaczne ilości słomy oraz siana. Słoma jest
częściowo wykorzystywana jako ściółka i pasza w hodowli zwierząt oraz do nawożenia pól. Znaczna
część nadwyżek wypalana jest na polach, co powoduje poważne zagrożenia dla środowiska i zdrowia
mieszkańców. Nadwyżki słomy mogą być wykorzystane dla celów energetycznych, przynosząc
dodatkowe dochody lub oszczędności gospodarstwom rolnym. Obecnie słoma na cele energetyczne
wykorzystywana jest w niewielkim stopniu - piec na słomę znajduje się w jednym gospodarstwie
rolnym w Stobrawie.
Na terenie województwa opolskiego wykorzystuje się głównie biomasę w postaci drewna odpadowego,
słomy oraz celowych plantacji roślin energetycznych (ok. 3 % zasiewów w województwie).
Powierzchnie wykorzystywane pod uprawy roślin energetycznych na terenie powiatu przedstawiono w
poniższej tabeli:
Tabela 39. Powierzchnie upraw roślin energetycznych w powiecie opolskim.
2007
Powierzchnia upraw
energetycznych [ha]
1 352,62

Liczba
gospodarstw
z dopłatami
121

2008

Powierzchnia upraw
energetycznych [ha]
1 205,03

Liczba
gospodarstw
z dopłatami
101

Źródło: „Plan rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim” 2010.
Tabela 40. Możliwości energetycznego wykorzystania słomy w gminie Popielów
Gmina
Grunty orne [ha]
Grunty orne możliwe do
wykorzystania [ha]
Gmina Popielów
Powiat opolski
Ogółem województwo

5798
51517
479 025

492
7728
71854

Ilość energii możliwa do
wykorzystania w ciągu
jednego roku [ GJ ]
8485
133 286
l 239 333

Źródło: „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do roku 2015, Energoprojekt Katowice S.A.

Na obszarze gminy Popielów lasy stanowią ok. 47,2% powierzchni i zajmują około 8 294 ha. Szacuje
się, że w lasach pozostaje bardzo duża ilość odpadów drzewnych mających istotny wpływ na
wytworzenie energii odnawialnej. Odpady drewna można pozyskiwać w wyniku prowadzonej
gospodarki leśnej, z zakładów przeróbki drewna oraz uprawy roślin energetycznych. W sektorze
komunalnym na obszarze województwa opolskiego obecnie nie istnieją ciepłownie bazujące na
odpadach pozyskiwanych w gospodarce leśnej. Gmina Popielów posiada znaczący potencjał
wykorzystania drewna i odpadów drzewnych do celów energetycznych. Obecnie odpady drzewne jako
źródło ciepła wykorzystuje stolarnia w Popielowie oraz jeden obiekt publiczny ogrzewany peletem
(sala gimnastyczna przy PSP w Popielowie).
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Tabela 41. Możliwości energetycznego wykorzystania odpadów drzewnych w Nadleśnictwach
Nadleśnictwo
Powierzchnia
Ilość odpadów
Ilość odpadów
Wartość energetyczna
nadleśnictwa [ha]
drewna [m3]
drewna możliwa do
odpadów [GJ]
wykorzystania [m3]
Brzeg
15008
40864
22702
340 530
Kup
19864
32097
17831
267 465
Województwo
236 092
479924
266 620
3 999 300
ogółem
Źródło: „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do roku 2015, Energoprojekt
Katowice S.A

Energia słoneczna
Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego są systemy
fototermiczne, wykorzystujące tzw. kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne, przetwarzające
promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną.
Zasoby energii słonecznej są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie produkcji
cieplej wody użytkowej w okresie letnim i ok. 50÷60 % tych potrzeb w okresie wiosenno – jesiennym.
Energię słoneczną wykorzystuje się w:
1) kolektorach słonecznych,
2) instalacjach fotowoltaicznych,
3) oświetleniu solarnym,
4) sygnalizacji solarnej.
Obecne instalacje są nieliczne, nie mają one znaczenia w gospodarce energetycznej poszczególnych
gmin, Powiatu i województwa, można je traktować jako obiekty referencyjne przyszłych instalacji.
Potencjał techniczny kolektorów słonecznych na terenie powiatu opolskiego wynosi ok. 65,13
GWh/rok. Systematycznie wzrasta popularność kolektorów słonecznych i pomp ciepła, zwłaszcza w
budownictwie jednorodzinnym (produkcja energii cieplnej na cele ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej), co przyczynia się do zmniejszenia niskiej emisji i lokalnej poprawy jakości powietrza.
Energia geotermalna
Obecnie w województwie opolskim i na terenie powiatu wykorzystywana jest jedynie energia
geotermalna płytka. 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
powiatu opolskiego pompy ciepła są wykorzystywane obecnie w niewielkim stopniu, głównie przez
prywatnych inwestorów do ogrzewania domów mieszkalnych.
W gminie Popielów wykorzystuje się od 2011r. pompę ciepła przy hali sportowej przy PSP w
Popielowie oraz od 2012r. pompę ciepła do ogrzewania nowo wybudowanej strażnicy OSP w
Popielowie (moc pompy 0,044 MW).
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6. Hałas
Zagadnienie hałasu zewnętrznego na obszarze gminy Popielów, ale także całego województwa
opolskiego stanowi istotny problem, lecz dotychczas kompleksowo nierozpoznany. Dźwięki
pochodzące z powyższych źródeł tworzą klimat akustyczny środowiska i odpowiadają za uciążliwość
hałasu oraz jego negatywny wpływ za zdrowie i życie ludności. Na klimat akustyczny gminy Popielów
jak i całego województwa opolskiego wpływa w głównej mierze hałas komunikacyjny, a w
szczególności hałas drogowy. Spowodowane jest to ciągłym wzrostem natężenia ruchu, zwłaszcza
udział transportu ciężkiego, złym stanem technicznym pojazdów, stanem technicznym nawierzchni
dróg, jej rodzaju, organizacji ruchu drogowego oraz rodzaju zabudowy wzdłuż szlaków
komunikacyjnych generujących największe stężenie hałasu.
W zależności od pochodzenia hałasu rozróżniamy kategorie hałasu takie jak:
hałas komunikacyjny (komunikacja samochodowa, kolejowa i lotnicza oraz obiekty z nią
związane),
hałas przemysłowy (zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe emitujące hałas do
środowiska),
hałas komunalny (obiekty publiczne związane z hałaśliwą działalnością np. stadiony, tereny
zabaw itp., transport dostawczy, urządzenia oczyszczania miasta i maszyny budowlane).
Podstawowym wskaźnikiem oceny zanieczyszczenia środowiska hałasem jest wskaźnik tzw.
równoważny poziomu dźwięku – LAeq, który jest uśrednionym poziomem dźwięku w funkcji czasu.
Stanowi on wartość porównawczą z dopuszczalnym poziomem hałasu, określonym dla wyróżnionego
przeznaczenia terenu.
Na terenie województwa opolskiego monitoring stanu akustycznego w środowisku prowadzi
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu. Według ustawy Prawo ochrony środowiska
pomiary hałasu prowadzone są również przez zarządców dróg i linii kolejowych oraz niektóre
starostwa.
6. l. Hałas drogowy
Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku należy komunikacja drogowa, która emituje
około 80 % wszystkich hałasów rozprzestrzeniających się na terenach osadniczych. Na poziom hałasu
drogowego mają przede wszystkim wpływ: natężenie ruchu komunikacyjnego, udział transportu
ciężkiego w strumieniu ruchu, prędkość ruchu pojazdów, stan techniczny pojazdów, odległość
zabudowy mieszkaniowej, stan i rodzaj nawierzchni, płynność ruchu i sposób eksploatacji pojazdów.
Głównymi elementami układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym w gminie Popielów są:
- droga wojewódzka nr 454 relacji Opole - Namysłów, droga ma niewielkie znaczenie dla układu
komunikacyjnego gminy i nie wpływa znacząco na poziom hałasu terenów, ponieważ przebiega przez
tereny leśne na bardzo krótkim odcinku wzdłuż na wschodniej granicy gminy,
- droga wojewódzka nr 457 relacji Brzeg - Dobrzeń Wlk., przebiega przez: Siołkowice Stare, Popielów,
Stare Kolnie, Stobrawę, wzrost natężenia ruchu w latach 2005-2010 o 13%,
- droga wojewódzka nr 458 relacji Obórki - Popielów, łączy gminę z lewym brzegiem Odry i drogą
krajową nr 94, przebiega przez tereny wsi Kolonia Popielowska, wzrost natężenia ruchu w latach 20052010 aż o 37%,
- droga wojewódzka nr 462 relacji Stobrawa - Krzyżowice. wzrost natężenia ruchu w latach 2005-2010
o 20%.
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Pozostałe drogi tworzą układ uzupełniający o lokalnym znaczeniu transportowym i niewielkim
natężeniu ruchu: 14 ciągów dróg powiatowych i 21 ciągów dróg gminnych oraz ciągi dróg
dojazdowych do gruntów rolnych usytuowane poza głównymi drogami. Większość dróg powiatowych
posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,5 - 6,0 m z nieutwardzonymi poboczami o szerokości
0,6 -1,0 m.
Tabela 42. Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Popielów podległych ZDP w Opolu
L.p.
Nr drogi
Nazwa drogi
l.
1142
Mąkoszyce - Kurznie
2.
1144
Karłowice - Karłowiczki
3.
1147
Smiechowice - Karlowice
4.
1148
Stare Kolnie do drogi nr 1348
5.
1149
Karlowice - Popielów
6.
1150
Popielów - Ładza
7.
1151
Popielów - Wielopole
8.
1152
Stare Kolnie - Rybna
9.
1153
Kolonia Popielowska - droga przez wieś
10.
1154
Kuźnica Katowska - Biadaszka
11.
1155
Popielów - Nowe Siołkowice
12.
1156
Kaniów – droga przez wieś
13.
1190
Stobrawa do drogi 1348
14.
1348
Ligota Wołczyńska – DW 457
- drogi powiatowe o największym znaczeniu dla powiązania komunikacyjnego gminy

Drogi gminne mają różne typy nawierzchni i są różnej szerokości. Występują nawierzchnie bitumiczne,
brukowe i kostkowe oraz gruntowe. Szerokość nawierzchni zmienia się od 3,5 do 6,5 m.
Tabela 43. Wykaz najważniejszych dróg gminnych na terenie gminy Popielów
L.p.
Nazwa drogi
Długość drogi
[km]
l.
Roszkowice - Bielice
3,1
2.
Karłowice - Bąkowice
2,9
3.
Stobrawa - Kurznie
2,8
4.
Kurznie - Roszkowice
4,1
5.
Kurznie - Stare Kolnie
3,4
6.
Karłowiczki - Bielice
3,8
7.
Kuźnica-Katowska - Siedlice
3,6
8.
Stobrawa - Odłogi
1,4
9.
Rybna - Stare Kolnie
3,0
10.
Stare Kolnie - Kolonia Popielowska
1,6
11.
Stare Kolnie - Karłowice
4,6
12.
Kolonia Popielowska - Mikolin
0,7
13.
Kolonia Popielowska - Kabachy
3,7
14.
Popielów - Lipie Laski
1,9
15.
Popielów - Lubienie
1,6
16.
Popielów – droga gospodarcza w kierunku Lubienia
0,9
17.
Kaniów - Gr. Rejonu
0,6
18.
Nowe Siolkowice – DP 1156
6,5
19.
Nowe Siolkowice – Chróścice (do granicy gminy)
4,3
20.
Kaniów - Chróścice
2,9
21.
Stare Siolkowice - Golczowice
1,2
Razem:
58,6
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Popielów [2005]
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Ponadto do kategorii dróg gminnych zaliczono ulice wiejskie, które zakwalifikowano do kategorii ulic
lokalnych.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie przeprowadzał pomiarów oceniających
hałas komunikacyjny w otoczeniu dróg wojewódzkich na terenie gminy. Jednakże, ze względu na
znaczące natężenie ruchu, można się spodziewać przekroczeń dopuszczalnych poziomów natężenia
hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie dróg wojewódzkich, w szczególności drogi nr 457 relacji Brzeg Dobrzeń Wlk. tj. na terenach zabudowanych wsi Siołkowice Stare, Popielów, Stare Kolnie i Stobrawa,
gdzie wzrosło natężenie ruchu samochodowego od 2005r. o 13% (pomiar natężenia ruchu WZD
2010r.). Natomiast na drogach powiatowych i gminnych, ze względu na niewielkie natężenie ruchu,
poziom hałasu nie będzie przekraczał ustawowych norm, a pogorszenie klimatu akustycznego ma
charakter jedynie lokalny.

Rys. 2. Wartości średnie poziomów krótkookresowych LAeq w badaniach punktowych przy drogach
wojewódzkich w województwie opolskim dla pory dnia i nocy (źródło: ZDW, 2010)

6.2. Hałas kolejowy
Głównym elementem układu kolejowego mogącym negatywnie wpływać na zanieczyszczenie hałasem
w gminie Popielów jest linia kolejowa pierwszorzędna nr 277 relacji Opole-Jelcz-Wrocław -stanowiąca
fragment międzynarodowych szlaków kolejowych o transporcie kombinowanym C30 i C59, objęta
międzynarodową umową „AGTC". Na terenie gminy Popielów nie badano poziomu hałasu, ale badania
wykonane na tego typu liniach wykazywały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla pory
nocnej w odległości do 460 m od skraju torów i dla pory dziennej w odległości 250 m od skraju torów.
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6.3. Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy, obok hałasu komunikacyjnego decyduje o ogólnym poziomie uciążliwości
akustycznej na rozpatrywanym terenie. Z uwagi na lokalny charakter źródła hałasu przemysłowego
źródła te mają charakter drugorzędny.
Uciążliwość akustyczna obiektów przemysłowych oceniana jest na podstawie pomiarów. Pomiary
hałasu wykonywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w związku ze skargami
mieszkańców lub zgodnie z przyjętym planem kontroli zakładów.
Najczęstsze problemy związane z hałasem w gminie Popielów to:
brak zieleni izolacyjnej i innych zabezpieczeń przed hałasem komunikacyjnym,
podwyższony poziom hałasu przy najbliższej zabudowie w sąsiedztwie tras komunikacyjnych, w
szczególności drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg - Dobrzeń Wlk. i linii kolejowej nr 277.
7. Promieniowanie elektromagnetyczne
Obecnie, za jedno z poważniejszych zagrożeń środowiska uważa się promieniowanie
elektromagnetyczne niejonizujące (wysokiej częstotliwości). Promieniowanie to powstaje w wyniku
działania urządzeń elektrycznych w miejscu pracy, w domu, urządzeń elektromedycznych do badań
diagnostycznych i zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, telekomunikacyjnych (używane
dwie częstotliwości: 860-900 MHz oraz 1800-2200 MHz, moc ok.2W), radiolokacyjnych i
radionawigacyjnych, urządzeń przemysłowych i gospodarstwa domowego (kuchenki mikrofalowe o
przeciętnej mocy rzędu l kW - 2 kW) oraz systemów przesyłowych energii elektrycznej. Zagadnienia
ochrony ludzi i środowiska przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym są
uregulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony
środowiska, zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi.
Źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego są fale elektromagnetyczne wysokiej
częstotliwości (30 kHz - 300GHz). Emitują one zarówno fale o częstotliwości 300MHz-300GHz (1m1mm) nazywane mikrofalami oraz fale o częstotliwości 30kHz-300MHz (10 km - 1m) nazywane falami
radiowymi. Najbardziej szkodliwe źródła pól elektromagnetycznych zanieczyszczające środowisko
stanowią źródła liniowe w postaci linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV, 220
kV i 400 kV oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne wysokich napięć.
Do sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych mających wpływ na środowisko w gminie Popielów
należą:
• linia elektroenergetyczna wysokich napięć 2x400 kV relacji Dobrzeń - Pasikurowice i Dobrzeń Trębaczew o przekroju przewodów roboczych 525 mm2 AFL, przez gminę Popielów przebiega
dwutorowo ok. 18 km linii,
• Główny Punkt Zasilający, tzw. GPZ-ty (komunalne i przemysłowe) pracujące na napięciu: 110/15
kV,
L.p.

Nazwa GPZ-u

Napięcie [kV]

Rodzaj GPZ-u

Moc zainstalowanych
transformatorów [MVA]

l.

Siołkowice

110/15

komunalny

2x10

Źródło: Diagnoza stanu środowiska naturalnego w woj.opolskim [UM, 2010r.]
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• linie elektroenergetyczne wysokich napięć 110 kV
Tabela 44. Linie elektroenergetyczne wysokich napięć 110 kV na terenie gminy Popielów
L.p
Relacja linii
Rodzaj linii Długość linii (torów) Przekrój przewodów
110kV na terenie
roboczych [mm2]
gminy [km]
Dobrzeń Hermanowice
Dobrzeń Siołkowice
Siołkowice Pawłów
Borki - Pokój

l.
2.
3.
4.

Ocena stanu
technicznego

2-torowa
l-torowa
2-torowa

50,4

240

4,0

14,5

240

4,0

2-torowa ltorowa
l-torowa

33,8

240

4,0

17,5

240/120

2,5

Źródło: Diagnoza stanu środowiska naturalnego w woj.opolskim [UM, 2010r.]

Wzrost postępu technicznego, rosnący zakres zastosowań energii elektromagnetycznej, wprowadzenie
nowych urządzeń do eksploatacji powoduje, iż w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła liczba urządzeń
emitujących elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące – powodując tym samym wzrost
„zanieczyszczeń elektromagnetycznych”.

•

stacje bazowe telefonii komórkowej operatorów: Plus, Era, Orange, Play, Mobyland, Centernet,
Sferia, Aero2 pracujące głównie w paśmie GSM 900/1800 MHz. Największa gęstość stacji
bazowych telefonii komórkowej tzw. BTS-ów na Opolszczyźnie skupiona jest w miastach.
cywilne stacje radiowe - CB o mocy do 10 W,
radiostacje amatorskie kat. l i 2, o mocy: 15 W, 250 W i 750 W,
stacje bazowe trunkingowej sieci łączności radiotelefonicznej,
szereg urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne pracujących w zakładach oraz
urządzenia będące w dyspozycji wojska, policji czy straży pożarnej.

Monitoring poziomu pól elektromagnetycznych na terenie województwa opolskiego prowadzi Wydział
Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. Średnia arytmetyczna
zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektromagnetycznych promieniowania
elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 3000 MHz uzyskanych w 2011 roku a
także w latach poprzednich dla badanych punktów pomiarowych nie przekroczyła wartości
dopuszczalnej składowej elektrycznej wynoszącej 7V/m. W 2010 roku najwyższy zmierzony poziom
składowej elektrycznej pola wyniósł 1,1 V/m (Kędzierzyn – Koźle, ul. Kwiatowa).
W związku z tym, na terenie województwa opolskiego, a w tym gminie Popielów spełnione są
wymagania odnośnie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, jakie mogą występować w
środowisku.
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III. POLITYKA EKOLOGICZNA GMINY POPIELÓW
l. Zgodność polityki ekologicznej gminy z priorytetami ekologicznymi państwa,
województwa i powiatu
Podstawę opracowania celów strategicznych i strategii wdrożeniowych „Programu ochrony środowiska
dla gminy Popielów na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019" stanowią:
na szczeblu krajowym, w szczególności „Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z
uwzględnieniem perspektywy do roku 2016” oraz Strategia "Bezpieczeństwo energetyczne i
środowisko" [2012r.],
na szczeblu wojewódzkim, a w szczególności „Program ochrony środowiska województwa
opolskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019”,
na szczeblu powiatowym, a w szczególności „Program ochrony środowiska dla powiatu
opolskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019”.
Rys. 3 Relacje programu ochrony środowiska gminy Popielów do opracowań strategicznych, programowych i
planistycznych.
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województwo

Polityka ekologiczna państwa

Gmina

Powiat,
Region

Studium uwarunkowań i
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Podstawą określenia celów szczegółowych i priorytetowych dla gminy jest także specyfika środowiska
w gminie Popielów wyznaczająca główne obszary zainteresowań i problemów dla niniejszego
opracowania. Ważna jest także zgodność niniejszej polityki gminnej z prawodawstwem polskim oraz
dokumentami strategicznymi szczebla gminnego tj. przede wszystkim ze „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów" [2005r.].
Niniejszy Program bierze także pod uwagę inne dokumenty planistyczne i strategiczne, w tym również
na nową perspektywę finansowania UE tj. 2014-2020, a w szczególności:
46-024 Dąbrówka Łubniańska, ul. Kosowce 7
tel: 0 604 997 125 , 0 509 18 16 15
e-mail: biuro@finanse-srodowisko.pl

58
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POPIELÓW NA LATA 2012 – 2015
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

- Strategię Europa 2020,
- Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015,
- Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie,
- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

1.1. Priorytety ekologiczne Polski
Polska polityka ekologiczna opiera się na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju, dlatego jej
zalecenia muszą być uwzględniane we wszystkich dokumentach strategicznych oraz programach,
których realizacja może mieć wpływ na stan środowiska. W praktyce oznacza to, że wiele jej celów
będzie osiągane tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim zostały one uwzględnione w tych strategiach.
Nakłada to na wszystkie instytucje publiczne obowiązek dbałości o stan środowiska, zgodnie z
wymaganiami art. 74 Konstytucji RP.
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.
„Polityce ekologicznej Państwa na lata na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku
2016" największą uwagę poświęcono sprawom związanym ze zmianami klimatu, racjonalnego
wykorzystywania zasobów, ekoinowacjom, ochronie przyrody, zarządzaniem zasobami wodnymi. Wraz
z bogaceniem się społeczeństwa wzrasta także zagrożenie postawą konsumpcyjną, cechującą się
mnożeniem, pod wpływem reklam i promocji, dóbr materialnych, które nie są niezbędne człowiekowi, a
na ich wytworzenie zużywa się znaczne ilości surowców nieodnawialnych, wody i energii. Dotyczy to
także wielu produktów spożywczych.
Poza generalną zasadą zrównoważonego rozwoju polityka ekologiczna państwa określa również szereg
zasad szczegółowych, a wśród nich m.in.:
zasadę prewencji i przezorności., która wykorzystuje przede wszystkim: planowanie
przestrzenne jako zapobieganie potencjalnym konfliktom na styku kilku płaszczyzn, w
szczególności działalności gospodarczej, życia społeczności lokalnej i przyrody, stosowanie
najlepszych dostępnych technik (BAT) jako zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń,
zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń, recykling
materiałów, surowców, energii, wody, pro-środowiskowe systemy zarządzania procesami
produkcji i usług m.in. ISO 14 000 i EMAS;
regionalizowanie ogólnokrajowych narzędzi polityki ekologicznej, skoordynowanie polityki
regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie (m.in. doliny rzeczne i obszary wodnobłotne, szczególnie w strefach przygranicznych);
zasadę uspołecznienia - oznaczająca stworzenie warunków do udziału obywateli w procesie
kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju wynikających przede wszystkim z „Konwencji
w sprawie dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i dostępu do
procedur sądowych w sprawach dotyczących środowiska”,
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zasadę „zanieczyszczający płaci” oznaczający pełną odpowiedzialność sprawcy,
odpowiedzialność tą powinni ponosić wszyscy użytkujący środowisko, także konsumenci;
zasadę subsydiarności- oznaczającą stopniowe przekazywanie części kompetencji i uprawnień
decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny
(wojewódzki, powiatowy, gminny), tak, aby był on rozwiązywany na najniższym szczeblu, na
którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany,
zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej oznaczający minimalizację
nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.
1.2. Priorytety ekologiczne województwa opolskiego do roku 2015
Priorytety ekologiczne województwa opolskiego zostały określone szczegółowo w opracowaniu
„Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2011 -2015 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2019”:


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. Główne kierunki
działań w tym zakresie, w perspektywie do 2018 roku to:
kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych (w tym zagospodarowanie wód
kopalnianych, ochrona GZWP nr 333, 335, kontynuacja rozwiązań związanych
z wprowadzaniem zamkniętych obiegów wody w przemyśle, wodooszczędnych technologii
produkcji, modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę miast, ukierunkowanych
na zmniejszenie strat wody, odbudowa retencji glebowej),
ochrona przed powodzią i suszą, w tym: ochrona przed powodzią jedynie terenów
zabudowanych, modernizacja i odsuwanie obwałowań od rzek, budowa polderów, spowalnianie
odpływu wód m.in. przez renaturyzację rzek i dolin rzecznych, budowę i odbudowę
mikroretencji, w tym w systemach melioracji szczegółowych, renaturyzację mokradeł i ochrona
obszarów wodno-błotnych, zalesianie wododziałów, modernizacja jazów i śluz, zapobieganie
lokalizacji zabudowy na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wdrażanie
uregulowań wynikających z dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim („Dyrektywa
powodziowa”) w tym sporządzanie map ryzyka powodziowego, ustalanie granic zasięgu wód
powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz opracowanie planów
zarządzania ryzykiem powodziowym),
w zakresie zarządzania wodami (w tym: realizacja „Planu gospodarowania wodami w obszarze
dorzecza Odry” zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów dnia 22.02.2011r. (M.P. z 2011
r. Nr 40 poz. 451), analiza stanu zasobów wodnych w regionach wodnych, opracowanie
warunków korzystania z wód regionów wodnych, prowadzenie katastru wodnego, pozwolenia
zintegrowane i wodnoprawne, kontrola gospodarowania wodami współpraca transgraniczna z
Republiką Czeską),
w zakresie zaopatrzenia w wodę (w tym dokończenie budowy sieci wodociągowych, budowa
zastępczych ujęć wody oraz budowa i modernizacja stacji uzdatniana wody i sieci
wodociągowych),
w zakresie gospodarki ściekowej (kontynuacja realizacji programu budowy, rozbudowy,
modernizacji systemów kanalizacyjnych z oczyszczalniami ścieków, likwidacja zrzutu ścieków
nieoczyszczonych, obniżenie ładunków zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych (w tym
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w szczególności zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego),
budowa dalszych podczyszczalni ścieków w zakładach przemysłowych, rozbudowa systemu
monitoringu jakości wód, kontynuacja budowy zbiorników na gnojowicę i gnojówkę w
sektorze rolnym, kontrola oraz likwidacja obiektów produkcyjnych o niezrównoważonych
technologiach w rolnictwie (np. fermy wielkoprzemysłowe).
 Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami. Działania w tym zakresie ukierunkowane będą
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 w województwie, a także zarządzanie systemem i jego monitorowanie,
w celu:
minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów,
transformacji systemu gospodarowania z obecnego układu wytwórca - składowisko do układu
wytwórca - efektywna selekcja/segregacja - przetworzony odpad,
objęcia systemem zbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców województwa,
podniesienia efektywności selektywnego zbierania odpadów,
zapewnienia
osiągnięcia
ustalonych
dla
gmin
województwa
poziomów,
odzysku i recyklingu odpadów,
zapobieżenia niekontrolowanym, negatywnym dla środowiska oraz województwa zjawiskom
migracji strumienia odpadów komunalnych do szarej strefy,
zmniejszenia stopnia deponowania strumienia odpadów ulegających biodegradacji
na składowiskach przy jednoczesnym uszczelnieniu całego systemu gospodarowania odpadami,
zapewnienia objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów,

zamykanie instalacji do zagospodarowania odpadów, które nie spełniają przepisów
w
zakresie gospodarowania odpadami,
budowy lub rozbudowy regionalnych instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych w
ramach Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
-

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka przed hałasem. Wymaga to
przede wszystkim kontynuacji działań realizowanych dotychczas dla poprawy jakości powietrza,
zwłaszcza intensyfikacji działań ukierunkowanych na proekologiczne rozwiązania systemu
transportu. Główne kierunki działań to:
zzmniejszenie emisji komunikacyjnej, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych (Opole,
Strzelce Opolskie, Kędzierzyn – Koźle, Nysa, Niemodlin, Praszka, Ozimek, Kluczbork,
Namysłów),
zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń w miastach i na terenach wiejskich,
kontynuacja ograniczania emisji przemysłowych w tym w szczególności w zakładach mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (wg nomenklatury GUS zakładów szczególnie
uciążliwych dla czystości powietrza),
zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu na człowieka i środowisko.

-

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.
Główne kierunki to:
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wdrażanie systemu NATURA 2000,
optymalizacja sieci obszarów chronionych, zapewniająca spójność ekologiczną województwa
oraz ochronę różnorodności biologicznej, w tym pobudzenie aktywności samorządów,
polepszenie wdrażania programu rolno-środowiskowego,
wprowadzanie zielonej infrastruktury do planowania przestrzennego,
odbudowa zdegradowanych ekosystemów i siedlisk przyrodniczych,
zwiększanie lesistości i przebudowa drzewostanów, w tym zalesianie gruntów nieprzydatnych
do produkcji rolniczej lub zdegradowanych, za wyjątkiem terenów cennych przyrodniczo.
-

Ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego. Dotyczy to przede wszystkim działań
rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych wskutek eksploatacji
surowców mineralnych oraz ochrony gleb. Główne kierunki to:
bieżąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych,
rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk górniczych,
zapobieganie erozji wodnej i wietrznej m.in. poprzez pasy zadrzewień i zakrzeczeń, aleje drzew
itp.
zalesianie gruntów rolniczo nieprzydatnych do produkcji rolnej lub zdegradowanych,
za wyjątkiem cennych przyrodniczo.

1.3. Priorytety ekologiczne powiatu opolskiego do roku 2015
Priorytety ekologiczne powiatu opolskiego oraz przypisane im kierunki działań określa opracowanie
„Program ochrony środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2012 -2015 z perspektywą na lata 20162019" [2012]. Cele dla powiatu to przede wszystkim:
poprawa jakości oraz ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem,
ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody Powiatu,
ochrona powierzchni ziemi i gleb, głównie przeznaczenia rolniczego, wzmocnienie systemu
zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
poprawa jakości powietrza oraz klimatu akustycznego.
1.4. Priorytety ekologiczne gminy Popielów
Strategicznym celem w zakresie ochrony środowiska dla gminy Popielów jest zachowanie
zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz ochrona środowiska przyrodniczego.
Jednym z najważniejszych działań prewencyjnych i wzmacniających ochronę poszczególnych
elementów środowiska oraz doskonalących harmonijny, zrównoważony rozwój na terenie gminy jest
proces i procedury związane z planowaniem przestrzennym.
Podstawowym zadaniem w zakresie ekologizacji planowania przestrzennego jest opracowywanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, biorących pod uwagę długofalowe potrzeby
zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniające treść opracowań ekofizjograficznych i programów
ochrony środowiska o zasięgu regionalnym i lokalnym. Aktualnie, dla gminy Popielów opracowywana
jest aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Nie bez znaczenia dla gminy Popielów jest także współpraca z sąsiadującymi gminami polegająca na
rozwiązywaniu najważniejszych problemów, w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania
środowiska. Przedmiotowa współpraca powinna dotyczyć głównie:
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stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych,
ograniczania niskiej emisji,
gospodarki odpadami,
ochrony przeciwpowodziowej, w szczególności w dolinie Odry,
przeciwdziałaniu spływowi zanieczyszczeń z pól, w szczególności w dolinach rzecznych,
ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz struktur pełniących funkcję łącznikowe
(Stobrawski Park Krajobrazowy, ostoje Natura 2000, dolina Odry i Stobrawy itd.),
wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla celów turystyczno-rekreacyjnych
(Stobrawski Park Krajobrazowy, dolina Stobrawy).
Priorytety ekologiczne gminy Popielów to:
ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz rozwój systemu obszarów
chronionych, a także ich wykorzystanie w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy (budowa i
promocja tras turystycznych, rowerowych, kajakowych i edukacyjnych),
ochrona i zwiększenie powierzchni lasów, zadrzewień i zakrzaczeń (w szczególności dolina
Odry),
ochrona przed powodzią, w szczególności prewencyjna (ograniczenie lokalizowania zabudowy na
terenach zagrożonych powodzią, stopniowe zwiększanie powierzchni użytków zielonych w
dolinie Odry, ochrona obszarów wodno-błotnych) oraz modernizacja systemu
przeciwpowodziowego (wały, polder, śluzy, zastawki, odbudowa mikroretencji itp.),
ochrona zasobów wód podziemnych i poprawa jakości wód powierzchniowych (kontynuacja
budowy kanalizacji), w tym zmniejszenie spływu powierzchniowego z pól (m. in. wdrażanie i
upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej, zadrzewienia przywodne, miedze, odtwarzanie łąk w
dolinach),
utrzymanie czystości i podniesienie estetyki terenów, w szczególności na terenie Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego, w tym ochrona i rewaloryzacja zabytkowej zabudowy oraz układów
urbanistycznych,
ochrona naturalnej rzeźby terenu, ochrona powierzchni ziemi przed odpadami,
zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń, w tym promocja źródeł niskoemisyjnych i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii (przede wszystkim wykorzystujących odpady
drzewne, słomę, energię słoneczną),
ochrona przed hałasem, w tym przede wszystkim prewencyjna (odpowiednie lokalizowanie
funkcji mieszkaniowej i usługowej) oraz modernizacja dróg, budowa ścieżek rowerowych,
podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i promocja walorów kulturowokrajobrazowych gminy (w szczególności terenu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego).

2. Cele i zadania środowiskowe gminy Popielów
W oparciu o szczegółową diagnozę stanu środowiska, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne
polityki ochrony środowiska oraz wymagania w zakresie jakości środowiska i racjonalnego
użytkowania zasobów naturalnych (określone stosownymi ustawami, aktami wykonawczymi i
rozporządzeniami, dyrektywami UE) - w niniejszym rozdziale przedstawiono komponenty środowiska
bądź uciążliwości wraz z głównymi priorytetowymi kierunkami działań (celami średniookresowymi)
zmierzającymi do systematycznej poprawy jakości środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów
przyrody.
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Wśród wymienionych celów znalazły się te, które powinny być realizowane na terenie gminy Popielów
dla poprawy lub utrzymania dobrego stanu środowiska przyrodniczego t.j. poprzez działania
realizowane zarówno przez gminę, jak i inne podmioty lub/i instytucje (działania własne i
koordynowane).
2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu
2.1.1. Ocena stanu wyjściowego
Gmina Popielów jako część Śląska, jednego z najbardziej uprzemysłowionych i najintensywniej
zagospodarowanych regionów Polski, na skutek intensyfikacji rolnictwa, wielkoobszarowych melioracji
odwadniających, rozwoju infrastruktury transportowej i technicznej, wprowadzania obcych,
ekspansywnych gatunków oraz urbanizacji utraciła w ostatnich 200 latach znaczną część różnorodności
florystycznej i faunistycznej.
Generalnie jednak środowisko przyrodnicze gminy Popielów, w porównaniu z innymi obszarami
województwa opolskiego charakteryzuje się wysoką bioróżnorodnością. Gmina Popielów
charakteryzuje się wysoką lesistością - zbiorowiska leśne zajmują ok. 8 294 ha (47,24%). Zbiorowiska
nieleśne zajmują ok. 52,76% powierzchni gminy, w tym segetalne, związane z gruntami ornymi zajmują
ok. 33,20%, a łąki i pastwiska ok. 13,72%.
Bogactwo florystyczne gminy związane jest z różnorodnością siedlisk oraz ze znaczącym udziałem
ekosystemów naturalnych i półnaturalnych w ogólnej strukturze użytkowania gruntów. Występuje tu
szereg gatunków i zbiorowisk rzadko spotykanych w województwie. Do najwartościowszych pod
względem przyrodniczym zalicza się zbiorowiska wodne, gdyż występują w nich liczne gatunki
chronione i rzadkie, często zanikające w skali kraju. Rzeki: Odra, Stobrawa, Budkowiczanka i ich
doliny oraz w mniejszym stopniu pozostałe wody powierzchniowe stanowią dogodne siedliska dla
rozwoju naturalnych zbiorowisk.
Duża ranga walorów faunistycznych, zwłaszcza w zakresie ptactwa doprowadziła do wyróżnienia na
terenie gminy ostoi fauny o randze międzynarodowej (dolina Odry). Obszar gminy z uwagi na bogatą
sieć rzeczną i obfitość zbiorników wodnych oferuje atrakcyjne środowiska dla rozrodu i żerowania
zwierząt.
Obszar gminy jest zróżnicowany pod względem przyrodniczym - część południowo-wschodnia
gminy (dolina Odry i Brynicy) jest stosunkowo gęsto zabudowana (Stare i Nowe Siołkowice, Popielów
itd.) oraz intensywnie użytkowana rolniczo, cześć północna i południowo-zachodnia charakteryzuje się
dużą lesistością i znacznymi powierzchniami o charakterze naturalnym i półnaturalnym. W związku z
czym środowisko przyrodnicze gminy wymaga:
podjęcia działań na rzecz wzbogacenia bioróżnorodności (tereny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr
457 i okolic Kurzni),
ochrony walorów przyrodniczych (część północna i południowo-zachodnia).
Najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny gminy zostały objęte ochroną prawną w formie
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (część północna i południowo-zachodnia łącznie z fragmentem
doliny Odry na południu) oraz ostoi NATURA 2000 „Grądy Odrzańskie” i „Łąki koło Karłowic nad
Stobrawą (dolina Odry i Stobrawy). W dalszym ciągu jednak na terenie gminy znajdują się jeszcze
obszary cenne pod względem przyrodniczym wymagające szczególnej ochrony obszarowej bądź
indywidualnej (fragmenty doliny Odry, Stobrawy, kompleksy cennych przyrodniczo lasów i łąk).
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Stan środowiska przyrodniczego gminy Popielów został rozpoznany w ramach prac studialnych
prowadzonych w ramach inwentaryzacji i waloryzacji gminy oraz Planu Ochrony Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego. Dla całego terenu gminy opracowano inwentaryzację przyrodniczą [1999], a dla
doliny Stobrawy wykonano szczegółowe inwentaryzacje: siedlisk i gatunków chronionych roślin,
ptaków, płazów, gadów i bezkręgowców [Inwentaryzacja …, 2012].
Obszar gminy Popielów charakteryzuje się także znaczącymi walorami kulturowokrajobrazowymi wymagającymi ochrony i rewaloryzacji (przede wszystkim we wsi: Karłowice,
Siołkowice Stare, Lubienie, Siołkowice Nowe, Kaniów i Popielów). Większość terenu gminy zaliczono
do obszarów o predyspozycjach parków kulturowych - „Krajobraz reliktów Puszczy Odrzańskiej" oraz
„Dolina Odry".

2. l .2. Uwarunkowania prawne
Ochrona przyrody i krajobrazu realizowana jest przede wszystkim w oparciu o następujące
przepisy prawne:
ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 nr 151, poz. 1220 z póź.zm.),
ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z
późn.zm),
ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.
717 z póź.zm.).
Szczególnego znaczenia dla obowiązujących w Polsce przepisów i działań w zakresie ochrony
przyrody i krajobrazu, posiadają funkcjonujące w Unii Europejskiej podstawowe regulacje prawne,
które stały się podstawą do wyznaczanie ostoi Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000:
Dyrektywa 92/43/WE w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory,
Dyrektywa 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków.
oraz ratyfikowane przez Polskę:

Konwencją Berneńską,
Konwencją Bońską,
Konwencją Waszyngtońską,
Konwencją Ramsarską.

2.1.3. Cele średniookresowe do 2019r.
Przewodni cel na rok 2020 określony w dokumencie „Nasze ubezpieczenie na życie i nasz
kapitał naturalny - unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.” przyjętym
3 maja 2011r. przez Komisję Europejską to:
Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu w UE do 2020 r. oraz
przywrócenie ich w możliwie największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie
utracie różnorodności biologicznej na świecie.
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Podstawowym celem „Polityki ekologicznej państwa” w obszarze ochrony przyrody i krajobrazu
jest zahamowanie strat różnorodności biologicznej na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym),
gatunkowym i ponadgatunkowym (ekosystemowym i krajobrazu). Podstawowym dokumentem, który
określił szczegółowe działania na rzecz różnorodności biologicznej jest „Krajowa strategia ochrony i
umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej na lata 2007 – 1013” oraz "Strategia ochrony
obszarów wodno-błotnych w Polsce” wraz z planem działań na lata 2006-2013. W niniejszym
Programie przy formułowaniu celów i zadań z zakresu różnorodności biologicznej i krajobrazowej,
oprócz polityki ekologicznej państwa i województwa, wzięto pod uwagę powyższe dokumenty oraz
strategię „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”.
Strategicznymi celami zakładanymi do osiągnięcia na terenie województwa opolskiego w zakresie
ochrony przyrody i krajobrazu są:
powstrzymanie pogarszania się stanu gatunków i siedlisk zagrożonych w województwie opolskim,
w szczególności objętych unijnym prawodawstwem,
utrzymanie i wzmocnienie ekosystemów i ich funkcji,
stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju osadnictwa,
aby powstrzymać utratę bioróżnorodności, w szczególności na obszarach wodno-błotnych.
Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu dla gminy Popielów:
Ochrona i wzbogacenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu
obszarów chronionych, a także ich wykorzystanie w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy
Cele cząstkowe w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu to:
- ochrona obszarów cennych przyrodniczo o znaczeniu międzynarodowym w Europejskiej Sieci
NATURA 2000
Na terenie gminy Popielów ochroną w ramach sieci NATURA 2000 objęto obszary w południowej,
zachodniej i północnej części gminy jako ostoję siedliskową (Specjalny Obszar Ochrony „Łąki koło
Karłowic nad Stobrawą”) i ptasią (Obszar Specjalnej Ochrony)„Grądy Odrzańskie".
- objęcie różnymi formami prawnej ochrony przyrody najcenniejsze zasoby przyrody w gminie
Większość terenu gminy Popielów (około 70%) podlega ochronie prawnej w rozumieniu ustawy o
ochronie przyrody. Należy także dążyć do zapewnienia ochrony prawnej obszarom i obiektom cennym
przyrodniczo, ważnych z punktu widzenia zapewnienia ochrony różnorodności i spójności ekologicznej
w gminie, ale dotychczas nie objętych żadną formą ochrony lub wymagającą szczególnej ochrony dla
zachowania walorów. Propozycje obszarów i obiektów cennych przyrodniczo i krajobrazowo
kwalifikujących się do ochrony prawnej wyznacza inwentaryzacja przyrodnicza gminy [1999] oraz Plan
Ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Opolskiego
nr Nr 0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego [Dz.Urz.Woj.Op. nr 4, poz. 76].
Dla całej doliny Stobrawy prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
pilotażowy projekt w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Ochrona i odtwarzanie naturalnego
charakteru rzek i dolin rzecznych na przykładzie rzeki Stobrawy w ramach, którego przeprowadzono
szczegółową Inwentaryzację doliny Stobrawy [2012r.], a w roku 2013r. przewiduje się wykonanie
jeszcze dwóch opracowań: „Strategii odtwarzania naturalnego charakteru rzeki - osiągnięcia dobrego
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stanu wód rzeki Stobrawy do 2015r.” i „Programu odtwarzania retencji naturalnej i mikroretencji w
zlewni rzeki Stobrawy”.
Dla terenu gminy Popielów zaproponowano do szczególnej ochrony obszary wymienione w poniższej
tabeli.
Tabela 45. Proponowane obszary chronione
L.p.
Nazwa obszaru
Położenie
Przedmiot ochrony
Proponowane poszerzenie obszaru Natura 2000 „Łąki koło Karłowic nad Stobrawą”
1.
Dolina Stobrawy od
Odcinek rzeki Stobrawy i Występowanie gatunków z załącznika II
Starych Kolni do ujścia jej doliny od Starych
Dyrektywy Siedliskowej m.in. owady do Odry
Kolni do ujścia rzeki do
trzepla zielona Ophiogomphus ceciliae,
Odry.
zalotka większa Leucorrhinia pectoralis,
czerwończyk nieparek Lycaena dispar,
modraszek nausitous Phengaris nausithous)
oraz ich siedliska.
Proponowany rezerwat
1.
Dolina Stobrawy koło
Fragment doliny
Ponadprzeciętne walory przyrodnicze tworzą
wsi Stobrawa
Stobrawy o długości 1,7
przede wszystkim: łęgi wierzbowe, topolowe,
km w dolnym biegu
dębowo-wiązowo-jesionowe, grądy (w tym
Stobrawy, po południowej powierzchnie łęgów, które uległy
stronie wsi Stobrawa, do
zgrądowaceniu), starorzecza, płytkie zbiorniki
której przylega za
wodne, turzycowiska, trzcinowiska i
pośrednictwem
niewielkie powierzchnie łąk wilgotnych i
obwałowania oraz
świeżych. Odnotowano na nim dziewięć
podmokły teren położony gatunków ptaków z I załącznika
na lewym brzegu rzeki, na
Dyrektywy Ptasiej.
południe od zachodniej
części wsi Stobrawa
2.
Czapliniec nad
Kompleks leśny na
Kolonia czapli siwej Ardea cinerea położona
Stobrawą
wschód od wsi Stobrawa,
w starym grądzie nad rz. Stobrawą. Przy
na północnym brzegu
samym korycie rzeki las ma charakter łęgu.
rzeki Stobrawa.
Kompleks leśny otoczony jest obszarem
łąkowym z licznymi oczkami wody, będącymi
pozostałościami starorzeczy Stobrawy. Jest to
jedno z dwóch istniejących kolonijnych
stanowisk tego gatunku w województwie
opolskim
Proponowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
1.
Siołkowickie Łąki
Fragment doliny
Typowy dla naturalnych dolin rzecznych
Budkowiczanki od
wielkoprzestaenny pas wilgotnych łąk z
Kuźnicy Katowskiej do
niewielkimi zadrzewieniami, zakrzaczeniami,
Krzywej Góry (część
fragmentami turzycowisk oraz jednym z
zachodnia należy do
największych w województwie kompleksów
gminy Popielów,
stawów hodowlanych. Występują tu miejsca,
wschodnia do gminy
w których rzeka Budkowiczanka zachowała
Pokój).
zbliżony do naturalnego charakter. Teren jest
szczególnie cenny pod względem
faunistycznym.

2.

Grądy Odrzańskie

Dolina Odry na południe
od Stobrawy i Rybnej
(gm.Popielów) oraz

Naturalne ekosystemy typowe dla dolin
rzecznych: odcinek Odry z ujściem Nysy
Kłodzkiej, 3 położone blisko siebie
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odcinek ujściowy Nysy
Kłodzkiej (gm. Lewin
Brzeski).

3.

Ujście Stobrawy

Fragment nieżeglownego
zakola rzeki Odry wraz z
ujściowym odcinkiem
Stobrawy na zachód od
wsi Stobrawa (gm.
Popielów i Lubsza).

Projektowane użytki ekologiczne
1.
Starorzecza nad
Obszar położony nad
Stobrawą
rzeką Stobrawą, na
południe od miejscowości
Stobrawa.

kompleksy lasów grądowych, stosunkowo
duże powierzchnie podmokłych łąk,
zadrzewienia o charakterze lęgowym, kilka
dużych i kilkadziesiąt małych starorzeczy i
oczek wodnych oraz niewielkie enklawy
roślinności szuwarowej.
Mozaika typowych dla dolin rzecznych
ekosystemów leśnych, wodnych, łąkowych i
zadrzewieniowych. Na obszarze zachowały
się jedne z najlepiej wykształconych
starorzeczy. Bogactwo siedlisk i nisz
ekologicznych sprzyja dużej bioróżnorodności
tego obszaru.
Liczne duże i małe starorzecza, wraz z
przyległymi do nich i do Stobrawy
podmokłymi łąkami i gęstymi zakrzewieniami
o charakterze zbliżonym do łęgowych.
Typowe dla dolin rzecznych ekosystemy
tworzą na tym terenie silną mozaikę
krajobrazową, zwłaszcza w południowej
części. Łącznik pomiędzy dużymi, jak na
wylesione doliny rzek kompleksami lasów.
Występują tu rzadkimi i chronionymi gatunki
zwierząt i roślin.

2.

Olszak

Dolina Stobrawy na
odcinku między Starymi
Kolniami a Karłowicami.

Zdegenerowanie łąki świeże tworzące
mozaikę z lepiej zachowanymi
powierzchniami łąk wilgotnych z sitowiem
leśnym i sitem skupionym oraz
turzycowiskami zachowanymi w
zagłębieniach terenu, a także łęgi i
starorzecza. Występują tu rzadkie i chronione
gatunki zwierząt i roślin.

2.

Łąki koło Karłowic

Pas śródleśnych
podmokłych łąk w dolinie
Budkowiczanki, położony
przy drodze Karłowice Popielów.

Podmokłe łąki i gęste zakrzewieniami o
charakterze zbliżonym do łęgowych.
Występują tu rzadkie i chronione gatunki
zwierząt i roślin.

3.

Wydmy koło Karłowic

Oddział 50am obrębu
Popielów (Nadleśnictwo
Kup). Około 2 km na
południowy zachód od
Karłowic.

Ostatnie na terenie Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego niezalesione wydmy białe
charakteryzujące się prawie całkowitym
brakiem roślinności. W późniejszych stadiach
sukcesji powstaną siedliska dogodne dla
występowania rzadkich gatunków roślin pod
warunkiem, że wydmy te nie zostaną
zalesione.

Proponowane stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej
1.
Wydmy koło
Obszar położony na
Zespół niewysokich (do 7 m) wydm
Popielowa
terenach leśnych koło
całkowicie odsłoniętych podczas prowadzenia
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Popielowa.

prac leśnych. Na terenie obserwuje się wtórne
procesy eoliczne. Na małym obszarze wydmy
są odsłonięte w niewielkiej piaskowni. Można
tu obserwować profil warstwowanych
piasków eolicznych.

Źródło: Projekt Planu Ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego [maszynopis, 2004], Inwentaryzacja przyrodnicza gminy
Popielów [1999], Inwentaryzacja doliny Stobrawy [2012]

- ochrona i renaturyzacja ekosystemów wodno-błotnych o kluczowym znaczeniu dla zachowania
bioróźnorodności
Należy dążyć do zapewnienia ochrony lub przywrócenia stanu naturalnego w dolinach rzek, w
szczególności w dolinie rzeki Odry, Stobrawy i Budkowiczanki - ważnych z punktu widzenia
zapewnienia spójności ekologicznej gminy i stanowiącej siedlisko cennych gatunków roślin i zwierząt.
- ochrona przed zainwestowaniem terenów występowania chronionych i zagrożonych siedlisk i
gatunków
Najważniejszym narzędziem pomocnym w ochronie zagrożonych siedlisk przed zainwestowaniem jest
obecnie procedura uchwalania planów miejscowych, która dzięki opracowaniom ekofizjograficznym
pozwala wyróżnić obszary występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Istotnym opracowaniem
rozpoznającym zasoby przyrodnicze gminy jest także inwentaryzacja przyrodnicza, a dla terenów
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego - Plan Ochrony. Plan szczegółowo określa miejsca występowania
chronionych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz dopuszczalne zagospodarowanie i
użytkowanie danego terenu (m.in. poprzez wytyczne do planów miejscowych).
- utrzymanie lub przywrócenie tradycyjnego, urozmaiconego krajobrazu kulturowego
Ochrona wartościowych elementów przyrody w powiązaniu z ochroną krajobrazu staje się coraz
ważniejsza ze względu na stale zwiększającą się presję działalności rolniczej i dysharmonijnej
zabudowy terenu. W szczególności ochroną należy objąć (poprzez odpowiednie zapisy w planie
miejscowym) wyznaczone strefy ochrony konserwatorskiej zespołów urbanistycznych, ze względu na
ich wartości kulturowe lub krajobrazowe. Przede wszystkim:
- wieś Karłowice (zabytkowy układ zabudowy folwarcznej i usługowo-produkcyjnej wraz z zamkiem
oraz otaczającym go parkiem krajobrazowym i fosą),
- wieś Siołkowice Stare, Lubienie, Siołkowice Nowe, Kaniów, Popielów i Kurznie (ochrona krajobrazu
kulturowego i wartości kulturowych),
- ochrona ciągu widokowego na drodze na odcinku Wapienniki - Karłowice z widokiem na
miejscowość Karłowice.
- przywrócenie różnorodnego użytkowania gruntów, wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń, wsparcie i
rozwój rolnictwa ekologicznego, w szczególności na terenach o intensywnej gospodarce rolnej lub/i
niewielkim udziale elementów wzbogacających krajobraz (południowo-wschodnia cześć gminy),
- ochrona elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego dotycząca w szczególności ochrony i
zagospodarowania parku przyzamkowego w Karłowicach i alei przydrożnych na terenie całej gminy
oraz ochrona i wzbogacenie układów zieleni wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów
zabudowanych;
- promocja i rozwój sieci szlaków turystycznych, tras rowerowych, kajakowych i ścieżek
dydaktycznych, w szczególności w powiązaniu z gminami sąsiednimi, również leżącymi w
Stobrawskim Parku Krajobrazowym, a także wykorzystanie walorów i obiektów przyrodniczych dla
rozwoju gospodarczego gminy (np. starorzecza, doliny rzek, formy chronione itp.)
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2.2. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie lasów
2.2.1. Stan wyjściowy
W gminie Popielów, przy zasobach gleb o stosunkowo wysokiej jakości i znaczącym przekształceniu
terenu gminy, lasy zajmują ok. 47,24% powierzchni (ok. 8 294 ha). Jest to prawie dwukrotnie więcej
niż wynosi lesistość województwa opolskiego (27,08%) oraz więcej niż lesistość powiatu opolskiego
ziemskiego (ok.45,6%). Stawia to gminę Popielów wśród najbardziej zalesionych gmin w
województwie opolskim, o jednym z najwyższych wskaźników powierzchni gruntów leśnych
przypadających na l mieszkańca [GUS, 2011]. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie zalesianiem
gruntów i ta tendencja prawdopodobnie się utrzyma, co będzie skutkowało dalszym wzrostem lesistości
gminy.
Rozmieszczenie lasów w gminie jest nierównomierne. Ze względu na znaczące zasoby gleb o
wysokiej jakości (sołectwa Stobrawa, Stare Kolnie, Rybna, Kolonia Popielowska i Stare Siołkowice)
lasy zajmują w dolinie Odry niewielkie, izolowane powierzchnie. Natomiast tam, gdzie występują
gorsze gleby lasy tworzą duże, zwarte kompleksy leśne (północna część gminy - przede wszystkim
sołectwa: Kaniów, Lubienie i Kuźnica Katowska).
W strukturze własnościowej lasów w gminie zdecydowanie dominują lasy publiczne (98,2%
powierzchni). Lasy w gospodarstwach indywidualnych zajmują jedynie 128 ha. Większością lasów w
gminie zarządzają Lasy Państwowe reprezentowane przez dwa nadleśnictwa: Kup i Brzeg.
Nadleśnictwa: Kup i Brzeg (w ich obręb wchodzi gmina Popielów) charakteryzują się niewielkimi
uszkodzeniami drzewostanów przez emisje przemysłowe, w stosunku do lasów w województwie
opolskim. Na terenie gminy występują drzewostany na siedliskach żyznych o zawyżonym udziale
gatunków iglastych.
2.2.2. Uwarunkowania prawne
Ochrona i racjonalne wykorzystanie lasów oraz użytkowanie łowieckie realizowane jest przede
wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne:
ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. 2011r. nr 12, poz. 59),
ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz.U. 2005r. t.j. nr 127, poz. 1066 z
późniejszymi zmianami),
ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2004r. nr 121, poz.
1266) z późniejszymi zmianami.
2.2.3. Cele średniookresowe do 2019r.
Unijna Strategia ochrony różnorodności biologicznej do roku 2020 przewiduje cele dla leśnictwa,
które zapewnią wymierną poprawę stanu ochrony gatunków i siedlisk, które zależą od leśnictwa lub
podlegają jego wpływowi, a także poprawę w zakresie zapewniania funkcji ekosystemu w porównaniu z
unijnym poziomem odniesienia z 2010 r.
Natomiast projekt Strategii „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” przewiduje adaptację
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej do zmieniających się warunków klimatycznych. Według powyższego
dokumentu większego znaczenia powinny nabrać pozaprodukcyjne funkcje gospodarki leśnej związane
m.in. z ochroną zasobów wód, ochroną gleb, zwiększaniem zdolności retencyjnych zlewni etc.
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Polityka ekologiczna państwa dużą wagę przywiązuje do wzrostu lesistości oraz do wzmacniania
modelu racjonalnego użytkowania zasobów poprzez kształtowanie właściwej struktury lasów,
gatunkowej i wiekowej, i ich wykorzystanie w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich
bogactwa biologicznego. Ważną rolą lasów jest utrzymanie znacznej retencji wodnej i jej powiększenie
przez przywracanie przesuszonych przez meliorację terenów wodno-błotnych. Krajowy Program
Zwiększania Lesistości przewiduje do roku 2020 osiągnięcie 30% lesistości Polski.
Strategicznymi celami zakładanymi do osiągnięcia na terenie województwa opolskiego w zakresie
ochrony i racjonalnego wykorzystania lasów, w tym łowiectwa są:
zwiększenie lesistości województwa,
znaczące powiększenie retencji wodnej w lasach poprzez odtwarzanie terenów wodno-błotnych,
budowę systemów zastawek na rowach melioracyjnych itp.
stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w lasach, aby funkcje
ekologiczne (ochronne) i społeczne mogły być w pełni rozwijane.
Wzbogacanie i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych jest jednym z najważniejszych działań na
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego kraju i poszczególnych województw. Większość
lasów w województwie znajduje się pod wpływem znaczącego oddziaływania przemysłu, co uzasadnia
konieczność przebudowy drzewostanów. Znaczące walory przyrodnicze lasów Opolszczyzny
wymuszają kompleksową ochronę ekosystemów leśnych wraz z ich florą i fauną, również
renaturalizację lasów i ochronę cennych siedlisk, a także rozwijanie funkcji edukacyjnych
i turystycznych.
Zwiększenie lesistości uzasadnione jest przede wszystkim potrzebą większego wykorzystania funkcji
lasów w:
- retencjonowaniu i łagodzeniu ekstremalnych stanów przepływu wód powierzchniowych i
gruntowych,
- przeciwdziałaniu degradacji i erozji gleb oraz stepowieniu krajobrazu,
- wiązaniu CO2 i gazów przemysłowych z powietrza, wody i gleby oraz neutralizacji ich
negatywnego działania,
- korzystnej modyfikacji warunków hydrologicznych i topoklimatycznych na terenach rolniczych,
- zachowaniu zasobów genowych flory i fauny oraz przywracaniu różnorodności biologicznej i
naturalności krajobrazu,
- tworzeniu możliwości wypoczynku dla ludności oraz poprawy warunków życia na terenach
zurbanizowanych.
Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony lasów dla gminy Popielów:
Ochrona, przebudowa i zwiększanie powierzchni lasów
Cele cząstkowe w zakresie ochrony lasów to:
- zwiększenie lesistości gminy do roku 2019, co najmniej do wysokości 47,5%
Obecna lesistość gminy przewyższa średnią województwa i powiatu, jednakże rozmieszczenie lasów w
gminie jest nierównomierne. Jednym z ważniejszych kierunków działań dotyczących przyrody
ożywionej w gminie powinno być stopniowe powiększenie terenów leśnych (powiększanie kompleksów
oraz ich powiązanie, a także prowadzenie zalesień w dolinie Odry).
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Lokalizacja zalesień i zadrzewień powinna przebiegać zgodnie z planami zagospodarowania
przestrzennego. Wyłączone spod zalesienia powinny być cenne obszary nieleśne - siedliska
zagrożonych gatunków roślin i zwierząt - głównie łąki wilgotne i bagienne. Priorytetem w ustalaniu
zalesień w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powinna być konieczność
zapewnienia ciągłości i przestrzennej spójności obszarów leśnych.
- zwiększanie ilości i powierzchni zadrzewień i zakrzaczeń. w szczególności na tereniach o dużym
udziale użytków rolnych, w pierwszej kolejności we wsiach: Rybna, Stare Kolnie, Kolonia Popielowska
i Stare Siołkowice,
- różnicowanie struktury gatunkowej i wiekowej lasów (zalesienia i przebudowa) przebudowa wszędzie
tam gdzie żyzność siedliska nie odpowiada składowi gatunkowemu drzewostanów, w przypadku gminy
Popielów w lasach o zawyżonym udziale drzew iglastych na siedliskach żyznych;
- ochrona i odtwarzanie zieleni dolin rzecznych, w szczególności w dolinie Odry, Stobrawy,
Budkowiczanki i Brynicy oraz cennych fragmentów lasów grądowych.
2.3. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, w tym ochrona przed powodzią
2.3.1. Stan wyjściowy
Przez gminę Popielów przebiegają ważne struktury wodonośne, a także przepływa Odra -największa
i najzasobniejsza rzeka województwa opolskiego. Około 80% powierzchni gminy leży w obrębie
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) nr 323 (Subzbiomik Stobrawy) i nr 335 (Zbiornik
Krapkowice - Strzelce Opolskie). Wody podziemne chronione są na dużej części terenu gminy, przed
przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni ziemi, nieprzepuszczalnymi osadami (iły i gliny). Jakość
wód podziemnych na terenie gminy charakteryzuje się normami dla wód o najwyższej jakości, zawiera
jednak żelazo i mangan w ilościach przekraczających normy wody przeznaczonej do picia (również
wody z ujęć komunalnych).
Obszar gminy należy do dorzecza Odry i odznacza się dobrze rozwiniętą siecią wód powierzchniowych.
Głównym ciekiem odwadniającym teren gminy jest rzeka Odra, która dla południowej części gminy
stanowi zlewnię bezpośrednią. Natomiast centralna i północna część gminy odwadniana jest za
pośrednictwem zlewni cząstkowych rzeki Stobrawy. Na dużej części terenu gminy, ze względu na
wysoki poziom wód gruntowych, znajduje się także sieć rowów melioracyjnych (296,7 km).
Poważnym problemem i ograniczeniem rozwoju jest położenie ponad 1/3 terenu gminy Popielów
w obrębie zalewów powodziowych, przede wszystkim rzeki Odry. W czasie katastrofalnej powodzi w
roku 1997 skutkami powodzi zostało dotkniętych 9 z 12 wsi w gminie. Całkowicie zalane zostały wsie
Rybna, Stobrawa, Stare Kolnie i Kolonia Popielowska. Pas terenów zagrożonych powodzią rozciąga się
na szerokości ok. 1-5 km w dolinie rzeki Odry, a także w dolinie rzeki Stobrawy i Brynicy. W związku
z czym istniejący system ochrony przeciwpowodziowej rzeki Odry i Stobrawy został w ostatnich latach
przebudowany i zmodernizowany.
Jakość wód powierzchniowych na terenie gminy, za wyjątkiem rzeki Odry jest stosunkowo wysoka.
Także jakość wód Odry poprawia się, a efekty samooczyszczania jej wód (a zwłaszcza rozcieńczenie
bardziej czystymi wodami Małej Panwi) dominują nad dość ograniczonym oddziaływaniem ścieków
odprowadzanych m. in. z Opola. Na poziom zanieczyszczenia wód ma niewątpliwie także
oddziaływanie przemysłowych źródeł zanieczyszczeń, zlokalizowanych w rejonie Kędzierzyna Koźla i
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Krapkowic. Wody Stobrawy, Budkowiczanki i Brynicy charakteryzują się stosunkowo nieznacznym
zanieczyszczeniem, chociaż zostały zakwalifikowane do wód zeutrofizowanych. Jedynie w punkcie
badawczym w Karłowicach na Stobrawie, nie stwierdzono eutrofizacji wód.
Istotnym źródłem zanieczyszczenia wód są spływy obszarowe z pól oraz przedostawanie się
zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb, wylewanie na pola zawartości szamb i gnojowicy. Stopień
skanalizowania gminy jest ciągle mniejszy od zwodociągowania obszaru (gmina w 100%
zwodociągowana, a w niecałych 70% skanalizowana), ale jest to wskaźnik bardzo wysoki, znacząco
wyższy niż średnia wojewódzka i powiatowa. Na terenach, które nie zostaną objęte zbiorczym
systemem kanalizacyjnym planuje się wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
2.3.2. Uwarunkowania prawne
Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych realizowane jest przede wszystkim w oparciu o
następujące przepisy prawne:
ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145 wraz z przepisami
wykonawczymi),
ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn.zm),
ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. 2006r. tj. nr 123, poz.858).
Powyższe ustawy oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw transponują Dyrektywy Unii Europejskiej,
wśród których do najważniejszych należą:
dyrektywy określające standardy jakości wód
- 75/440/EWG dotycząca jakości wód powierzchniowych ujmowanych do produkcji wody do
picia,
- 76/160/EWG dotycząca jakości wód przeznaczonych dla celów rekreacyjnych
- 78/659/EWG dotycząca jakości wód niezbędnych dla życia ryb,
- 98/83/EC dotycząca jakości wody do picia
dyrektywy określające normatywy dla ścieków
- 91/676/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych,
- 91/676/EWG dotycząca ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego,
- 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre niebezpieczne
substancje odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty.
Podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej kształtującym politykę ekologiczną w zakresie
ochrony zasobów wodnych jest Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/EC obejmująca wszystkie
cząstkowe dyrektywy oraz ustalająca zakres i kolejność prac do podjęcia przez wszystkie kraje
członkowskie, aby osiągnąć dobrą jakość wód powierzchniowych i podziemnych do końca 2015r.
Bardzo ważna jest również dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. „Dyrektywa
powodziowa”).
Najważniejszym Polskim aktem prawnym z punktu widzenia ochrony wód i gospodarowania nimi jest
Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 (Dz. U. z 2005r. t.j. nr 239, poz 2019 z późn.zm.), które reguluje
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gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zlewniowe
kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.
2.3.3. Cele średniookresowe do 2019r.
Założeniem Polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie do końca 2015r., redukcji 75%
całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych pochodzących z całego obszaru kraju w
celu ochrony wód powierzchniowych, w tym wód morskich, przed eutrofizacją oraz zakończenie
programu budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w
aglomeracjach o RLM od 2 000 do 15 000.
Strategicznym celem średniookresowym, polityki ekologicznej państwa jest osiągnięcie dobrego
stanu krajowych wód powierzchniowych i podziemnych. Podstawowymi działaniami realizującymi
wytyczony cel jest zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze
szczególnym naciskiem na zapobieganie powstawania zanieczyszczeń u źródła, poprzez przestrzeganie
ustalonych przepisami wymagań normatywnych dla ścieków i zanieczyszczeń odprowadzanych do wód.
Działania zmierzające do osiągnięcia dobrego stanu wód powinny być dostosowane do każdej
zlewni rzecznej tak, aby przedsięwzięcia w odniesieniu do wód powierzchniowych i wód podziemnych
należących do tego samego systemu ekologicznego, hydrologicznego i hydrogeologicznego były
skoordynowane. Najważniejszymi celami w zakresie zarządzania zasobami wodnymi w ramach
wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, w województwie opolskim są:
pełne wdrożenie systemu zlewniowego zarządzania gospodarką wodną,
wdrożenie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału
wód,
opracowanie i wdrożenie sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych
i dostosowanie jej do wymagań wspólnotowych, wraz z zapewnieniem stabilnego finansowania
tych prac,
realizację przedsięwzięć w aglomeracjach, w terminach określonych w Krajowym Programie
Oczyszczania ścieków Komunalnych.
Najistotniejsze problemy w zakresie gospodarowania wodami wymagające jak najszybszego
rozwiązania w całym województwie, w tym również w gminie Popielów to:

- zagrożenie niedotrzymania wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej tj., nie osiągnięcia
dobrego stanu/potencjału wód zgodnie z Planem gospodarowania wodami dla dorzecza
Odry, w tym prowadzenie prac na ciekach i rowach melioracyjnych w sposób nie
przystający do współczesnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu i pogarszających stan
wód,
- marginalizowanie konieczności zwiększenia udziału metod nietechnicznych
i prewencyjnych w ochronie przeciwpowodziowej i suszy, w szczególności przez
zatrzymanie i spowolnienie odpływu wód poprzez mikro i naturalną retencję,
- trwałe zainwestowanie i zajmowanie terenów zalewowych w dolinach rzecznych
i w strefach zagrożenia powodziami przez rolników (zmiana użytków zielonych na grunty
orne, w tym na polderach zalewowych), a co się z tym wiąże często ochrona przed zalaniem
użytków rolnych kosztem terenów zabudowanych.
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Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych dla gminy
Popielów:
Ochrona zasobów wodnych, w tym podziemnych celem zapewnienia ludności wody pitnej dobrej
jakości, osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału wód oraz ochrona przed powodzią
Cele cząstkowe w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, w tym ochrona przed
powodzią to:
- racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych
W celu racjonalizacji zużycia wody należy kontynuować działania w zakresie ograniczenia i
eliminowania wykorzystywania wód podziemnych do celów innych niż zaopatrzenie w wodę do picia
oraz stopniowe wdrażanie i popieranie najlepszych dostępnych technik BAT w przedsiębiorstwach,
sprzyjających ograniczaniu zużycia wody.
Racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych i instytucjach powinna zmierzać przede
wszystkim do ograniczenia jej marnotrawstwa, stosowania wodoszczelnej aparatury czerpalnej i sprzętu
gospodarstwa domowego. Podstawowym instrumentem stymulującym racjonalizację zużycia wody jest
cena usług wodociągowych oraz wyposażenie gospodarstw i instytucji w liczniki poboru wody.
- kształtowanie zasobów wodnych i ochrona przed powodzią
Kształtowanie zasobów wodnych wiąże się z problemem naturalnej (zalesianie, ochrona gleb
organicznych i siedlisk mokradłowych) i sztucznej (mikroretencja, systemy melioracyjne) retencji w
zlewni. Istotne znaczenie odgrywa zagospodarowanie terenów podmokłych i wododziałów. Ochrona i
odtwarzanie obszarów wodno-błotnych, w szczególności na glebach organicznych oraz zalesianie
wododziałów sprzyja ochronie zasobów wodnych. Poprawa naturalnej retencji wodnej i gruntowoglebowej w dolinach rzecznych, poprzez zachowanie i odtwarzanie zadrzewień i zakrzaczeń,
podmokłości, bagien oraz pozwalanie na epizodyczne zalewy jest jednym z ważniejszych zadań dla
poprawy naturalnej retencji wodnej i wyrównania przepływu wód.
Ponieważ Program Budowy Zbiorników Małej Retencji w Województwie Opolskim na terenie gminy
Popielów nie przewiduje do roku 2019 budowy zbiorników retencyjnych, zwiększenie sztucznej retencji
wodnej powinno się opierać głównie na budowie małych zbiorników tzw. mikroretencyjnych oraz
odbudowie i utrzymaniu właściwego stanu systemu melioracji, budowie i modernizacji zastawek na
rowach, odtwarzaniu starorzeczy. Na siedliskach podmokłych cennych przyrodniczo - łąki bagienne,
torfowiska - dopuszcza się możliwość wtórnego zabagnienia i zaniechania konserwacji rowów.
Rzeka Odra zaliczana jest do rzek o największym potencjale powodziowym, co obrazowała
katastrofalna powódź z 1997r. System ochrony przeciwpowodziowej w województwie opolskim i w
gminie Popielów został w dużej części przebudowany. Kierunki działań związane z ochroną przed
powodzią obejmują jeszcze przede wszystkim:
- rozbudowę systemu monitorowania i ostrzegania,
- zatrzymanie i spowolnienie odpływu wód, mikro i naturalna retencja,
- zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych, w szczególności za pomocą planowania
przestrzennego.

46-024 Dąbrówka Łubniańska, ul. Kosowce 7
tel: 0 604 997 125 , 0 509 18 16 15
e-mail: biuro@finanse-srodowisko.pl

75
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POPIELÓW NA LATA 2012 – 2015
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

W działania dotyczące modernizacji systemu ochrony przeciwpowodziowej i kształtowania zasobów
wodnych wpisuje się:
odbudowa uszkodzonego wału rzeki Odry w okolicach miejscowości Stare Siołkowice
(realizacja przez WZMiUW w 2012r. za kwotę 1 395 000 zł),
odbudowa uszkodzonego wału rzeki Odry w okolicach miejscowości Wielopole
przewidziana na lata 2012-2014 przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Opolu (900 000 zł),
modernizacja stopnia wodnego Chróścice w km 168,30 (realizacja w latach 2012-2014
przez RZGW we Wrocławiu, 71 000 000 zł),
odbudowa jazu na rzece Stobrawie w 4+458 (realizacja przez WZMiUW w 2012-2013r. za
kwotę 627 000 zł),
-

osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu/potencjału wód, w tym poprawa jakości wód
podziemnych i powierzchniowych

Osiągnięcie standardów obowiązujących w krajach UE w zakresie jakości wody, będzie wymagać
szeregu działań organizacyjnych i programowych w sferze zarządzania zasobami wodnymi i przede
wszystkim realizacji wielu kosztownych inwestycji w zakresie budowy systemów kanalizacyjnych i
oczyszczalni ścieków, modernizacji technologii przemysłowych, retencjonowania wody.
Zwiększenie skuteczności ochrony jakości wód podziemnych ma na celu zmniejszenie przenikania
zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do warstw wodonośnych. Duże znaczenie będzie mieć zapewnienie
właściwej ochrony wód w strefach szczególnie wrażliwych, a więc tam gdzie podatność na ich
zanieczyszczenie jest największa. Strefy ochronne ujęć wód oraz ich prawidłowe funkcjonowanie
(respektowanie ograniczeń) da możliwość sprawowania dostatecznej kontroli nad procesami migracji
zanieczyszczeń i tym samym ograniczy degradację wód. Głównymi czynnikami, które powinny być
brane pod uwagę w ochronie ujęć wód są parametry hydrogeologiczne, takie jak, głębokość
występowania zwierciadła wód podziemnych, litologia i zdolności filtracyjne warstwy wodonośnej,
rodzaj i miąższość warstwy glebowej, topografia, a także dane na temat istniejących już obiektów
mogących zagrażać jakości wód oraz urządzeń lub miejsc związanych z pozyskiwaniem wody (ujęcia),
a także zbiorników i cieków powierzchniowych.
Ponieważ na dużej części terenu (ponad 1/3) gminy Popielów prowadzona jest intensywna gospodarka
rolna istotnym problemem jest również ograniczenie spływów powierzchniowych z pól. Podstawowymi
działaniami ograniczającymi zanieczyszczenie wód substancjami biogennymi jest zminimalizowanie
rozlewania gnojowicy na pola, ograniczenie stosowania nawozów sztucznych, tworzenie roślinnych
barier ochronnych wzdłuż cieków powierzchniowych oraz budowa nowoczesnych stanowisk do
składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórczych.
Możliwość zagospodarowywania rolniczo gnojowicy powinna wynikać z następujących czynników:
hydrogeologicznych, takich jak: głębokość występowania zwierciadła wód podziemnych, litologii i
zdolności filtracyjnej warstwy wodonośnej, rodzaju i miąższości warstwy glebowej, topografii terenu.
Ograniczanie zanieczyszczeń z tytułu spływów powierzchniowych powinno być realizowane również
poprzez systematyczne wdrażanie zasad prowadzenia gospodarki rolnej zgodnych z założeniami
ochrony środowiska i dobrej praktyki rolniczej. Silnym oparciem dla tego typu działań jest odpowiednia
edukacja i promocja w zakresie ekologicznych praktyk rolniczych przy współudziale odpowiednich
instytucji (ośrodki doradztwa rolniczego).
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Gospodarka ściekowa

Poprawa jakości wód powierzchniowych jest jednym z priorytetowych celów polityki
ekologicznej państwa i województwa opolskiego. Powyższy cel ma być osiągnięty poprzez
budowę nowych i modernizację istniejących oczyszczalni ścieków komunalnych (w ramach realizacji
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych) oraz wdrożeniu przepisów Unii
Europejskiej w zakresie ograniczania zanieczyszczeń przemysłowych odprowadzanych do wód, a także
zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego. Na obszarze gminy Popielów w sieć kanalizacji sanitarnej
uzbrojona jest znaczna część gminy (69,1% RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej [Sprawozdanie
KPOŚK, 2012]), a ścieki odprowadzane są do dwóch oczyszczalni: w Popielowie i Karłowicach.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (uwzględniając wymagania zawarte w dyrektywie
91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych), nałożyła na aglomeracje o równoważnej
liczbie mieszkańców powyżej 2000 (RLM) obowiązek wyposażenia ich w sieci kanalizacyjne dla
ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków. Ramy czasowe dla realizacji tego
obowiązku to 31 grudnia 2015 r. w przypadku aglomeracji o RLM od 2 000 do 15 000 jaką jest
Aglomeracja Popielów - Karłowice.
W swym obecnym stanie, dla uporządkowania gospodarki ściekowej dla całej gminy wymagany jest
jeszcze szereg kosztownych inwestycji. Gmina kontynuuje realizację systemu kanalizacji sanitarnej. W
roku 2013 przewidywana jest likwidacja oczyszczalni w Karłowicach, która nie spełnia wymogów
dotyczących ścieków oczyszczonych oraz nie ma dostatecznej przepustowości. Z chwilą zamknięcia
oczyszczalni w Karłowicach ścieki, planowanym do budowy tranzytem kanalizacji sanitarnociśnieniowej, będą płynęły do oczyszczalni w Popielowie.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej przyczyni się nie tylko do poprawy jakości wód
powierzchniowych, których stan decyduje o walorach krajobrazowych, rekreacyjnych, a także
warunkuje bytowanie i rozwój wielu gatunków roślin i zwierząt, ale także zapobiegnie zanieczyszczeniu
wód podziemnych, a w perspektywie długoterminowej do poprawy ich jakości. Jest to niezmiernie
ważne, biorąc pod uwagę korzystanie z wód podziemnych do celów zaopatrzenia w wodę ludności.
Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:
kontynuację budowy kanalizacji ściekowej (do roku 2015 – Stobrawa, Rybna),
budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji
ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie (2013-2014),
budowę oczyszczalni przydomowych wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości technicznych lub
ekonomicznych do prowadzenia kanalizacji zbiorowych,
kontrolę szamb i wywozu nieczystości, w szczególności na obszarach dolin rzecznych,
ograniczanie negatywnego wpływu na jakość wód zanieczyszczeń z rolnictwa,
wspieranie zakładów i gospodarstw rolnych w realizowaniu programów racjonalnej gospodarki
wodno-ściekowej.
Zaopatrzenie w wodę
Obszar gminy Popielów jest w całości zwodociągowany (100%). Na terenie gminy funkcjonują 2
wodociągi grupowe bazujące na komunalnych ujęciach wody podziemnej: Kurznie i Siołkowice Stare.
Poza ujęciami grupowymi na terenie gminy funkcjonują także inne, zakładowe ujęcia wody, w tym
wykorzystujące swoje ujęcia wód w ilości wymagającej ewidencjonowania i ponoszenia opłat z tytułu
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korzystania ze środowiska - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Starych Siołkowicach oraz
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zorza” w Karłowicach.
Działania podejmowane w ramach ochrony jakości wód podziemnych, będą skutkowały poprawą
jakości wody ujmowanej dla celów pitnych. Udostępnienie wody dobrej jakości mieszkańcom gminy
zależeć będzie także od stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej oraz wydajności i sprawności
stacji uzdatniania wody. Jednym z najważniejszym działań w tym zakresie jest zapewnienie wody
dobrej jakości dla mieszkańców całej gminy, co wiąże się z modernizacją stacji uzdatniania wody w
Siołkowicach Starych przewidzianą na 2013r. Istotne znaczenie mają także działania związane z
optymalizacją zużycia wody, zarówno do celów bytowych, jak i gospodarczych.
Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:
- modernizacja Stacji Uzdatniania wody Stare Siołkowice wraz z renowacją ujęcia wody nr 1,
- wprowadzanie zamkniętych obiegów wody, wodooszczędnych technologii produkcji,
- realizacja przedsięwzięć modernizacyjnych w instalacjach wewnętrznych ukierunkowanych na
zmniejszenie strat wody i wodooszczędność.

2.4. Ochrona powierzchni ziemi i gleb
2.4. Stan wyjściowy
Gmina Popielów pomimo dużej lesistości posiada znaczące zasoby gleb przydatnych do intensywnej
produkcji rolnej. Użytki rolne zajmują ok. 47% powierzchni ogólnej gminy, z czego grunty orne
zajmują ok. 71% powierzchni użytków rolnych. Jest to skutek stosunkowo wysokiej żyzności gleb.
Walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie Popielów są średnio dobre. Gmina posiada
wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynoszący 72,3 punktów.
Gleby najwyższej jakości powinny być chronione przed zainwestowaniem i wykorzystaniem na cele
inne niż rolnicze czy leśne, to jest przede wszystkim gleby chronione klasy II i III stanowiące ok.
25,6% użytków rolnych w gminie Popielów. Największe obszarowo kompleksy gleb bardzo dobrych i
dobrych występują w sołectwach: Rybna, Stobrawa, Kurznie, Stare Siołkowice i Popielów.
Ograniczeniom zainwestowania powinny podlegać również gleby IV klasy.
Z ostatnich badań gleb na terenie gminy Popielów i powiatu opolskiego wynika, iż powiat opolski
charakteryzuje się względnie niskim zanieczyszczeniem gleb użytkowanych rolniczo cynkiem, ołowiem
i miedzią, a średnie stężenia analizowanych pierwiastków śladowych w glebach były niższe niż wartości
dopuszczalne stężeń metali ciężkich w glebie lub ziemi dla gruntów grupy A (poddanych ochronie).
Gmina Popielów posiada zasoby złóż surowców mineralnych. Ogółem na terenie gminy znajduje się
5 udokumentowanych złóż surowców, w tym 2 są eksploatowane (Siołkowice Nowe). Zasoby
surowców mineralnych reprezentowane są głównie przez kruszywa naturalne (najzasobniejsze złoża)
występujące w obrębie doliny Odry. Poza złożami o udokumentowanych zasobach, w obrębie gminy
występuje punkty lokalnej eksploatacji, głównie piasku. Grunty zdegradowane i zdewastowane na
skutek eksploatacji surowców zajmują w gminie 44,41 ha, w tym aż 37,32 ha to grunty
zdewastowane.
Gmina nie posiada własnego składowiska odpadów komunalnych – odpady wywożone są na
składowisko w Opolu. Na zrekultywowanym składowisku w Karłowicach prowadzony jest monitoring.
46-024 Dąbrówka Łubniańska, ul. Kosowce 7
tel: 0 604 997 125 , 0 509 18 16 15
e-mail: biuro@finanse-srodowisko.pl

78
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POPIELÓW NA LATA 2012 – 2015
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

W gminie Popielów funkcjonuje zorganizowany odbiór odpadów komunalnych - kontenerowy i
workowy system selektywnej zbiórki odpadów, który po koniecznych zmianach zgodnie z nowymi
uwarunkowaniami prawnymi będzie udoskonalany.
2.4.2. Uwarunkowania prawne
Ochrona gleb realizowana jest przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne:
ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2008 r. nr 25, poz. 150 z
późn. zm.),
ustawę z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2004 r. t.j. nr 121
poz. 1266 z późn .zm),
ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80,
poz. 717 z późn.zm.),
ustawę z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym Dz.U. 2009 r. nr 116, poz. 975),
ustawę z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. nr 147, poz. 1033),
ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. 2008 r. nr 133 poz. 849 z
późn.zm.).
Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych realizowana jest przede
wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne:
ustawę z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. nr 163, poz. 981
wraz z przepisami wykonawczymi – obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.),
ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. t.j. nr
121, poz. 1266 z późn. zm.),
ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2008 r. nr 25, poz. 150
z późn. zm.),
ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr
80, poz. 717).
Działania, które wprowadziła Polityka ekologiczna państwa w zakresie ochrony zasobów kopalin, będą
wymagały przede wszystkim kontynuacji i wzmocnienia, szczególnie w obszarze egzekucji
obowiązującego prawa, ograniczenia presji wywieranej na środowisko poprzez eksploatację, a także
optymalizację wykorzystania zasobów oraz poszukiwanie substytutów zasobów nieodnawialnych.
Priorytetowe cele do osiągnięcia na terenie województwa opolskiego to:
ochrona zasobów kopalin oraz zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznanych i
eksploatowanych złóż,
rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.
Odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki ochrony złóż kopalin i gospodarowanie zasobami tych
surowców są Minister Środowiska, marszałkowie oraz starostowie. Ważnym zadaniem starosty jest
zbadanie i ustalenie stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji i
naliczanie opłat eksploatacyjnych podmiotom prowadzącym w przypadku stwierdzenia nielegalnej
działalności.
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2.4.3. Cele średniookresowe do 2019r.
Wojewódzki program ochrony środowiska, wśród priorytetów zawiera zapisy dotyczące działań
chroniących powierzchnię ziemi oraz działań rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych na obszarach
zdegradowanych wskutek eksploatacji surowców mineralnych. Jako najważniejsze cele w zakresie
ochrony gleb i zasobów kopalin w województwie opolskim należy wymienić m.in.:
niedopuszczenie do degradacji powierzchni ziemi poprzez wspieranie dobrych praktyk
rolniczych oraz restrykcyjne przestrzeganie wymagań ochrony gleb,
rekultywacje i przywracanie przyrodniczej funkcji gruntów zdegradowanych,
ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin,
poprawę dostosowania działań w zakresie planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji do
potrzeb ochrony kopalin w obrębie złóż nieeksploatowanych,
rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i „dzikich” wyrobisk w kierunku przyrodniczego ich
wykorzystania lub pozostawienie niektórych najcenniejszych wyrobisk poeksploatacyjnych,
które stały się refugiami bioróżnorodności województwa.
Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony powierzchni ziemi, gleb dla gminy Popielów:
Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb, powierzchni ziemi i surowców mineralnych
Środowisko glebowe na terenie gminy jest dosyć zróżnicowane, co wynika w dużej mierze z
różnorodności podłoża geologicznego. Duża część gruntów ornych w gminie Popielów to ziemia o
wysokiej jakości. Wysoka jakość gleb jest jednym z istotnych elementów mających wpływ na strukturę
zasiewów oraz wysokość uzyskiwanych plonów.
Ochrona gleb na terenie gminy ściśle wiąże się z działalnością rolniczą, intensywnie tutaj rozwijaną, w
szczególności w południowej części gminy. Utrzymanie najlepszych walorów produkcyjnych gleb
polegać będzie przede wszystkim na rozwijaniu właściwej kultury rolnej ukierunkowanej na
ochronę gleb.
Właściwa polityka rolna będzie również uwzględniać działania zapobiegające procesom erozji. Erozja
wietrzna jest typowa dla otwartych przestrzeni rolnych, dlatego niezbędne będzie stosowanie
zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz podobnie jak przy zapobieganiu erozji wodnej stałe
utrzymanie gleby pod pokrywą roślinną. Dla utrzymania optymalnego uwilgocenia gleby i
prawidłowego systemu odwadniania i nawadniania konieczne będzie utrzymanie urządzeń
melioracyjnych, rowów i drenażu w dobrym stanie oraz remont i budowa zastawek na rowach.
Eksploatacja tych systemów powinna polegać na regulacji odpływu wód i możliwie długim utrzymaniu
zasobów wody w profilu glebowym.
Ważna przy samodzielnych działaniach rolników staje się pomoc organizacyjna urzędów gmin,
polegająca na koordynowaniu działań i wsparciu merytorycznym. Istotnym kierunkiem działań w
rolnictwie jest wdrażanie i upowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR).
(KDPR). W tym względzie ważna jest m.in. działalność Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który może
pełnić rolę koordynatora działań edukacyjnych w gminie, np. prowadzenie w mediach systematycznych
wykładów na temat zasad KDPR oraz innych działań popularyzujących dobrą praktykę rolniczą.
Ponadto należy pokreślić potrzebę szerszego wprowadzenia problematyki ochrony gleb, dobrych
praktyk rolniczych i rolnictwa ekologicznego do programów szkoleniowych dla rolników, z
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uwzględnieniem zarówno aspektów technologicznych jak i prawnych, możliwości uzyskania przez
rolników wsparcia finansowego i pomocy doradczej, certyfikacji produktów rolnych, organizacji grup
producenckich, itp.
W nadchodzących latach wiele gospodarstw może zmienić metodę swej produkcji w kierunku rolnictwa
ekologicznego, które ma większą szansę zbytu swoich produktów w krajach UE, niż gospodarstwa
stosujące znaczne ilości nawozów i środków ochrony roślin. Szczególnie dobre warunki rozwoju
rolnictwa ekologicznego to rozdrobnienie gospodarstw, wysoka jakość gleb i dobre tradycje rolnicze. W
początkowym okresie przekwalifikowanie gospodarstwa na ekologiczne wiąże się ze spadkiem
produkcji, ale w następnych latach obserwuje się wzrost plonów, a produkty rolne z atestem mają
wyższe ceny. Rolnicy zajmujący się produktami ekologicznymi powinni tworzyć grupy producenckie,
gdzie będzie się produkować żywność o jednakowych parametrach. Aby wspomóc rozwój tej, wciąż
niezbyt popularnej formy rolnictwa, musi być zorganizowana sieć dystrybucji zdrowej żywności, a
także rozwój przemysłu rolno-spożywczego w oparciu o lokalną bazę surowcową.
Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:
ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze
(procedura planowania przestrzennego),
zachowanie i wprowadzanie śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń, zalesień, oczek wodnych, łąk
wilgotnych i bagiennych jako ważnych elementów funkcjonalnych struktury ekologicznej i
obiektów warunkujących utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych na obszarach
rolniczych oraz przeciwdziałania erozji wietrznej, w pierwszej kolejności na terenie sołectw: Rybna,
Kolonia Popielowska, Stobrawa i Popielów;
właściwa polityka zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo, ochrona przed zalesianiem siedlisk
roślin chronionych i rzadkich (cennych łąk podmokłych i bagiennych), zachęcanie rolników do
szerszego udziału w Programie rolnośrodowiskowym,
utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych, zapewniających odpowiedni poziom wód
gruntowych i zabezpieczających użytki rolne przed okresowymi przesuszeniami lub zalaniami, w
miarę możliwości nie odtwarzanie melioracji lub jej części na terenach łąk wtórnie zabagnionych,
zwłaszcza siedlisk torfowiskowych;
wdrażanie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR),
wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego, rekultywacja „dzikich" wysypisk i wyrobisk,
gospodarka odpadami zgodna z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami i przepisami prawa.

2.5. Ochrona powietrza atmosferycznego, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej
2.5.1. Stan wyjściowy
Na terenie gminy Popielów nie prowadzono pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza. Ocena jakości
powietrza prowadzona była dla całej strefy opolskiej, która obejmuje wszystkie powiaty województwa
opolskiego, za wyjątkiem miasta Opola. W strefie tej poziomy stężeń niektórych zanieczyszczeń
przekroczyły poziomy docelowe (z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla
poszczególnych zanieczyszczeń), tj. znalazły się w klasie C. Były to następujące zanieczyszczenia:
benzen, pył zawieszony PM10, pył PM 2,5 oraz benzo(a)piren. Dla tych zanieczyszczeń, Marszałek
Województwa opracuje programy ochrony powietrza, które uwzględnią działania zmierzające do
osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych powyższych substancji w powietrzu. Stężenia
pozostałych zanieczyszczeń nie przekroczyły w strefie opolskiej poziomów docelowych (klasa A),
dlatego też nie wymagane są żadne działania zmierzające do osiągnięcia poziomu docelowego
substancji.
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Przy uwzględnieniu kryteriów określonych w celu ochrony roślin, strefa opolska została symbolem A
zarówno pod względem zanieczyszczenia NOx jak i SO2, co oznacza, że w tej strefie poziomy
zanieczyszczeń nie osiągnęły poziomów docelowych. Natomiast w przypadku stężeń ozonu w
powietrzu dla kryterium ochrony roślin, strefa opolska znalazła się w klasie C, co równoznaczne jest,
że poziom stężenia substancji zanieczyszczającej przekroczył poziomy docelowe i konieczne są
działania zmierzające do osiągnięcia poziomu docelowego substancji.
Poziom emisji w gminie Popielów wyznacza przede wszystkim emisja niska i emisja komunikacyjna
oraz napływ zanieczyszczeń z zewnątrz. Wpływy dużych zakładów przemysłowych, w tym przede
wszystkim najbliższej Elektrowni „Opole”, położonych w środkowej i wschodniej części województwa
opolskiego są w znacznym stopniu łagodzone przez korzystną różę wiatrów (dominacja wiatrów
zachodnich i południowych). Jednakże ciąg powietrzny, który tworzy się w dolinie Odry może kierować
zanieczyszczenia powietrza w dół rzeki wbrew dominującym kierunkom wiatru. Na terenie gminy
Popielów brak jest dużych zakładów przemysłowych. Niska emisja zanieczyszczeń znajduje
odzwierciedlenie we wzrostach stężeń dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego w sezonie grzewczym.
Na terenie gminy Popielów problem emisji ze źródeł komunikacyjnych dotyczy głównie obszarów w
otoczeniu drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg - Dobrzeń Wlk. Pozostałe drogi – powiatowe i
gminne, z uwagi na niewielkie natężenie ruchu stanowią niewielkie źródło emisji zanieczyszczeń.
2.5.2. Uwarunkowania prawne
Zagadnienia z zakresu ochrony powietrza są realizowane przede wszystkim w oparciu o przepisy
prawa wewnętrznego (krajowego). Jednak istotne znaczenie posiadają jednak również podpisane i
ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe, w szczególności:
Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości z
13.11.1979r. (konwencja genewska) z protokołami wykonawczymi (m.in. I i II protokół siarkowy,
protokoły z Aarhus w sprawie TZO i metali ciężkich),
Konwencja o ochronie warstwy ozonowej z 22.03.1985r. (Konwencja wiedeńska) i Protokół
Montrealski w sprawie substancji zubożającej warstwę ozonową z 1987 r. wraz z poprawkami
londyńskimi i kopenhaskimi),
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 9.05.1991r. (konwencja
klimatyczna w Rio) wraz z protokołem dodatkowym z Kioto (reguluje kwestie ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych).
Zagadnienie ochrony powietrza na terenie kraju regulowane jest przez następujące przepisy prawne:
ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. nr 25, poz. 150 z późn.zm)
wraz z przepisami wykonawczymi,
ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji (Dz. U. nr 130 poz. 1070),
ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
(Dz.U. nr 122 poz. 695),
ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. nr 89, poz. 625, z późn.
zm.),
ustawa z dnia 21 listopad 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 223, poz.
1459).
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Szczególnego znaczenia dla obowiązujących w Polsce uregulowań posiadają funkcjonujące w Unii
Europejskiej i w całości transponowane (lub w najbliższym czasie transponowane) podstawowe
regulacje prawne w zakresie ochrony jakości powietrza, w szczególności:
dyrektywa Rady 96/62/WE z 27 września 1996r. w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza
w otoczeniu (tzw. dyrektywa ramowa) i dyrektyw pochodnych – dyrektywy córki (dyrektywa
99/30/WE, dyrektywa 92/72/EWG, dyrektywa 2002/3/WE),
dyrektywa Rady 94/63/WE w sprawie kontrolowania emisji lotnych związków organicznych VOC
powstających w wyniku magazynowania benzyn i jej dystrybucji z terminali do stacji obsługi,
dyrektywa Rady 1999/13/WE w sprawie emisji lotnych związków organicznych ze stosowania
rozpuszczalników organicznych,
dyrektywa Rady 2000/69/WE w sprawie zawartości benzenu i tlenku węgla w powietrzu,
dyrektywa Rady 99/32/WE w sprawie redukcji zawartości siarki w paliwach płynnych,
dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń
(IPPC) w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń przemysłowych, (projektowana jest obecnie
nowa dyrektywa IPPC, która ma zastąpić dotychczasowe niektóre dyrektywy)
dyrektywa Rady 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do
powietrza z dużych źródeł spalania paliw,
dyrektywa Rady 2001/81/WE w sprawie krajowych pułapów emisji dla niektórych zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego,
dyrektywa Rady 2001/77/WE w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na
wewnętrznym rynku energii elektrycznej,
dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r.
zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów
cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokółu z Kioto
dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008r. w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza dla Europy
Dyrektywa 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu
usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (dyrektywa EU ETS),
Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie promowania stosowania energii ze
źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz
2003/30/WE (dyrektywa OZE),
Decyzja 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa
członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do
2020r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (decyzja nonETS).
2.5.3. Cele średniookresowe do 2019r.
Podstawowym celem polityki ekologicznej w zakresie ochrony powietrza w perspektywie
średniookresowej jest osiągnięcie takiego stanu jakości powietrza atmosferycznego, który nie będzie
zagrażał zdrowiu ludzi i środowisku oraz będzie spełniał wymagania prawne w zakresie jakości
powietrza i norm emisyjnych.
Analizując problematykę ochrony powietrza na terenie gminy Popielów, gdzie głównym źródłem
zanieczyszczeń jest zjawisko niskiej emisji obejmującej emisję ze źródeł niezorganizowanych
(paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze), główne działania w tym
zakresie powinny być ukierunkowane na ograniczenie emisji w sektorze przedsiębiorstw, gospodarce
cieplnej, w tym niezorganizowanej „niskiej emisji” oraz uzupełniająco w komunikacji.
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Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego dla gminy Popielów:
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, w szczególności kontynuowanie ograniczenia niskiej
emisji oraz wzrost udziału energii odnawialnej
Z problematyką ochrony powietrza atmosferycznego związana jest głównie emisja ze źródeł
komunikacyjnych, zjawisko niskiej emisji obejmującej emisję ze źródeł niezorganizowanych (paleniska
domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze) oraz zagadnienie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.
Emisja ze źródeł komunikacyjnych
Emisja ze źródeł komunikacyjnych dotyczy głównie terenów zabudowanych znajdujących się w
bezpośrednim sąsiedztwie ważniejszych szlaków komunikacyjnych, w tym szczególnie drogi
wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg - Dobrzeń Wlk. Zagrożone są przede wszystkim tereny we wsi
Siołkowice Stare, Popielów, Stare Kolnie i Stobrawa. Zmniejszenie emisji powinno następować przede
wszystkim poprzez modernizacje dróg oraz nasadzenia zieleni, w tym izolacyjnej.
Do zmniejszenia ruchu samochodów prywatnych może się także przyczynić ciągłe usprawnianie i
uatrakcyjnianie transportu zbiorowego, zwłaszcza dla osób dojeżdżających do pracy do Opola. Istotne
znaczenie dla zmniejszenie negatywnego wpływu indywidualnego transportu samochodowego na
środowisko ma poprawa stanu technicznego pojazdów oraz budowa tras rowerowych, w szczególności
przy drogach o dużym natężeniu ruchu (drogi wojewódzkie) oraz w miejscach atrakcyjnych
turystycznie - północna i południowo-zachodnia część gminy.
Na terenie gminy przewidziana jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Stare
Siołkowice Hospicjum do Popielowa oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1154
Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ulica Klapacz.
Natomiast w planach budżetowych gminy na najbliższe lata znalazły się drogi gminne przeznaczone do
remontów lub modernizacji, w tym modernizacja ulicy Kolejowej w Karłowicach. Jej realizacja
związana będzie z możliwymi do wykorzystania środkami finansowymi ~ zadania szczegółowo
wymienione w Harmonogramie finansowo - rzeczowym zadań własnych gminy Popielów.
W celu realizacji powyższych kierunków, do najważniejszych zadań gminy należy zaliczyć przede
wszystkim ujęcie wszystkich zadań prognozowanych do wykonania w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego oraz podjęcie działań i procedur inicjujących i przyśpieszających
rozpoczęcie inwestycji.
Wyróżniono następujące kierunki działań dla gminy Popielów:
poprawę stanu technicznego dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
propagowanie systemu przewozów kombinowanych: kolej, autobus, rower itp.,
wsparcie i budowa infrastruktury rowerowej: budowa tras rowerowych, w tym wyłączenie
tras rowerowych poza pasy dróg samochodowych, budowa parkingów dla rowerów itp.,
promowanie i tworzenie warunków dla zwiększania się udziału podróży transportem
zbiorowym, rowerowym i pieszym pomiędzy miejscami zamieszkania, pracy oraz
wypoczynku i zakupów,
wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej przy drogach, w szczególności w sąsiedztwie
zabudowy wsi.
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Niska emisja
Istotny wpływ na jakość powietrza mają lokalne kotłownie, małe i średnie podmioty gospodarcze
spalające węgiel w celach grzewczych i technologicznych oraz piece węglowe stosowane w
indywidualnych gospodarstwach domowych. Ograniczenie niskiej emisji prowadzi od wielu lat urząd
gminy, który wymienił w poprzednich latach systemy ogrzewania budynków użyteczności publicznej
oraz przeprowadził termomodernizacje. Obecnie wszystkie jednostki oświatowe, oprócz Przedszkola i
Domu Kultury w Karłowicach, posiadają kotły olejowe.
W przypadku pieców domowych działania powinny być prowadzone głównie poprzez instalowanie
kotłów wykorzystujących bardziej ekologiczne nośniki ciepła (w tym niekonwencjonalne) bądź,
wymianę starych wyeksploatowanych kotłów węglowych na nowoczesne, wysoko sprawne, posiadające
atest przyjaznych dla środowiska.
Istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie emisji z indywidualnych palenisk domowych jest stała
edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych: wiedza nt. szkodliwości spalania butelek plastikowych, gumy,
opakowań z powłoką aluminiową oraz sposobów oszczędzania energii (termomodemizacja, stosowanie
materiałów energooszczędnych w budownictwie).
Na terenie gminy nie funkcjonuje sieć gazowa i w najbliższych latach nie przewiduje się jej budowy. Na
terenach wiejskich, gdzie względy ekonomiczne ograniczają rozwój sieci ciepłowniczej i gazowej w
znaczącym stopniu powinny być wykorzystywane lokalne zasoby energii odnawialnej i wprowadzane
takie źródła energii jak gaz, olej, pelety, a w gospodarstwach rolnych - słoma lub ekologiczne rodzaje
paliwa węglowego (brykiety, ekogroszek). Poza emisją zanieczyszczeń typowych przy spalaniu
tradycyjnych paliw, duży problem stanowi spalanie w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach
materiałów takich jak butelki PET, powodujących emisję substancji specyficznych do powietrza.
Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:
modernizację lokalnych kotłowni, wprowadzanie niskoemisyjnych nośników,
wspieranie przedsięwzięć dotyczących korzystania z ekologicznych źródeł energii w
indywidualnych gospodarstwach i zakładach, w szczególności zgodnie ze specyfiką gminy
promowanie energii odnawialnej - piecy na słomę i odpady drewna oraz kolektorów słonecznych,
pomp ciepła itp.
termorenowację budynków oraz stosowanie materiałów energooszczędnych w budownictwie,
prowadzenie odpowiedniej polityki i działań na rzecz gazyfikacji gminy.
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016 jako jeden z
podstawowych celów wyznacza kierunki działań prowadzące do zwiększenia efektywności
energetycznej gospodarki i zaoszczędzenie 9 % energii finalnej do roku 2017 oraz określa priorytety w
zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Należy przyjąć, że rozwój energetyki rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii będzie się
odbywał w środowisku zintegrowanych działań na rzecz łącznej realizacji trzech celów Pakietu 3x20.
Jest to ważne, zwłaszcza w warunkach silnej współzależności emisji CO 2 od udziału energii
odnawialnej w rynku energii końcowej. Jeśli w Polsce zostaną wykorzystane zróżnicowane
ekonomiczne zasoby energii odnawialnej (w sensie takim, jaki wynika z włączenia kosztów środowiska
do kosztów paliwa), to cel dotyczący udziału tej energii w rynkach końcowych, wymagany przez
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Dyrektywę 2009/28/WE, zostanie spełniony z dużą nadwyżką, a dwa pozostałe cele zostaną spełnione
praktycznie „automatycznie”. Należy podkreślić, że absolutnie niezbędnym warunkiem technologicznej
przebudowy energetyki jest stopniowa alokacja jej regulacji z poziomu rządowego (energetyka
zawodowa i wielkoskalowa) na poziom samorządowy (energetyka rozproszona, w tym zwłaszcza OZE).
Na obszarze gminy Popielów produkuje się rocznie znaczne ilości słomy oraz siana. Nadwyżki słomy
mogą być wykorzystane dla celów energetycznych, przynosząc dodatkowe dochody lub oszczędności
gospodarstwom rolnym. Podsumowując, potencjalne możliwości wykorzystania energii biopaliw na
terenie gminy mają szczególnie nośniki najbardziej popularne tj. słoma, która jednocześnie może mieć
znaczący udział w ogólnym bilansie paliwowym oraz odpady drzewne. W gminie Popielów
wykorzystuje się od 2011r. pompę ciepła przy hali sportowej przy PSP w Popielowie oraz od 2012r.
pompę ciepła do ogrzewania nowo wybudowanej strażnicy OSP w Popielowie (moc pompy 0,044
MW).
Oprócz tego gmina Popielów ma do wykorzystania potencjał wodny - planuje się budowę małej
elektrowni wodnej w Karłowicach na Stobrawie oraz w Stobrawie na Odrze.
Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:
opracowanie i wdrożenie analiz i ekspertyz z zakresu energetyki odnawialnej,
wsparcie i budowa urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii wytwarzanej z
wykorzystaniem źródeł odnawialnych: biopaliw, energii wodnej, energii słonecznej, pomp ciepła,
promowanie i popularyzacja modelowych rozwiązań w zakresie wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych.
2.6. Ochrona przed hałasem
2.6.1. Stan wyjściowy
Jednym z głównych problemów środowiskowych na obszarze województwa opolskiego, a więc także
gminy Popielów jest zanieczyszczenie hałasem, w szczególności komunikacyjnym. Hałas jest
elementem tzw. stresu terenów zurbanizowanych, wpływającym na jakość życia ludności. Do
najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku należy komunikacja drogowa, która emituje około
80 % wszystkich hałasów rozprzestrzeniających się na terenach osadniczych. Na poziom hałasu
drogowego mają przede wszystkim wpływ: natężenia ruchu komunikacyjnego, udział transportu
ciężkiego w strumieniu ruchu, prędkość ruchu pojazdów, stan techniczny pojazdów, odległość
zabudowy mieszkaniowej, stan i rodzaj nawierzchni, płynność ruchu i sposób eksploatacji pojazdów.
Głównym elementem układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym w gminie Popielów jest:
droga wojewódzka nr 454 relacji Opole - Namysłów, ma niewielkie znaczenie dla układu
komunikacyjnego gminy i nie wpływa znacząco na poziom hałasu, ponieważ przebiega przez
tereny leśne na bardzo krótkim odcinku, wzdłuż wschodniej granicy gminy,
droga wojewódzka nr 457 relacji Brzeg - Dobrzeń Wlk przebiega przez: Siołkowice Stare,
Popielów, Stare Kolnie, Stobrawę, wzrost ruchu samochodowego od 2005r. o 13% (pomiar
natężenia ruchu WZD 2010r.),
droga wojewódzka nr 458 relacji Obórki - Popielów łączy gminę z lewym brzegiem Odry i drogą
krajową nr 94, przebiega przez tereny wsi Kolonia Popielowska, wzrost natężenia ruchu w latach
2005-2010 aż o 37%,
droga wojewódzka nr 462 relacji Stobrawa - Krzyżowice. wzrost natężenia ruchu w latach 20052010 o 20%.
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie przeprowadzał pomiarów oceniających
hałas komunikacyjny w otoczeniu dróg na terenie gminy. Najbliższe badania prowadzono na terenie
Dobrzenia Wielkiego, gdzie przy drodze wojewódzkiej, przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej
stwierdzono przekroczone poziomy normatywne w porze dnia i nocy. Występuje tam jednak większy
ruch samochodowy niż na terenie gminy Popielów, w związku z czym nie można przełożyć
bezpośrednio tych wyników na poziom hałasu w gminie. Natomiast na pozostałych drogach o
niewielkim natężeniu ruchu oraz przy drogach powiatowych i gminnych poziom hałasu nie będzie
przekraczał ustawowych norm, a pogorszenie klimatu akustycznego ma charakter jedynie lokalny.
Głównym elementem układu kolejowego mogącym negatywnie wpływać na zanieczyszczenie hałasem
w gminie Popielów jest linia kolejowa pierwszorzędna nr 277 relacji Opole-Jelcz-Wrocław -stanowiąca
fragment międzynarodowych szlaków kolejowych o transporcie kombinowanym C30 i C59. Badania
wykonane na tego typu liniach wykazywały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla pory
nocnej w odległości do 460 m od skraju torów i dla pory dziennej w odległości 250 m od skraju torów.
2.6.2. Uwarunkowania prawne
Ochrona przed hałasem realizowana jest przede wszystkim w oparciu o działania skoordynowane z
wymaganiami formalnymi zawartymi w obowiązujących aktach prawnych - na poziomie
międzynarodowym i krajowym tj.:
Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej
się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku,
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i
lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych
obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania
granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. 2007r. nr 1 poz.8),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. nr 179
poz. 1498),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska (Dz.U.
2008 nr 82 poz. 500)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania
wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U. Nr 215, poz. 1414),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. nr 140 poz. 824)
2.6.3. Cele średniookresowe do 2019r.
Zgodnie z zasadami nowej polityki ekologicznej kraju, poprawa jakości środowiska musi obejmować
zmniejszenie skali narażenia mieszkańców na ponadnormatywny hałas. Obowiązujące w Polsce
procedury lokalizacyjne nowych obiektów przemysłowych umożliwiają skuteczne egzekwowanie
wymogów ochrony środowiska przed hałasem.
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Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony przed hałasem dla gminy Popielów:
Zmniejszenie skali narażenia mieszkańców gminy na nadmierny poziom hałasu
Najskuteczniejsze przeciwdziałanie nadmiernej emisji hałasu (będące w kompetencji gminy)
można przeprowadzić na etapie planowania przestrzennego, które powinno bezwzględnie
przestrzegać zasady strefowania i oddzielenia funkcji: chronionej, uciążliwej i izolacyjnej terenu. W
tym celu konieczne jest przestrzeganie zasady nie lokalizowania w budynkach lub w ich bezpośrednim
sąsiedztwie zakładów usługowych, restauracji i lokali rozrywkowych uciążliwych pod względem
akustycznym, ewentualnie druga wersja zwrócenia szczególnej uwagi na oddziaływanie akustyczne
obiektów (zakładów rzemieślniczych i usługowych, restauracji) przy ustalaniu ich lokalizacji w
rejonach, na których dominuje funkcja mieszkaniowa.
Działaniami zmniejszającymi zagrożenie hałasem jest przede wszystkim usprawnienie ruchu i
wyprowadzanie go poza tereny mieszkalne (zagadnienie omówione szczegółowo w rozdziale
dotyczącym ochrony powietrza atmosferycznego) oraz budowa ekranów akustycznych czy
wprowadzanie zieleni izolacyjnej, a także wymiana okien na dźwiękoszczelne w najbardziej
newralgicznych punktach. Potrzeba zapewnienia ochrony ludziom i środowisku przed zagrożeniami
akustycznymi wywołuje potrzebę stworzenia sprawnego systemu rozpoznania, monitorowania i
ograniczania uciążliwości akustycznej, realizowanego we współpracy organów administracji publicznej
z zarządcami obiektów, których funkcjonowanie jest źródłem nadmiernej uciążliwości akustycznej.
Problem zagrożenia emisją hałasu należy integrować z aspektami planowania przestrzennego
w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:
podjęcie i systematyczne wykonywanie podstawowych badań pomiarowych przez zarządców
dróg (drogi wojewódzkie),
dokonanie oceny akustycznej wybranych miejsc w gminie,
wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych
ochronie przed hałasem z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wokół głównych dróg
tam, gdzie przekroczony jest równoważny poziom hałasu,
kontynuacja kontroli emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej,
doskonalenie istniejących i kształtowanie nowych mechanizmów i procedur administracyjnych,
monitorowanie zmian przestrzennych stanu zagrożenia hałasem i realizacji programów ochrony
przed hałasem.
2.7. Promieniowanie elektromagnetyczne
2.7.1. Stan wyjściowy
Do sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych mających wpływ na środowisko w gminie Popielów
należą:
linia elektroenergetyczna wysokich napięć 2x400 kV relacji Dobrzeń - Pasikurowice i Dobrzeń Trębaczew o przekroju przewodów roboczych 525 mm2 AFL (będące w eksploatacji „Polskich
Sieci Elektroenergetycznych S.A. Południe"), przez gminę Popielów przebiega dwutorowo ok. 18
km linii,
46-024 Dąbrówka Łubniańska, ul. Kosowce 7
tel: 0 604 997 125 , 0 509 18 16 15
e-mail: biuro@finanse-srodowisko.pl

88
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POPIELÓW NA LATA 2012 – 2015
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

Główny Punkt Zasilający, tzw. GPZ-t (komunalny w Siołkowicach) pracujące na napięciu:
110/15 kV,
4 linie elektroenergetyczne wysokich napięć 110 k V eksploatowane przez „Zakład Energetyczny
Opole S.A." (Dobrzeń - Hermanowice, Dobrzeń - Siołkowice, Siołkowice - Pawłów, Borki Pokój)
stacje bazowe telefonii komórkowej cyfrowej (900/1800 MHz) instalowane na specjalnych
masztach,
urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne w ośrodkach medycznych oraz urządzenia będące
w dyspozycji wojska, policji czy straży pożarnej.
Obecnie w gminie Popielów nie prowadzi się badań poziomu natężenia pól elektromagnetycznych.
2.7.2. Uwarunkowania prawne
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym realizowana jest przede wszystkim w oparciu o
następujące przepisy prawne:
ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz.625),
ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z
późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
ustawę z dnia 29 listopada 2000r. Prawo Atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz.276
z późn. zm.),
ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 158
poz.1105 z póżn. zm.),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz.1397),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji
wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 879),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych warunków
bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006r. Nr 140 poz. 994),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie dawek granicznych
promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005r. Nr 20, poz. 168),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
Uregulowania prawne Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, życia i pracy człowieka przed
promieniowaniem niejonizującym, zawarte są przede wszystkim w dyrektywach Unii, określających
podstawowe, minimalne wymagania w zakresie ochrony środowiska i warunków pracy oraz normach
europejskich konkretyzujących dyrektywy. Najistotniejsze z nich to:
Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy,
Dyrektywa 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie
minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia
pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem
optycznym),
Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie
zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności
elektromagnetycznej.
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W zapisach dotyczących ochrony przed promieniowaniem określono strefy ochronne obejmujące obszar
otaczający źródło pola elektromagnetycznego, z podziałem na strefę ochronną pierwszego stopnia
(obszar otaczający źródło pola elektromagnetycznego w którym natężenie pola elektrycznego
przekracza wartość 10 kV/m przy najwyższym napięciu roboczym urządzenia) oraz na strefę ochronną
drugiego stopnia (obszar otaczający źródło pola elektromagnetycznego, w którym natężenie pola
elektrycznego wynosi od l kV/m do 10 kV/m przy najwyższym napięciu roboczym urządzenia).
Wyznaczono również najmniejsze dopuszczalne odległości między krańcowymi przewodami linii
elektroenergetycznych wysokich napięć, będących najbardziej szkodliwym źródłem pól
elektromagnetycznych zanieczyszczających środowisko a zabudową (dla linii 400 kV – 33m, dla linii
220 kV – 26m, dla linii 110 kV – 14,5m)
2.7.3. Cele średniookresowe do 2019r.
Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym:
Monitoring pól elektromagnetycznych oraz poprawa bezpieczeństwa ekologicznego
W najbliższych latach podstawowym działaniem, jednak poza kompetencjami gmin, będzie
prowadzenie badań, które pozwolą na ocenę skali zagrożenia polami elektromagnetycznymi. Ponadto,
jednym z ważnych zadań służących ochronie przed promieniowaniem elektromagnetycznym jest
wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych
ochronie przed polami z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania m.in. wokół urządzeń
elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane
przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:
- rozwój systemu badań pól elektromagnetycznych,
- uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia pól elektromagnetycznych.
2.8. Poważne awarie przemysłowe oraz bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne
Zanieczyszczenie chemiczne i biologiczne środowiska często jest przyczyną pojawiania się licznych
chorób cywilizacyjnych tj. alergie, choroby dróg oddechowych i pokarmowych czy choroby
nowotworowe, a także wpływa na długość życia ludzi. Dlatego też bardzo ważne są ciągłe, intensywne
działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego ludności zarówno
poprzez inwestycje służące ochronie środowiska oraz akcje profilaktyczne i uświadamiające o
zagrożeniach.
Zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej prowadzona jest kontrola warunków produkcji i obrotu
chemikaliami oraz działania zmierzające do systematycznego wycofywania z obrotu substancji
chemicznych szczególnie niebezpiecznych. Rozporządzenie Unii Europejskiej z dnia 1 czerwca 2007r.
(Rozporządzenie REACH) mówi o ochronie zdrowia ludzkiego i ochronie środowiska poprzez
wprowadzanie nowych, bezpieczniejszych substancji, zwiększenie przejrzystości systemu obrotu
chemikaliami i ograniczenie do minimum badań na zwierzętach kręgowych. Ciężar odpowiedzialności
za dokonywanie oceny ryzyka oraz badań każdej nowej substancji spoczywa na producentach
chemikaliami. Ponadto w 2005 r. Polska przystąpiła do Konwencji Rotterdamskiej, która reguluje
kwestie międzynarodowego handlu substancjami chemicznymi i pestycydami.
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Przy dbaniu o bezpieczeństwo biologiczne i chemiczne istotne są także regulacje w zakresie
organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO). Polska dąży do tego, aby być krajem wolnym od
GMO i popiera jedynie prowadzenie prac zamkniętego użycia GMO zgodnie z warunkami określonymi
w przepisach prawa oraz dopuszcza jedynie możliwości importu żywności GMO spoza Unii
Europejskiej oraz sprowadzania jej z krajów członkowskich UE pod warunkiem wyraźnego jej
znakowania i bez dalszej możliwości jej przetwarzania w Polsce.
W zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, w Polsce prowadzony jest system
nadzoru nad instalacjami mogącymi stworzyć zagrożenie poważnych awarii dla środowiska, który
sprawowany przez służby Inspekcji Ochrony Środowiska. Jest on dostosowywany do wymagań
dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych
awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (tzw. Dyrektywa Seveso II), oraz do dyrektywy
2003/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady
96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami
niebezpiecznymi.
Na terenie województwa opolskiego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr
zakładów produkcyjnych za względu na stopień zagrożeń awariami przemysłowymi. Na ogólną liczbę
17 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii wyróżniono 8 zakładów o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 9 zakładów o zwiększonym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR). Na terenie gminy takie zakłady nie występują, a
najbliżej położony znajduje się w Opolu.
Kwestie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego regulowane są przez następujące przepisy
prawne:
ustawa z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150),
ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. 2007 nr 36
poz. 233),
ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2010 nr 136 poz.
914),
ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. 2009 nr 152
poz. 1222),
ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. 2008 nr 133, poz. 849) wraz z przepisami
wykonawczymi.
Zapobieganie poważnym awariom regulowane są przez:
ustawa z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150),
ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U.
2007 nr 75 poz. 493)
ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. 2007 nr 44 poz. 287),
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380),
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2009 nr 12 poz. 68).
Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:
zmniejszenie zagrożeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych,
rozpowszechnianie wśród społeczeństwa zachowań na wypadek poważnych awarii
przemysłowych i transportowych,
podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa
biologicznego i chemicznego, substancji i preparatów chemicznych,
46-024 Dąbrówka Łubniańska, ul. Kosowce 7
tel: 0 604 997 125 , 0 509 18 16 15
e-mail: biuro@finanse-srodowisko.pl

91
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POPIELÓW NA LATA 2012 – 2015
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

propagowanie wykorzystania produktów chemicznych ulegających biodegradacji.
2.9. Edukacja ekologiczna i dostęp do informacji
„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025” podkreśla, że podstawowym warunkiem
powodzenia realizacji zrównoważonego kierunku rozwoju kraju jest aktywny udział świadomego i
dobrze wyedukowanego społeczeństwa.
Główny dokument sektorowy, w którym zostały sformułowane cele edukacji ekologicznej to
„Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej”. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej identyfikuje i
hierarchizuje główne cele edukacji środowiskowej, wskazując jednocześnie możliwości ich realizacji.
Jednym z podstawowych zapisów Strategii jest założenie, iż edukacja ekologiczna powinna obejmować
całe społeczeństwo, wszystkie grupy wiekowe, zawodowe, a także decydentów na szczeblu centralnym i
lokalnym. Głównymi celami NSEE są:
-

-

kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie
powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi,
umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla
poprawy stanu środowiska,
tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek,
grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska,
upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia, uwzględniając również prace i
wypoczynek człowieka, czyli objęcie permanentną edukacją ekologiczną wszystkich
mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej,
wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich
stopniach edukacji formalnej i nieformalnej.

Według powyższej strategii każda gmina powinna sporządzić Program edukacji ekologicznej.
Skuteczna realizacja polityki ekologicznej województwa, powiatu i gminy wymaga udziału w tym
procesie wszystkich zainteresowanych podmiotów wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na
sposób i intensywność korzystania ze środowiska, w tym również udział obywateli. Podstawowe
znaczenie dla społecznego udziału w realizowaniu celów ekologicznych ma przede wszystkim
odpowiednia edukacja ekologiczna oraz powszechny dostęp do informacji o środowisku. Koniecznym
uzupełnieniem powinno być także nawiązywanie współpracy między instytucjami publicznymi, a
organizacjami ekologicznymi (konsultowanie strategii i programów, przedsięwzięć i decyzji, rozwijania
edukacji ekologicznej itp.).
Podstawowym aktem prawnym określającym uwarunkowania i ramy powszechnego dostępu do
informacji o środowisku jest ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko [Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.].
Najważniejszymi celami w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa i udostępniania informacji o
środowisku, wyszczególnionymi w wojewódzkim programie ochrony środowiska, które dotyczą gminy
Popielów są:
realizacja szkoleń, kursów, konkursów (np. wiedzy ekologicznej, plakatu), wydawnictw, akcji
popularyzatorskich podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, w szczególności
rolników, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży, obchody „Dnia Ziemi", „Sprzątanie Świata”,
gromadzenie pomocy dydaktycznej i rozpowszechnianie informacji dotyczących ochrony
środowiska i edukacji ekologicznej, w szczególności przez biblioteki i szkoły,
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realizacja modelowych przedsięwzięć chroniących obiekty i obszary cenne przyrodniczo wraz z
ich wykorzystaniem dla celów naukowo-badawczych oraz promocji i rozwoju wsi, gminy i
województwa oraz wsparcie modelowych projektów realizowanych przez organizacje
pozarządowe (np. rewitalizacje wsi, nasadzenia zieleni),
rozwój infrastruktury turystyczno-dydaktycznej, w szczególności na obszarze Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego (np. np. utworzenie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, zajęcia
dydaktyczne prowadzone na ścieżkach edukacyjnych przez jednostki oświatowe gminy ze
współudziałem i wsparciem Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych oddział w Ładzy),
realizacja cyklicznych prezentacji o treściach przyrodniczych w ramach publicznych środków
przekazu (Gminny Informator, „Echo gmin”) oraz instytucji kultury i wypoczynku.
Edukacja społeczeństwa powinna być prowadzona w sposób ciągły, rozpoczynając od wychowania w
rodzinie, poprzez systemy edukacji formalnej i nieformalnej. Powinny jej zostać poddane zarówno
dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele, działacze, rolnicy, pracownicy administracji i inni. Edukacja
musi być prowadzona na podstawach naukowych.
Podstawowymi narzędziami dla edukacji dzieci i młodzieży powinny być:
prelekcje wygłaszane w szkołach podczas lekcji przez specjalistów różnych dziedzin,
wydawnictwa opisujące w przystępny sposób walory przyrodnicze gminy,
wycieczki terenowe (np. na oczyszczalnię ścieków w Siołkowicach Starych, ujęcie wody w
Siołkowicach i Kurzni), oraz wycieczki przyrodnicze do lasu i na łąkę.
obserwacje i badania środowiska na zajęciach terenowych (w szczególności podkreślenie
wysokich walorów doliny Odry i Stobrawy),
a także przeróżne akcje informacyjne i czynne np. „Sprzątanie Świata”, obchody „Dnia Ziemi”,
zbiórki odpadów, zbiórka nakrętek plastikowych, zbiórka baterii i elektrośmieci,
jak również organizowanie ekologicznych konkursów literackich, sportowe, plastyczne i
recytatorskie, wycieczki wyjazdowe o tematyce przyrodniczej.
Bardzo ważnym i skutecznym narzędziem edukacyjnym jest tworzenie ścieżek turystycznoedukacyjnych, które łączą w sobie tematykę z wielu dziedzin, a służą nie tylko mieszkańcom gminy, ale
także powiatu i województwa. Najlepszy skutek odnosi, bowiem edukacja aktywna, ukierunkowana na
bezpośredni kontakt z przyrodą i środowiskiem. Edukacja ekologiczna powinna dotyczyć wszystkich
komponentów środowiska.
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IV. PROGRAM WYKONAWCZY
Cele ekologiczne do 2019 roku i strategia ich realizacji przedstawione w rozdziałach poprzednich, są
bazą dla programu wykonawczego, którego główną część stanowi harmonogram rzeczowo - finansowy
na lata 2012 - 2015, tj. plan konkretnych przedsięwzięć (inwestycyjnych i pozainwestycyjnych), które
stanowią przedsięwzięcia priorytetowe i przewidziano je do realizacji na terenie gminy.
Podstawą sformułowania przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie 2012 – 2015 były
priorytety ekologiczne gminy wyróżnione w części dotyczącej polityki ekologicznej. Poszczególne
przedsięwzięcia zostały przedstawione w harmonogramie przedsięwzięć, z podziałem na dziedziny
środowiska. Należy zaznaczyć, że wiele przedsięwzięć proponowanych w ramach jednego zagadnienia
wpisuje się także w inne zagadnienia. Dla poszczególnych przedsięwzięć podano instytucje realizujące i
współpracujące, koszty, terminy realizacji, źródła finansowania i rodzaj zadania.
Źródła finansowania podane w tabelach przedstawiają w dużej części potencjalne możliwości
finansowania i nie zamyka to drogi do uzyskania dofinansowania z innych źródeł. Ponadto należy
podkreślić, że zaproponowana lista przedsięwzięć nie zamyka możliwości realizowania innych,
charakteryzujących się mniejszą skalą oddziaływania i o mniejszym ekologicznym efekcie, które mogą
być realizowane w okresie programowania w przypadku dostępnych środków, o ile dane
przedsięwzięcie będzie się mieściło w założonych do realizacji celach średniookresowych dla gminy
Popielów.
l. Plan operacyjny na lata 2012 - 2015
W formułowaniu planu operacyjnego, a więc listy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach
2012 - 2015, uwzględniono kryteria wyboru przedstawione poniżej. Zgodnie z wytycznymi
wojewódzkimi dla powiatów i gmin na liście zadań znalazły się przede wszystkim przedsięwzięcia
znaczące dla ochrony środowiska szczebla gminnego. Zadania zebrano w formie harmonogramu
rzeczowo-finansowego na podstawie poniższych kryteriów:
- zadania wynikające z obowiązku ustawowego,
- zadania wskazane w "Programie ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2012 -2015"
dla gmin,
- zadania wynikające z Programu ochrony środowiska dla powiatu opolskiego,
- zadania ujęte w budżecie gminy na rok 2012 i 2013 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- działania ujęte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Popielów,
- zadania planowane do realizacji w najbliższych czterech latach dla jednostek organizacyjnych
gminy oraz innych podmiotów/organizacji dofinansowywanych lub wspieranych przez gminę.
W niniejszym planie operacyjnym zamieszczono zadania własne gminy tj. zadania związane z ochroną
środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane w całości lub w
części ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy. Zostały one
wymienione w takim stopniu szczegółowości, jaki był dostępny na dzień konstrukcji harmonogramu.
Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami również zostały przedstawione w POŚ ponieważ
gminy nie sporządzają już planów gospodarki odpadami jako oddzielnego dokumentu.
Należy podkreślić, że zaproponowana lista przedsięwzięć nie zamyka możliwości realizowania innych
zadań, także charakteryzujących się mniejszą skalą, o mniejszym ekologicznym efekcie. Oznacza to
możliwość uzyskania dofinansowania przedsięwzięć nie wymienionych imiennie w planie operacyjnym,
o ile dane przedsięwzięcie będzie się mieściło w założonych do realizacji celach średniookresowych dla
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gminy Popielów. Jednakże dodatkowe zadania powinny zostać wpisane do niniejszego harmonogramu
finansowo-rzeczowego w momencie aktualizacji Programu (I kw. 2016r.).
Proponowane przedsięwzięcia ujęto w tabeli dzieląc ją na działy:
Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym rozwój turystyki i rekreacji
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
Ochrona powierzchni ziemi i gleb
Ochrona powietrza atmosferycznego, wzrost wykorzystania energii odnawialnej
Ochrona przed hałasem
Edukacja ekologiczna i udostępnianie informacji o środowisku
Planowanie przestrzenne i strategiczne jako podstawowe narzędzia zrównoważonego rozwoju
Monitoring i zarządzanie programem ochrony środowiska
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ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI DLA GMINY POPIELÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Tabela 45. Harmonogram finansowo-rzeczowy zadań własnych gminy przewidzianych do realizacji na lata 2012 –2015 z perspektywą do roku 2019.
Zadania przewidziane do
Jednostki
Termin
Szacunkowy koszt zadania w PLN
Źródła
realizujące i
realizacji
realizacji
finansowania
Całkowity
2012
2013
2014
2015
współpracujące
koszt

Uwagi

Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym rozwój turystyki i rekreacji
Rajdy rowerowe pod hasłem
„Na kole przez pole”

Gmina

2012

Bez
ponoszenia
nakładów
finansowych

Pielęgnacja terenów zielonych w
miejscowości Stare Siołkowice,
Karłowice, Stobrawa, Lubienia
Nasadzenia drzew i krzewów

Gmina

2013-2015

150 000

50 000

50 000

50 000

Środki własne

Gmina

2013-2015

100 000

3 000

3 000

3 000

Środki własne

Promocja i rozwój aktywnej
turystyki i rekreacji poprzez
wydanie folderu i teczki
Sporządzenie gminnego programu
zadrzewieniowego, w tym
inwentaryzacja, weryfikacja
wcześniejszych propozycji objęcia
ochroną prawną obiektów
wytypowanych do ochrony
pomnikowej
Modernizacja świetlicy wiejskiej w
Lubieni wraz z
zagospodarowaniem otoczenia
Budowa strażnicy OSP w
Popielowie wraz z zapleczem
świetlicowym i przyległym
terenem rekreacyjnym

Gmina

2013

22 869

22 869

Gmina
ZOPK
Nadleśnictwa
Mieszkańcy
Zarządcy dróg

2014-2015

40 000

Gmina

2011-2012

448 825

442 335,9
9

Środki własne
PROW

Gmina

2011-2012

1 439 784

935 853,8
5

Środki własne
PO RYBY

Organizowane przez
Samorządowe
Centrum Kultury,
Turystyki i Rekreacji

Środki własne
PROW Leader
20 000
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Budowa boiska przy Publicznej
szkole Podstawowej w starych
Siołkowicach

Gmina

2012

446 053

Budowa sali gimnastycznej z
zapleczem socjalnym przy
Szkole Podstawowej w
Karłowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu
Karłowice ul. Kolejowa 9

Gmina

2013

2 270 000

Szlak przyrodniczo-kulturowy z
miejscowości Stare Siołkowice w
kierunku Chróścic

Gmina

2015

330 000

330 000

Szlak przyrodniczo- kulturowy w
Karłowicach (ul. Dzierżonia) wraz
z jego oświetleniem

Gmina

2015

642 000

642 000

Utwardzenie placu wokół
zabytkowego kościoła w
Kurzniach wraz z jego
ogrodzeniem

Gmina

2015

199 000

199 000

Zagospodarowanie przestrzeni
Gmina
2013
publicznej wokół
świetlicy wiejskiej i zabytkowego
kościoła w Kurzniach
Razem na działanie ochrona przyrody i krajobrazu

40 000

6 128 531

446 053

2 270 000

Środki własne

40 000

1824 243 2 385 869

Środki własne
Fundusz
Rozwoju Kultury
Fizycznej
Środki własne
zadanie ujęte w
RPO WO
budżecie gminy na
rok 2013 (uchwała
Nr XXII/162/2012
Rady Gminy
Popielów
z dnia 28 grudnia
2012 r. )
Środki własne
W ramach
Fundusze UE
Stobrawskiej Strefy
Rehabilitacji i
Rekreacji i
Środki własne
W ramach
Fundusze UE
Stobrawskiej Strefy
Rehabilitacji i
Rekreacji i
Środki własne
W ramach
Fundusze UE
Stobrawskiej Strefy
Rehabilitacji i
Rekreacji i

73 000

1 244 000

Koszty całkowite na działanie ochrona przyrody i krajobrazu w latach 2012 – 2015 wynoszą 6 128 531 PLN

46-024 Dąbrówka Łubniańska, ul. Kosowce 7
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Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych
Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Gmina
dla wsi Stare Siołkowice – etap IV
i Nowe Siołkowice, gmina
Popielów
Budowa tranzytu kanalizacji
Gmina
sanitarnej ciśnieniowej Karłowice Popielów z siecią kanalizacji
ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie etap I

2010 - 2012

4 673 816,37 1 420 211,
83

2013 - 2014

4 901 580

1 950 000 1 931 579

PROW
WFOŚiGW
środki własne

zadanie wpisane w
budżecie gminy na
rok 2012r.

PROW,
WFOŚiGW,
środki własne

Zadanie wpisane w
Wieloletnią Prognozę
Finansową (uchwała
nr XXII/161/2012
Rady Gminy w
Popielowie z dnia 28
grudnia 2012r.)
zadanie ujęte w
budżecie gminy na
rok 2013

Modernizacja Stacji Uzdatniania
2013
15 000
15 000
środki własne
Gmina
wody Stare Siołkowice wraz z
„PROWOD”
renowacją ujęcia wody nr 1
9 590 396 1 420 212 1 965 000 1 931 579
Razem na działanie ochrona wód podziemnych i
powierzchniowych
Koszty całkowite na działanie ochrona wód podziemnych i powierzchniowych w latach 2012 – 2015 wynoszą 9 590 396 PLN

Ochrona powierzchni ziemi i gleb
Monitoring zrekultywowanego
składowiska odpadów w
Karłowicach
Wprowadzenie nowego systemu
gospodarki odpadami w gminie
Popielów

Gmina

2013-2015

30 000

10 000

10 000

10 000

Gmina

2013-2015

2 500 000

500 000

1 000 000 1 000 000

Środki własne
Środki własne
pozyskane z
opłat za gosp.
odpad.
Środki własne
WFOŚiGW

Usuwanie wyrobów zawierających Gmina
2013
40 000
40 000
azbest z nieruchomości
znajdujących się na terenie Gminy
Popielów
2 570 000
550 000
1 010 000 1 010 000
Razem na działanie ochrona powierzchni ziemi i gleb
Koszty całkowite na działanie ochrona wód podziemnych i powierzchniowych w latach 2012-2015 wynoszą 2 570 000 PLN
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tel: 0 604 997 125 , 0 509 18 16 15
e-mail: biuro@finanse-srodowisko.pl

98
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POPIELÓW NA LATA 2012 – 2015
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

Ochrona powietrza, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej i energooszczędność
Instalacja pomp ciepła, kolektorów Gmina
słonecznych oraz
termomodernizacja budynku
Publicznego Przedszkola w
Starych Siołkowicach

2013

786 910,99

786 910,99

środki własne
RPO WO

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
Gmina

2013

79 870

79 870

budżet
województwa
środki własne

Zadanie wpisane w
budżecie gminy na
2013r.

Zarząd Dróg
Powiatowych
Gmina

2013

20 000

20 000

budżet powiatu
środki własne

Zadanie wpisane w
budżecie gminy na
2013r.

Gmina

2013

30 000

30 000

środki własne

Zadanie wpisane w
budżecie gminy na
2013r

Opracowanie i wdrożenie systemu Gmina
działań edukacyjnoinformacyjnych dla mieszkańców
wsi na rzecz zmiany nośnika
energii, w szczególności
wykorzystania energii odnawialnej

2014

1 000

Opracowanie dokumentacji
technicznej dla modernizacji drogi
wojewódzkiej nr 457 na odcinku
Stare Siołkowice Hospicjum do
Popielowa
Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej Nr 1154
Kuźnica Katowska – Biedaszka w
miejscowości Stare
Siołkowice, ulica Klapacz w m.
Stare Siołkowice”
Modernizacja ulicy Kolejowej w
Karłowicach

Razem na działanie ochrona powietrza, w tym wzrost

917 781

500

916 781

500

500

Środki własne
WFOŚiGW
NFOŚiGW

500

wykorzystania energii odnawialnej
Koszty całkowite na działanie ochrona powietrza, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej w latach 2012 – 2015 wynoszą 917 781 PLN
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Ochrona przed hałasem
Nasadzenia drzew wzdłuż dróg
Analiza i wprowadzenie zapisów
dotyczących ochrony przed
hałasem w opracowaniach
planistycznych
Zbieranie danych o zagrożeniu
hałasem w gminie

Gmina
Zarządcy Dróg
Gmina

2013-2015

Zadanie przewidziane w dziale ochrona przyrody i krajobrazu

środki własne

2013

W ramach prac na Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy/ dział planowanie
przestrzenne i strategiczne

środki własne

Gmina
Zarządcy dróg i
linii kolejowej

2012-2015

W ramach pracy własnej urzędu

środki własne

Edukacja ekologiczna i udostępnianie informacji o środowisku
Akcja „Sprzątanie Świata”

Placówki
oświatowe

2012-2015

2 000

Inne akcje edukacyjne

Placówki
oświatowe
ZOPK w Ładzy

2013-2015

13 500

500

500

500

500

Środki własne

4 500

4 500

4 500

Środki własne

Zadanie zgłoszone
przez placówki
oświatowe
Zadania zgłoszone
przez placówki
oświatowe

15 500
500
5 000
5 000
5 000
Razem na działanie edukacja ekologiczna i udostępnianie
informacji o środowisku
Koszty całkowite na działanie edukacja ekologiczna i udostępnianie informacji o środowisku w latach 2012 – 2015 wynoszą 15 500 PLN
Planowanie przestrzenne i strategiczne jako podstawowe narzędzia zrównoważonego rozwoju
Sporządzenie zmiany studium Gmina
2012-2013
77 500
77 500
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy
Popielów
wraz
z
opracowaniem ekofizjograficznym

Środki własne

77 500
77 500
Razem na planowanie przestrzenne i strategiczne
Koszty całkowite na działanie planowanie przestrzenne i strategiczne w latach 2012 – 2015 wynoszą 77 500 PLN,
46-024 Dąbrówka Łubniańska, ul. Kosowce 7
tel: 0 604 997 125 , 0 509 18 16 15
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Monitoring i zarządzanie Programem Ochrony Środowiska
Sporządzenie gminnego programu Gmina
2013
ochrony środowiska na lata 20122015 wraz z raportem na lata
2011-2012 i prognozą
oddziaływania na środowisko
Sporządzenie raportu z wykonania Gmina
2015
celów i zadań Programu na lata
2012-2015 i przedstawienie go
Radzie Gminy
Sporządzenie gminnego programu Gmina
2016
ochrony środowiska na lata 20162019

9 100

9 100

2 000

2 000

Zadanie
obligatoryjne (ustawa
Prawo Ochrony
Środowiska)

Środki własne

Zadanie
obligatoryjne (ustawa
Prawo Ochrony
Środowiska)
Zadanie
obligatoryjne (ustawa
Prawo Ochrony
Środowiska)

Środki własne

10 000

Razem 21100

Środki własne

9100

2000

Koszty całkowite na działanie monitoring i zarządzanie Programem Ochrony Środowiska w latach 2012 – 2015 wynoszą 21 100 PLN

Ogółem w latach 2012 – 2015 koszty na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wyniosą:
19 320 808 PLN

46-024 Dąbrówka Łubniańska, ul. Kosowce 7
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2. Koszty realizacji programu
2.1. Szacunek kosztów na lata 2012-2015
Kalkulacja kosztów realizacji Programu dotyczy okresu najbliższych 4 lat t.j. sporządzono ją na
lata 2012-2015 na podstawie danych ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięć
przewidzianych lub planowanych do realizacji. Kalkulacja kosztów jest w dużej mierze szacunkowa,
ponieważ koszty niektórych działań zostały przyjęte według ogólnych założeń i wstępnych kalkulacji.
Ponieważ jednak Program ma formułę otwartą można aktualizować i uzupełniać dane dotyczące
finansowania poszczególnych przedsięwzięć. Nie oszacowano kosztów na lata 2016-2019 ponieważ
lista przedsięwzięć i ich koszty są obarczone zbyt dużym błędem i stają się mało przydatne dla
określenia tak odległych potrzeb finansowych gminy.
Tabela 46. Szacunkowe, sumaryczne koszty realizacji Programu na lata 2012-2015
L.p.
Dziedzina
Koszty ogółem
[PLN]
l.
Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym rozwój
6 128 531
turystyki i rekreacji
2.
Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych
9 590 396
3.
Ochrona powierzchni ziemi i gleb
2 570 000
4.
Ochrona powietrza, w tym w energia odnawialna i
917 781
energooszczędność
5.
Ochrona przed hałasem
w ramach innych działań
6.
Edukacja ekologiczna i dostęp do informacji o
15 500
środowisku
7.
Planowanie przestrzenne i strategiczne
77 500
8.
Monitoring i zarządzanie programem ochrony
21 100
środowiska
SUMA
19 320 808

Największe koszty generują działania dotyczące ochrony wód, związane przede wszystkim z planowaną
kanalizacją gminy oraz działania dotyczące ochrony powierzchni ziemi, co jest związane głównie ze
zmianą systemu gospodarki odpadami. Znaczące koszty będą także wynikiem realizacji planów
dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu, a w tym wykorzystanie środków na rewitalizacje wsi. Przy
działaniach z tej dziedziny możliwe jest pozyskanie znaczących środków UE (85%). Ogółem na lata
2012 - 2015 planuje się zadania na łączny koszt 19,32 mln zł.
2.2. Możliwości finansowania programu
Dla gminy dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są:
środki własne,
kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,
kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje wspierające
rozwój gmin i powiatów,
dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych.
Osiągane przez Polskę coraz lepsze wyniki w ochronie środowiska są w dużej mierze efektem
funkcjonującego systemu finansowania przedsięwzięć proekologicznych. Podstawę tego systemu
stanowią przede wszystkim instytucjonalne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W
ramach naszego członkostwa w Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 podstawowe
46-024 Dąbrówka Łubniańska, ul. Kosowce 7
tel: 0 604 997 125 , 0 509 18 16 15
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znaczenie miał Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz
Społeczny oraz Europejski Fundusz Rolny (możliwość większego niż dotychczas wykorzystania
środków UE, w szczególności w inwestycjach związanych z infrastrukturą techniczną, rozwojem
obszarów wiejskich, rekultywacją terenów oraz turystyką i edukacją ekologiczną). Fundacje i programy
pomocowe udzielają bezzwrotnej pomocy finansowej w różnych formach. Są to między innymi: pomoc
finansowa na zadania inwestycyjne lub projekty, pomoc konsultingowa oraz pomoc szkoleniowa.
Dostępne na rynku formy finansowania inwestycji ekologicznych dzieli się na:
 kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,
 udziały kapitałowe – akcje i udziały w spółkach,
 dotacje.
W polityce finansowej wielu gmin i powiatów zauważa się dużą ostrożność budżetową, wyrażającą
się niewykorzystaniem możliwości realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych. Rachunek ekonomiczny
wykazuje jednak, iż w naszych warunkach efektywność prowadzenia inwestycji wymaga nie tylko
angażowania wysokich środków własnych, ale także aktywnej polityki pozyskiwania alternatywnych
źródeł finansowania, z którym to zadaniem świetnie sobie radzi gmina Popielów. Realizacja
kosztownych inwestycji w gminie jest możliwa jedynie przy pozyskaniu pomocy finansowej z zewnątrz.
Przy założonym koszcie budowy kanalizacji czy dróg, gmina wykorzystując jedynie własne dochody,
realizowałaby inwestycje przez wiele lat.
Sytuacja budżetowa gminy Popielów odzwierciedla uwarunkowania lokalne. Duża ilość użytków
rolnych i lasów, a mała większych zakładów pracy powoduje niskie wpływy do budżetu z tytułu
podatków lokalnych. Głównymi płatnikami podatków są rolnicy i osoby fizyczne. Budżet gminy
Popielów nie jest wielki i razem z subwencją oświatową oscyluje na poziomie ok. 16,0 mln zł. Dochody
własne gminy są bardzo małe (ok. 8 mln), co stawia ją dopiero na 11 miejscu w powiecie opolskim w
dochodach własnych na 1 mieszkańca.
Głównym źródłem finansowania wydatków na ochronę środowiska, oprócz środków z budżetu gminy
jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki poniesione na ochronę
środowiska i gospodarkę komunalną w gminie w roku 2011 [GUS, 2012] wyniosły 5,9% budżetu gminy
i były niższe niż w ubiegłych latach (7,7 i 6,2%).
3. Zarządzanie programem ochrony środowiska
Istotne w procesie wdrażania programu jest właściwe wykorzystanie rozwiązań o charakterze
organizacyjnym, uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju. Stąd wynika potrzeba
sformułowania w niniejszym "Programie..." zasad zarządzania programem i środowiskiem. Zarządzanie
środowiskiem - również w kontekście integracji z Unią Europejską - nie jest wyłączną domeną służb
ochrony środowiska. W procesie wdrażania programu ochrony środowiska powinni uczestniczyć
przedstawiciele różnych branż i gałęzi gospodarki oraz sfery życia społecznego, a ich działania powinny
być zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Do instrumentów wspomagających realizację programu ochrony środowiska, należą tzw. instrumenty
polityki ekologicznej, zasady zarządzania środowiskiem, wynikające z zakresu kompetencyjnego
administracji samorządowej szczebla gminnego. W zarządzaniu środowiskiem szczególną rolę pełni
„Program ochrony środowiska”, który z punktu widzenia władz gminy, może być postrzegany jako
instrument koordynacji działań na rzecz ochrony środowiska oraz intensyfikacji współpracy różnych
instytucji/organizacji, opartej o dobrowolne porozumienia na rzecz efektywnego wdrażania niniejszego
Programu. Dlatego celowe jest przedstawienie procedury wdrażania „Programu...”, aby właściwe służby
samorządu gminnego miały czytelny obraz terminów i zakresów weryfikacji poszczególnych
46-024 Dąbrówka Łubniańska, ul. Kosowce 7
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elementów programu oraz jasne określenie zasad współpracy poszczególnych grup zadaniowych w
realizacji programu.
3.1. Narzędzia i instrumenty realizacji programu
Instrumentarium służące realizacji polityki ochrony środowiska wynika z szeregu ustaw, wśród których
najważniejsze to: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, prawo
geologiczne i górnicze, prawo budowlane.
Wśród instrumentów zarządzania ochroną środowiska można wyróżnić instrumenty o charakterze
politycznym (np. Polityka Ekologiczna Państwa, wojewódzkie/powiatowe i gminne programy ochrony
środowiska), instrumenty prawno - administracyjne oraz instrumenty o charakterze horyzontalnym
(systemy zintegrowanego zarządzania środowiskiem, monitoring środowiska, system statystyki,
społeczna partycypacja, działania edukacyjne, narzędzia polityki technicznej i naukowej, konwencje,
umowy i porozumienia międzynarodowe). Tradycyjny podział instrumentów zarządzania środowiskiem
wyróżnia instrumenty o charakterze prawnym, finansowym, społecznym i organizacyjnym.
3.1.1. Instrumenty prawne
Polskie prawo uwzględnia konieczność zrównoważonego rozwoju łączącego rozwój gospodarczy z
ochroną i racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrody. Najistotniejsze przepisy prawne w tym
względzie to:
ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150),
ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220)
ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.
717 z późn. zmianami),
ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145),
ustawę z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. nr 163, poz. 981 wraz z
przepisami wykonawczymi – obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.).
Do instrumentów prawnych należą przede wszystkim:
pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji i energii, w tym pozwolenia zintegrowane,
decyzje dotyczące korzystania ze środowiska przewidziane ustawowo,
koncesje geologiczne,
procedury planowania przestrzennego,
procedury ocen oddziaływania na środowisko,
obligatoryjne badania monitoringowe wprowadzone przez regulacje prawne.
3.1.2. Instrumenty ekonomiczno-finansowe
Do instrumentów finansowych należą przede wszystkim: opłata za gospodarcze korzystanie ze
środowiska i administracyjna kara pieniężna oraz fundusze celowe.
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Opłaty te pełnią funkcje prewencyjne i redystrybucyjne. Funkcja prewencyjna realizowana jest poprzez
zachęcanie podmiotów (dotyczy to podmiotów gospodarczych) do wyboru technologii, lokalizacji
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produkcji, instalowania urządzeń ochronnych oraz oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych w
sposób najodpowiedniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska. Funkcja redystrybucyjna polega na
gromadzeniu i przemieszczaniu środków finansowych przeznaczonych na cele ochrony środowiska.
Opłaty pobierane są za:
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
składowanie odpadów,
wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji,
usuwanie drzew i krzewów.
Opłaty trafiają do funduszy celowych (fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz fundusz
ochrony gruntów). Pobierają je organy administracji (np. Urząd Marszałkowski, organ gminy) lub, jak
w przypadku gruntów rolnych i leśnych, wnoszone są bezpośrednio do funduszu celowego. Podmiot
korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty (według stawek
obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce) i wnosi ją na rachunek
właściwego urzędu marszałkowskiego.
Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w
jakim to korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne. Należy także
wspomnieć, że podobne opłaty pobiera się na podstawie przepisów prawa górniczego i geologicznego
za działalność koncesjonowaną.
Administracyjne kary pieniężne
Kary pieniężne nie są sensu stricte środkiem ekonomicznym, są raczej związane z instytucją
odpowiedzialności prawnej. Spełniają jednak funkcje podobne do opłat. Kary pobiera się w tych samych
sytuacjach, co opłaty, lecz za działania niezgodne z prawem. W odniesieniu do wód, powietrza,
odpadów i hałasu, karę wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, a w odniesieniu do drzew
i krzewów - organ gminy. Stawki kar zwykle są kilkakrotnie wyższe niż opłaty i trafiają do funduszy
celowych. Ustawa POŚ przewiduje możliwość odraczania, zmniejszania lub umarzania
administracyjnych kar pieniężnych.
Fundusze celowe
Jak powiedziano wyżej, opłaty i kary zasilają fundusze celowe. Dla gminy Popielów istotne
znaczenie mają fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej: NFOŚiGW w Warszawie i
WFOŚiGW w Opolu. Dochody funduszy mają charakter funduszy celowych i gromadzone są na
wyodrębnionych rachunkach bankowych, a zasilane są przez:
- wpływy z opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich składowaniem,
- wpływy z pozostałych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim
zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, ponadto wpływy z kar za
naruszenie warunków korzystania ze środowiska,
- wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny osób fizycznych i prawnych, zakładów pracy, a także
świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji.
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3.1.3. Instrumenty społeczne
Instrumenty społeczne wspomagają realizację programu ochrony środowiska. Zagadnienie to wiąże się
z realizacją zasady współdziałania, której służą uzgodnienia i usprawnienia instytucjonalne. Instrumenty
społeczne są to narzędzia dla usprawniania współpracy i budowania partnerstwa, tzw. „uczenie się
poprzez działanie”.
Wśród nich istnieje podział na dwie kategorie wewnętrzne: pierwsza dotyczy działań samorządów, a
narzędziami są przede wszystkim działania edukacyjne, druga polega na budowaniu powiązań między
władzami samorządowymi, a społeczeństwem, gdzie podstawą jest komunikacja społeczna: systemy
konsultacji i debat publicznych oraz wprowadzanie mechanizmów tzw. budowania świadomości
(kampanie edukacyjne).
Działania edukacyjne realizowane są w różnych formach i na różnych poziomach, począwszy od szkół
wszystkich stopni a skończywszy na tematycznych szkoleniach adresowanych do poszczególnych grup
zawodowych i organizacji. Działalność ta prowadzona jest od wielu lat, lecz ciągle wymaga dalszego
poszerzania sposobów aktywizacji społeczeństwa oraz szkolenia coraz to innych grup zawodowych i
społecznych. Edukacja ekologiczna została szerzej omówiona w poprzednich rozdziałach.
Czynnikami decydującymi o sukcesie realizowanej edukacji ekologicznej są rzetelna informacja o
stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony oraz umiejętność komunikowania się ze
społeczeństwem. Komunikacja społeczna coraz częściej nabiera form zinstytucjonalizowanych. Z jednej
strony jest to tworzenie biur komunikacji społecznej w urzędach, z drugiej strony - podpisywanie
formalnych deklaracji współpracy z organizacjami społecznymi i wspieranie ich działań poprzez np.
wprowadzanie przedstawicieli organizacji do różnego rodzaju ciał opiniodawczo-doradczych,
organizowanie regularnych spotkań z organizacjami, itp.
W nowym podziale kompetencji ustawodawca nakłada na instytucje rządowe i samorządowe obowiązek
wzajemnego informowania się i uzgadniania. Obowiązek ten dotyczy w pierwszej kolejności wymiany
informacji między przedstawicielami różnych szczebli samorządu i rządowych organizacji ochrony
środowiska. Ustawa - Prawo ochrony środowiska, nie przewiduje żadnych ograniczeń w korzystaniu z
prawa dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, a dostęp do informacji nie jest uzależniony
od uczestnictwa w żadnym konkretnym postępowaniu i posiadania jakiegokolwiek interesu w sprawie.
Najważniejszym zadaniem, dla administracji rządowej i samorządów, który pozwoli na pełną realizację
ustaleń powyższej ustawy, jest rozwój sprawnego systemu udostępniania i upowszechniania informacji.
Konieczne będzie stworzenie komputerowych baz danych o środowisku także na szczeblu gminnym.
Szeroko pojęta komunikacja może służyć:
-

-

-

wymianie informacji roboczej z innymi osobami pracującymi nad tym samym tematem,
wspieraniu procesu, np. przekazywaniu określonych informacji politykom, sponsorom czy
decydentom,
wciąganiu stron do współpracy, np. budowaniu zainteresowania dzięki rzetelnej i ciekawie
podanej informacji, wymiana zdań z osobami o postawie (początkowo) krytycznej,
wyjaśnianie stanowisk,
zapobieganiu zakłóceniom procesu (np. blokowaniu realizacji) poprzez wciągnięcie
wszystkich zainteresowanych stron "otwartego planowania" w proces opracowywania
strategii/programu,
promocji strategii/programu (m.in. promocja sukcesu).
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Wciągnięcie potencjalnych oponentów w szukanie rozwiązań we wczesnym stadium procesu
planowania znacznie zmniejsza ryzyko odwołań i protestów w fazie realizacji, gdy każdy dzień zwłoki
jest znacznie droższy, a odwołania na drodze sądowej powodują zwłokę trudną do oszacowania.
Profesjonalna wymiana informacji to okazja do zaprezentowania pozytywnej postawy grupy
zarządzającej procesem, a otwartość w komunikacji wskazuje na mocną pozycję tego, kto ją prowadzi.
Wymiana informacji działa jak system "wczesnego ostrzegania" i zmniejsza ryzyko wystąpienia
nieoczekiwanych zakłóceń, o których nie dowiemy się na czas, gdy poszczególne strony będą milczeć.
Intensywna wymiana informacji, wciąganie do dyskusji sprzymierzeńców i oponentów, organizowanie
akcji informacyjnych, itp. opóźnia wprawdzie działania w początkach procesu, ale w ostatecznym
rozrachunku chroni przed opóźnieniami i nieoczekiwanymi problemami w fazie realizacji projektu.
Współdziałanie jest niezbędnym instrumentem w przypadku konieczności uczestniczenia kilku
podmiotów w finansowaniu przedsięwzięcia objętego programem ochrony środowiska. Jest to
jednocześnie najlepszy przykład partnerstwa, także publiczno-prywatnego w celu np. wykonania tzw.
montażu finansowego. Uczestnictwo prywatnych właścicieli działek (np. w przypadku budowy systemu
kanalizacji) wymaga zastosowania rozwiązań prawnych umożliwiających uczestnictwo grupy
prywatnych podmiotów fizycznych jako partnera dla innych podmiotów prawnych.
Takie rozwiązania w postaci np. utworzenia komitetu budowy, mogą także umożliwić formalne
przekazywanie dofinansowania grupie prywatnych właścicieli ze strony podmiotu dysponującego
środkami na realizację przedsięwzięcia np. w rodzaju przydomowych oczyszczalni ścieków. Podobne
rozwiązanie może być przyjęte w przypadku wspomagania przedsięwzięć związanych ze zmianą
nośnika energii w systemach ogrzewania w domach mieszkalnych.
Współdziałanie w ramach gospodarki wodno-ściekowej czy gospodarki odpadami będzie polegało na
uzgodnieniach dotyczących finansowania i organizacji działań w tym zakresie. Szczególnie istotne
będzie działanie w porozumieniu w przypadku współfinansowania przedsięwzięć oraz korzystania z
funduszy UE. Stosowne porozumienia (być może o charakterze stowarzyszenia) należy poczynić
wcześniej z uwagi na wymagania proceduralne w przypadku aplikacji o fundusze w UE. Korzystne
uzupełnienie stanu obecnego w zakresie efektywnego zarządzania środowiskiem powinno stanowić
komplementarne
podejście
bazujące
na
współpracy,
z
zaangażowaniem
"grup
zadaniowych/docelowych". Kooperatywne kształtowanie polityki ochrony środowiska jest
efektywniejsze niż tradycyjne regulacje nakazowo-kontrolne. Wynika to z lepszego wykorzystania
potencjału zaangażowanej tu strony.
3.1.4. Instrumenty organizacyjno-planistyczne
Na poziomie gminnym instrumentami organizacyjno-planistycznymi są przede wszystkim:
-

wieloletnia prognoza finansowa i strategia rozwoju gminy,
gminny program ochrony środowiska,
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dotychczasowy rozwój teorii i praktyki zarządzania ekologicznego wskazuje, że system
zarządzania realizujący cele ekologiczne powinien opierać działania na następujących zasadach:
zanieczyszczający płaci, użytkownik płaci, przezorności, współodpowiedzialności, pomocniczości. Są
to zasady powszechnie już akceptowane i stosowane w wielu krajach. Jednocześnie z istoty koncepcji
zrównoważonego rozwoju wynikają tzw. złote reguły zarządzania ekologicznego:
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-

nieodnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane w takim zakresie, w jakim
istnieje możliwość ich substytucyjnego kompensowania zasobami odnawialnymi,
odnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane tylko w zakresie nie
przekraczającym stopnia ich odnawialności,
chłonność środowiska nie powinna być w żadnym zakresie przekroczona,
różnorodność biologiczna środowiska nie powinna maleć.

Instytucje działające w ramach administracji odpowiedzialnych za wykonywanie i egzekwowanie
prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska przez:
-

racjonalne planowanie przestrzenne,
kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska,
porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

Przepisy przewidują tworzenie na wszystkich szczeblach administracji rozbudowanego systemu
dokumentów planistycznych wytyczających generalne kierunki polityki rozwoju w kontekście ochrony
środowiska
i zagospodarowania
przestrzennego.
Zarządy województw,
powiatów i
wójtowie/burmistrzowie gmin sporządzają programy ochrony środowiska w celu realizacji polityki
ekologicznej państwa. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego sporządza się na
szczeblu wojewódzkim i gminnym, ale nie wszystkie mają jednakową moc prawną i rolę w całym
systemie. Z punktu widzenia prawnego najmocniejszą pozycję w omawianej strukturze ma gmina, gdyż
tylko miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalane przez radę gminy, mają rangę
obowiązującego powszechnie przepisu prawa. Oznacza to w uproszczeniu, że wszelkie programy, plany
i strategie formułowane na różnych szczeblach mają tylko wtedy szansę realizacji, jeśli znajdą
odzwierciedlenie w konkretnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
3.2. Główne działania wdrażania Programu w gminie
Główne działania wdrażania Programu w gminie Popielów przedstawiono w formie tabelarycznej:
Tabela 47. Główne działania wdrażania Programu
Jednostka
odpowiedzialna i
współpracująca

Działania

L.p.
Wdrażanie Programu
1.
Wyznaczenie koordynatora
2.
3.
4.

Ocena wykonania Programu i przygotowanie raportu dla Rady Gminy
(I kw. 2014r. i 2016r.)
Weryfikacja i aktualizacja Programu:
- I poł. 2016r. opracowanie nowego Programu na lata 2016-2019
Wspieranie finansowe instytucji, organizacji, prywatnych właścicieli
wdrażających Program

Monitoring środowiska i wdrażania programu
5.
Prowadzenie monitoringu stanu środowiska na terenie gminy
6.
Stały monitoring realizacji Programu
Edukacja ekologiczna
7.
Rozwój różnych form edukacji ekologicznej propagujących program
oraz jego działania i cele, w szczególności zrealizowane

Wójt
Jednostki wdrażające
Program

Fundusze celowe
Fundusze UE
WFOŚiGW
Gmina
Gmina
Gmina
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
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Harmonogram wdrażania Programu przedstawia poniża tabela:
Tabela 48. Harmonogram wdrażania Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów
Zadania/rok
2012
2013
2014
2015
Monitoring wdrażania Programu
Monitoring stanu środowiska
Monitoring polityki środowiskowej w gminie
- Mierniki efektywności Programu
I kw.
- Ocena realizacji listy przedsięwzięć
I kw.
- Raporty z realizacji Programu
I kw.
- Aktualizacja Programu Ochrony
Środowiska

2016

I kw.
I kw.
I kw.
I poł.
nowy
Program

3.3. Struktura zarządzania programem
Podstawową zasadą realizacji programu ochrony środowiska powinna być zasada wykonywania
zadań przez poszczególne jednostki włączone w zagadnienia ochrony środowiska, świadome istnienia
programu i swojego uczestnictwa w nim. Szansę na skuteczne wdrożenie Programu daje dobra
organizacja zarządzania nim. 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.
Rys.2. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska

RADA GMINY

Zespoły
Konsultacyjne

WÓJT GMINY
Pełnomocnik ds. Programu

Samorząd powiatowy
Wojewoda
Samorząd wojewódzki

Instytucje
kontrolujące

Jednostki realizujące
przedsięwzięcia

Instytucje
finansujące

Odbiór społeczny

Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Wójcie Gminy, który składa Radzie
Gminy raporty z wykonania Programu. Wójt współdziała z organami administracji rządowej i
samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz samorządem powiatowym, które dysponują
instrumentarium wynikającym z ich kompetencji.
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W dyspozycji Zarządu Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację zadań programu
(poprzez WFOŚiGW w Opolu). Ponadto Zarząd Województwa współdziała z instytucjami administracji
specjalnej, w dyspozycji, których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te
kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska (WIOŚ), prowadzą monitoring
wód.
Wypracowane procedury i strategie powinny po ustaleniu i weryfikacji stać się rutyną i podstawą
zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy partnerami różnych szczebli decyzyjnych i środowisk
odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek obszaru. Następuje uporządkowanie i uczytelnienie samego
procesu planowania i zarządzania, pewne działania stając się rutyną, powodują samoistne powtarzanie
się dobrych rozwiązań wytwarzając mechanizmy samoregulacji.
Jak już wspomniano wcześniej, odbiorcą Programu są mieszkańcy gminy, którzy subiektywnie oceniają
efekty wdrożonych przedsięwzięć. Ocenę taką można uzyskać poprzez wprowadzenie odpowiednich
mierników świadomości społecznej, co opisano w dalszej części dokumentu.
3.4. Sprawozdawczość z realizacji programu
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150
z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi, z wykonania programu Wójt sporządza,
co 2 lata raporty, które przedstawia radzie gminy. Dla niniejszego Programu raport powinien być
sporządzony na początku 2014r. i 2016r.
3.5. Monitorowanie i ocena realizacji programu
Wymagane ustawą raporty, sporządzane, co 2 lata przez Burmistrza mają na celu kontrolę i ocenę
stopnia realizacji zadań i założonych celów. Będą się one opierać na określonym w niniejszym rozdziale
zakresie i wskaźnikach powszechnie dostępnych w systemie monitoringu środowiska i danych urzędu
statystycznego.
Monitoring środowiska
Jest podstawą do oceny polityki ekologicznej gminy, ponieważ dysponuje danymi liczbowymi
umożliwiającymi niezbędne porównania między stanem obecnym, a przyszłym. Mierniki efektów
ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w ramach istniejących
systemów kontroli i monitoringu. Pomiary w województwie opolskim wykonywane są przede
wszystkim w ramach działalności WSSE i WIOŚ. Dane te oraz inne dane statystyczne dotyczące
ochrony środowiska publikowane są w dwóch podstawowych opracowaniach:
- „Stan środowiska w województwie opolskim w roku ...” WIOŚ, Opole
- „Rocznik statystyczny województwa opolskiego” WUS, Opole.
Ponadto pewne dane znajdują się w posiadaniu Urzędu Gminy w Popielowie, Starostwie opolskim oraz
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska).
Zakres monitoringu i wskaźniki wdrażania Programu
W celu spełnienia wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczących
raportowania należy zdefiniować zakres i sposób oceny realizacji Programu.
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Najważniejsze zadania w toku realizacji Programu to:
-

-

wyznaczenie przez Burmistrza koordynatora wdrażania Programu, który będzie na
bieżąco śledził postęp w zakresie wdrażania poszczególnych zadań i realizacji celów, a na
tej podstawie, co dwa lata będzie przygotowywał raport z wykonania programu (I kw.
2014r. i 2016r.),
sporządzenie nowego Programu na podstawie zaktualizowanych celów i kierunków
działań (początek 2016 roku).

Zakres monitoringu wdrażania Programu powinien obejmować:
- ocenę i zakres wykonania zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- stopień realizacji przyjętych celów średniookresowych (do roku 2019),
- rozbieżności między przyjętymi celami, zadaniami, a stopniem ich wykonania,
- przyczyny nie wykonania założonych zadań i celów.
Monitoring i ocena realizacji Programu będzie zadaniem wyznaczonego koordynatora.
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości
oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach stanu środowiska. Przy określaniu wskaźników
przyjęto, z pewnymi wyjątkami, jako wyjściowy 2011 rok – dane statystyczne dostępne przy
opracowywaniu Programu pochodzą z tego roku. Przy ocenie Programu na początku 2014 roku i
2016 będą dostępne dane statystyczne z roku 2012 i 2014, więc lata te przyjęto dla kontroli
wskaźników. Poniższa tabela zawiera przykładowe wskaźniki mówiące o stopniu realizacji
Programu. Lista ta nie jest ostateczna, może być weryfikowana w trakcie realizacji Programu, a także
powinna być zweryfikowana przy aktualizacji i sporządzaniu nowego Programu za 4 lata.
Tabela 49. Wybrane wskaźniki realizacji Programu (zrównoważonego rozwoju gminy)
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju gminy
Zużycie wody do celów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca
[m3/m/rok]
Ilość ścieków komunalnych wytwarzanych w gminie na 1
mieszkańca [m3/m/rok]
Długość sieci kanalizacyjnej [km]
Liczba przyłączy kanalizacyjnych [szt.]
Instalacje wykorzystujące energię odnawialną [szt.]
Liczba grupowych ujęć wody [szt]
Długość sieci wodociągowej [km]
Liczba szamb [szt.]
Liczba przyzagrodowych oczyszczalni ścieków [szt.]
Liczba przyłączy wodociągowych [szt.]
Powierzchnia zrekultywowanych terenów [ha]
Obszary cenne przyrodniczo prawnie chronione [ha]
Liczba posadzonych drzew [szt.]
Liczba wyciętych drzew [szt.]
Zalesienia [ha]
Lesistość [%]
Udział wydatków w budżecie na gospodarkę komunalną,
ochronę środowiska [%]
Długość dróg wojewódzkich, o stwierdzonym przekroczeniu
dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu [km]
Ekologiczne gospodarstwa rolne posiadające certyfikat

2011

2012

2014
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