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Wykaz pojęć i skrótów użytych w opracowaniu
AKPOŚK 2017

Piąta Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

aPWŚK 2016-2021

Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju

IIaPGW 2022-2027

Aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

GOZ

Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

GUS

Główny Urząd Statystyczny

IK

Instalacja komunalna

JCWP

Jednolite części wód powierzchniowych

JCWPd

Jednolite części wód podziemnych

KPEiK

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

Kpgo 2022

Krajowy plan gospodarki odpadami 2022

KPM

Krajowa Polityka Miejska 2023

KPOZP

Krajowy Program Ograniczania Zanieczyszczenia Powietrza (KPOZP)

KSRR 2030

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OZE

Odnawialne Źródła Energii

PDK

Plan Działań Krótkoterminowych

PEP 2030

Polityka Ekologiczna Państwa 2030

PEP 2040

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku

PK

Park krajobrazowy

PLH

Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk

PMŚ

Państwowy Monitoring Środowiska

PPSS

Plan przeciwdziałania skutkom suszy

POKA

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na Lata 2009-2032

POP

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego

POŚ

Ustawa Prawo ochrony środowiska

PTWO 2030

Program ochrony środowiska dla gminy Lubrza na lata 2021-2025 z perspektywą
do roku 2027
Plan Transportu Województwa Opolskiego 2030

PPSS

Plan przeciwdziałania skutkom suszy

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PZPWO

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego

PZRP

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym

RDOŚ

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

RIPOK

Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych

RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Strategia Opolskie
2030 - projekt

Strategia rozwoju województwa Opolskiego

Program

SOR
SPA 2020

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030 r.)
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

ZGKiM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy

ZPO

Zapobieganie powstawaniu odpadów
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1. PODSTAWA PRAWNA I CEL OPRACOWANIA
Program ochrony środowiska dla Gminy Lubrza na lata 2021-2025 z perspektywą do roku
2027 (dalej: Program) jest aktualizacją poprzedniego Programu Ochrony Środowiska (tj.
Aktualizacja Programu ochrony dla gminy Lubrza na lata 2008-2011 z perspektywą do
roku 2015). Program sporządzono zgodnie z wymaganiami „Wytycznych do opracowania
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”1 (zwane
w dalszej części dokumentu „Wytycznymi”).
Obowiązek opracowania programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ust. 1 ustawy
POŚ. Głównym celem tworzenia Programu jest opracowanie strategii w zakresie ochrony
środowiska oraz konkretnych działań prowadzących do zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń do środowiska, ograniczenia zmian klimatycznych oraz mających na celu
racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Program realizuje cele wyznaczone na
poziomie krajowym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętej Polityki
ekologicznej państwa 2030. Zakres czasowy Programu obejmuje lata 2021 - 2025 r.
z perspektywą do roku 2027.
Metodyka sporządzenia Programu polega na analizie danych wejściowych wynikających
ze stanu aktualnego środowiska, identyfikacji problemów i zagrożeń oraz wyznaczeniu
celów strategicznych. W aspekcie proceduralnym przygotowanie Programu obejmuje
przeprowadzenie opiniowania przez właściwe organy (Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska - RDOŚ i Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny - PWIS) oraz
konsultacji społecznych.

1

źródło: Ministerstwo Środowiska, 2 września 2015 r.
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2. STRESZCZENIE
Program ochrony środowiska dla gminy Lubrza na lata 2021-2025 z perspektywą do roku
2027 (dalej: Program) jest aktualizacją poprzedniego Programu Ochrony Środowiska dla
gminy Lubrza (tj. Aktualizacja Programu ochrony dla gminy Lubrza na lata 2008-2011
z perspektywą do roku 2015). Dokument ma na celu realizację krajowej polityki ochrony
środowiska na szczeblu gminnym, zgodnie z dokumentami strategicznymi
i programowymi. Dokument stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania
środowiskiem na obszarze gminy. Program swoim zakresem obejmuje całą gminę Lubrza.
Głównym celem tworzenia Programu jest opracowanie strategii w zakresie ochrony
środowiska oraz konkretnych działań prowadzących do zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń do środowiska, ograniczenia zmian klimatycznych oraz mających na celu
racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Program realizuje cele wyznaczone na
poziomie krajowym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętej Polityki
ekologicznej państwa 2030. Zakres czasowy Programu obejmuje lata 2021-2025 z
perspektywą do roku 2027. Dokument opisuje 10 obszarów interwencji, które odpowiadają
poszczególnym komponentom środowiska lub obszarom mającym wpływ na stan
środowiska. Opis każdego z obszarów składa się z analizy stanu aktualnego środowiska,
identyfikacji problemów, które występują w danym obszarze, wyznaczeniu celów i działań
zmierzających do poprawy stanu danego komponentu. Program zawiera również
wskazania w zakresie monitorowania postępu wdrażania działań poprzez dobór
odpowiednich wskaźników środowiskowych. W Programie zawarto również zagadnienia
horyzontalne, wskazane w Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych
i gminnych programów ochrony środowiska. Są nimi: adaptacja do zmian klimatu,
nadzwyczajne zagrożenia środowiska, monitoring oraz edukacja ekologiczna.
W obszarze ochrony klimatu i jakości powietrza głównym problemem są przekroczenia
rocznej wartości docelowej B(a)P oraz przekroczenia średniodobowej wartości pyłu
zawieszonego PM10. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w całym
województwie opolskim, a więc także na terenie gminy Lubrza, jest emisja
antropogeniczna pochodząca z sektora komunalno-bytowego (emisja powierzchniowa),
następnie emisja z komunikacji (emisja liniowa) oraz z działalności przemysłowej (emisja
punktowa). Istotnym źródłem zanieczyszczeń są lokalne kotłownie i piece węglowe
stosowane w indywidualnych gospodarstwach domowych. Kolejnym źródłem emisji
zanieczyszczeń na terenie strefy opolskiej, w tym dla gminy Lubrza, są zanieczyszczenia
komunikacyjne w postaci pyłów, które powstają głównie w wyniku ścierania się opon
i nawierzchni dróg oraz hamulców i unosu zanieczyszczeń z powierzchni dróg. Wobec
powyższego wśród głównych działań w zakresie poprawy jakości powietrza wskazano
w niniejszym Programie m.in. termomodernizacje budynków, wymianę źródeł ciepła,
modernizację, przebudowę i remonty nawierzchni dróg.
Hałas na terenie gminy Lubrza determinowany jest głównie przez ruch kołowy na drodze
krajowej DK41 relacji Nysa – Prudnik -Trzebinia – granica państwa oraz DK40 relacji
granica państwa – Głuchołazy – Prudnik – Kędzierzyn-Koźle – Pyskowice, DW414 relacji
Lubrza – Opole, DW417 relacji Laskowice – Klisino. Innym źródłem emisji tego
zanieczyszczenia jest hałas kolejowy – przez gminę Lubrza przebiegają dwie linie
kolejowe (nr 137 oraz 306). Niemniej ze względu na narastającą liczbą pojazdów oraz zły
stan technicznym dróg - największą uciążliwość stanowi ruch samochodów osobowych
i ciężarowych. W zakresie hałasu zaproponowano wdrożenie działań nastawionych na
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wprowadzanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odpowiednich
zapisów chroniących klimat akustyczny na terenie gminy. Ponadto działania w zakresie
ochrony jakości powietrza takie jak remonty i modernizacje nawierzchni dróg znacząco
zmniejszają emisję hałasu pochodzącego z transportu kołowego.
W zakresie pól elektromagnetycznych nie występują przekroczenia wartości
dopuszczalnych. W tym obszarze zalecane jest jedynie regularne monitorowanie jego
poziomów, aby reagować na ewentualne przekroczenia wartości dopuszczalnych.
Głównymi problemami w zakresie gospodarowania wodami jest przede wszystkim
przenikanie do wód powierzchniowych zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych.
Na podstawie przeprowadzonych badań elementów biologicznych dla JCWP Prudnik od
Złotego Potoku do Osobłogi, Lubrzanka, Trzebinka przypisano 4 klasę. Pozostałe JCWP
zaliczone zostały (według klasy elementów biologicznych) do klasy 1 lub 2. W latach 2017
- 2019 stan ekologiczny badanych JCWP oceniono jako słaby lub umiarkowany. Na
podstawie uzyskanych wyników badań stan wszystkich badanych JCWP przepływających
przez teren gminy Lubrza oceniono jako zły. W celu ochrony jakości wód w kontekście
zmian klimatu powinny zostać podjęte działania mające na celu: modernizacje
i rozbudowę stacji uzdatniania wody czy zagospodarowanie wód opadowych na terenie
gminy oraz konserwacja i modernizacja systemu melioracyjnego.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej postawiono nacisk na budowę infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym budowę wodociągów, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, czy prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków. Realizacja tych działań będzie sprzyjać poprawie jakości wód
powierzchniowych i podziemnych poprzez ograniczenie presji wynikającej z działalności
człowieka.
Na terenie gminy Lubrza prowadzona jest eksploatacja piasków i żwirów. Zadania
z zakresu racjonalnego gospodarowania zasobami złóż powinny być ukierunkowane
głównie na rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
Na terenie gminy Lubrza przeważają użytki rolne o glebach III klasy i II klasy. Mniejszy
udział stanowią gleby IV klasy, I klasy i V klasy. Najmniej jest gleb VI klasy bonitacyjnej
(poniżej 1%). W Programie zaproponowano działania mające na celu zachowanie wartości
użytkowych gleb – są to zadania z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych
i zdewastowanych oraz remediacja terenów zanieczyszczonych.
W zakresie gospodarki odpadami i zapobieganiu powstawaniu odpadów Program skupia
się na realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy,
sukcesywnym usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz działaniach edukacyjnych
w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania
z odpadami.
Na terenie gminy Lubrza występują: park krajobrazowy Góry Opawskie, pomnik przyrody,
Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Góry Opawskie. Flora gminy Lubrza charakteryzuje
się silnym przekształceniem antropogenicznym, dominującymi zbiorowiskami roślinnymi
na większości obszaru są tu zespoły chwastów polnych oraz roślinności ruderalnej
i segetalnej, związanej z osadami ludzkimi. Działania w zakresie zasobów przyrodniczych
mają na celu ochronę i zrównoważone użytkowanie zasobów przyrodniczych oraz
walorów krajobrazowych.
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Ostatnim obszarem interwencji są zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi.
Zagrożenie związane z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej jest niskie, ze
względu na brak zakładów o zwiększonym ryzyku bądź o dużym ryzyku wystąpienia
awarii.
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3. KRAJOWE I WOJEWÓDZKIE DOKUMENTY O CHARAKTERZE
STRATEGICZNYM i PROGRAMOWYM
Dokumenty krajowe oraz wojewódzkie wskazują trendy rozwojowe oraz kierunki działań,
które będą realizowane również w ramach przedmiotowego Programu.

3.1. DOKUMENTY KRAJOWE
STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU DO ROKU 2020
(Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.)2
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (SOR) jest aktualizacją
średniookresowej strategii rozwoju kraju tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. Istotne projekty
strategiczne, które będą realizowane w ramach Strategii w obszarze środowiska to:
•

Woda dla rolnictwa;

•

Kompleksowy program adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do
roku 2020;

•

Czyste powietrze;

•

Leśne Gospodarstwa Węglowe;

•

Audyty krajobrazowe województw;

•

Polityka Surowcowa Państwa.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA 2030 – STRATEGIA ROZWOJU W OBSZARZE
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ3
Polityka Ekologiczna Państwa 2030 (PEP 2030), w obrębie systemu obejmującego
dokumenty strategiczne doprecyzowuje i określa konkretne cele w Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – SOR. Cel główny
PEP 2030, czyli rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców
przeniesiono wprost z SOR.
Ponadto uchyla ona Strategię „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko –
perspektywa do 2020 r.” w części dotyczącej Celu 1. Zrównoważone gospodarowanie
zasobami środowiska i Celu 3. Poprawa stanu środowiska.
Cele szczegółowe będą realizowane przez następujące kierunki interwencji:
•

zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej
wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód;

•

likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie
ich oddziaływania;

•

ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb;

•

przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa
biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej;

źródło: Uchwała NR 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
3
źródło: Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030 –
strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej”
2
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•

zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona
i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu;

•

wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej;

•

gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym;

•

zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i wdrożenie polityki
surowcowej państwa;

•

wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych
dostępnych technik BAT (polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla
większych zakładów przemysłowych);

•

przeciwdziałanie zmianom klimatu;

•

adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych;

•

edukacja ekologiczna,
konsumpcji;

•

usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz
doskonalenie systemu finansowania.

w

tym

kształtowanie

wzorców

zrównoważonej

KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2030 – KSRR 2030 (Rozwój
społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony)4
KSRR 2030 kładzie nacisk na zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju społecznogospodarczego różnych obszarów, głównie miejskich i wiejskich. W zakresie ochrony
środowiska istotne będą m.in. działania takie jak:
−

−

−

−

−

−

−
4

uzupełnienie i dostosowanie infrastruktury technicznej (energetycznej,
telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej) i społecznej na potrzeby rozwoju
gospodarczego i mieszkańców;
racjonalne gospodarowanie przestrzenią i zapobieganie konfliktom dla osiągnięcia
ładu przestrzennego i dostosowania przestrzeni lokalnej lub wykorzystania
istniejących uwarunkowań (np. przyrodniczych) do potrzeb zrównoważonego
rozwoju gospodarczego i społecznego, a także działania na rzecz ochrony
i poprawy stanu środowiska;
podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz
dostosowania/adaptacji obszarów zurbanizowanych do zmian klimatu i wymogów
ochrony środowiska;
ograniczenie suburbanizacji i polepszenie ładu przestrzennego na obszarach
o rozproszonej zabudowie oraz przeciwdziałanie dekoncentracji osadnictwa
obciążającego budżety gmin koniecznością ponoszenia coraz wyższych nakładów
na obsługę dróg, kanalizacji, wodociągów i dostarczania innych usług publicznych;
rozwój obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też
opartych o właściwości uzdrowiskowe i walory kulturowe stanowiące o ich wysokiej
atrakcyjności turystycznej, m.in. na potrzeby srebrnej gospodarki;
wykorzystanie potencjału ekonomii społecznej i solidarnej w rozwijaniu gospodarki
o obiegu zamkniętym, w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami
i przeciwdziałania marnowaniu żywności;
promowanie innowacji w obszarze smart city i smart villages.

źródło: Uchwała NR 102 Rady Ministrów z dn. 17 września 2019 r.
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KRAJOWY PLAN NA RZECZ ENERGII I KLIMATU NA LATA 2021-20305 (KPEiK)
Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, wypełnia obowiązek nałożony
na Polskę przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami
w dziedzinie klimatu. KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz
realizacji 5 wymiarów unii energetycznej:
−
−
−
−
−

bezpieczeństwa energetycznego;
wewnętrznego rynku energii;
efektywności energetycznej;
obniżenia emisyjności;
badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.

STRATEGICZNY PLAN ADAPTACJI DLA SEKTORÓW I OBSZARÓW WRAŻLIWYCH
NA ZMIANY KLIMATU DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 20306 - SPA2020
Głównym celem SPA2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. W Planie
wyszczególniono priorytetowe kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć
w pierwszej kolejności w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach:
gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, obszary górskie
i strefy wybrzeża.
STRATEGIA INNOWACYJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI GOSPODARKI „DYNAMICZNA
POLSKA 2020”7
Głównym celem Strategii jest wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna
i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy. W dokumencie wyznaczono Cel 3: wzrost
efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców. Działania podejmowane
w tym obszarze mają na celu obniżyć materiałochłonność i energochłonność produkcji
i usług, podnieść racjonalne korzystanie z wody, wzrost eksportu towarów i usług
środowiskowych, co skutkować będzie również tworzeniem zielonych miejsc pracy.
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DO 2030 ROKU8
Głównym celem Strategii jest zwiększenie dostępności transportowej kraju oraz poprawa
bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego przez
utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikom
systemu transportowego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym.
POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2040 ROKU (PEP 2040)
PEP2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych, wynikających ze
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PEP2040 jest spójna z Krajowym planem
na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Jako wskaźniki realizacji przyjęto następujące
miary:
−

56-60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.;

źródło: dokument został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu 18 grudnia 2019 r.
źródło: https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/strategiczny-plan-adaptacji-2020/
7
źródło: Uchwała Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności
Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020"
8
źródło: Uchwała Nr 105/2009 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r.
5
6
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−
−
−
−

co najmniej 23% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.;
wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.;
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30% do 2030 r. (w stosunku
do 1990 r.);
wzrost efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. (w stosunku do prognoz
energii pierwotnej z 2007 r.).

KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA 2023 (KPM)9
Krajowa Polityka Miejska (KPM) jest dokumentem określającym planowane działania
administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej, uwzględniającym cele i kierunki
określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju
regionalnego. Służy ona celowemu, ukierunkowanemu terytorialnie działaniu państwa na
rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystaniu
ich potencjałów w procesach rozwoju kraju.
Celem strategicznym KPM jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych
do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia
mieszkańców.
Aby osiągnąć sformułowaną wizję rozwoju, wyzwania zdiagnozowane w Krajowej Polityce
Miejskiej zostały sformułowane w postaci pięciu celów szczegółowych, realizujących cel
strategiczny.

Rysunek 1. Cele szczegółowe KMP 2023.10

KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 202211(Kpgo 2022)
Głównym celem dokumentu jest określenie polityki gospodarki odpadami zgodnej
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Wśród celów wskazanych
w dokumencie znalazły się m.in. zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów; zwiększanie
świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami
źródło: Uchwała Nr 198 Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r.
źródło: http://www.pte.pl/pliki/2/21/KrajowaPolitykaMiejska.pdf
11
źródło: Uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022
9

10

10 |

Program ochrony środowiska dla gminy Lubrza na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2027

komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji;
tworzenie punktów ponownego użycia umożliwiających wymianę rzeczy używanych,
między innymi przy PSZOK.
MAPA DROGOWA TRANSFORMACJI W KIERUNKU GOSPODARKI O OBIEGU
ZAMKNIĘTYM (GOZ)
Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym jest jednym ze
strategicznych projektów Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
Mapa drogowa stanowi element nowej koncepcji rozwoju gospodarczego, w którym
produkty, materiały oraz surowce mają pozostawać w gospodarce najdłużej jak to
możliwe, przy jednoczesnym minimalizowaniu powstawania odpadów. W oparciu o te
zasady rozwijająca się gospodarka ma być zrównoważona, niskoemisyjna,
zasobooszczędna i konkurencyjna. Podstawowym elementem realizacji idei gospodarki
o obiegu zamkniętym jest uwzględnianie wszystkich etapów życia produktu (pozyskanie
surowca, projektowanie, produkcja, konsumpcja produktu oraz odpowiednie
zagospodarowanie odpadów pozostałych po tej konsumpcji). W gospodarce o obiegu
zamkniętym istotne jest, aby odpady, jeżeli już powstaną, były traktowane jak surowce
wtórne i wykorzystane do ponownej produkcji.
PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032 (POKA)12
W Programie wyznaczono następujące cele:
•

usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;

•

minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem
z włóknami azbestu;

•

likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

KRAJOWY
(KPOZP)13

PROGRAM

OGRANICZANIA

ZANIECZYSZCZENIA

POWIETRZA

Dokument został przyjęty w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji
krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany
dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (dyrektywa NEC).
Dyrektywa NEC ustanowiła zobowiązania państw członkowskich w zakresie redukcji
emisji antropogenicznych zanieczyszczeń do atmosfery: dwutlenku siarki (SO2), tlenków
azotu (NOX), niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO), amoniaku (NH3)
i pyłu drobnego (PM2,5), a także zawiera m.in. wymóg sporządzania, przyjmowania
i wdrażania krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza.
Zobowiązania Polski w zakresie redukcji emisji odnoszą się do dwóch okresów, które
obejmują lata: od 2020 do 2029 roku oraz od 2030 roku. Zobowiązania redukcyjne ustala
się poprzez odniesienie do emisji w roku referencyjnym 2005. Zobowiązania te zostały
określone odpowiednio dla obu wskazanych wyżej okresów dla SO2 o 59% i 70%, dla NOx
o 30% i 39%, dla NMLZO o 25% i 26%, dla NH3 o 1% i 17% oraz dla PM2,5 o 16% i 58%.

12
13

źródło: Uchwała Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
źródło: Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r.
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PLAN PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY (PPSS)
Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) jest głównym dokumentem strategicznym
na szczeblu krajowym poruszającym tematykę suszy. Jest opracowywany przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Dokument ten przyczyni się do
poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Celem PPSS jest zapewnienie odpowiedniej
ilości i co najmniej dobrej jakości wód, użytecznych dla społeczeństwa, środowiska
i wszystkich sektorów gospodarki narodowej. Integralną częścią projektu PPSS są jego
załączniki, w których zawarto informacje o planowanych inwestycjach i działaniach.
Ponadto przedstawiono katalog działań, których wdrożenie przyczyni się do
minimalizowania skutków suszy. Wśród proponowanych działań znajdują się działania
związane ze zwiększeniem retencji (zarówno sztucznej, jak i naturalnej), działania
formalne, a także działania edukacyjne.
PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM (PZRP)
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym obejmują wszystkie elementy zarządzania
ryzykiem powodziowym, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących
zapobieganiu powodzi i ochronie przed powodzią oraz informacji na temat stanu
należytego przygotowania w przypadku wystąpienia powodzi. Głównym celem PZRP jest
ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi,
środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez realizację
działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Działania te prowadzić będą
m.in. do obniżenia strat powodziowych.
Obecnie trwa aktualizacja PZRP. Zostały one opracowane dla obszarów, w których istnieje
potencjalnie duże ryzyko powodziowe określone w WORP. Zgodnie z Planami
zarządzania ryzykiem powodziowym na terenie województwa zachodniopomorskiego
znajduje się 31 obszarów problemowych.
AKTUALIZACJE PLANÓW GOSPODAROWANIA
DORZECZY (IIaPGW 2022-2027)14

WODAMI

NA

OBSZARACH

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest dokumentem planistycznym.
Plan ten stanowi podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych,
usprawniający proces osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych
z nimi ekosystemów, a także wskazujący na konieczność wprowadzenia racjonalnych
zasad gospodarowania wodami w przyszłości.
Pierwsze plany gospodarowania wodami zostały przyjęte przez Radę Ministrów 22 lutego
2011 r., ich aktualizacje 18 października 2016 r. Druga aktualizacja planów
gospodarowania wodami (IIaPGW) zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna zostać
opracowana w terminie do 22 grudnia 2021 r. Zgodnie z założeniami rozpoczęcie prac nad
dokumentami rozpoczęło się na początku 2020 r.
Priorytetem IIaPGW dla obszaru dorzecza Odry jest stworzenie w ekosystemach wodnych
i od wód zależnych warunków, określonych w RDW, sprzyjających osiągnięciu celów
środowiskowych wyznaczonych dla poszczególnych JCW oraz dla obszarów chronionych.
Efekt procesu osiągania celów środowiskowych nie został dotychczas w pełni uzyskany.

14

źródło:
https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/ramowa-dyrektywa-wodna-plany-gospodarowania-wodami;
https://apgw.gov.pl/pl/III-cykl-materialy-do-pobrania
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AKTUALIZACJA PROGRAMU WODNO-ŚRODOWISKOWEGO KRAJU (aPWŚK 20162021)15
Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju to dokument planistyczny
opracowany w celu programowania i koordynowania działań zmierzających do realizacji
celów środowiskowych wskazanych w artykule RDW i dotyczących: niepogarszania stanu
części wód; osiągnięcia dobrego stanu wód; spełnienia wymagań specjalnych, zawartych
w innych unijnych aktach prawnych i polskim prawodawstwie, w odniesieniu do obszarów
chronionych; zaprzestania lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych
do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji.
Celem aktualizacji Programu jest weryfikacja działań zaplanowanych w zatwierdzonym
PWŚK pod kątem stopnia ich realizacji i skuteczności oraz wskazanie zaktualizowanych
działań dla jednolitych części wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów
chronionych.
W nowym cyklu planowania gospodarowania wodami tj. od 2022 r. aPWŚK nie będzie już
funkcjonował. Na mocy ustawy Prawo wodne zestaw działań z uwzględnieniem sposobów
osiągania ustanawianych celów środowiskowych wraz z jego podsumowaniem będzie
elementem planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza.
PIĄTA AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
KOMUNALNYCH - AKPOŚK201716
Poprzez realizację ujętych w Aktualizacji inwestycji osiągnięte zostaną założenia
wskazane w tzw. Dyrektywie Ściekowej. Jest to dokument strategiczny, w którym
oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji, o RLM
większej od 2 000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych.
STRATEGIA DZIAŁANIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA LATA 2021-202417
Wsparcie planowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW), obejmie budowę nowych i modernizację istniejących źródeł energii,
systemów energetycznych i ciepłowniczych wraz z rozbudową i modernizacją sieci,
wsparcie termomodernizacji budynków oraz rozwiązań wdrażających GOZ. W obszarze
tym znajdą się również przedsięwzięcia rozwijające transport niskoemisyjny
i zeroemisyjny, w tym elektromobilność. Wsparcie finansowe realizuje 3 cele strategiczne:
•

Realizacja celów środowiskowych w sposób zapewniający pełne wykorzystanie
środków zagranicznych w zakresie priorytetów obsługiwanych przez Narodowy
Fundusz;

•

Efektywne i skuteczne angażowanie zasobów Narodowego Funduszu dla
realizacji celów i priorytetów środowiskowych;

•

Rozwój organizacyjny skoncentrowany na utrzymaniu wiodącej roli Narodowego
Funduszu w systemie finansowania ochrony środowiska.

Ponadto NFOŚiGW będzie realizował cele horyzontalne:
•

poprawę stanu środowiska;

źródło: https://www.kzgw.gov.pl/images/Aktualnosci/20161012/aPWSK.pdf
źródło: https://www.kzgw.gov.pl/files/kposk/01-5akposk/vakaposk.pdf
17
źródło: Uchwała NR 177/20 Rady Nadzorczej NFOŚIGW z dnia 25 września 2020 r.
15
16
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•

absorpcję środków pochodzących z UE i innych środków zagranicznych;

•

wspieranie sprawiedliwej transformacji w kierunku niskoemisyjnej gospodarki;

•

łagodzenie skutków spowolnienia gospodarczego wywołanego epidemią
COVID-19;

•

wdrażanie innowacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
poprawy efektywności energetycznej (EE) i wykorzystania energii
z odnawialnych źródeł energii (OZE), gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ);

•

kształtowanie kompetencji ekologicznych.
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3.2. DOKUMENTY WOJEWÓDZKIE
Strategia rozwoju województwa Opolskiego (Strategia Opolskie 2030 – projekt)
Zarząd Województwa Opolskiego przystąpił do pracy nad Strategią Rozwoju
Województwa Opolskiego 2030. Projekt dokumentu został przyjęty w dniu 8 marca 2021 r.
uchwałą nr 4355/2021 Zarządu Województwa Opolskiego i w obecnym czasie (od marca
do końca września bieżącego roku) trwają konsultacje społeczne. Jako wizję rozwoju
województwa przyjęto „Opolskie w 2030 roku to region cenionej jakości życia wynikającej
z unikalnego i uniwersalnego łączenia różnorodności: dynamiki i równowagi,
nowoczesności i tradycji oraz otwartości i integracji”.
Strategia Opolskie 2030 jest najważniejszym regionalnym dokumentem strategicznym,
który określa w jaki sposób i w jakim kierunku województwo opolskie powinno się rozwijać
w najbliższych 10 lat.
W Strategii Opolskie 2030 ujęte zostały cele i kierunki działania, które władze regionu
muszą podejmować, aby region rozwijał się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie z ideą
zrównoważonego rozwoju. Dokument jest niezbędny do skutecznego pozyskiwania
funduszy unijnych na rozwój regionu. Zasięg czasowy dokumentu sięga 2030 roku
i obejmuje najnowszą perspektywę finansową Unii Europejskiej.
Strategia składa się z dwóch głównych części, pierwsza z nich to diagnoza województwa
w obszarze społecznym, środowiskowym i gospodarczym, opisuje również mocne i słabe
strony województwa oraz szanse i zagrożenia. Z kolei druga część zawiera opis celów
strategicznych oraz celów operacyjnych wraz z kierunkami działań.
Dokument zakłada trzy scenariusze rozwoju województwa:
−

Scenariusz „dynamicznego rozwoju”, który zakłada podejmowanie działań
mających na celu zatrzymanie spadku liczby ludności oraz wzrostu wartości
regionalnego PKB na mieszkańca wraz ze wzrostem zarobków. Efekty powinny
przynieść także działania związane z poprawą jakości powietrza. Planuje się
wykorzystanie czynników zewnętrznych takich jak: polityka UE, trend kładący
nacisk na nowoczesną edukację, postęp technologiczny i działania związane ze
zmianami demograficznymi.

−

Scenariusz „unikania zapaści” opierający się na działaniach, których celem jest
eliminacja obecnych słabości i przezwyciężenie pojawiających się zagrożeń.
Jako kluczowe zagrożenia wskazano: kryzys gospodarczy, ograniczenie
kompetencji samorządów i możliwości realizacji polityk JST, konkurencję
osiedleńczą metropolii krajowych i ośrodków zagranicznych, konkurencję uczelni
krajowych i zagranicznych oraz zmiany klimatu.

−

Scenariusz „ograniczonych środków publicznych”, który rozważany był, gdy
samorządy województw nie miały zapewnionego udziału w funduszach
strukturalnych. Scenariusz zakładał realizację najskuteczniejszych działań, które
ograniczą spowolnienie rozwoju spowodowane znacznie zmniejszonymi środkami
zewnętrznymi. Wariant ten jest istotny ze względu na trwającą pandemię i jej
przyszłe skutki społeczno-gospodarcze.

Strategia przedstawia trzy cele strategiczne, są to:
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−

człowiek i relacje;

−

środowisko i rozwój;

−

silna gospodarka,

które zawierają jedenaście celów operacyjnych (tzw. Opolska 11-tka) oraz odpowiednie
do ich osiągnięcia kierunki działań.

−
Rysunek 2. Cele operacyjne na tle celów strategicznych.18

−
Dokument opisuje również obszary strategicznej interwencji (OSI), które wymagają
dodatkowego wsparcia. Strategia rozróżnia krajowe OSI, czyli miasta tracące funkcje
społeczno-gospodarcze oraz gminy zagrożone trwałą marginalizacją oraz OSI regionalne,
którymi są: Subregion Aglomeracja Opolska, Subregion Brzeski, Subregion
Kędzierzyńsko-Strzelecki, Subregion Północny oraz Subregion Południowy.
−
CEL STRATEGICZNY 1: Człowiek i relacje – mieszkańcy gotowi na wyzwania
i tworzący otwartą wspólnotę
−

Cel operacyjny: Trwałe więzi społeczne
−

18

Kierunki działań:
o

Integracja i aktywizacja społeczna

o

Wsparcie rozwiązań prorodzinnych

źródło: Strategia Opolskie 2030 - projekt
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−

o

Profesjonalizacja organizacji społecznych

o

Budowa systemu wsparcia rewitalizacji

o

Rozwój społeczeństwa wielokulturowego

Cel operacyjny: Wykwalifikowani mieszkańcy
−

−

Kierunki działań:
o

Wzrost jakości kształcenia

o

Wzmacnianie instytucji

o

Aktywizacja zawodowa

o

Współpraca na rzecz rozwoju kwalifikacji i kompetencji

Cel operacyjny: Rozwinięte i dostępne usługi
−

−

Kierunki działań:
o

Rozwój opieki zdrowotnej

o

Rozwój usług społecznych

o

Rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu

o

Rozwój e-usług

Cel operacyjny: Bezpieczny region
−

Kierunki działań:
o

Poprawa bezpieczeństwa

o

Rozwój edukacji na rzecz bezpieczeństwa

o

Współpraca instytucjonalna

−
CEL STRATEGICZNY 2: Środowisko i rozwój – środowisko odporne na zmiany
klimatyczne i sprzyjające rozwojowi
−

Cel operacyjny: Opolskie zeroemisyjne
−

−

Kierunki działań:
o

Obniżenie emisyjności gospodarki

o

Rozwój zielonych technologii

o

Poprawa efektywności energetycznej gospodarki

Cel operacyjny: Przyjazne środowisko i racjonalna gospodarka zasobami
−

Kierunki działań:
o

Rozwój świadomości ekologicznej i praktycznych zastosowań

o

Ochrona zasobów wodnych

o

Nowoczesna gospodarka odpadami

o

Zarządzanie zasobami gleb i kopalin

o

Zapobieganie skutkom zjawisk klimatycznych
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−

Cel operacyjny: Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe
−

Kierunki działań:
o

Ochrona bioróżnorodności

o

Dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego

o

Wzmocnienie systemu ochrony przyrody

o

Ochrona krajobrazów

−
CEL STRATEGICZNY 3: Silna
wzmacniająca konkurencyjność regionu
−

o

Rozwój przedsiębiorczości

o

Współpraca gospodarcza

o

Badania na rzecz gospodarki

inteligentna

Cel operacyjny: Silne branże
Kierunki działań:
o

Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firm

o

Wspieranie powstawania miejsc pracy

o

Rozwój wiodących branż gospodarki regionalnej

o

Poprawa klimatu inwestycyjnego

Cel operacyjny: Region dostępny komunikacyjnie
−

−

gospodarka

Kierunki działań:

−

−

–

Cel operacyjny: Gospodarka otwarta na współpracę
−

−

gospodarka

Kierunki działań:
o

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej

o

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej

o

Rozwój transportu zintegrowanego

Cel operacyjny: Ceniona marka regionu
−

Kierunki działań:
o

Rozwój tożsamości regionalnej

o

Budowa wizerunku Zielonego Opolskiego

o

Rozwój silnych produktów turystycznych

o

Nowoczesny marketing regionu.

−
Zanim Strategia Opolskie 2030 zostanie przyjęta przez Sejmik Województwa
Opolskiego i zacznie obowiązywać, konieczne jest jej zaopiniowanie przez Ministra
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pod kątem spójności ze średniookresową
strategią rozwoju kraju i krajową strategią rozwoju regionalnego) i skonsultowanie z
Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
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Plan zrównoważonego rozwoju
Województwa Opolskiego

publicznego

transportu

zbiorowego

dla

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa
Opolskiego został przyjęty Uchwałą nr XLIV/505/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 22 lipca 2014 roku. Podstawowym celem opracowania planu transportowego jest
poprawa jakości systemu transportowego Województwa Opolskiego i jego rozwój zgodny
z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jakość systemu transportowego będzie bowiem
decydującym czynnikiem, warunkującym jakość życia mieszkańców i rozwój gospodarczy
obszaru objętego planem transportowym. Tak sformułowany cel nadrzędny planu
transportowego powinien być osiągany poprzez realizację następujących celów
szczegółowych:
−

Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu – instrument poprawy
warunków życia i usuwania barier rozwojowych (Cel 1).

−

Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego – instrument
zwiększania wydajności systemu z jednoczesnym ograniczaniem kosztów (Cel 2).

−

Integracja systemu transportowego – w układzie gałęziowym i terytorialnym
(Cel 3).

−

Wspieranie konkurencyjności gospodarki – instrument rozwoju gospodarczego
(Cel 4).

−

Poprawa bezpieczeństwa – radykalna redukcja liczby wypadków i ograniczenie ich
skutków (zabici, ranni) oraz poprawa bezpieczeństwa osobistego użytkowników
transportu (Cel 5).

−

Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i warunki
życia (Cel 6).

Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2030 - projekt
Główną rolą Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2030 (PTWO 2030) jest
wytyczenie kierunków rozwoju systemu transportowego Województwa Opolskiego na lata
2021 – 2027 oraz nakreślenie propozycji działań w perspektywie do 2030 roku. Dokument
ma za zadanie umożliwienie kompleksowego rozwoju regionalnego systemu
transportowego w oparciu o główne obszary takie jak: wzmocnienie powiazań
z Transeuropejską Siecią Transportową TEN-T, zwiększenie dostępności komunikacyjnej
i spójności regionu, poprawę bezpieczeństwa w transporcie oraz zmniejszenie jego
wpływu na środowisko. PTWO 2030 jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju
Województwa Opolskiego do 2030 roku
Plan Transportowy uwzględnia następujące elementy:
−

opis stanu faktycznego tj. diagnoza: obecny stan infrastruktury, przepływy
transportowe, uwarunkowania zewnętrzne itp.; prognoza: przyszły stan
infrastruktury, przepływy transportowe, uwarunkowania zewnętrze itp.;

−

opis pożądanego stanu docelowego (cele strategiczne / cele szczegółowe /
rezultaty);

−

identyfikacja problemów;
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−

propozycje rozwiązań, biorąc pod uwagę przyjęte stan docelowy i zidentyfikowane
problemy.

PTWO 2030 diagnozuje istniejące deficyty w systemie transportowym w województwie
opolskim, jak również wskazuje cele, pożądane kierunki zmiany oraz identyfikuje
inwestycje, które będą realizowane w perspektywie finansowej 2021-2027 w sektorze
transportu.
Jako cel nadrzędny Planu Transportowego Województwa Opolskiego przyjęto:
Wykorzystanie potencjałów Województwa Opolskiego służących zwiększeniu dostępności
transportowej i poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego
rozwoju. Do realizacji celu nadrzędnego wyznaczono cztery cele szczegółowe oraz
zadania wpierające ich realizację, są to:
−

−

−

−

Cel szczegółowy
komunikacyjnej

1.

Zapewnienie

zewnętrznej

i

wewnętrznej

o

Wzmocnienie powiązań z siecią TEN-T i systemem krajowym

o

Zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej

o

Wzrost powiązań międzygałęziowych

spójności

Cel szczegółowy 2. Poprawa bezpieczeństwa
o

Zmniejszenie liczby wypadków

o

Zmniejszenie ofiar śmiertelnych i rannych

o

Nowoczesny tabor i infrastruktura transportowa

Cel szczegółowy 3. Ochrona środowiska
o

Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne
i warunki życia

o

Poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji hałasu

o

Poprawa jakości wód

Cel szczegółowy 4. Wspieranie konkurencyjności gospodarki
o

Poprawa efektywności systemu transportowego

o

Zwiększenie jakości transportu

o

Usprawnienie dostępu do usług i rynku pracy.

Opolska Polityka Rowerowa
Opolska Polityka Rowerowa została przyjęta uchwałą Nr 6294/2018 Zarządu
Województwa Opolskiego z dnia 29 października 2018 r. Głównym celem Opolskiej
Polityki Rowerowej jest wzrost udziału ruchu rowerowego w województwie opolskim oraz
zwiększenie roli roweru jako codziennego środka transportu. Opolska Polityka Rowerowa
ma za zadanie stworzenie skutecznego narzędzia realizacji regionalnego systemu
rowerowego, wypracowania podstaw dla przemyślanych i ukierunkowanych działań
związanych z rozwojem transportu rowerowego (w aspekcie komunikacyjnym
i turystycznym), promocję roweru jako równorzędnego środka transportu i jego akceptację
w społeczeństwie. Ważnym zadaniem będą stopniowo zmieniające się wzorce zachowań
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społecznych i preferencji użytkowych. Wszystko prowadzone będzie w przyjazności dla
środowiska, przy zmniejszającej się eksploatacji zasobów i względnej poprawie
standardów jakości środowiska.
W ramach celu głównego wyznaczono cztery cele operacyjne, są to:
−

Cel nr 1. Szeroki dostęp do infrastruktury rowerowej.

−

Cel nr 2. Rozwój usług dla rowerzystów.

−

Cel nr 3. Strategiczne planowanie ruchu rowerowego.

−

Cel nr 4. Prawidłowa komunikacja, edukacja i marketing.

−
Realizacja celu głównego za pośrednictwem celów operacyjnych jak i określonych
dla nich kierunków działań przełoży się na:
−

rozwój alternatywnych form transportu codziennego i rekreacyjnego;

−

zmniejszenie obciążenie dróg publicznych oraz poprawę płynności ruchu
(w szczególności na terenach miejskich);

−

poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu rowerowego;

−

ograniczenie oddziaływań środowiskowych, w
zanieczyszczenia powietrza i hałasu;

−

poprawę stanu zdrowotnego i psychicznego społeczeństwa;

−

promocję nowych wzorców zachowań i rozwój świadomości ekologicznej.

szczególności

w zakresie

−
Polityka rowerowa wymaga ciągłości i konsekwencji. Powinna zawierać w sobie
działania informacyjno-uświadamiające oraz popularyzujące poruszanie się na rowerze,
aby mogła wpłynąć na wybór środków transportu.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego (w skrócie PZPWO),
przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr VI/54/2019 z dnia 14 maja 2019 r.
jest podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną, w tym cele, zasady,
kierunki i działania służące kształtowaniu struktur przestrzennych oraz kierunków
i priorytetów kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego i zurbanizowanego,
w dostosowaniu do strategicznych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego
województwa.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan
zagospodarowania przestrzennego województwa nie ma ograniczonego horyzontu
czasowego. Plan ma charakter długookresowy – uwzględnia przebieg procesów
przestrzennych w perspektywie wykraczającej poza 2020 r., formułuje propozycje
rozwiązań realizowanych w okresie około 15 lat. Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa opolskiego podlega okresowej aktualizacji na zasadach ogólnych
określonych w ustawie.
Strategicznym celem polityki przestrzennej województwa opolskiego jest kształtowanie
struktury przestrzennej odznaczającej się wysokim poziomem ładu przestrzennego, która
będzie umożliwiała wykorzystanie jego zróżnicowanych terytorialnie potencjałów,
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zapewniała konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała
niekorzystne różnice w warunkach życia wewnątrz regionu.
Realizacja celu strategicznego wymaga koncentracji działań podmiotów publicznych na
określonych obszarach tematycznych i wyodrębnionych terytoriach. Ich wybór wynika
z diagnozy sytuacji w regionie, w tym najważniejszych uwarunkowań rozwojowych oraz
trendów rozwojowych wskazanych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030.
Tabela 1. Działania służące realizacji strategicznego celu polityki przestrzennej województwa opolskiego. 19
Lp.
1.

Obszar tematyczny
Podwyższenie konkurencyjności województwa poprzez
wzmocnienie Aglomeracji Opolskiej z zachowaniem
policentrycznej struktury systemu osadniczego.

2.

Poprawa spójności terytorialnej województwa poprzez
intensyfikację integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny
rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału
wewnętrznego wszystkich terytoriów.

3.

Poprawa dostępności terytorialnej województwa poprzez
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.
Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska
przyrodniczego i walorów krajobrazowych.
Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia
naturalne i utratę bezpieczeństwa energetycznego oraz
kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności
obronne państwa.
Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.

4.

5.

6.

Wymiar terytorialny
Obszar Aglomeracji Opolskiej
oraz ośrodków subregionalnych:
Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg
i Kluczbork.
Miejskie obszary funkcjonalne,
obszary subregionów, obszary
wiejskie, obszary o najniższym
poziomie dostępu do dóbr
i usług, obszary pogranicza
polsko-czeskiego.
Północny i południowy obszar
województwa.
Obszary parków krajobrazowych
i chronionego krajobrazu, a także
cenne obszary turystyczne.
Obszar całego województwa.

Całe województwo ze
szczególnym uwzględnieniem
miast i miejscowości wiejskich.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego został przyjęty
uchwałą nr VIII/76/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.
Celem Programu jest określenie niezbędnych priorytetów i wskazanie działań mających
na celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenia poziomu hałasu. Zaproponowane
w Programie działania, których realizacja powinna doprowadzić do poprawy stanu
akustycznego zostały podzielone na następujące grupy:

19

−

działania krótkookresowe (w ramach strategii krótkookresowej). W ramach strategii
krótkoterminowej zawierają się techniczne działania mające na celu poprawę
klimatu akustycznego w sąsiedztwie dróg i linii kolejowych, które będą realizowane
w czasie obowiązywania Programu ochrony środowiska przed hałasem,

−

działania średniookresowe (w ramach strategii średniookresowej), których
realizacja przewidywana jest w horyzoncie czasowym dłuższym niż czas
obowiązywania Programu (do roku 2028), jednak w przypadku zaistnienia
możliwości organizacyjnofinansowych działania naprawcze mogą być realizowane
wcześniej,

źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, tom 1 Polityka przestrzenna, Załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r.
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−

działania długookresowe (w ramach polityki długookresowej), których realizacja
przewidywana jest w horyzoncie czasowym dłuższym niż czas obowiązywania
obecnego oraz kolejnego Programu ochrony środowiska przed hałasem (po roku
2028),

−

działania związane z edukacją ekologiczną społeczeństwa, które powinny być
prowadzone w sposób ciągły, zarówno w zakresie działań średnioi długookresowych, jak i krótkookresowych.

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego
Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego został przyjęty przez Sejmik
Województwa Opolskiego uchwałą Nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. Program został
opracowany w związku z wystąpieniem w 2018 roku przekroczenia standardów jakości
powietrza:
−

w strefie opolskiej przekroczeń poziomu średniodobowego dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10, dopuszczalnego poziomu średniorocznego pyłu
zawieszonego PM2,5 (faza I) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu,

−

w strefie miasto Opole przekroczeń średniodobowych poziomu dopuszczalnego
pyłu zawieszonego PM10 i docelowego poziomu benzo(a)pirenu,

−

a także ze względu na konieczność wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie C-336/16.

Nadrzędnym celem Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego jest
wskazanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy stanu jakości
powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa opolskiego.
Celem Programu jest również wskazanie przyczyn wystąpienia przekroczeń substancji
w powietrzu.
Program ochrony powietrza dla stref województwa opolskiego określa m.in.: obszary
przekroczeń norm jakości powietrza, wielkość i źródła emisji, wykaz działań naprawczych,
których realizacja jest niezbędna do poprawy jakości powietrza oraz prognozy jakości
powietrza.
Integralną częścią POP jest Plan Działań Krótkoterminowych (PDK). Zgodnie z PDK
w sytuacji ryzyka wystąpienia przekroczeń lub wystąpienia przekroczeń normatywnych
poziomów substancji w powietrzu (poziom dopuszczalny, poziom informowania
i alarmowania) powinny być wdrażane działania i czynności (określone w planie)
ograniczające skutki i czas trwania przekroczeń lub mające na celu zmniejszenie ryzyka
wystąpienia przekroczeń w danej strefie.
W programie określono działania naprawcze, których realizacja powinna odbyć się we
wszystkich strefach województwa, są to:
−

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

−

Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW włącznie, w których
następuje spalanie paliw stałych.
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−

Prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje edukacyjne, audycje,
konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związanej z ochroną powietrza.

−

Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw
lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów.

Samorządy i mieszkańcy stref województwa mazowieckiego mają maksymalnie 6 lat na
wykonanie działań naprawczych określonych w programie, realizacja określonych
czynności powinna rozpocząć się 1 stycznia 2021 roku i zakończyć do 31 grudnia 2026
roku.
Uchwała antysmogowa
Od 2017 r. na terenie województwa opolskiego obowiązuje podjęta przez Sejmik
Województwa Opolskiego uchwała Nr XXXII/367/2017z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana w skrócie „uchwałą
antysmogową”. Wprowadziła ona następujące ograniczenia:
−

Od 1 listopada 2017 nie można spalać w województwie opolskim:
o

mułu i flotokoncentratu, czyli szerzej: paliw węglowych o uziarnieniu
0-3mm,

o

węgla brunatnego,

o

mieszanek z wykorzystaniem mułów i flotu,

o

paliw węglowych o udziale frakcji poniżej 3mm większym niż 15%,

o

drewna i biomasy drzewnej o wilgotności powyżej 20%.

Natomiast w 2020 roku „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego” przyjęty
uchwałą nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r.
wyznaczył dla Województwa Opolskiego zadanie polegające na zaostrzeniu przepisów
związanych z eksploatacją instalacji, w których następuje spalanie paliw,
Zgodnie z Harmonogramem realizacji działań naprawczych w województwie opolskim
sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu
oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwała ma na celu wprowadzenie ograniczeń w zakresie: rodzajów instalacji, w których
następuje spalanie paliw stałych; zakazów w zakresie ich eksploatacji. Do instalacji,
których powinny dotyczyć ograniczenia, zalicza się w szczególności kotły, kominki i piece,
które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło poprzez
bezpośrednie przenoszenie ciepła lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.
Ograniczenia powinny dotyczyć wszystkich instalacji, które nie spełniają minimalnych
wymogów dotyczących sezonowej efektywności energetycznej i wielkości emisji
zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo
stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100) oraz Rozporządzeniu Komisji (UE)
2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
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Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu
dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Działanie powinno być
skierowane do właścicieli i zarządzających nieruchomościami, posiadających w swych
zasobach instalacje niespełniające ww. normy.
Plan
gospodarki
odpadami
z uwzględnieniem lat 2023-2028

dla

województwa

opolskiego

2016-2022

Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego jest załącznikiem do uchwały
nr XXVII/306/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r.
Wojewódzki Plan gospodarki odpadami sporządzony został w celu weryfikacji istniejącego
stanu gospodarki odpadami komunalnymi i poprawy funkcjonalności systemu
gospodarowania odpadami. Dokument obejmuje pełen zakres zadań koniecznych do
zrealizowania, aby zapewnić zintegrowaną gospodarkę odpadami na Opolszczyźnie
w sposób gwarantujący ochronę środowiska oraz uwzględniający obecne i przyszłe
możliwości, a także uwarunkowania ekonomiczne.
Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania
gospodarką odpadami oraz osiągnięcie celów i wymagań założonych w polityce ochrony
środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej. Ponadto należy oddzielić
tendencję wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko od tendencji
wzrostu gospodarczego kraju przy wdrażaniu hierarchii sposobów postępowania
z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości. W planie wskazane zostały
zatem kierunki działań w gospodarce odpadami prowadzące do realizacji idei
cyrkulacyjnego wykorzystania zasobów przy racjonalnym wykorzystaniu i utrzymaniu
zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających
wymagania ochrony środowiska.
Program ochrony środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2021-2027
Poprzedni Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego został przyjęty
uchwałą nr XXIII/265/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku
i swoim zakresem obejmował lata 2016-2020. W 2020 roku Zarząd Województwa
Opolskiego w dniu 12 października 2020 r. podjął uchwałę nr 3581/2020 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia „Programu ochrony środowiska dla województwa
opolskiego na lata 2021 – 2027”.
Program zawiera ocenę stanu środowiska oraz infrastruktury ochrony środowiska, analizy
czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na dalsze planowanie strategii
województwa w zakresie ochrony środowiska - mocnych i słabych stron oraz szans
i zagrożeń w postaci analizy SWOT.
Podstawowym celem sporządzenia Programu jest realizacja przez Województwo
Opolskie polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych krajowych
i regionalnych dokumentów strategicznych i programowych. Program będzie wyznaczał
ramy dla późniejszych przedsięwzięć realizowanych w programach sektorowych
województwa, a także dla programów ochrony środowiska na szczeblu powiatowym
i gminnym. Celem działań ujętych w programie jest dążenie do sukcesywnej poprawy
stanu środowiska w województwie, ograniczenie negatywnego wpływu źródeł
zanieczyszczeń na środowisko naturalne, ochrona i rozwój walorów środowiska, a także
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racjonalne gospodarowanie jego zasobami przy uwzględnieniu dalszego rozwoju
społeczno-gospodarczego.
Przedmiotem wojewódzkiego programu ochrony środowiska jest realizacja polityki
ochrony środowiska na obszarze województwa opolskiego, na podstawie określonych
celów oraz działań proekologicznych i środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym
mechanizmów prawno-ekonomicznych i finansowych.
Program ochrony środowiska to dokument, który realizuje krajową politykę ochrony
środowiska na szczeblu wojewódzkim zgodnie z dokumentami strategicznymi
i programowymi. Dokument stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania
środowiskiem na obszarze województwa oraz obrazuje stan jakości środowiska w celu
zdiagnozowania tendencji zmian w nim zachodzących. W Programie określono cele do
roku 2022 dla każdego z wyznaczonych obszarów interwencji oraz opracowano
harmonogram realizacji zadań adekwatnych do założonych celów, wraz ze wskazaniem
jednostki realizującej dane działanie, potencjalne ryzyka, prognozowane koszty każdego
przedsięwzięcia oraz źródła ich finansowania.
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego
Celem opracowania jest określenie priorytetów i wskazanie działań, które służyć będą
zmniejszeniu uciążliwości i ograniczeniu poziomu hałasu. Dokument zawiera analizę
obszarów o największym natężeniu hałasu, zalecenia o charakterze rozwiązań
technicznych oraz kierunki działań, których realizacja pomoże w osiągnięciu celu. W celu
zapewnienia większej efektywności tych działań, podzielono je na grupy: działania
krótkookresowe, średniookresowe, długookresowe i działania związane z edukacją
ekologiczną społeczeństwa.

3.3. DOKUMENTY LOKALNE
STUDIUM
UWARUNKOWAŃ
I
PRZESTRZENNEGO GMINY LUBRZA

KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest
dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, koordynującym działania
samorządu lokalnego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
Część tekstowa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubrza składa się z czterech części:
•

Część I – Wprowadzenie zawiera informacje m.in. o zawartości dokumentu, jego
roli i prawnej podstawie sporządzenia oraz podstawowych celach Studium;

•

Część II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego;

•

Część III – Kierunki rozwoju przestrzennego;

•

Część IV – Synteza i uzasadnienie, zawierające kompleksową syntezę ustaleń
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lubrza oraz uzasadnienie objaśniające przyjęte w Studium rozwiązania.

Część graficzna Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lubrza składa się z dwóch załączników graficznych:
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•

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego,

•

Kierunki zagospodarowania przestrzennego, opracowane na kopii mapy
topograficznej.

Głównym celem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla Gminy Lubrza jest, rozpoznanie i diagnoza aktualnej sytuacji gminy, istniejących
uwarunkowań oraz problemów związanych z jej rozwojem, sformułowanie kierunków
zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej gminy.
W tym celu określono:
•

kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;

•

kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów,
w tym tereny wyłączone spod zabudowy;

•

obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody,
krajobrazu kulturowego;

•

obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;

•

kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

•

inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym;

•

obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym
obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także
obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m² oraz obszary przestrzeni publicznej;

•

obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w tym obszary wymagające zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

•

•kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

•

obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas
ziemnych;

•

obiekty i obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;

•

obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich
ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;

•

obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;

•

obszary zdegradowane;

•

granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

•

obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym w zależności od uwarunkowań
i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie;

•

granice obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich
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stref ochronnych związanych z ograniczeniami
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.

w

zabudowie

oraz

STRATEGIA
ROZWOJU
TRANSPORTU
OBSZARU
FUNKCJONALNEGO
PARTNERSTWO NYSKIE 2020 NA LATA 2016-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030
23 marca 2013 r. starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie z powiatów nyskiego,
głubczyckiego i prudnickiego podpisali umowę „Partnerstwo Nyskie 2020”. W skład
Partnerstwa weszły 3 powiaty (głubczycki, nyski i prudnicki) oraz 14 gmin (Nysa – będąca
Liderem Partnerstwa, Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów,
Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce).
Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 jest
dokumentem przygotowanym w ramach działań operacyjnych projektu „Partnerstwo
Nyskie 2020”. Celem opracowanej Strategii jest poprawa sytuacji w dziedzinie transportu
na terenie obszaru objętego projektem. Zmiany zostaną dokonane poprzez utworzenie
efektywnego systemu transportu, który umożliwi swobodne przemieszczanie się
podróżujących oraz zachowanie wysokiej jakości usług.
Celem realizacji Strategii jest stworzenie do roku 2030 efektywnego systemu
transportowego na obszarze OF PN 2020 poprzez:
−

−

−

Optymalizację funkcjonowania systemu transportu publicznego, co oznacza, że
mieszkańcy będą mogli zaspokoić popyt na transport publiczny na poziomie
adekwatnym do zgłaszanego zapotrzebowania,
Zapewnienie wydolnego systemu transportu drogowego, który:
o będzie przepustowy,
o zapewni dostęp do terenów mieszkaniowych oraz inwestycyjnych,
o zapewni bezpieczeństwo jego użytkownikom,
o będzie wyposażony w wystarczającą ilość miejsc parkingowych.
Wybudowanie sieci infrastruktury pieszo – rowerowej będącej odpowiedzią na
zapotrzebowanie użytkowników obszaru oraz zapotrzebowanie branży
turystycznej.

Cel główny ma zostać osiągnięty poprzez realizację 3 celów strategicznych. W ramach
poszczególnych celów strategicznych zdefiniowano 9 kierunków działań (kierunki działań
należy utożsamiać z celami szczegółowymi).
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Rysunek 3. Cele strategiczne oraz kierunki działań określone w Strategii Rozwoju Transportu Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie (OF PN) 202020

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE
GMINY LUBRZA W LATACH 2010 – 2032 - Aktualizacja stan na 2019 r.
Program jest elementem krajowego planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi
oraz programów ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Gminny
program ma charakter lokalny, jest jednak spójny z założeniami programu krajowego.
Nadrzędnym długoterminowym celem Programu jest wyeliminowanie negatywnych
skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy spowodowanych azbestem.
Celem programu jest:
−
−
−

−

spowodowanie oczyszczenia terytorium gminy Lubrza z azbestu oraz usunięcie
stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,
wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy
spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,
spowodowanie działań zmierzających do sukcesywnej likwidacji Oddziaływani
azbestu na środowisko i stworzenie warunków do spełnienia wymogów ochrony
środowiska w określonym horyzoncie czasowym,
stworzenie możliwości do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

Zadaniem programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów
zawierających azbest. W programie zawarte zostały:
−
20

ilości wyrobów oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy Lubrza,

źródło: Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
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−
−
−
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obliczenia wielkości niezbędnych składowisk,
przewidywaną ilość odpadów zawierających azbest koniecznych do składowania
aktualnego okresach krótkoterminowych i długoterminowych,
propozycje działań organizacyjnych zmierzających do osiągnięcia celów Programu
wraz harmonogramem, kosztami wdrażania Programu i organizacją zarządzania
Programem.
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4. OCENA STANU ŚRODOWISKA
4.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY LUBRZA
Położenie
Gmina Lubrza położona jest w południowej części województwa opolskiego, na
pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Śląskiej i Sudetów Wschodnich, które
zapewniają urozmaicone ukształtowanie powierzchni terenu oraz wysokie walory
krajobrazu przyrodniczego. Południowo – zachodnia część obszaru gminy położona jest
w mezoregionie Góry Opawskie. Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” oraz jego otulina
obejmują południowo zachodnią część obszaru gminy (mezoregion Góry Opawskie),
charakteryzującej się obszarem wyżynnym i górskim. Pozostały teren znajduje się
w granicach mezoregionu Płaskowyż Głubczycki21. Powierzchnia gminy Lubrza wynosi
8 315 ha (83,1 km2), co stanowi ok. 0,9% powierzchni województwa opolskiego. Gminę
zamieszkuje 4 250 mieszkańców (2 058 mężczyzn i 2 192 kobiet). Gęstość zaludnienia
wynosi 51 os./km2. W 2021 roku (stan na 30.06.2021) przyrost naturalny był ujemny
i wynosił – 6,9% na 1 000 ludności22.
Obszar gminy Lubrza graniczy od zachodu z miastem i gminą Prudnik, od północy
z miastem i gminą Biała, a od wschodu z gminą miejsko-wiejską Głogówek. Południowa
granica gminy jest jednocześnie granicą państwa z Republiką Czeską. Ośrodek
administracji wojewódzkiej, miasto Opole, oddalony jest o około 50 km. W skład gminy
Lubrza wchodzi 12 miejscowości - Dytmarów, Jasiona, Krzyżkowice, Lubrza, Laskowice,
Nowy Browiniec, Olszynka, Prężynka z osadą Dobroszewice, Skrzypiec, Słoków oraz
Trzebina i 11 sołectw - Lubrza, Dytmarów, Skrzypiec, Krzyżkowice, Jasiona, Trzebina,
Prężynka, Nowy Browiniec, Olszynka, Laskowice, Słoków (Rysunek 4).

21
22

źródło: Konradzki J. 2011. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo PWN.
źródło: Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2021 r. GUS. Stan 30.06.2021.
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Rysunek 4. Położenie gminy Lubrza23

Przez teren gminy Lubrza przebiegają dwa odcinki dróg krajowych o znaczeniu
regionalnym i ponadregionalnym łączące główne centra gospodarczo administracyjne
Polski i Czech. Jest to droga krajowa nr 40: Granica Państwa – Głuchołazy – Prudnik –
Kędzierzyn-Koźle – Pyskowice oraz droga nr 41: Nysa – Prudnik – Trzebina – Granica
Państwa (z przejściem granicznym Trzebina – Bartultovice). Sieć uzupełnia droga
wojewódzka nr 414: Prudnik – Opole. Przez teren gminy przebiegają także dwie linie
kolejowe: (1) nr 137 relacji: Katowice – Kędzierzyn-Koźle – Nysa – Kamieniec Ząbkowicki
– Legnica oraz (2) nr 306 relacji Prudnik – Gogolin.
Rzeźba terenu
Na terenie gminy Lubrza dominuje rzeźba płaskorówninna (o przeważających spadkach
0-1), która występuje na 49% powierzchni gminy. Niskofalista i niskopagórkowata rzeźba
występuje na 37% powierzchni gminy, a rzeźba falista i pagórkowata występuje na 10%
powierzchni terenu gminy. Najkorzystniejszą rzeźbę terenu dla gospodarki rolnej mają
sołectwa położone w północno – zachodniej i środkowej części gminy. Konfiguracja terenu
jest silnie zróżnicowana. Wysokość terenu mieści się w granicach od 370,0 m n.p.m.
(Trzebina) do 215,0 –220,0 m n.p.m. (doliny cieków wodnych północnej i północno –
wschodniej części gminy). Największe zróżnicowanie rzeźby terenu występuje
w północnej części gminy (w okolicach Prężynki) i we wschodniej części koło Nowego
Browińca, Olszynki, Stokowa i Laskowic. Wysokości bezwzględne sięgają na tym terenie
23

źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.gugik.gov.pl/
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240-270 m n. p. m, a wysokości względne bardzo często sięgają > 10-15 m, lokalnie
dochodzą do 30 m. Największe przewyższenia obejmują skarpy głęboko wciętych w bazę
erozyjną rzek. Na zboczach dolin występują również największe spadki terenu
przekraczające lokalnie 20%. Obszary o spadkach > 10%, które wykazują
przeciwwskazania do zabudowy występują głównie w długich strefach wzdłuż wszystkich
dolin. Na Płaskowyżu Głubczyckim charakterystyczne są 2 elementy rzeźby:
szerokopagórkowate, płaskie w części wierzchołkowej wzniesienia zbudowane z pokryw
lessowych oraz głęboko wcięte, wąskie dolinki rzeczne rozcinające wysoczyznę.
Najmniej korzystne warunki do zabudowy oraz rozwoju rolnictwa obejmują strefy
graniczne między tymi elementami. Występują tu duże przeciwwskazania do zabudowy
i bardzo trudne warunki uprawowe. Często są to obszary zagrożone intensywną erozją
wodną. Największe urozmaicenie i zróżnicowanie w ukształtowaniu pionowym,
przekraczającym niejednokrotnie różnicę wysokości 30 m, występuje w okolicach
Prężynki. Najmniej zróżnicowanym obszarem płaskowyżu jest równinny i falisty teren koło
Lubrzy. Znaczne obszary wszystkich wsi południowej części gminy charakteryzują się
warunkami rzeźby utrudniającymi zabudowę. Szczególnie na stokach dolin warunki
rzeźby są niekorzystne. Zabudowa wymaga niejednokrotnie niwelacji terenu, a także
skarpowania24.
Na terenie gminy Lubrza w miejscowościach Dobroszewice, Dytmarów, Jasiona,
Krzyżkowice, Laskowice, Lubrza, Nowy Browiniec, Olszynka, Prężynka, Skrzypiec
zlokalizowane są obiekty zabytkowe. Wśród zabytków gminy Lubrza znajdują się m.in.
zespół folwarczny, aleja lipowa, spichlerz w zespole folwarku, kościół parafialny, plebania,
dom, przedszkole, cmentarz i kapliczka w zespole kościoła, stodoła, kapliczka, mur
kościelny, dwór, młyn, park25.

źródło: Odachowski R. 2021. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza.
25
źródło: Biuletyn informacji publicznej Urząd Gminy w Lubrzy
24
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4.2. OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA
Klimat26
Decydujący wpływ na klimat ma położenie geograficzne, rozmieszczenie wód, charakter
rzeźby terenu, rodzaj gleb oraz rodzaj szaty roślinnej występującej w danym regionie.
Zgodnie z regionalizacją pluwotermiczną Polski zaproponowaną przez A. Schmucka
gmina Lubrza znajduje się w podsudeckim regionie klimatycznym. Wewnętrzne warunki
klimatyczne gminy są dość zróżnicowane z uwagi na różnorodną rzeźbę terenu oraz
położenie na styku Gór Opawskich i Niziny Śląskiej. Różnice cech klimatu zauważyć
można pomiędzy południową częścią obszaru gminy, która położona jest w granicach Gór
Opawskich, a jej centralną i północną częścią – położoną w granicach Płaskowyżu
Głubczyckiego. Różnice klimatyczne pomiędzy częściami gminy uwidaczniają się
w warunkach termicznych, ilości opadów, a także w lokalnych warunkach
mikroklimatycznych zależnych od położenia terenu.
Średnia temperatura roczna gminy Lubrza wynosi 8,0°C, przy czym na terenach górskich
jest ona niższa. Najcieplejszymi miesiącami są: lipiec (ze średnia temperaturą +18,0°C)
i sierpień (+16,0°C), natomiast najzimniej jest w lutym (kiedy średnia temperatura jest
niższa od -4,0°C) i styczniu (ze średnia temperaturą -1,0°C). Średnia temperatura okresu
wegetacyjnego na Płaskowyżu Głubczyckim wynosi +14,2°C, a w rejonie Trzebini jest
nieco niższa. Długość okresu wegetacyjnego średnio wynosi 218 dni, przy czym w rejonie
Trzebini jest on krótszy o 6 dni. W ciągu roku jest 115 dni z przymrozkami, które zaczynają
się w październiku i trwają do maja. Temperatura ujemna notowana jest od listopada do
marca i panuje przez 31 dni w roku. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 48 dni w ciągu
roku.
Wpływ wysokości terenu zaznacza się w przebiegu innych elementów meteorologicznych.
Wraz z jej wzrostem spóźnia się nadejście termicznej wiosny i lata, a wcześniej nadchodzi
jesień i zima. W północno - wschodniej części terenu gminy termiczne lato rozpoczyna się
już 1 czerwca, a w środkowej 3 czerwca. Najpóźniej przechodzi na tereny południowozachodniej części gminy, gdzie jego początek przypada dopiero na 7 czerwca. Koniec lata
przypada w Górach Opawskich na 2 września, a na terenach równinnych gminy na
4-7 września. Tak więc lato na terenie górskim gminy trwa tylko 85 dni, a na pozostałym
obszarze 90 (do 95 dnia na krańcach północno - wschodnich).
Duże różnice wykazują również średnie roczne sumy opadów atmosferycznych.
Rejon Gór Opawskich i ich przedgórza cechują się dobrymi warunkami zasilania
meteorologicznego. Średnia roczna suma opadów z wielolecia wynosi w południowej
części gminy (rejon wsi Trzebina) ok. 730 mm i zmniejsza się w centralnej części jej terenu
do 705 mm, a w północnej i północno–wschodniej do około 700-650 mm.
Najwięcej opadów notuje się w lipcu, sierpniu i czerwcu, najmniej natomiast w styczniu.
Na okres wegetacyjny przypada około 380 mm rocznej sumy opadów.
Na terenie gminy dominują wiatry zachodnie (25,8%). Jedynie w lutym przeważają wiatry
południowo - wschodnie, a w kwietniu północno - zachodnie. Najsilniejsze wiatry zawsze
mają kierunek południowy, a największą siłą wieją w maju.

26

źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
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Klimat gminy należy do dość ostrych w skali regionu. Znaczne zróżnicowania amplitud
temperatury, duża liczba opadów, stosunkowo krótki okres wegetacyjny. Zimy w gminie
są ostrzejsze i dłuższe niż w centralnej części regionu, lata krótsze i chłodniejsze.
Jakość powietrza
Główny Inspektor Ochrony Środowiska zgodnie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219, z późn. zm.) wykonuje ocenę jakości
powietrza oraz dokonuje klasyfikacji stref w zależności od stężenia zanieczyszczeń
występujących na jej obszarze zarówno pod kątem ochrony zdrowia ludzi, jak i ochrony
roślin.
W corocznej ocenie powietrza atmosferycznego pod kątem ochrony zdrowia należy
uwzględniać: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzen, ołów, tlenek węgla arsen, kadm,
nikiel, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, ozon oraz benzo(a)piren, natomiast
w ocenie pod kątem ochrony roślin: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref,
w których dokonuje się oceny jakości powietrza, województwo opolskie zostało podzielone
na dwie strefy: miasto Opole oraz strefę opolską, do której przynależy gmina Lubrza.
Wyniki klasyfikacji oceny jakości powietrza27
Wykonana dla strefy opolskiej ocena jakości powietrza za 2020 rok
uwzględniająca kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzkiego wykazała,
że zakwalifikowano obszar do klasy A ze względu na stężenie takich substancji
jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, benzenu, tlenku węgla, ołowiu, arsenu,
kadmu i niklu;

27

−

dla ozonu ze względu na brak przekroczeń poziomu docelowego zakwalifikowano
obszar do klasy A, w przypadku poziomu celu długoterminowego zakwalifikowano
obszar do klasy D2 oznaczającej występowanie obszarów przekroczeń;

−

dla pyłu zawieszonego PM10 z uwagi na odnotowane przekroczenia
średniodobowej wartości dopuszczalnej z ponadnormatywną częstotliwością
zaliczono strefę opolską do klasy C, w związku z czym wymagana jest poprawa
jakości powietrza i dalsze dostosowywanie do zaleceń zawartych w naprawczym
programie ochrony powietrza POP;

−

dla benzo(a)pirenu zaliczono strefę opolską do klasy C z uwagi na odnotowane
przekroczenia rocznej wartości docelowej, w związku z czym wymagana jest
poprawa jakości powietrza i dalsze dostosowywanie do zaleceń zawartych
w naprawczym programie ochrony powietrza POP;

−

dla pyłu zawieszonego PM2,5 w przypadku kryterium tzw. fazy I (obowiązującego
do 2020 r.) zakwalifikowano obszar do klasy A, natomiast dla kryterium tzw. fazy
II otrzymał on klasę C1, co oznacza konieczność poprawy jakości powietrza na
obszarach, w których wystąpiły przekroczenia (tabela 2).

źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim – raport wojewódzki za rok 2020
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Tabela 2. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi. 28,29,30,31,32
Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia ludzi
SO2
NO2
C6H6
CO
O3
PM10
Pb
As
Cd
Ni
B(a)P
PM2,5
2020
A
A
A
A
A1
C
A
A
A
A
C
C12
1
2019
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
C
C12
2018
A
A
A
A
A1
C
A
A
A
A
C
C
2017
A
A
A
A
C
C
A
A
A
A
C
C
2016
A
A
C
A
C
C
A
A
A
A
C
C
1 Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefa opolska uzyskała klasę D2
2 Dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny I faza, strefa opolska uzyskała klasę A
Rok

Ocena jakości powietrza za 2020 uwzględniająca kryteria ustanowione w celu ochrony
roślin wykonana dla strefy opolskiej wykazała, że:
−

dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz tlenku węgla strefa ta została
zakwalifikowana do klasy A, gdyż uzyskane wyniku nie wykazały występowania
obszarów przekroczeń normatywnych stężeń dla danych zanieczyszczeń (Tabela
3).

Tabela 3. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia roślin.33,34,35,36,37
Rok
2020
2019
2018
2017
2016

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń –ochrona zdrowia ludzi
SO2
NO2
CO
A
A
A
A
A
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
C
1 Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefa opolska uzyskała klasę D2

Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza38
Głównym źródłem emisji zanieczyszczenia powietrza na terenie strefy opolskiej, w której
znajduje się gmina Lubrza jest emisja antropogeniczna pochodząca z sektora komunalnobytowego (emisja powierzchniowa), następnie emisja z komunikacji (emisja liniowa) oraz
z działalności przemysłowej (emisja punktowa).
Istotnym źródłem zanieczyszczeń są lokalne kotłownie i piece węglowe stosowane
w indywidualnych gospodarstwach domowych. W 2020 r. odpowiadają one za 98,84%
emisji bezno(a)pirenu, 85,88% emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz 67,91% emisji pyłu
zawieszonego PM2,5.
Kolejnym źródłem emisji zanieczyszczeń na terenie strefy opolskiej, w tym dla gminy
Lubrza, są zanieczyszczenia komunikacyjne w postaci pyłów, które powstają głównie
w wyniku ścierania się opon i nawierzchni dróg oraz hamulców i unosu zanieczyszczeń

źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim – raport wojewódzki za rok 2020
źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim – raport wojewódzki za rok 2019
źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim – raport wojewódzki za rok 2018
31
źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2017
32
źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2016
33
źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim – raport wojewódzki za rok 2020
34
źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim – raport wojewódzki za rok 2019
35
źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim – raport wojewódzki za rok 2018
36
źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2017
37
źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2016
38
źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim – raport wojewódzki za rok 2020.
28
29
30
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z powierzchni dróg. Tlenki azotu emitowane z układów wydechowych pojazdów stanowią
39,71% emisji w strefie opolskiej.
Emisja punktowa (sektor przemysłowy) odpowiada za 50,91% emisji tlenków siarki,
36,68% emisji tlenków azotu, 5,99% emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz 5,82% emisji
pyłu zawieszonego PM2,5.
Tabela 4. Zestawienie wielkości emisji poszczególnych zanieczyszczeń na obszarze strefy opolskiej za
2020 r..39
Rodzaj
zanieczyszczenia

komunalnobytowa

Rodzaj i Wielkość emisji [kg/rok]
transport
punktowa
hałdy
drogowy
i wyrobiska

SOx

4 373 118

17 041

4 554 423

n.d.

NOx

1 660 326

8 995 739

8 309 054

n.d.

PM10

7 316 618

559 550

645 294

545 012

PM2,5

7 181 183

422 804

486 417

130 772

B(a)P

4 464,6

8,0

44,3

n.d

inne

suma

3 686
413
1 707
670
140
761

8 945
783
22 651
352
10 774
144
8 361
936

0,1

4 517,1

1 201

Wielkość emisji zanieczyszczeń40,41,42
Wielkość emisji zanieczyszczeń na terenie strefy opolskiej w latach 2020-2018 wskazuje
na coroczny spadek w ilości emitowanych zanieczyszczeń do powietrza. W odniesieniu
do 2018 roku największy spadek emisji zanieczyszczeń zaobserwowano w przypadku
tlenków siarki – 4 914,58, następnie pyłu zawieszonego PM2,5 – 1 911,48 Mg, tlenków
azotu – 1 891,19 Mg, pyłu zawieszonego PM10 – 1 520,82 Mg oraz bezno(a)pirenu –
884,60 kg.
Wielkość emisji zanieczyszczeń
[Mg/rok]
10 273,42
9 472,41
8 361,94

PM2,5

12 294,96
12 109,10
10 774,14

PM10

24 542,54
24 452,18
22 651,35

NOx
SOx
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8 945,78
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Rysunek 5. Wielkość emisji zanieczyszczeń na obszarze strefy opolskiej w latach 2016-2020 43,44,45
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Wielkość emisji zanieczyszczeń
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Rysunek 6. Wielkość emisji benzo(a)pirenu na obszarze strefy opolskiej w latach 2016-2020 46,47,48

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza
Uchwała nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” z uwagi
na wystąpienie na terenie gminy Lubrza obszarów przekroczeń normatywnych stężeń
bezno(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 w powietrzu nakłada na gminę
obowiązek realizacji następujących działań naprawczych:
−

PL1601_ZSO Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW włącznie,
w których następuje spalanie paliw stałych – celem jest zastąpienie
niskosprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe mniej emisyjnymi źródłami, a także
podniesienie efektywności energetycznej budynków. Zadanie powinno być
podejmowane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa czy podmioty
sektora publicznego. Zadanie należy realizować poprzez:
•

PRIORYTET 1: Zastąpienie niskosprawnych urządzeń siecią ciepłowniczą
(w przypadku istnienia możliwości technicznych i ekonomicznych) lub
urządzeniami opalanymi gazem (poprzez podłączenie do sieci gazowej) lub/i
OZE;

•

PRIORYTET 2: Zastąpienie niskosprawnych urządzeń urządzeniami
z ogrzewaniem elektrycznym, urządzeniami opalanymi gazem (z sieci lub
z wykorzystaniem indywidualnych zbiorników), urządzeniami opalanymi olejem
lub urządzeniami spełniającymi minimum wymogi jakościowe ekoprojektu;

•

PRIORYTET 3: Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację obiektów
ogrzewanych w sposób indywidualny.

−

PL1601_EE Prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje
edukacyjne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związane
z ochroną powietrza. Działanie powinno być realizowane m.in. poprzez:
•

prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia
dla zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza;

•

prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom wpływ
spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów na jakość powietrza;

•

informowanie mieszkańców odnośnie przepisów obowiązujących w zakresie
ochrony powietrza (m.in. zakazu spalania odpadów, przestrzegania uchwały

źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim – raport wojewódzki za rok 2020
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antysmogowej). informowanie o szkodliwości spalania odpadów w piecach
i kotłach indywidualnych oraz stosowania starych kotłów węglowych o wysokiej
emisji zanieczyszczeń.
−

PL1601_KPP Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających
używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania
odpadów. Działalność kontrolna powinna dotyczyć:
•

przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach;

•

przestrzegania zakazu spalania odpadów zielonych, a także przestrzegania
zakazu wypalania traw i łąk;

•

przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej.

Tendencje zmian stanu środowiska
Tendencje korzystne
▪

▪

łagodne zimy, co przekłada się na mniejsze
zużycie paliw stałych w okresie grzewczym
oraz związaną z tym mniejszą emisję
zanieczyszczeń powietrza i gazów
cieplarnianych
wzrost świadomości społecznej na temat
zagrożeń powodowanych przez
zanieczyszczone powietrze

Tendencje niekorzystne
▪

systematyczne przekroczenia poziomu
docelowego dla benzo(a)pirenu
systematyczne przekroczenia poziomu
dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
i PM2,5
przekroczenia poziomu celu długoterminowego
ozonu (ze względu na ochronę zdrowia ludzi)
spadek liczby dni mroźnych w ciągu roku, co
wpływa na skrócenie zalegania lub brak pokrywy
śnieżnej, co bezpośrednio przekłada się na
reżim wodny oraz zmniejszenie zasobów wód
podziemnych i erozję gleb

▪
▪
▪

Analiza SWOT
MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪
▪
▪

obowiązywanie uchwały antysmogowej
dotrzymanie poziomu dopuszczalnego dla:
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, benzenu,
tlenku węgla, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu
brak wyznaczonych na terenie gminy
obszarów przekroczeń poziomów
dopuszczalnych zawartości dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu, benzenu, tlenku węgla,
ołowiu, arsenu, kadmu i niklu w powietrzu

SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
SZANSE (czynniki zewnętrzne)
▪
▪
▪
▪

realizacja założeń Programu ochrony
powietrza województwa opolskiego
realizacja założeń uchwały antysmogowej
realizacja programów ogólnopolskich
wsparcie finansowego mieszkańców ze
środków wojewódzkich, krajowych i unijnych

niezadowalająca jakość powietrza w zakresie
stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu;
wyznaczenie na terenie gminy obszaru
przekroczeń zawartości poziomu docelowego
bezno(a)pirenu w powietrzu
niezadowalająca jakość powietrza w zakresie
stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego
PM10
wyznaczenie na terenie gminy obszaru
przekroczeń zawartości poziomu
dopuszczalnego dla stężeń dobowych pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu
przekroczenia poziomu celu
długoterminowego dla ozonu
systemy ogrzewania indywidualnego,
w których wykorzystywane są niskiej jakości
paliwa stałe, w tym odpady i/lub w kotłach
o niskiej efektywności;
niska efektywność energetyczna budynków
mieszkaniowych i publicznych
ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne)

▪
▪
▪

wysokie ceny przyjaznych środowisku
nośników energii
wysoki koszt inwestycji w OZE i budownictwo
energooszczędne
napływ zanieczyszczeń z sąsiednich gmin
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MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪
▪
▪

▪
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zwiększanie wykorzystania paliw
alternatywnych i OZE
wzrost świadomości społecznej w zakresie
działań koniecznych do podjęcia w celu
ochrony klimatu i jakości powietrza
dostępność unijnych funduszy wsparcia dla
instalacji OZE, rozwoju elektromobilności,
adaptacji do zmian klimatu, likwidacji źródeł
niskiej emisji oraz poprawy efektywności
energetycznej budynków
rozwój technologii alternatywnego
pozyskiwania energii i ich rosnąca dostępność

SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪
▪
▪

zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem,
pyłem PM2,5 oraz PM10 pochodzącymi
z niskiej emisji
długi okres zwrotu inwestycji
niewystarczające środki na finansowanie
gospodarki nieskoemisyjnej
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4.3. ZAGROŻENIA HAŁASEM
Najważniejszy akt prawny z zakresu ochrony środowiska przed hałasem stanowi ustawa
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2020 poz. 1219), która nie
tylko definiuje zagadnienie hałasu, ale również określa zadania dotyczące oceny hałasu
w środowisku oraz narzędzia prawne wspomagające realizację działań w zakresie
akustyki środowiska w różnych jej aspektach.
Ww. ustawa definiuje hałas jako dźwięk o natężeniu od 16 Hz do 16 000 Hz. Natomiast
podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest sumaryczny poziom hałasu
obszaru, który uzależniony jest głównie od poziomu zurbanizowania danego obszaru jak
i rodzaju emitowanego hałasu.
Ze względu na źródło pochodzenia wyodrębnia się trzy główne rodzaje hałasu
w środowisku, tworzące klimat akustyczny, są to hałas komunalny (osiedlowy), hałas
przemysłowy (instalacyjny) oraz hałas komunikacyjny (w tym: drogowy, lotniczy,
kolejowy).
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku49 określa kryteria oceny warunków akustycznych środowiska - są to
dopuszczalne poziomy hałasu oparte o dwa rodzaje wskaźników, które zdefiniowane są
również w ustawie POŚ (art. 112a), jako:
−

wskaźniki hałasu mające zastosowanie do sporządzania strategicznych map
hałasu oraz programów ochrony środowiska przed hałasem - LDWN oraz LN;

−

wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków
korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby LAeq D oraz LAeq N

−
Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (POŚ, art. 117) na podstawie wyników pomiarów
poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz z uwzględnieniem
pozostałych danych, w szczególności demograficznych oraz dotyczących sposobu
zagospodarowania i użytkowania terenu.
Hałas drogowy
Na klimat akustyczny środowiska znaczny wpływ ma hałas komunikacyjny, którego
poziom uzależniony jest od natężenia i płynności ruchu, udziału pojazdów ciężarowych
w strumieniu pojazdów, prędkości strumienia pojazdów, położenia drogi, rodzaju
nawierzchni, ukształtowania terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna,
charakteru obudowy trasy jak i rodzaju zabudowy wzdłuż szlaków komunikacyjnych.
Dopuszczalne wartości poziomów hałasu drogowego w zależności od funkcji terenu
wynoszą w porze dziennej od 50 dB do 65 dB, w porze nocnej od 45 dB do 56 dB.
Do głównych źródeł hałasu drogowego w gminie Lubrza zalicza się:

49

−

drogę krajową DK41 relacji Nysa – Prudnik -Trzebinia – granica państwa;

−

drogę krajową DK40 relacji granica państwa – Głuchołazy – Prudnik – KędzierzynKoźle – Pyskowice

Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014 r, poz. 112
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−

drogę wojewódzką DW414 relacji Lubrza – Opole, która zapewnia połączenie
gminy z miastem wojewódzkim Opolem oraz powiatowym ośrodkiem usługowym
jakim jest miasto Prudnik, droga ta stanowi podstawowy ciąg komunikacyjny dla
ruchu turystycznego z Opola do Gór Opawskich i Czech

−

drogę wojewódzką DW417 relacji Laskowice – Klisino.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie prowadził w ostatnich latach
pomiarów hałasu drogowego na obszarze gminy Lubrza.
O klimacie akustycznym występującym na terenie gminy Lubrza decyduje przede
wszystkim hałas drogowy, który jest wynikiem zwiększenia natężenia ruchu,
w szczególności na drogach krajowych nr 40 i 41 oraz zły stan nawierzchni drogowych.
Wzmożenie ruchu kołowego i ilości pojazdów samochodowych powoduje wzrost poziomu
natężenia dźwięku
Hałas kolejowy
Zagrożenie hałasem wynikające z eksploatacji szlaku kolejowego jest znacząco
odczuwalne szczególnie w najbliższym otoczeniu torowisk. O poziomie hałasu na
obszarach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych decydują takie
czynniki jak: natężenie ruchu, ilość pociągów towarowych (w ogólnej liczbie składów
pociągów), prędkość i płynność ruchu pociągów, położenie torów, stan techniczny taboru
kolejowego oraz torowiska, ukształtowanie terenu, przez który przebiega linia kolejowa,
oraz odległość pierwszej linii zabudowy od skrajnego toru.
Do głównych źródeł hałasu kolejowego w gminie Lubrza zalicza się
−

linię kolejową PKP nr 137 relacji Katowice – Legnica

−

linię kolejową PKP nr 306 relacji Gogolin – Prudnik.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie prowadził w ostatnich latach
pomiarów hałasu kolejowego na obszarze gminy Lubrza. Z uwagi na przebieg ww. linii
kolejowych oraz intensywność przejazdów można stwierdzić, iż zjawisko nadmiernej
uciążliwości nie jest znaczące i ogranicza się do bezpośredniej bliskości ciągów
komunikacyjnych.
Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje na terenach
sąsiadujących z zakładami produkcyjnymi i usługowymi. Poziom hałasu przemysłowego
kształtuje się indywidualnie dla każdego obiektu i zależy m.in. od parku maszynowego,
zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, zastosowanych urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, transportu wewnątrzzakładowego.
Na obszarze gminy brak jest dużych zakładów przemysłowych, co jest korzystne ze
względu na stan akustyczny środowiska. Jednym z większych zakładów są: zakład
betoniarski w Lubrzy, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Lubrzy, Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna w Lubrzy, Skrzypcu i Jasionie.
Ponadto na terenie gminy Lubrza zostały rozpoznane i udokumentowane złoża kruszywa
naturalnego i surowców ilastych ceramiki budowlanej. Eksploatacja złóż może wiązać się
ze zwiększoną emisją hałasu sprzętu wydobywczego.
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie prowadził w ostatnich latach
pomiarów hałasu przemysłowego na obszarze gminy Lubrza. Lokalizacja zakładów
przemysłowych oraz złóż nie stwarza istotnych zagrożeń związanych z nadmierną emisją
hałasu. Ponadto większość źródeł hałasu na terenie gminy Lubrza ma charakter punktowy
i nieustabilizowany w czasie, co w pewien sposób obniża jego uciążliwość dla środowiska.
Tendencje zmian stanu środowiska
Tendencje korzystne
▪
▪

▪
▪
▪

wzrost świadomości społecznej na temat
zagrożeń powodowanych przez hałas
stosowanie nowoczesnych urządzeń
technicznych i technologicznych
posiadających rygorystyczne parametry
akustyczne
rozwój infrastruktury rowerowej
wzrost popularności transportu rowerowego
rozwój inwestycji drogowych

Tendencje niekorzystne
▪
▪
▪

dynamiczny przyrost liczby pojazdów
wzrost natężenia ruchu
pogarszający się stan nawierzchni dróg

Analiza SWOT
MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪
▪

brak zakładów emitujących ponadnormatywne
hałas przemysłowy
systematyczna modernizacja dróg

SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪
▪
▪

SZANSE (czynniki zewnętrzne)
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

możliwość pozyskania środków na poprawę
infrastruktury drogowej
uwzględnianie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego zagadnień
dotyczących hałasu
stosowanie nowych technologii w projektowanych
i istniejących zakładach uwzględniających
stosowanie maszyn i urządzeń o małej emisji
hałasu
stosowanie dostępnych technik i technologii
ograniczania emisji hałasu do środowiska i jego
tłumienia
konieczność prowadzenia ocen oddziaływania
inwestycji na środowisko i monitoringu
środowiska w zakresie zagrożenia hałasem
dostępność technik i technologii ograniczania
emisji hałasu do środowiska i jego tłumienia
rozwój komunikacji rowerowej

słabo rozwinięta sieć dróg rowerowych
bliskość tras szybkiego ruchu
duże natężenie ruchu samochodowego

ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne)
▪
▪
▪
▪
▪

wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów
mechanicznych
wzrost natężenia ruchu drogowego
niewystarczające środki finansowe na
inwestycje związane z modernizacją dróg
niewystarczające środki finansowe na
inwestycje zmierzające do poprawy stanu
środowiska akustycznego
niewłaściwa lokalizacja nowych zakładów
emitujących hałas
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4.4. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Zgodnie z ustawą POŚ z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2020 poz. 1219) pole
elektromagnetyczne definiuje się jako pole elektryczne, magnetyczne oraz
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz.
Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne występują w środowisku w sposób
całkowicie naturalny stanowiąc nieodłączny element środowiska oraz w sposób sztuczny,
czyli wytwarzane są przez człowieka. Nadmierne dawki promieniowania
elektromagnetycznego mogą negatywnie wpływać na elementy środowiska, głównie na
organizmy żywe. Poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego uzależniony jest od
częstotliwości tych pól, w związku z tym rozróżnia się promieniowane niejonizujące, które
obejmuje pola elektromagnetyczne w zakresie od 0 do 300 GHz, natomiast powyżej
300 GHz następuje już jonizacja atomów oraz cząsteczek (promieniowanie X oraz
gamma) i pola elektromagnetyczne z tego zakresu nazywamy promieniowaniem
jonizującym.
Obecnie sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne stanowi największe energetyczne
zanieczyszczenie środowiska. Źródłem promieniowania jest każde urządzenie czy
instalacja, w którym występuje przepływ prądu.
W odniesieniu do gminy Lubrza źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego
są:
−
−
−
−
−
−

sieci energetyczne, w tym linie wysokiego napięcia i związane z nimi stacje
elektroenergetyczne
cywilne stacje radiowe
radiostacje amatorskie kat. 1 i 2, o mocy: 15 W, 250 W i 750 W
nadajniki radiowe
stacje bazowe trankingowej sieci łączności radiotelefonicznej
urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach
przemysłowych, ośrodkach medycznych oraz będące w dyspozycji policji i straży
pożarnej.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami
elektromagnetycznymi jest ww. ustawa POŚ dział VI Ochrona przed polami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na
zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól
elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najmniej na tych
poziomach albo ich zmniejszeniu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one
dotrzymane.
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019
poz. 2448) oraz rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobów
sprawdzania
dotrzymania
dopuszczalnych
poziomów
pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).
Od 2008 roku monitoring pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzony jest przez
Inspekcję Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
w sposób ujednolicony dla całego kraju. Podstawę prawną do prowadzenia monitoringu
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pól elektromagnetycznych oprócz ww. ustaw i rozporządzeń stanowi również ustawa
o Inspekcji Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995) oraz rozporządzenie Ministra Klimatu
i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020
poz. 2311).
Punkty pomiarowe, w których wykonuje się okresowe badania poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku, wyznacza się dla każdego województwa w ramach:
−

−

państwowego monitoringu środowiska dla stałej sieci monitoringu.
Punkty wyznacza się w każdym mieście dla dwuletniego cyklu pomiarowego,
według zasady:
•

poniżej 20 000 mieszkańców - 1 punkt pomiarowy

•

w przedziale od 20 000 do 50 000 mieszkańców - 2 punkty pomiarowe

•

w przedziale powyżej 50 000 do 100 000 mieszkańców - 3 punkty pomiarowe

•

w przedziale powyżej 100 000 do 200 000 mieszkańców - 4 punkty pomiarowe,
powyżej 200 000 mieszkańców - 4 punkty pomiarowe i 3 punkty pomiarowe na
każde rozpoczęte kolejne 100 000 mieszkańców – w każdym mieście.
monitoringu badawczego - wyznacza się jeden punkt pomiarowy w każdej gminie
wiejskiej, dla czteroletniego cyklu pomiarowego.

Na terenie gminy Lubrza nie wyznaczono punktu pomiarowego oraz nie prowadzono
badań monitoringowych pola elektromagnetycznego. Brak pomiarów uniemożliwia
przeprowadzenie
dokładnej
analizy
poziomu
zanieczyszczeń
środowiska
promieniowaniem elektromagnetycznym. Na punktach pomiarowych zlokalizowanych
w okolicy gminy Lubrza wartości natężenie pola elektromagnetycznego na przestrzeni
ostatnich lat nie przekraczały 7 V/m, a więc były znacznie poniżej wartości granicznej50.
Z uwagi na brak istotnych emitorów pola elektroenergetycznego można stwierdzić, iż na
terenie gminy nie występuje zagrożenie negatywnymi skutkami promieniowania
elektromagnetycznego, natomiast wytwarzane pola elektromagnetyczne nie powinny
powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.
Tendencje zmian stanu środowiska
Tendencje korzystne
▪

występowanie pól elektromagnetycznych
o wartościach dopuszczalnych

Tendencje niekorzystne
Lokalizacja potencjalnych źródeł promieniowania
elektromagnetycznego w bezpośredniej bliskości
zabudowy mieszkaniowej

▪

Analiza SWOT
MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪
▪

brak przekroczeń wartości dopuszczalnej
poziomu promieniowania
elektromagnetycznego;
stopniowo wzrastająca świadomość
ekologiczna mieszkańców w zakresie
zagrożenia PEM.
SZANSE (czynniki zewnętrzne)

50

SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪
▪

brak pomiarów badań monitoringowych pola
elektromagnetycznego
rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej
i elektroenergetycznej zwiększający ryzyko
wzrostu natężenia pól elektromagnetycznych.
ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne)

źródło: na podstawie danych prezentowanych na stronie https://si2pem.gov.pl/
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▪

▪
▪
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rozwój monitoringu państwowego (także
w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego m.in. monitoring sieci
5G)
modernizacja sieci elektroenergetycznych
uwzględnianie w dokumentach planistycznych
lokalizacji źródeł promieniowania
elektromagnetycznego w sposób jak najmniej
negatywnie wpływający na mieszkańców

▪
▪
▪
▪
▪

wzmocnienie istniejących pól
elektromagnetycznych
wzrost liczby urządzeń emitujących
promieniowanie elektromagnetyczne
budowa urządzeń emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne w bliskości zabudowy
mieszkaniowej
dynamiczny rozwój telekomunikacji
wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną
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4.5. GOSPODAROWANIE WODAMI
Korzystanie z zasobów wodnych regulowane jest następującymi aktami prawnymi: (1)
Dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Ramowa Dyrektywa Wodna),
ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne oraz (2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony środowiska. Narzędziami polityki wodnej są „Plany gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza” oraz „Warunki korzystania z wód regionu wodnego”
realizowane przez właściwy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW). Dokumenty
te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych
i zagospodarowania nimi w przyszłości.
Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zostały opublikowane w formie
rozporządzeń w 2016 roku i zachowują swoją moc do dnia 22 grudnia 2021 roku.
Do 14 października 2021 roku trwały konsultacje społeczne projektów planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Po konsultacjach oraz strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko, dokumenty będą podlegać procedurze legislacyjnej
zmierzającej do przyjęcia ich w formie rozporządzenia ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej i będą obowiązywać do czasu przyjęcia kolejnych czyli do 2027 roku
Wody podziemne
Na terenie gminy Lubrza nie ma zlokalizowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Polski. Niemniej obszar gminy położony jest na terenie Jednolitej Części Wód
Podziemnych (JCWPd) o nazwie JCWPd 127 i europejskim kodzie PLGW6000127,
w regionie wodnym środkowej Odry o powierzchni 1 877 km2.
JCWPd stanowi wielopoziomowy złożony system wodonośny w obrębie, którego
wyróżniono 6 pięter wodonośnych: czwartorzędowe, neogeńskie, kredowe, triasu,
paleozoiczne (występuje podrzędnie, w południowej części JCWPd), paleozoicznoproterozoiczne. Główną zlewnią w obrębie JCWPd 127 jest Odra (rząd I).
Zagospodarowanie terenu w obrębie zbiornika stanowią głównie obszary rolne (70,17%),
obszary leśne i zielone (20,61%) oraz obszary antropogeniczne (8,38%).
Na terenie JCWPd 127 występuje antropopresja związana z poborem wód podziemnych,
wpływem aglomeracji oraz prowadzonym odwodnieniem górniczym, które powodują
powstawanie lokalnych lejów depresji. Stan ilościowy JCWPd 127 ocenia się jako dobry,
stan chemiczny również (dobry), a stan ogólny – dobry.
JCWPd 127 zagrożona jest ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych z przyczyn
antropogenicznych. Możliwe jest wystąpienie podwyższonej zawartości związków azotu
oraz chlorków i siarczanów wskutek oddziaływania zakładów przemysłowych (Kędzierzyn
Koźle, Opole, Krapkowice) oraz obszarów intensywnego użytkowania rolniczego.
Ponadto odwodnienia górnicze mogą powodować obniżenie zwierciadła użytkowych
poziomów wodonośnych. Wody podziemne są podstawowym źródłem zaopatrzenia
ludności w wodę do celów między innymi spożywczych. Z JCWPd 127 pobór wód dla
zaopatrzenia ludności w wodę, przemysłu i inne wynosił 15 918,58 tys. m3 /rok.51

51

Źródło: Karta informacyjna JCWPd 127
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Tabela 5. Charakterystyka Jednolitych Części Wód Podziemnych na obszarze gminy Lubrza52
JCWPd nr 127
dorzecze: Odra

Stan wód podziemnych
Chemiczny
Ilościowy
Ogólna ocena JCWPd
Ocena ryzyka niespełnienia celów
środowiskowych

Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia celów
środowiskowych

dobry
dobry
dobry
zagrożona
Przyczyny antropogeniczne: Oddziaływanie
zakładów przemysłowych (Kędzierzyn Koźle,
Opole, Krapkowice) oraz obszarów intensywnego
użytkowania rolniczego na jakość wód
podziemnych mogące powodować podwyższenie
zawartości związków azotu oraz chlorków
i siarczanów. Obniżenie zwierciadła użytkowych
poziomów wodonośnych na skutek odwodnień
górniczych.

Rysunek 7. Położenie gminy Lubrza na tle JCWPd53

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem drugiej aktualizacji Planów gospodarowania
wodami na obszarze dorzeczy (3 cykl planistyczny), w którym Państwowa służba
hydrogeologiczna przeprowadziła przegląd granic JCWPd oraz aktualizację ich
charakterystyk. Opracowano podział na 174 JCWPd, który będzie obowiązywał w latach
2022-2027.

52
53

Źródło: opracowanie własne na podstawie Karty informacyjnej JCWPd 127
źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych na stronie PIG, dm.pgi.gov.pl
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Wody powierzchniowe
Gmina Lubrza zlokalizowana jest w regionie wodnym Środkowej Odry, obszarze dorzecza
Odry. Na terenie Gminy znajdują się następujące jednolite części wód powierzchniowych
rzecznych:
−
−
−
−
−
−
−

Prudnik od Złotego Potoku do Osobłogi;
Lubrzanka;
Trzebinka;
Sadecki Potok;
Biała od źródła do Śmickiego Potoku;
Młynówka (kod: RW6000171176889);
Osobłoga od Prudnika do Odry.

Prudnik od Złotego Potoku do Osobłogi54
Prudnik od Złotego Potoku do Osobłogi stanowi jednolitą część wód powierzchniowych
rzecznych o długości 19,93 km i kodzie RW60008117649, położoną w regionie wodnym
Środkowej Odry. Zgodnie z typem JCWP jest to mała rzeka wyżynna krzemianowa.
Potencjał ekologiczny cieku ocenia się jako zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych pozostaje zagrożona.
Lubrzanka55
Lubrzanka stanowi jednolitą część wód powierzchniowych rzecznych o długości 14,86 km
i kodzie RW60004117669, położoną w regionie wodnym Środkowej Odry. Zgodnie
z typem JCWP jest to potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym.
Potencjał ekologiczny cieku ocenia się jako zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych pozostaje zagrożona.
Trzebinka56
Trzebinka stanowi jednolitą część wód powierzchniowych rzecznych o długości 16,54 km
i kodzie RW600041176469, położoną w regionie wodnym Środkowej Odry. Zgodnie
z typem JCWP jest to potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym.
Potencjał ekologiczny cieku ocenia się jako zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych pozostaje zagrożona.
Sadecki Potok57
Sadecki Potok stanowi jednolitą część wód powierzchniowych rzecznych o długości
8,62 km i kodzie RW600041176489, położoną w regionie wodnym Środkowej Odry.
Zgodnie z typem JCWP jest to potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym.
Potencjał ekologiczny cieku ocenia się jako zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych pozostaje zagrożona.
Biała od źródła do Śmickiego Potoku58
Biała od źródła do Śmickiego Potoku stanowi jednolitą część wód powierzchniowych
rzecznych o długości 66,16 km i kodzie RW6000171176829, położoną w regionie wodnym
źródło: Karta charakterystyki JCPW,
źródło: Karta charakterystyki JCPW,
56
źródło: Karta charakterystyki JCPW,
57
źródło: Karta charakterystyki JCPW,
58
źródło: Karta charakterystyki JCPW,
54
55

https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW60008117649.pdf
https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW60004117669.pdf
https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW600041176469.pdf
https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW600041176489.pdf
https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW6000171176829.pdf
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Środkowej Odry. Zgodnie z typem JCWP jest to potok nizinny piaszczysty. Potencjał
ekologiczny cieku ocenia się jako zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
pozostaje zagrożona.
Młynówka59
Młynówka stanowi jednolitą część wód powierzchniowych rzecznych o długości 43,69 km
i kodzie RW6000171176889, położoną w regionie wodnym Środkowej Odry. Zgodnie
z typem JCWP jest to potok nizinny piaszczysty. Potencjał ekologiczny cieku ocenia się
jako zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych pozostaje zagrożona.
JCWP rzeczne znajdujące się na terenie gminy Lubrza (poza Młynówką i Białą od źródła
do Śmickiego Potoku) przepływają przez obszary chronione – Obszar Natura 2000 Góry
Opawskie (kod PLH160007) lub Park Krajobrazowy Góry Opawskie.

Rysunek 8. Położenie JCWP w gminie Lubrza60

Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu
wód w jednolitych częściach wód rzecznych przepływających przez gminę Lubrza
zaprezentowano w Tabeli nr 6.

59
60

źródło: Karta charakterystyki JCPW, https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW6000171176889.pdf
źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych na stronie PIG, dm.pgi.gov.pl
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Prudnik Dytmarów

PLRW60008117
649

2

Lubrzanka PLRW60004117
- Dytmarów 669

Status jcwp

Nazwa jcwp

Kod jcwp

1

Klasa
elementów
biologicznych

Rok
najnowszy
ch badań

Kl
as
a

Klasa elementów
fizykochemicznych

Klasa elementów
fizykochemicznyc
h - specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne i
niesyntetyczne

Klasyfikacja stanu / potencjału
ekologicznego

Rok
najnowszych
badań

Rok
najnowszy
ch badań

Rok
najnowszy
ch badań

Klas
a

Prudnik
od
Złotego
Potoku
do
Osobłogi

NAT

2017

4

2017

>2

Lubrzan
ka

NAT

2019

4

2019

>2

Trzebinka - PLRW60004117
Trzebina
6469

Trzebink
a

NAT

4

Biała Łącznik

PLRW60001711
76829

Biała od
źródła
do
Śmickie
go
Potoku

SZC
W

5

Młynówka - PLRW60001711
Zielina
76889

Młynówk
a

SZC
W

3

61

Nazwa ppk

L.p.

Tabela 6. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego, klasy elementów biologicznych, fizykochemicznych, stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitych częściach
wód rzecznych przepływających przez teren gminy Lubrza61

2019

2019

2017

4

1

2

2019

2019

2017

>2

>2

>2

2017

2019

Klas
a

2

>2

Klas
a

Stan /
potencjał
ekologiczn
y

2017

4

słaby stan
ekologiczn
y

2019

4

słaby stan
ekologiczn
y

4

słaby stan
ekologiczn
y

2019

2019

2017

Klasyfikacja stanu
chemicznego

Ocena stanu jcwp

Rok
najnowszy
ch badań

Stan
chemicz
ny

Rok
najnowszy
ch badań

Ocen
a

2019

stan
chemicz
ny
poniżej
dobrego

2019

zły
stan
wód

2019

zły
stan
wód

2019

zły
stan
wód

3

umiarkowa
ny
potencjał
ekologiczn
y

2019

zły
stan
wód

3

umiarkowa
ny
potencjał
ekologiczn
y

2017

zły
stan
wód

2019

stan
chemicz
ny
poniżej
dobrego

źródło: opracowanie własne na podstawie GIOŚ, ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2015-2019 na podstawie monitoringu
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W 2017 oraz 2019 roku przeprowadzono w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska (PMŚ) badania elementów biologicznych i fizykochemicznych JCWP
wyodrębnionych na terenie gminy Lubrza.
W latach 2017 i 2019 stano/potencjał ekologiczny ocenianych JCWP prezentował się
następująco:
−
−

słaby stan ekologiczny: Prudnik od Złotego Potoku do Osobłogi, Lubrzanka,
Trzebinka;
umiarkowany potencjał ekologiczny: Biała od źródła do Śmickiego Potoku,
Młynówka.

Na podstawie uzyskanych wyników badań stan wszystkich badanych JCWP
przepływających przez teren gminy Lubrza oceniono jako zły. Wyłącznie dla jednej JCWP
o nazwie Sadecki Potok (kod: RW600041176489) w latach 2014-2019 nie
przeprowadzono badań w ramach PMŚ.
Zagrożenie powodzią
Na obszarze gminy Lubrza występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.
Zlokalizowane są one w dolinie rzeki Prudnik (teren miejscowości Jasiona, Skrzypiec,
Dytmarów). Zagrożenie powodzią na danym obszar przedstawiono na rysunku poniżej.

Rysunek 9 Obszary szczególnego zagrożenia powodziowego w gminie Lubrza62

62

źródło: opracowanie własne na podstawie https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPDF
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Ryzyko wystąpienia powodzi na terenie gminy Lubrza określa Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu zarządzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry. Zgodnie z tym Planem gmina Lubrza
leży w regionie wodnym Środkowej Odry. Dla zlewni Osobłoga gmina Lubrza posiada
umiarkowany poziom ryzyka powodziowego (3). W regionie wodnym Środkowej Odry
najczęściej występującymi powodziami były powodzie rzeczne (opadowe). Ze względu na
mechanizm znaczna część powodzi została sklasyfikowana jako naturalne wezbrania.
W niektórych przypadkach wskazano na zatory, awarię urządzeń wodnych lub
infrastruktury technicznej bądź nie wskazano mechanizmu z braku danych. Dominujące
są powodzie występujące w półroczu letnim, wywołane wystąpieniem opadów frontalnych
o znacznym zasięgu obszarowym i długim czasie trwania. W regionie wodnym Środkowej
Odry około 8% powierzchni całego regionu wodnego stanowią obszary narażone na
niebezpieczeństwo powodzi63.
Na obszarze gminy Lubrza brak jest znaczących powierzchniowych zbiorników wodnych
(naturalnych lub sztucznych). Największe tego typu obiekty znajdują się we wsi Jasiona,
Trzebinia, Krzyżkowice oraz Prężynka64.
Tendencje zmian stanu środowiska
Tendencje korzystne
▪

brak pogorszenia jakości wód podziemnych

Tendencje niekorzystne
ciągły zły stan jakości wód powierzchniowych
rzecznych

▪

Analiza SWOT
MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪

zadowalająca jakość wód podziemnych

▪

inwestycje w zakresie gospodarki wodnokanalizacyjnej, nowoczesnych technologii
w przemyśle i gospodarki o obiegu
zamkniętym;
Wzrost świadomości osób korzystających
z zasobów wód o konieczności ich ochrony
i racjonalnego użytkowania

SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪

SZANSE (czynniki zewnętrzne)

▪

zła jakość wód powierzchniowych rzecznych
ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne)

▪

▪

niedostosowanie do pojawiających się
ekstremalnych zjawisk atmosferycznych
(powodzi i suszy) oddziałujących na stan wód
rzecznych;
przenikanie do wód powierzchniowych
zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych

źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
64
źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lubrza
63
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4.6. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
4.6.1.

Zaopatrzenie w wodę65

W 2020 roku zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności na terenie gminy
Lubrza wyniosło 685,5 dam3 (100% poboru wód podziemnych w wyniku eksploatacji sieci
wodociągowej).
Zużycie wody ogółem na przestrzeni lat 2019-2020 wykazuje tendencję wzrostową (wzrost
o ok. 4,29%, z 656,1 dam3 w 2019 roku do 685,5 dam3 w 2020 roku), wzrasta również
zużycie wody w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w 2019 roku
wynosiło ono 29,3 m3, natomiast w 2020 roku 29,8 m3).
Sieć wodociągowa
Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Lubrza w 2020 roku
wynosiła 40,1 km (wzrost o 1,2 km w stosunku do 2015 roku).
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Rysunek 10. Długość czynnej sieci rozdzielczej na terenie gminy Lubrza w latach 2015-202066

W 2019 roku liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej wynosiła 4 241 osób.
Wartość ta spadła w stosunku do 2015 roku o 0,3%.

4.6.2.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Na terenie gminy Lubrza brak jest sieci kanalizacyjnej. Nieczystości ciekłe gromadzone są
w zbiornikach bezodpływowych oraz oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach
ścieków. Ze zbiorników bezodpływowych w 2019 roku korzystało 1 181 gospodarstw
domowych, natomiast z przydomowych oczyszczalni ścieków korzystało 13
nieruchomości. W odniesieniu do 2016 roku liczba zbiorników bezodpływowych
zwiększyła się o 1 sztukę, a liczba oczyszczalni przydomowych wzrosła o 3 sztuki. W 2019
roku od mieszkańców gminy Lubrza odebrano 7334,8 m3 nieczystości ciekłych (ścieków
bytowych).
65

źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp 11.10.2021 r.

66

źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp 11.10.2021 r.
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Tendencje zmian stanu środowiska
Tendencje korzystne
▪

wzrost ilości zbiorników bezodpływowych
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Tendencje niekorzystne
wzrost zużycia wody ogółem na przestrzeni lat
2019-2020
niedostateczne działania w zakresie wdrażania
rozwiązań wykorzystujących wody opadowe do
lokalnego zaopatrzenia w wodę

▪
▪

Analiza SWOT
MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪

rosnąca liczba zbiorników bezodpływowych i
przydomowych oczyszczalni ścieków

SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪
▪

SZANSE (czynniki zewnętrzne)
▪
▪

systematyczny rozwój sieci wodociągowej
budowa sieci kanalizacyjnej

wzrost zużycia wody ogółem na przestrzeni lat
2019-2020
niedostateczne działania w zakresie wdrażania
rozwiązań wykorzystujących wody opadowe
do lokalnego zaopatrzenia w wodę
ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne)

▪

▪

zanieczyszczenie wód substancjami ze
spływów powierzchniowych w wyniku
działalności rolniczej, a także pochodzącymi
ze zbiorników bezodpływowych na ścieki;
zmiany klimatu prowadzące do uszkodzenia
infrastruktury związanej z gospodarką wodnościekową
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4.7. ZASOBY GEOLOGICZNE
Na terenie gminy Lubrza udokumentowane są złoża surowców skalnych takich jak: piaski
i żwiry oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej (Tabela 7, Rysunek 11).
Tabela 7. Złoża kopalin występujące na terenie gminy Lubrza według stanu na 31.12.2020 r. 67
Kopalina

Nazwa
złoża

Surowce ilaste
ceramiki budowlanej

Jasiona

piaski i żwiry

Jednostka

Zasoby
Stan zagospodarowania złoża
Wydobycie
bilansowe
(2020 r.)
410

Skrzypiec*

tys. m3

272

piaski i żwiry

Skrzypiec I*

tys. m3

33706

piaski i żwiry

Skrzypiec II*

tys. m3

0

piaski i żwiry

Skrzypiec
III*

tys. m3

444

0

złoże o zasobach rozpoznanych
szczegółowo

piaski i żwiry

Skrzypiec
IV*

tys. m3

406

0

złoże o zasobach rozpoznanych
szczegółowo

piaski i żwiry

Trzebina**

tys. m3

677

0

złoże, z którego wydobycie
zostało zaniechane

piaski i żwiry

Trzebina 1**

tys. m3

8713

* złoża zawierające piasek ze żwirem
** złoża zawierające żwir

67

źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2020 r.
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0

złoże, z którego wydobycie
zostało zaniechane

tys. t

33 złoże eksploatowane
0

złoże zagospodarowane,
eksploatowane okresowo

złoże skreślone z bilansu
0 zasobów w roku
sprawozdawczym

76 złoże eksploatowane
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Rysunek 11. Położenie zasobów złóż kopalin w gminie Lubrza68

Na terenie gminy Lubrza zlokalizowanych jest 2,46% wojewódzkich zasobów bilansowych
piasków i żwirów, a wydobycie tego surowca kształtuje się na poziomie 0,91% wydobycia
dokonywanego na terenie województwa opolskiego. Surowce ilaste ceramiki budowlanej
zlokalizowane na terenie gminy Lubrza stanowią 0,68% zasobów bilansowych danej
kopalin w województwie Opolskim.
Tendencje zmian stanu środowiska
Tendencje korzystne
▪

stale utrzymujący się poziom zasobów
bilansowych surowców skalnych

Tendencje niekorzystne
dużo złóż z których zaniechano wydobycie

▪

Analiza SWOT
MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪

68

występujące złoża o zasobach rozpoznanych
szczegółowo, z których możliwa jest w
przyszłości eksploatacja

SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪
▪

degradacja środowiska związana
z działalnością kopalni
Konieczność wykonania prac rekultywacyjnych
po zakończeniu eksploatacji

źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych na stronie PIG, dm.pgi.gov.pl
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SZANSE (czynniki zewnętrzne)
▪

58 |

stosowanie nowej technologii w górnictwie
służącej minimalizacji negatywnego
oddziaływania na środowisko

ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne)
▪
▪

brak planów zagospodarowania terenów
poeksploatacyjnych
nielegalna eksploatacja surowców
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4.8. GLEBY
Na terenie gminy Lubrza dominują gleby lessowe o właściwych stosunkach wodno –
powietrznych, które stanowią około 77,8% (5 376,6 ha) wszystkich gleb występujących
na terenie województwa opolskiego. Gleby te położone są w miejscach płaskich lub na
niewielkich skłonach terenu, charakteryzują się średnią przepuszczalnością i średnią
przewiewnością, o dużej zdolności zatrzymywania i magazynowania wody wystarczającej
do prawidłowego rozwoju roślin. Gleby okresowo podmokłe zajmują w gminie 16,3%
(1126 ha) użytków rolnych. Występują głównie w dolinie rzeki Biała oraz Prudnik i pełnią
funkcję bardziej ekologiczną niż gospodarczą. Z kolei gleby okresowo nadmiernie
przesuszone zajmują w gminie około 5,9% użytków rolnych (404,3 ha).69
Na terenie gminy Lubrza występują korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa.
Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni Gminy jest wysoki i wynosi ok. 91,4%
z czego grunty orne zajmują ok. 72,7%, sady około 0,5%, łąki 5,3%, a pastwiska ok. 3%.
Grunty leśne zajmują ok. 9,9% całkowitej powierzchni Gminy70.
Na terenie gminy Lubrza przeważają użytki rolne o glebach III klasy bonitacyjnej (62,5%).
Najmniej jest gleb VI klasy bonitacyjnej (0,86%) (Rysunek 12).

1,7% 0,9%

2,3%

I klasa
II klasa

7,6%

III klasa
IV klasa

25%

V klasa
VI klasa

62,5%

Rysunek 12. Udział gleb w podziale na klasy bonitacyjne na terenie gminy Lubrza71

Tendencje zmian stanu środowiska
Tendencje korzystne
▪

duże znaczenie gleb dla rozwoju produkcji
rolnej

Tendencje niekorzystne
▪

niski udział gleb I klasy bonitacyjnej (2,3%)

źródło: Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (2021)
źródło: Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (2021)
71
źródło: Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (2021)
69
70
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Analiza SWOT
MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪
▪

wysoki udział użytków rolnych (81,5% ogólnej
powierzchni gminy)
wysoki udział gleb II (24,9%) i III klasy
bonitacyjnej (62,5%)

SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪

SZANSE (czynniki zewnętrzne)
▪
▪
▪

60 |

racjonalne użytkowanie środków ochrony
roślin i nawozów
zalesianie gruntów o niskiej przydatności
rolniczej
wprowadzenie Kodeksu Dobrej Praktyki
Rolniczej

niski udział gleb I klasy bonitacyjnej (2,3%)

ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne)
▪
▪

zmiany klimatyczne powodujące m.in.
przesuszanie gruntów
niedobór środków finansowych
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4.9. GOSPODARKA
ODPADÓW

ODPADAMI

I

ZAPOBIEGANIE

POWSTAWANIU

Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr XXVII/306/2017 z dnia 28 marca 2017 r.
przyjął „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego na lata 2016-2022
z uwzględnieniem lat 2023-2028”. Na mocy ww. uchwały w województwie opolskim
funkcjonowały cztery regiony gospodarki odpadami komunalnymi – Region Centralny,
Północy, Południowo-Wschodni oraz Południowo-Zachodni. Na terenie tych regionów
funkcjonowało 18 instalacji o statusie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych. Wszystkie RIPOK eksploatowane na terenie województwa posiadały
pozwolenia zintegrowane.
Gmina Lubrza wchodziła w skład Regionu Południowo-Zachodniego, w obrębie regionu
istniały 3 regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz 8
instalacji do zastępczej obsługi regionu.
Tabela 8. Wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w regionie południowozachodnim oraz instalacji do zastępczej obsługi regionu w przypadku, gdy regionalna instalacja uległa awarii
lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn.72
Rodzaj regionalnej instalacji
Instalacja do mechanicznobiologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów.

Instalacja do przetwarzania
selektywnie zebranych odpadów
zielonych i innych bioodpadów.

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

Funkcjonujące regionalne
instalacje do przetwarzania
odpadów komunalnych
Instalacja mechanicznobiologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnych, zlokalizowana na
terenie Składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne w Domaszkowicach.
Kompostownia zlokalizowana na
terenie Składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne w Domaszkowicach.
Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne
w Domaszkowicach (Regionalne
Centrum Gospodarowania
Odpadami – Nysa
w Domaszkowicach).

Instalacje regionalne
przewidziane do zastępczej
obsługi regionu
Instalacja mechanicznobiologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnych, Zakład
Zagospodarowania Odpadów
w Dzierżysławiu.
Kompostownia zlokalizowana na
terenie Składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne w Dzierżysławiu.
Kompostownia zlokalizowana na
terenie składowiska Opole.
Miejskie Składowisko Odpadów
w Opolu (Regionalne Centrum
Gospodarki Odpadami w Opolu).
Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne
w Dzierżysławiu.
Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne
w Prudniku.
Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne
w Okopach.
Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne
w Ujeźdźcu.

Na mocy nowelizacji ustawy o odpadach z 4 lipca 2019 roku zniesiono regionalizację
dotyczącą odpadów komunalnych, stąd odpady wytwarzane na terenie gminy Lubrza
mogą być przekazywane do każdej instalacji komunalnej (IK) w kraju.

72

źródło: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028.
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Instalacje, do których przekazano odpady
Na terenie Gminy Lubrza nie ma możliwości przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
niesegregowanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Ponadto
Gmina nie posiada punktu, gdzie mogłaby następować segregacja odpadów komunalnych
zmieszanych. Zebrane i odebrane odpady komunalne składowane są na wysypisku
odpadów komunalnych w Domaszkowicach.
Model gospodarowania odpadami
Na obszarze gminy Lubrza system gospodarki odpadami komunalnymi został określony
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku.73 Zgodnie z regulaminem systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi gmina objęła wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. System zapewnia po wniesieniu opłaty
bezpośredni odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości przez podmiot świadczący
usługi odbioru oraz odbiór pośredni polegający na bezpłatnym przekazaniu przez
właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów do stacjonarnego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W gminie Lubrza zbiórka
odpadów komunalnych prowadzona jest w systemie workowo – pojemnikowym.
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki/worki
Szczegółowe wytyczne dotyczące funkcjonowania systemu zbierania oraz odbierania
odpadów komunalnych określa ww. Regulamin utrzymania czystości i porządku.
Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina Lubrza wyposaża właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki
do zbierania odpadów komunalnych, w pojemniki na odpady właściciele nieruchomości
zamieszkałych musza zaopatrzyć się samodzielnie z zachowaniem pojemności
wskazanej w Regulaminie. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych właściciele
zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki na
każdą frakcje odpadów zbieraną w sposób selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Lubrza.
Na nieruchomości zamieszkałej pojemność pojemników na odpady komunalne
selektywnie zbierane powinna być dostosowana do liczby osób korzystających z tych
pojemników, natomiast na nieruchomościach niezamieszkałych do ilości powstających
odpadów, w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie pojemników oraz tak, aby można
było utrzymać czystości i porządek wokół nich.
Do utrzymania pojemników do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznych zostali zobowiązani właściciele nieruchomości.

73

źródło: Uchwała nr XX/145/2020 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza.
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Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
Minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
przedstawia Regulamin utrzymania czystości i porządku74. Odpady komunalne odbierane
są zgodnie z poniżej przedstawioną częstotliwością:
−

−
−
−
−

−

zmieszanych w zabudowie wielorodzinnej – w okresie od 1 kwietnia do
31 października raz na tydzień i w okresie od 1 listopada do 31 marca raz na dwa
tygodnie
zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe
– jeden raz w miesiącu
popioły – raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia i w okresie od
1 maja do 30 września raz na dwa miesiące zgodnie z ustalonym harmonogramem
bioodpady w zabudowie wielorodzinnej – w okresie od 1 kwietnia do
31 października raz na tydzień i w okresie od 1 listopada do 31 marca raz na dwa
tygodnie
bioodpady w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie.

Ponadto:
−

−
−

odpady wielkogabarytowe odbierane są jeden raz w roku zgodnie z ustalonym
harmonogramem bądź na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych
odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są na indywidualne zgłoszenie bądź
na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
bioodpady i odpady zielone odbierane są na bieżąco w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Gmina Lubrza powierzyła Gminnie Głogówek do wykonania realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych dla mieszkańców Gminy Lubrza zlokalizowanego w Racławicach Śląskich.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami niezależnie od okresowych zbiórek
i zorganizowanej zbiórki odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mogą trafić wszystkie odpady takie jak:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

74

papier;
metale;
tworzywa sztuczne;
szkło;
odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
bioodpady;
odpady niebezpieczne;
przeterminowane leki i chemikalia;
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji

źródło: Uchwała nr XX/145/2020 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza.
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−
−
−
−
−
−

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji w krwi, w szczególności igły
i strzykawki;
zużyte baterie i akumulatory;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
meble i inne odpady wielkogabarytowe;
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – 200 kg na
1 mieszkańca / rok;
zużyte opony – 4 szt. na 1 mieszkańca / rok;
odpady tekstyliów i odzieży.

Odpady powstające na terenie gminy Lubrza
Zgodnie z art. 9tb Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UcziP)75 wójt
gminy Lubrza zobowiązany jest do sporządzania corocznej analizy stanu gospodarki
odpadami komunalnymi. Na podstawie opracowanych analiz za lata 2016-2020 zostało
sporządzone zestawienie ilości odpadów odebranych z terenu gminy Lubrza (Tabela 9.).
Tabela 9. Masa odpadów odbieranych z terenu gminy Lubrza w latach 2016-202076,77,78,79,80
Nazwa
odpadu
15 01 06
15 01 07
16 01 03
16 02 14

17 01 01

17 01 07

17 09 04

20 01 11
20 01 21*
20 01 23*

20 01 33*

20 01 34

Kod odpadu
Zmieszane odpady
opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Zużyte urządzenia inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16
02 13
Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09
02
i 17 09 03
Tekstylia
Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć
Urządzenia zawierające freony
Baterie i akumulatory łącznie
z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16
06 02 lub 16 06 03 oraz nie
sortowane baterie
i akumulatory zawierające te
baterie
Baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33

Masa odebranych odpadów
2020

2019

76
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2017

2016

0,000

0,000

0,000

0,000

1,060

75,540
0,000

105,760
4,500

75,520

118,980
9,777

66,990
1,200

0,000

0,000

0,000

3,760

0,000

0,000

0,000

9,180

0,000

0,000

0,000

8,700

22,460

1,760

24,240

3,260

0,000

3,400

12,220

19,440

0,000

0,000

0,380

1,520

-

0,000

0,019

0,000

0,000

0,000

0,000

1,351

0,145

0,000

0,000

0,000

0,017

0,005

0,000

0,000

0,000

0,079

0,000

0,000

0,000

źródło: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888.
źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2020 w gminie Lubrza.
77
źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2019 w gminie Lubrza.
78
źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2018 w gminie Lubrza.
79
źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2017 w gminie Lubrza.
80
źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2016 w gminie Lubrza.
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Nazwa
odpadu

20 01 35*

20 01 36
20 01 39
20 01 99
20 02 01
20 02 03
20 03 01
20 03 07
20 03 99
Suma

Kod odpadu
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01
23 zawierające niebezpieczne
składniki
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01
23 i 20 01 35
Tworzywa sztuczne
Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposób selektywny
Odpady ulegające
biodegradacji
Inne odpady nie ulegające
biodegradacji
Nie segregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe
Odpady komunalne nie
wymienione w innych
podgrupach

Masa odebranych odpadów
2020

2019

2018

2017

2016

0,000

2,242

0,656

0,000

0,000

0,000

2,087

0,612

0,000

0,000

159,870

144,500

134,280

119,760

102,840

380,640

403,890

383,370

458,580

440,540

32,250

3,580

2,180

0,380

1,580

12,440

18,260

21,5

32,340

20,280

451,180

494,600

491,520

431,160

404,840

5,320

44,640

37,180

12,660

12,580

0,000

0,000

0,000

0,000

12,320

1
120,500

1
234,225

1
182,388

1
202,897

1
107,910

W analizowanych latach 2020-2016 corocznie odnotowano niewielki spadek lub wzrost
w ilości odbieranych odpadów - zauważalny jest brak stałej zależności wzrostu lub spadku
masy odpadów. W 2020 roku od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie
gminy odebrano 1 120,500 Mg odpadów komunalnych. Ilość odebranych odpadów
komunalnych w 2020 r. spadła o 9,21% w stosunku do roku poprzedniego.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Corocznie największy udział w strumieniu odpadów odebranych stanowiły
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – stanowiąc ponad 40,27% ogółu
odpadów odebranych z gminy Lubrza w 2020 r. (451,180 Mg). W 2020 r.
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebrano o 9,62% mniej
w porównaniu do 2019 r. (o 43,420 Mg mniej).
Odpady komunalne ulegające biodegradacji
W 2020 r. masa odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wyniosła
32,25 Mg. Analiza danych za poprzednie lata (2016-2019) pozwala stwierdzić, że masa
ww. odpadów jest znacznie wyższa (w 2016 r.- 1,58 Mg, w 2017 r.- 0,38 Mg, w 2018 r. –
2,18 Mg, w 2019 r. – 3,58 Mg). W 2020 r. odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji odebrano o 88,90 % więcej w porównaniu do 2019 r. (o 28,67 Mg więcej).

Odpady komunalne z podziałem na 4 frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne
i szkło
W analizowanych latach wykazano jedynie masę odebranych 2 z 4 selektywnie zbieranych
frakcji PMTS, są to odpady z tworzyw sztucznych oraz opakowania ze szkła. Przez cały
analizowany okres nie wykazano masy odpadów z papieru i metalu. W 2020 roku masa
odebranych odpadów selektywnie zebranych frakcji wyniosła 235,410 Mg, z czego 159,87
Mg stanowią odpady z tworzyw sztucznych o kodzie 20 01 39 pozostała część to
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opakowania ze szkła. W porównaniu do roku poprzedniego w 2020 r. odebrano o 6,31%
mniej selektywnie zebranych frakcji odpadów (0 14,850 Mg).
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
Na ternie Gminy Lubrza w 2020 r. odebrano łącznie 3,260 Mg odpadów z grupy 17 – były
to odpady o kodzie 17 01 09, czyli mieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. Masa odebranych odpadów z grupy
17 jest znacznie niższa w porównaniu do lat poprzednich (w 2016 r.- 43,680 Mg, w 2017
r.- 13,980 Mg, w 2018 r. – 35,040 Mg, w 2019 r. – 8,700 Mg). W 2020 r. odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji odebrano o 166,87 % mniej w porównaniu do
2019 r. (o 5,440 Mg mniej).
Odpady zawierające azbest
Obowiązek usuwania azbestu zapisany jest w ,,Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009 - 2032”. Na terenie gminy Lubrza od lipca 2013 r. obowiązuje „Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza na lata 20132032”, który został przyjęty uchwałą nr XXXII/208/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 19
grudnia 2013 roku.
W celu uzyskania rzeczywistej informacji na temat ilości, miejsc występowania, rodzaju
i stanu wyrobów zawierających azbest wójt gminy Lubrza w kwietniu 2013 r. przeprowadził
inwentaryzację azbestu. Ogółem zinwentaryzowano w gminie 38 544,80 m2 płyt
azbestowo-cementowych, po przeliczeniu waga odpadów azbestowych na terenie gminy
wynosi 468,06 Mg. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono obecność wyrobów azbestowych
na 136 posesjach.
Tabela 10. Masa wyrobów z azbestu oraz ilość posesji z wyrobami azbestowymi.81
Miejscowość
Boruszyn
Buczyna
Bucze
Mostki
Nowa Wioska
Przełazy
Przełazy-Laski
Staropole
Zagaje
Zagórze
Lubrza
Suma

32,66
2,57
15,81
58,16
52,09
14,50
5,95
187,39
3,37
10,39
55,17

Ilość posesji posiadających
wyroby zawierające azbest
[szt.]
17
3
11
26
19
8
2
22
3
5
20

438,06

136

Masa wyrobów zawierających
azbest [Mg]

Wójt Gminy Lubrza regularnie prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.
Mieszkańcy i przedsiębiorcy, którzy użytkują na swoich nieruchomościach wyroby
zawierające azbest oraz są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnych wyrobów
azbestowych opracowanej przez Gminę Lubrza mogą ubiegać się o dofinansowanie na
ich usunięcie z posesji. W 2021 roku nabór wniosków trwał do 18 czerwca, wnioskodawca
mógł uzyskać dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, czyli kosztów

81

źródło: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza na lata 2013-2032
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związanych z demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów
zawierających azbest.
Zapobieganie powstawaniu odpadów (ZPO)
Zapobieganie powstawaniu odpadów jest położone najwyżej w hierarchii sposobów
postępowania z odpadami. Osiągniecie na terenie gminu Lubrza efektu w postaci ZPO
uzależnione jest od podjęcia działań horyzontalnych (przedstawionych w Krajowym
programie zapobiegania powstawania odpadów) na każdym poziomie wytwórcy odpadów.
Zapobieganie powstawaniu odpadów jest uzależnione od wielu czynników, które nie mają
bezpośredniego związku z gospodarowaniem odpadami, ale powiązane są np. ze
wzrostem gospodarczym, stopniem wdrożenia przez przedsiębiorców najlepszych
dostępnych technik (BAT), jak również poziomem zamożności społeczeństwa. Na ilość
wytwarzanych odpadów mają też wpływ wzorce konsumpcji i świadomość ekologiczna.
Zapobieganie powstawaniu odpadów powinno być realizowane już na etapie
projektowania wyrobu (ekoprojektowanie), a także w fazie jego produkcji, dystrybucji oraz
konsumpcji. Postępowanie to powinno dotyczyć zarówno procesów produkcyjnych jak
i uwzględniając specyfikę działalności, procesów innych niż produkcyjne np. usługi.
W związku z powyższym w kwestii ZPO kluczowa jest zmiana zachowań konsumenckich
i biznesowych. Obecnie na terenie gminy stosowane są głównie strategie informacyjne.
Wśród działań niezbędnych do podjęcia wymienić należy:
− monitoring ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów
− ilościowe unikanie wytwarzania odpadów m.in. poprzez:
•

promowanie mniej konsumpcyjnego stylu życia wśród mieszkańców;

•

opracowanie lokalnej strony internetowej dotyczącej możliwości zapobiegania
powstawaniu odpadów przez mieszkańców;

•

promowanie produktów wielokrotnego użycia, w tym opakowań, toreb, naczyń
o ile jest to praktyczne i zgodne z zasadami higieny i nie powoduje większego
obciążenia w całym cyklu życia;

•

promowanie usług polegających na wypożyczaniu rzadko stosowanych
sprzętów i narzędzi;

•

promowanie produktów ekoznakowanych;

•

tworzenie kącików używanych rzeczy przy punktach selektywnego zbierania
odpadów komunalnych umożliwiających mieszkańcom oddawanie przedmiotów
z przeznaczeniem do ponownego użycia;

•

tworzenie sieci napraw i ponownego użycia dla sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli, zabawek, itd.;

•

akcje edukacyjne dla instytucji publicznych, dotyczące możliwości zapobiegania
powstawaniu odpadów przez np. dwustronne drukowanie, wykorzystanie
urządzeń o dłuższym okresie użytkowania, leasing/wypożyczanie urządzeń
zamiast ich zakupu, zielone zamówienia publiczne;

•

organizowanie akcji wymiany i sprzedaży używanych sprzętów, ubrań, mebli,
itd.;
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•

opracowanie portali internetowych służących wymianie lub sprzedaży produktów
do ponownego użycia;

•

ograniczanie powstawania odpadów żywności poprzez promocję działalności
banków żywności i innych organizacji charytatywnych.

Tendencje zmian stanu środowiska
Tendencje korzystne
▪
▪
▪
▪
▪
▪

wzrost udziału odpadów selektywnie
zebranych w ogólnym strumieniu odpadów;
zmniejszająca się ilość odpadów
deponowanych na składowiskach;
sukcesywne usuwanie wyrobów
zawierających azbest;
prowadzenie działań mających na celu
zapobieganie powstawaniu odpadów;
prowadzenie punktów napraw produktów
i przygotowywanie ich do ponownego użycia;
prowadzenie akcji informacyjnoedukacyjnych

Tendencje niekorzystne
niska efektywność selektywnego zbierania
odpadów „u źródła”,
niewystarczający system selektywnego
zbierania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji,
niska świadomość społeczeństwa w zakresie
należytego postępowania z odpadami,
niewystarczająca liczba PSZOK, w tym punktów
napraw (przygotowania do ponownego użycia),
wytwarzanie jako produkt końcowy, kompostu
nieodpowiadającego wymaganiom (19 05 03)

▪
▪
▪
▪
▪

Analiza SWOT
MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪
▪
▪
▪
▪

objęcie nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych systemem odbierania
i zagospodarowywania odpadów komunalnych
posiadanie własnej spółki komunalnej, która
może wspierać działania gminy
realizacja zadań w zakresie zapobiegania
powstawaniu odpadów
budowa punktów napraw produktów
i przygotowywania ich do ponownego użycia
prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych

SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪
▪
▪
▪

SZANSE (czynniki zewnętrzne)
▪

▪
▪

▪
▪
▪
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intensyfikacja działań informacyjnoedukacyjnych w zakresie zwiększenia
świadomości społeczeństwa na temat
należytego gospodarowania odpadami;
rozwój systemu przetwarzania i odzysku
odpadów
obecność w sąsiedztwie gminy cementowni,
oczyszczalni ścieków oraz elektrociepłowni,
które od strony technologicznej potencjalnie
mogłyby zagospodarować część powstających
odpadów komunalnych
możliwość pozyskania dotacji na cele
usuwania i unieszkodliwiania materiałów
zawierających azbest
promocja działań w kierunku rozwoju
zagadnień zapobiegania powstawaniu
odpadów
wzrastająca masa odpadów zbieranych
selektywnie

brak nowoczesnych instalacji/technologii
unieszkodliwiania i/lub recyklingu odpadów we
władaniu gminy
brak jednolitej bazy danych o odpadach, która
zapewniłaby pełen monitoring systemu
gospodarki odpadami
częste zmiany przepisów prawa
ograniczone środki finansowe na inwestycje
w zakresie gospodarki odpadami
ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne)

▪
▪

▪

▪

podwyższenie stawki opłaty za odbieranie
i zagospodarowanie odpadów do poziomu
nieakceptowalnego społecznie
Wysokie koszty inwestycyjne tworzenia
struktury technicznej gospodarki odpadami
(zakup pojemników/worków dla mieszkańców
na odpady zbierane selektywnie)
zmiany prawne powodujące konieczność
ciągłego dostosowywania się instalacji
zagospodarowania odpadów oraz trudności
organizacyjne i finansowe z tym związane;
nieosiąganie przez wszystkie gminy
wymaganych poziomów recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia
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4.10. ZASOBY PRZYRODNICZE
Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń środowiska przez gospodarkę
człowieka. Większość lasów została zastąpiona przez użytki rolne i tereny zabudowane
ze specyficzną roślinnością synantropijną i obcego pochodzenia, a tereny podmokle
odwodniono. Jedynym obszarem, najmniej przekształconym, w dużej części o charakterze
naturalnym są Góry Opawskie, w większej części objęte ochroną prawną w formie parku
krajobrazowego i wskazane do ochrony w ramach sieci Natura 2000.
Na terenie gminy Lubrza występują następujące formy ochrony przyrody:
•

park krajobrazowy82;

•

pomnik przyrody83;

•

obszar Natura 200084.

Rysunek 13. Lokalizacja form ochrony przyrody w gminie Lubrza85

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory
krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju
83
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami,
wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła,
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
84
pojęcie „obszar mający znaczenie dla Wspólnoty” wprowadza art. 25 ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004
r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)
85
źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
82
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PARK KRAJOBRAZOWY GÓRY OPAWSKIE (PK Góry Opawskie) utworzony został na
mocy Uchwały WRN XXIV/193/88 w 1988 roku w celu ochrony krajobrazu i przyrody
najdalej na wschód wysuniętego pasma Sudetów – Gór Opawskich. Powierzchnia parku
wynosi 4 903 ha, a jego otuliny 5 033 ha. Obecnie na obszarze PK Góry Opawskie
obowiązują ustalenia Rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/18/2006 z dnia 8
maja 2006 roku w sprawie PK Góry Opawskie. Ustalono w nim granice parku oraz
obowiązujące na jego terenie zakazy, nakazy i ograniczenia. PK Góry Opawskie obejmuje
południowo-zachodnią część obszaru gminy, położoną na zachód od wsi Trzebina, głównie
w obrębie kompleksów leśnych i przyległych do niego łąk i pastwisk. Głównym walorem
parku jest krajobraz górski oraz ekosystemy regla dolnego, w tym głównie leśne (75%
powierzchni parku stanowią lasy). Szczególnymi celami ochrony Parku są: 1) zachowanie
walorów krajobrazowych części Gór Opawskich, w tym naturalnego ukształtowania terenu
z przełomami rzek: Biała Głuchołaska i Złoty Potok; 2) zachowanie ładu przestrzennego
na obszarze Parku, w tym zachowanie i podtrzymywanie regionalnych form
przestrzennych miejscowości położonych w jego granicach; 3) zachowanie ekosystemów
leśnych i łąkowych z charakterystyczną florą i fauną; 4) zachowanie walorów
geologicznych i geomorfologicznych Parku; 5) stwarzanie korzystnych warunków do
prawidłowego funkcjonowania systemów przyrodniczych, ich trwałości i zdolności
odtwarzania; 6) zachowanie walorów kulturowych, w tym historycznych śladów kultury
materialnej regionu; 7) zwiększanie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności
w zakresie konieczności zachowania całego bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa
i dobra wspólnego86.
Pomniki przyrody
Na obszarze gminy zlokalizowany jest tylko jeden pomnik przyrody (Kod Inspire:
PL.ZIPOP.1393.PP.1610032.245) obejmujący dwustronną aleję 340 lip drobnolistnych
(Tilia cordata) (nr rej. 366), usytuowaną na odcinku od granicy gminy do wsi Lubrza, przy
drodze wojewódzkiej DW 414 relacji Opole - Prudnik. Aleja tworzy ciąg o długości 2,2 km
i należy do najbardziej okazałych w województwie. Wiek lip szacowany jest na ok. 180 lat.
Obwody pni do ok 350 cm i wysokości 18-23 m87.
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 wraz z obszarami mającymi znaczenie dla
Wspólnoty
Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Góry Opawskie PLH16000788. To obszar
o szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty od 2011 roku. Obszar w dużej części pokrywa
się z granicami Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie". Został utworzony dla ochrony
zagrożonych siedlisk przyrodniczych i cennych gatunków roślin i zwierząt. Obejmuje
najdalej na wschód wysuniętą część Sudetów Wschodnich. Przedmiotem ochrony są tu
siedliska: nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion
fluitantis), ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk, ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami
z Androsacion vandelii, kwaśne buczyny, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny,

86

źródło: Rozporządzenie Nr 0151/P/18/2006 Wojewody Opolskiego. http://www.bip.zopk.pl/?p=art&id=201.

87

źródło: http://crfop.gdos.gov.pl/, stan na dzień 07.10.2021 r.
źródło: Standardowy Formularz Danych. 2019. Obszar Góry Opawskie PLH160007. GIOŚ. Warszawa.

88
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jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach, pomorski kwaśny las brzozowodębowy, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.
Przedmiotami ochrony są:
•

ssaki: 3 gatunki nietoperzy: podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros), nocek
duży (Myotis myotis) oraz nocek orzęsiony (Myotis emarginatus);

•

płazy: kumak górski (Bombina variegata);

•

ryby: minóg strumieniowy (Lampetra planeri);

•

motyle: modraszek telejus (Maculinea teleius), czerwończyk nieparek (Lycaena
dispar), oraz modraszek nausitous (Maculinea nausithous).

oraz siedliska przyrodnicze:
•

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium) (6430) 89. Obejmuje niewielkie płaty fitocenoz
nieleśnych składających się z eutroficznych, wysokich bylin, a na niżu także
pnączy. Głównym czynnikiem warunkującym tworzenie się takiej roślinności jest
duża wilgotność podłoża, dostęp do światła oraz kamienistość podłoża i rzeźba
terenu. Ziołorośla są rozpowszechnione we wszystkich piętrach górskich, lecz
optymalnie rozwijają się w piętrze subalpejskim oraz azonalnie - wzdłuż górskich
potoków. Typowe rośliny bardzo bogatych florystycznie, górskich ziołorośli to
duże byliny o rozłożystych liściach - miłosna górska (Adenostyles alliariae),
modrzyk górski (Cicerbita alpina), omieg górski (Doronicum austriacum), tojad
mocny (Aconitum firmum), wietlica alpejska (Athyrium distentifolium), a na
kamieńcach wzdłuż potoków w piętrach reglowych - lepiężnik wyłysiały
(Petasites kablikianus) oraz lepiężnik biały (Petasites albus).

•

Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion
vandelii (8220) 90. Siedliska skał i urwisk krzemianowych z roślinnością
smofityczną spotykane z reguły Siedliska zdominowane są przez różne gatunki
paproci – przede wszystkim z rodzaju zanokcica (Asplenium sp.), a w niektórych
postaciach przez paprotnicę kruchą (Cystopteris fragilis), paprotkę pospolitą
(Polypodium vulgare) lub włosocień delikatny (Trichomanes speciosum). Często
towarzyszą im gatunki naskalnych muraw, takie jak rozchodnik wielki (Sedum
maximum), kostrzewa blada (Festuca pallens), jastrzębiec blady (Hieracium
schmidtii) czy dzwonek okrągłolistny (Campanula rotundifolia).

•

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) (9110) 91. Obejmuje lasy występujące na
ubogich i kwaśnych podłożach, zarówno w górach, jak i na niżu, z przewagą
buka zwyczajnego (Fagus sylvatica), a czasem także znacznym udziałem jodły
pospolitej (Abies alba). Gatunkiem domieszkowym jest najczęściej świerk
pospolity (Picea abies). Warstwa krzewów jest umiarkowanie obfita a w jej skład
wchodzą przede wszystkim gatunki drzewostanu oraz jarząb pospolity (Sorbus
aucuparia). Warstwa zielna ma umiarkowane pokrycie i jest uboga w gatunki,
czasem brak jej zupełnie. Wyróżnia ją udział roślin oligofilnych przechodzących

źródło: Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa.
źródło: Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa.
91
źródło: Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa.
89
90
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z borów, kwaśnych dąbrów lub wrzosowisk. Najczęstsze gatunki warstwy zielnej
to: borówka czarna (Vaccinium myrtillus), konwalijka dwulistna (Maianthemum
bifolium), szczawik zajęczy (Oxalis acetosella) oraz kosmatka owłosiona (Luzula
pilosa). Kosmatka gajowa (Luzula luzuloides) i turzyca pigułkowata (Carex
pilulifera) pełnią rolę najważniejszych zielnych gatunków diagnostycznych.
Warstwa mszysto-porostowa ma znaczenie w identyfikacji siedliska.
Najczęstszym i jednocześnie diagnostycznym składnikiem tej warstwy jest
złotowłos strojny (Polytrichastrum formosum). Rzadszymi składnikami
o znaczeniu diagnostycznym są widłoząbek włoskowy (Dicranella heteromalla)
oraz widłoząb miotłowy (Dicranum scoparium).
•

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, TilioCarpinetum) (9170)92. Zbudowany jest najczęściej z dębu szypułkowego
(Quercus robur), graba (Carpinus betulus), lipy drobnolistnej (Tilia cordata)
i klonu pospolitego (Acer platanoides). Stałym elementem najwyższej warstwy
drzew, wyraźnie górującej nad pułapem koron innych gatunków, jest
świerk (Picea abies). W południowej części kraju znaczną domieszkę stanowi
buk pospolity (Fagus sylvatica) i jodła pospolita (Abies alba), a na południowym
wschodzie także wiśnia ptasia (Padus avium). Ponadto w drzewostanie
występują: dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), klon jawor (Acer
pseudoplatanus), brzozy – brodawkowata (Betula pendula) i omszona
(B. pubescens), osika (Populus tremula) i jabłoń dzika (Malus sylvestris) oraz
modrzew polski (Larix decidua subsp. Polonica) (w granicach zasięgu); na
siedliskach wilgotnych również jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), olsza
czarna (Alnus glutinosa) oraz wiązy – górski (Ulmus glabra), polny (U. minor)
i szypułkowy (U. laevis). W lasach zagospodarowanych skład gatunkowy
drzewostanów jest często zubożony albo mniej lub bardziej przekształcony.

•

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllisAcerion pseudoplatani) (9180) 93. Występuje na stromych stokach i zboczach
z ruchomym materiałem skalnym (piargi, gołoborza) lub w bezpośrednim
sąsiedztwie wychodni skalnych. Siedlisko jest silnie zróżnicowane.
Najważniejsze składniki drzewostanu to klon jawor (Acer pseudoplatanus) oraz
buk zwyczajny (Fagus sylvatica). Ich proporcje zmieniają się w zależności od
podtypu siedliska i niejednokrotnie tylko jeden z nich dominuje w drzewostanie.
Istotnymi elementami wskaźnikowymi drzewostanu są: lipa szerokolistna (Tilia
platyphyllos), wiąz górski (Ulmus glabra) oraz jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior) – dominujący w lasach podtypu (jesionowo-jaworowego). Warstwa
krzewów jest umiarkowanie rozwinięta. Budują ją głównie gatunki występujące
w drzewostanie oraz bez czarny (Sambucus nigra).

•

Kwaśne dąbrowy (Querceta robori-petraeae) (9190) 94. Ubogie gatunkowo lasy
dębowe występujące na kwaśnych podłożach. Drzewostan jest słabo
zróżnicowany, budują go głównie dęby: bezszypułkowy (Quercus petraea)
i szypułkowy (Q. robur) oraz brzoza brodawkowata (Betula pendula) i sosna
zwyczajna (Pinus sylvestris). Warstwa krzewów jest umiarkowanie rozwinięta.

źródło: Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa.
źródło: Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.
94
źródło: Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa.
92
93
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Tworzą ją gatunki występujące w drzewostanie, którym towarzyszy kruszyna
pospolita (Frangula alnus) i jarząb pospolity (Sorbus aucuparia).

•

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion) (91E0) 95. Drzewostan buduje najczęściej olsza
czarna (Alnus glutinosa) i jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), a także topola
czarna (Populus nigra), wierzba krucha (Salix fragilis), wierzba biała (Salix alba)
i olsza szara (Alnus incana). Warstwa krzewów jest umiarkowanie obfita,
zbudowana najczęściej przez czeremchę zwyczajną (Prunus padus), jesion
wyniosły (Fraxinus excelsior), leszczynę pospolitą (Corylus avellana) i bez
czarny (Sambucus nigra). Najczęściej w skład runa wchodzą: pokrzywa
zwyczajna (Urtica dioica), niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere),
podagrycznik
pospolity
(Aegopodium
podagraria)
i
śmiałek
darniowy (Deschampsia cespitosa).

Siedliska leśne stanowią, pod względem powierzchni, najliczniej reprezentowane
zbiorowiska na terenie tego obszaru Natura 2000. Wśród nich dominują kwaśne dąbrowy,
przede wszystkim w podtypie podgórskiej dąbrowy acydofilnej. Drugim zbiorowiskiem
zaliczanym do kwaśnych dąbrów jest wilgotna dąbrowa acydofilna. Siedlisko jest
stosunkowo dobrze zachowane i stanowi spory procentowy udział tego zbiorowiska na
terenie Polski. Nieco mniejszą powierzchnię w obszarze zajmują kwaśne buczyny.
Zbudowane głównie z buka zwyczajnego z niewielkimi domieszkami jodły pospolitej,
świerka oraz jawora. Lasy te znajdują się w stosunkowo dobrej kondycji, w niektórych
płatach osiągając najwyższe oceny stanu zachowania. W niżej położonych częściach
obszaru przeważają drzewostany grądowe. Zbiorowiska leśne są miejscem występowania
wielu rzadkich gatunków roślin, m.in. storczyków: kukułki Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii),
podkolana białego (Platanthera bifolia) i zielonawego (Platanthera chlorantha), buławnika
mieczolistnego (Cephalanthera longifolia) oraz krytycznie zagrożonych wymarciem na
Opolszczyźnie: storczyka męskiego (Orchis mascula) i kukułki bzowej (Dactylorhiza
sambucina) 96.
Najważniejszymi powiązaniami zewnętrznymi ekologicznego systemu przestrzennego
gminy są:

95
96

•

ekosystemy w granicach Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, które swoim
zasięgiem obejmują także obszar Republiki Czeskiej (również chronione
w formie parku krajobrazowego). Stanowią część obszaru węzłowego
biocentrum krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL 28K Góry Opawskie oraz
obszaru europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 oraz systemu Corine
Biotopem. Powiązanie z Republiką Czeską w Górach Opawskich ma rangę
międzynarodową;

•

korytarz ekologiczny o znaczeniu międzyregionalnym Dolina Nysy Kłodzkiej,
który łączy strefowe i węzłowe obszary przestrzenne takie jak: Obszar
Chronionego Krajobrazu (OChK) Bory Niemodlińskie, Otmuchowsko-Nyski
OChK, Stobrawski Park Krajobrazowy, Grądy Odrzańskie PLB020002, Zbiornik
Nyski PLB160002, Bory Niemodlińskie PLH16005, Grądy Odrzańskie
PLB 020002;

źródło: Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.
źródło: http://przyrodaslaska.pl/. Dostęp 30.09.2021.
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•

Dolina Prudnika – jest korytarzem ekologicznym rangi regionalnej łączącym
obszar biocentrum Gór Opawskich z korytarzem ekologicznym rangi regionalnej
doliny Osobłogi. Ponadto zapewnia połączenie polskiego i czeskiego systemu
ekologicznego.

Walory dziedzictwa przyrodniczego są często powiązane z dziedzictwem kulturowym
i zasługują na wspólną ochronę. Na terenie gminy Lubrza objęto ochroną konserwatorską
park przypałacowy w: (1) Słokowie (nr rej. 111/84), (2) Trzebini (nr rej. 92/84) oraz (3)
Olszynce (nr rej. 121/84).
Flora i fauna
Flora
Flora gminy Lubrza charakteryzuje się silnym przekształceniem antropogenicznym.
Dominującymi zbiorowiskami roślinnymi na większości obszaru są tu zespoły chwastów
polnych oraz roślinności ruderalnej i segetalnej, związanej z osadami ludzkimi. Jedynym
obszarem, najmniej przekształconym, w dużej części o charakterze naturalnym są Góry
Opawskie, w większej części objęte ochroną prawną w formie parku krajobrazowego
i wskazane do ochrony w ramach sieci NATURA 2000.
Zbiorowiska roślinne
•

na południu - grądy środkowoeuropejskie (Galio Carpinetum) - odmiana śląskowielkopolska, forma podgórska, seria uboga,

•

w dolinie rzeki Prudnik – łęgi jesionowo-wiązowe (Ficario-Ulmetum typicum),

•

w dolinie rzeki Lubrzy
chrysosplenietosum),

•

w dolinie rzeki Białej – łęgi olszowe i jesionowo-olszowe (Circaeo-A Inetum),

•

w pozostałej części gminy – grądy środkowoeuropejskie (Galio Carpinetum),
odmiana śląsko-wielkopolska, forma podgórska, seria żyzna.

–

łęgowe

lasy

wiązowe

(Ficario-Ulmetum

Dominującymi wielkoprzestrzennymi obszarami łąkowymi w gminie są łąki świeże klasy
(Arhenatheretalia). Występują na wyższych terasach dolin rzecznych (w większych
zasięgach głównie w dolinach rzeki Prudnik i Białej) i użytkowane są jako łąki kośne lub
kośno-pastwiskowe. Są to zbiorowiska bardzo ubogie florystycznie zmienione przez
intensywne nawożenie. W położeniu poza dolinami występują bardzo sporadycznie
pośród wielkopowierzchniowych gruntów ornych.
Fauna
Bezkręgowce
Na terenie gminy Lubrza wśród mięczaków spotykamy najczęściej przedstawicieli
typowych dla fauny karpackiej występujących na terenie Gór Opawski. Należą do nich:
ślimak nadobny (Faustina faustina), ślimak lubomirskiego (Trochulus lubomirskii), świdrzyk
rozdęty (Macrogastra tumida). Wśród motyli wymienić należy: oraz również bardziej
pospolite gatunki jak paź królowej (Papilio machaon) oraz rusałka pawik (Aglais io).
Ichtiofauna
W wodach wspomnianego wcześniej Parku Krajobrazowego Gór Opawskich stwierdzono
występowanie 16 gatunków ryb, a 4 spośród nich: piekielnica (Alburnoides bipunctatus),
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śliz (Barbatula barbatula), głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus) oraz głowacz
białopłetwy (Cottus gobio), podlegają ścisłej ochronie gatunkowej. Powszechniej
występują natomiast: pstrąg potokowy (Salmo trutta fario) i tęczowy (Oncorhynchus
mykiss), lipień (Thymallus thymallus), strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus) i okoń
(Perca fluviatilis).
Herpetofauna
Na terenie gminy Lubrza występuje 6 gatunków gadów: jaszczurka zwinka (Lacerta agilis),
jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara), jaszczurka zielona (Lacerta viridis), padalec
zwyczajny (Anguis fragilis), gniewosz plamisty (Coronella austriaca) oraz żmija
zygzakowata (Vipera berus). Zaobserwowano tu także 16 gatunków płazów: salamandrę
plamistą (Salamandra salamandra), traszkę grzebieniastą (Triturus cristatus), traszkę
zwyczajną (Lissotriton vulgaris), traszka górska (Triturus alpestris), żaba trawna (Rana
temporaria), żaba jeziorkowa (Rana lessonae), żaba zielona (Rana esculenta), żaba
moczarowa (Rana arvalis), żaba śmieszka (Rana ridibunda), ropucha szara (Bufo bufo),
ropucha zielona (Bufotes viridis), ropucha paskówka (Bufo calamita), kumak nizinny
(Bombina bombina), kumak górski (Bombina variegata), rzekotka drzewna (Hyla arborea)
oraz grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus). Wszystkie gatunki zarówno płazów jak
i gadów objęte są ochroną.
Ornitofauna
Na terenie gminy Lubrza stwierdzono około 120 gatunków ptaków. Najczęściej można je
zaobserwować na obszarach leśnych i w dolinach rzecznych. Szczególnie cennymi
taksonami ornitofauny są gatunki górskie i wodno-błotne. Najcenniejsze z nich to: bocian
czarny (Ciconia nigra), błotniak stawowy (Circus aeruginosus), pustułka (Falco
tinnunculus), kobuz (Falco subbuteo), derkacz (Crex crex), czajka (Vanellus vanellus),
samotnik (Tringa ochropus), płomykówka (Tyto alba), puchacz (Bubo bubo), pójdźka
(Athena noctua), zimorodek (Alcedo atthis), dudek (Upupa epops), pluszcz (Cinclus
cinclus), dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), dzięcioł średni (Dendrocopos medius)
i dzięcioł czarny (Dryocopus martius).
Teriofauna
Fauna Gór Opawskich jest podobna do fauny całych Sudetów, tworzą ją gatunki związane
z obszarami zalesionymi. Spośród zwierzyny najbardziej rozpowszechnione są zające
szaraki (Lepus europaeus), sarny (Capreolus capreolus), dziki (Sus scrofa), jelenie
(Cervus elaphus) oraz rzadko występujące daniele (Dama dama). Osobliwością jest
przechodzący z czeskiej części Jesenników rzadki gatunek górski – muflon (Ovis aries).
Częstym drapieżnikiem jest lis (Vulpes vulpes), a kuna leśna (Martes martes) i domowa
(Martes foin) oraz łasice (Mustela nivalis), tchórze (Mustela putorius) i borsuki (Meles
meles) są już dużo rzadsze. Osobliwością wśród gryzoni jest popielica (Glis glis) (gatunek
wymierający). Ponadto występuje tu: kret (Talpa europaea), jeż (Erinaceus europaeus),
badylarka (Micromys minutus), a nad wodą piżmak (Ondatra zibethicus) i bóbr (Castor
fiber). Dodatkowo w Górach Opawskich oraz w ruinach i na strychach zaobserwowano
9 gatunków nietoperzy, w tym większość rzadkich i ginących: podkowiec mały
(Rhinolophus hipposideros) oraz nocek orzęsiony (Myotis emarginatus).
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Charakterystyka faunistyczna terenu gminy Lubrza określona na podstawie analizy
występujących siedlisk, stanowiących o jakość terenu z punktu widzenia potrzeb
behawioralnych poszczególnych gatunków klasyfikuje 5 zgrupowań faunistycznych:
(1) zgrupowanie fauny terenów upraw rolnych gruntów ornych z lokalnymi
zadrzewieniami. Występuje na całym obszarze gminy z wyjątkiem dużych kompleksów
leśnych koło Trzebiny i Prężynki. Na obszarach dolin rzecznych zespół ten przenika się
z zespołami faunistycznymi typowymi dla obszarów wodno-błotnych, a na obszarach wsi
z zespołami typowymi dla terenów zabudowanych. Do gatunków stwierdzanych w tej
strefie należą m.in.: skowronek (Alauda arvensis), przepiórka (Coturnix coturnix),
kuropatwa (Pedrix pedrix), bażant (Phasianus colchicus), zając (Lepus caeusis), ropucha
szara (Bufo bufo), nornik zwyczajny (Microtus arvalis), mysz domowa (Mus musculus),
kret (Talpa europaea). Obejmuje ok. 80% terenu gminy;
(2)
zgrupowanie fauny terenów strefy ekotonowej kompleksów leśnych.
Występuje w strefie granicy las – pole, na północy gminy przy kompleksie leśnym koło
Prężynki, na południu przy kompleksach leśnych koło Trzebiny oraz przy mniejszych
kompleksach leśnych występujących w centralnej i południowej części gminy, również na
terenach dużych zadrzewień porastających strome skarpy dolin rzecznych Prudnika i jego
dopływów. Do gatunków stwierdzanych w tej strefie należą: potrzeszcz (Miliaria calandra),
myszołów (Buteo buteo), jastrząb (Accipiter gentilis), świergotek drzewny (Anthus trivialis),
słowik rdzawy (Luscinia megarynchos), kos (Turdus merula), drozd śpiewak (Turdus
philomelos), cierniówka (Sylvia communis), dzięcioł duży (Dendrocopos major), piecuszek
(Phylloscopus trochilus), ropucha paskówka (Bufo calamita), jeleń (Cervus elaphus),
sarna (Capreolus capreolus), dzik (Sus scrofa), lis (Vulpes vulpes);
(3)
zgrupowanie fauny terenów zurbanizowanych. Występuje na zabudowanych
obszarach wsi. To zgrupowanie gatunków podobnych do strefy gruntów ornych, ale
bardziej zubożone pod względem bioróżnorodności występujących taksonów. Nie ma
znaczenia waloryzacyjnego z wyjątkiem miejsc gniazdowania bociana białego, nietoperzy
oraz sów;
(4)
zgrupowanie fauny naturalnych łąkowych, szuwarowych i leśnych obszarów
wodno- błotnych. Występuje na terenie den dolin rzecznych, a także wtórnie na
obszarach zbiorników wodnych po eksploatacji surowców mineralnych i innych zbiorników
z przyległościami. Największe znaczenie ma na terenach podmokłych taras zalewowych
ze zbiorowiskami szuwarowymi i turzycowiskami oraz w strefie łęgów nadrzecznych
występujących przy korytach rzek. Dolinami mającymi wiodące znaczenie w ochronie tego
zgrupowania są dolina Prudnika i Potoku Trzebinieckiego oraz początkowe odcinki doliny
Białej i Browinieckiego Potoku. Do gatunków, które można stwierdzić na tych terenach,
należą m.in.: derkacz (Crex crex), muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis),
muchołówka szara (Ficedula parva), dzięcioł średni (Dendrocopos medius) i zielonosiwy
(Picus viridis), kanie (Milvus sp.), większość krajowych gatunków płazów. Fauna obszarów
wodno-błotnych charakteryzuje się najwyższymi walorami przyrodniczymi;
(5)
zgrupowanie fauny typowej dla wnętrz dużych kompleksów leśnych.
Występuje w obrębie kompleksów leśnych koło Prężynki i kompleksów leśnych koło
Trzebiny. W porównaniu do innych stref charakteryzuje się występowaniem dużych
ssaków łownych, w szczególności jelenia i dzika. Generalnie różnorodność faunistyczna
w tej grupie jest bardzo duża i obejmuje zarówno bezkręgowce, jak i kręgowce.
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Występujące tu gatunki najmniej ulegają synatropizacji. Zgrupowanie ma bardzo duże
znaczenie waloryzacyjne również w skali ponadlokalnej.
Zagrożenia ekosystemów
Prowadzenie gospodarki rolnej niezgodnie z zasadami Kodeksu Dobrych Praktyk
w Rolnictwie oraz zmiana sposobu użytkowania gruntów może prowadzić do spadku
różnorodności biologicznej ekosystemów i stopniowej degradacji siedlisk
charakterystycznych dla krajobrazów wiejskich. Znaczne zagrożenie stanowi zaniechanie
tradycyjnego użytkowania rolniczego, wprowadzanie wielkopowierzchniowych upraw
monokulturowych lub odłogowanie gruntów rolnych (sukcesja wtórna). Negatywny wpływ
niewłaściwej gospodarki rolnej przejawia się także m.in. zwiększonym przenikaniem
zanieczyszczeń (w szczególności związków azotu) do wód powierzchniowych, prowadząc
do eutrofizacji zbiorników wodnych. Z kolei problemem związanym z zachowaniem
właściwego stanu ekosystemów (w szczególności zależnych od wód) są działania
naruszające naturalne warunki hydrologiczne, związane z melioracjami oraz inwestycjami
z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Wspomniane ingerencje zagrażają
w szczególności ekosystemom terenów podmokłych (bagna, torfowiska, starorzecza)
prowadząc do ich stopniowego osuszania. Należy także podkreślić fakt, iż coraz większe
zagrożenie dla ekosystemów (zwłaszcza wodnych) stanowią zjawiska naturalne związane
ze zmianami klimatu – przede wszystkim ekstremalne temperatury, susze, bezśnieżne
zimy. Obserwowana jest również postępująca ekspansja gatunków obcych, w tym
gatunków inwazyjnych, w szczególności zagrażających rodzimym gatunkom i siedliskom
przyrodniczym.
Lesistość
Powierzchnia lasów w gminie Lubrza wynosi 799,12 ha, co odpowiada lesistości na
poziomie 9,6% (wskaźnik dla Polski wynosi 29,6%, wskaźnik dla województwa opolskiego
wynosi 26,2%). Zdecydowana większość lasów pozostaje w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP) (96,4%), a najmniej stanowią lasy
publiczne gminne (0,1%) (Tabela 11).
Tabela 11. Struktura własnościowa lasów w gminie Lubrza w 2020 roku97
Struktura własnościowa

Powierzchnia lasów
[ha]

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie
PGL LP
Lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie
Własności Rolnej SP
Lasy prywatne ogółem
Lasy publiczne gminne

Udział w ogólnej
powierzchni
[%]

770,20

96,4

4,48

0,6

23,64
0,80

3,0
0,1

Charakterystyczną cechą lasów gminy jest ich mieszany charakter wynikający
ze zróżnicowanego, stosunkowo żyznego podłoża glebowego oraz położenia w strefie
podgórskiej. Wszystkie lasy należą do nadleśnictwa Prudnik (obręb Prudnik) i skupione są
w czterech kompleksach leśnych. Dwa z nich: (1) kompleks Dębowiec i (2) Lipowiec
zlokalizowane są na terenie gminy Lubrza zajmując około 6% powierzchni gminy:

97

źródło: GUS. Kategoria leśnictwo i łowiectwo, stan na 02.07.2021.
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•

kompleks LIPOWIEC, usytuowany na wschód od Trzebiny, obejmujący las
porastający stoki gór Lipowiec (369,3 m n.p.m.) i Wężowa (362 m n.p.m.),
w którym dominującym gatunkiem drzewostanu jest dąb (w wieku ok. 60 lat),
modrzew (w wieku 125-110 lat), niewielkie wydzielenia buka i lipy oraz
wypadający świerk (w wieku ok. 95 lat);

•

kompleks DĘBOWIEC, położony na zachód od Trzebiny, obejmujący las
porastający wschodnie stoki trzech gór Okopowa (354 m n.p.m.), Zybult (349,8
m n.p.m.) i Sępik (356,2 m n.p.m.), w którym dominującymi gatunkami
drzewostanu jest dąb, modrzew oraz wypadający świerk. Wiek drzewostanu
zamyka się w przedziale od 125-80 lat (świerk), 130 lat (modrzew) i 60 lat (dąb).

Pod względem fitosocjologicznym w kompleksach leśnych gminy można wyróżnić
5 zespołów leśnych:
•

podgórska dąbrowa acydofilna (Luzulo – Quercetum petraeae), z takimi
gatunkami jak dąb bezszypułkowy, lipa drobnolistna, jarząb pospolity,
naparstnica zwyczajna, smółka pospolita;

•

dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy (Abieti – Piceetum montanum), zespół ten
występuje na najuboższym podłożu w miejscach podatnych na bielicowanie. Są
to zbiorowiska zastępcze wprowadzone przez leśników w ubiegłym stuleciu na
miejscu naturalnych zbiorowisk kwaśnej buczyny górskiej;

•

nadrzeczna olszyna (Alnetum incanae) jest to typowy ols nadrzeczny –
w drzewostanach występuje olsza szara z domieszką świerka, jesionu i jaworu;

•

grąd środkowoeuropejski (Galio sylvatici – Carpinetum), ten zespół leśny
występuje
w piętrze pogórza Sudetów;

•

kwaśna buczyna górska (Luzulo nemorosae – Fagetum), las bukowy z niewielką
domieszką świerka i ewentualnie jodły, z ubogim florystycznie, zwykle dość
luźnym runem. Kwaśna buczyna górska występuje w piętrze regla dolnego, jest
to zbiorowisko typowe dla Sudetów. Na terenie gminy występuje w bardzo
zdegradowanej postaci.

Tendencje zmian stanu środowiska
Tendencje korzystne
▪
▪
▪

zwiększenie lesistości gminy;
powoływanie nowych obszarów chronionego
krajobrazu
zwiększanie powierzchni zadrzewień
i zakrzewień na ternie gminy

Tendencje niekorzystne
▪
▪

▪
▪
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pogłębianie się uszkodzeń aparatu
asymilacyjnego w drzewostanach (defoliacje)
zanikanie siedlisk wskutek przekształceń
antropogenicznych, a także spowodowanych
eutrofizacją wód, osuszaniem siedlisk, zmianami
klimatu oraz sukcesją naturalną w wyniku
zaniechania tradycyjnych form użytkowania
związanych z mechanizacją rolnictwa
spadek dynamiki tempa zalesień
zanieczyszczenie wód wynikające
z nadmiernego zużycia środków chemicznych
w rolnictwie oraz ścieki
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Analiza SWOT
MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪
▪

obecność form ochrony przyrody na terenie
gminy
znaczne zróżnicowanie gatunkowe
i siedliskowe, a także występowanie wielu
gatunków chronionych oraz specyficznych
siedlisk

SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪
▪
▪
▪
▪

SZANSE (czynniki zewnętrzne)
▪
▪
▪
▪
▪

dostępność funduszy na opracowanie planów
zadań ochronnych dla parków krajobrazowych
dostępność środków na czynną ochronę
gatunków oraz siedlisk
podnoszenie świadomości ekologicznej
mieszkańców
uwzględnienie obszarów chronionych w
miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego
opracowanie studium uwarunkowań dla gminy

presja urbanistyczna, komunikacyjna oraz
turystyczna na tereny o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych
niepełny stopień opracowania dokumentacji
niezbędnej po powołania nowych form ochrony
przyrody
brak aktualizacji większości waloryzacji
przyrodniczych
przenikanie zanieczyszczeń pochodzenia
rolniczego do wód powierzchniowych
i ekosystemów zależnych od wód
intensyfikacja rolnictwa i zaniechanie
tradycyjnych metod użytkowania
(np. wypasanie, koszenie ręczne)
ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne)

▪
▪
▪

▪

ekspansja gatunków obcych, w tym
inwazyjnych
zagrożenie siedlisk przyrodniczych, gatunków
oraz upraw leśnych ze strony patogenów
zmiany klimatyczne powodujące, m.in.
degradację siedlisk (przede wszystkim
hydrogenicznych) oraz pogorszenie stanu
zachowania gatunków
zagrożenie pożarami w lasach
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4.11. ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed
wystąpieniem poważnych awarii jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami,
związanymi z substancjami niebezpiecznymi. Kolejnym dokumentem regulującym
te zasady jest Ustawa POŚ.
Poważne awarie stanowią powszechne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi, jak
i dla całego środowiska przyrodniczego. Zagrożenie, spowodowane gwałtownym
zdarzeniem, jakim są poważne awarie, może wywołać znaczne zniszczenie wszystkich
elementów środowiska lub pogorszenie jego stanu. Ochrona przed skutkami wystąpienia
poważnej awarii powinna w głównej mierze być oparta na zapobieganiu zaistnienia tego
typu zdarzeń oraz w przypadku wystąpienia awarii, na szybkim ograniczeniu jej skutków.
W tym celu na podmioty stwarzające ryzyko wystąpienia tego typu zagrożeń nakłada się
obowiązek postępowania tak, aby przeciwdziałać występowaniu jakichkolwiek awarii
i sytuacji stwarzających zagrożenia. Zadania z zakresu zapobiegania występowaniu
poważnych awarii przemysłowych realizuje WIOŚ oraz PSP. Organy te prowadzą kontrolę
podmiotów gospodarczych o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. Dodatkowo
przeprowadzają badania przyczyn wystąpienia awarii i sposobów likwidacji ich skutków,
szkolenia i instruktaże w tym zakresie oraz współdziałają z organami administracji
samorządowej.
Zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Na terenie gminy Lubrza nie znajduje się żaden z zakładów uwzględnionych w rejestrze
zakładów o zwiększonym oraz o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych,
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).
Przypadki wystąpienia poważnych awarii przemysłowych
Na terenie gminy Lubrza w latach 2015-2020 nie miały miejsca poważne awarie
przemysłowe.
Poważne awarie przemysłowe w kontekście adaptacji do zmian klimatu
Zmiany klimatu mogą powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii,
w szczególności w zakresie transportu materiałów i paliw. W tym zakresie największe
zagrożenie stanowią ekstremalne zjawiska tj. burze, silne wiatry, podtopienia, ulewy,
opady śniegu, gołoledź. Dodatkowo negatywny wpływ na transport ma zarówno niska jak
i wysoka temperatura. Zmieniające się warunki pogodowe mogą powodować utrudnienia
w transporcie, a przez to zwiększyć ryzyko wypadków.
Wpływ zmian klimatu na transport analizuje się w odniesieniu do poszczególnych typów
transportu. Szczególnie wrażliwy na zmieniające się warunki klimatyczne jest transport
drogowy. Silne wiatry mogą powodować tarasowanie dróg i pojazdów przez połamane
drzewa czy słupy przydrożne, a nawet zniszczenia infrastruktury drogowej. Również
zjawiska takie jak gwałtowne opady deszczu, śniegu i gradu mogą zaburzać płynność
transportu. Jeżeli chodzi o temperaturę, to zarówno niskie temperatury (powodujące
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gołoledź) jak i wysokie temperatury są niekorzystne dla transportu. Długotrwałe upały
negatywnie oddziałują zarówno na elementy infrastruktury jak i pojazdy. Ryzyko
wystąpienia poważnych awarii przemysłowych w kontekście zmian klimatycznych wiąże
się z ryzykiem deficytu wód chłodniczych na potrzeby energetyki. Przedłużające się fale
upałów mogą bowiem doprowadzić do sytuacji obniżenia wód w rzekach i zbiornikach, co
w konsekwencji uniemożliwi produkcję energii elektrycznej.
Tendencje zmian stanu środowiska
Tendencje korzystne
▪

brak wystąpienia zdarzeń o znamionach
poważnych awarii lub poważnych awarii
w ostatnich latach (2015 -2020)

Tendencje niekorzystne
wzrastające zapotrzebowanie na paliwa płynne
i gazowe
wzrost natężenia ruchu pojazdów oraz
zwiększenie przewozów substancji i preparatów
niebezpiecznych

▪
▪

Analiza SWOT
MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪

brak wystąpienia zdarzeń o znamionach
poważnych awarii lub poważnych awarii
w ostatnich latach (2015 -2020)

SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)
▪

SZANSE (czynniki zewnętrzne)
▪

▪

kreowanie właściwych zachowań
społeczeństwa w sytuacji wystąpienia
zagrożeń środowiska i życia ludzi z tytułu
wystąpienia awarii przemysłowych
możliwość finansowania zakupu środków oraz
sprzętu niezbędnego do usuwania skutków
poważnych awarii ze środków krajowych
i zewnętrznych

zwiększenie natężenia ruchu na drogach oraz
zapotrzebowania na transport paliw oraz
materiałów niebezpiecznych
ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne)

▪
▪

wzrost zapotrzebowania na paliwa oraz rozwój
przemysłu
niedobór środków finansowych

| 81

Program ochrony środowiska dla gminy Lubrza na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2027

4.12. ZAGADNIENIA HORYZONTALNE
4.12.1.

Adaptacja do zmian klimatu

Obszar interwencji
Ochrona klimatu i jakości
powietrza

Zagrożenia hałasem

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pola elektromagnetyczne

▪
▪

Gospodarowanie wodami
▪
▪
▪
▪
▪
Gospodarka wodnościekowa

▪
▪
▪

Zasoby geologiczne

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gleby

▪
▪

▪

Gospodarka odpadami i
zapobieganie
powstawaniu odpadów
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▪
▪
▪
▪

Działania adaptacyjne
Budowa instalacji OZE
Termomodernizacja budynków
Budownictwo energooszczędne
Stosowanie odzysków ciepła
Wdrożenie niskoemisyjnych źródeł ciepła
Modernizacja i remonty dróg
Utrzymanie dobrego stanu technicznego torowisk
Rozwój transportu gminnego i rowerowego
Rozwój ścieżek rowerowych
Stosowanie ekranów i obiektów ograniczających hałas
Rozwój ekologicznych i cichych technologii chłodzenia/ogrzewania
budynków
Wyprowadzenie ruchu drogowego zwłaszcza tranzytowego poza
obszary narażone na nadmierny hałas
Stopniowa wymiana istniejących linii napowietrznych na kablowe w celu
eliminacji ich uszkodzenia lub zniszczenia wskutek występowania
ekstremalnych zjawisk pogodowych
W przypadku budowy nowych linii elektroenergetycznych zaleca się
stosowanie wyłącznie kablowych linii wysokiego, średniego i niskiego
napięcia.
adaptacja istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji
retencyjnych
zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi
wprowadzanie nowych technologii ograniczających zużycie wody
uszczelnianie sieci wodociągowych
budowa sieci kanalizacyjnej
rozwój nowych technologii w sektorze rolnictwa i przemysłu w zakresie
gospodarowania wodą
budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej
wdrożenie systemów zarządzania systemem wodociągowym,
kanalizacyjnym oraz deszczowym
zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia (np. suszy)
procedur związanych z ograniczeniem zużycia wody
stosowanie najnowocześniejszych technik eksploatacyjnych
minimalizujących emisję pyłów i gazów
podejmowanie działań mających na celu ochronę gleb
stosowanie upraw odpornych na zmiany klimatu
rozwój systemów małej retencji
zachowanie trwałych użytków zielonych oraz zadrzewień śródpolnych
ograniczenie występowania wielkoobszarowych monokultur
wapniowanie gleb zakwaszonych oraz stosowanie wsiewek
poplonowych i międzyplonowych ścierniskowych
zalesianie gruntów o niskich walorach przyrodniczych podatnych na
erozję
celem ochrony przed osuwiskami - dokonanie pełnej inwentaryzacji
obszarów narażonych na osuwanie się mas ziemnych, uwzględnianie
występowania tego typu obszarów w planowaniu przestrzennym;
zabezpieczanie tego typu miejsc m.in. poprzez stosowanie rozwiązań
technicznych i naturalnych
ponowne wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu,
ograniczając tym samym wydobycie lub wytwarzanie nowych surowców
bądź materiałów
wykorzystanie odpadów do produkcji paliwa alternatywnego
produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu powstałego na
składowiskach odpadów
likwidacja tzw. dzikich wysypisk
zapobieganie powstawaniu odpadów w wyniku przygotowania
produktów do ponownego użycia poprzez rozwój sieci napraw
zepsutego i wymiany niepotrzebnego sprzętu domowego,
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Obszar interwencji
▪
▪
▪
▪
▪

Zasoby przyrodnicze

▪
▪
▪
▪

▪
Zagrożenia poważnymi
awariami przemysłowymi

4.12.2.

▪

Działania adaptacyjne
w szczególności w ramach punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK)
zwiększenie udziału odzysku, w tym recyklingu poszczególnych
rodzajów odpadów, w tym odzysk energii wytwarzanej w procesie
spalania odpadów do produkcji ciepła lub energii elektrycznej.
zapobieganie obniżania poziomu wód gruntowych oraz postępującej
eutrofizacji zbiorników wodnych
ograniczenie ekspansji gatunków obcych, w tym inwazyjnych, które
mogą stopniowo wypierać gatunki rodzime
dążenie do wzmacniania naturalnych ekosystemów w celu zwiększenia
zdolności adaptacyjnych środowiska
uwzględnianie w dokumentach planistycznych aspektu klimatycznego
tak, aby projektowane w nich działania w pełni odpowiadały potrzebom
ochrony gatunków i siedlisk
w uzasadnionych przypadkach odchodzenie od upraw
monokulturowych, poprzez dostosowanie składu gatunkowego do
siedlisk lub wprowadzanie gatunków domieszkowych
ochrona i pielęgnacja zieleni wiejskiej
zwiększanie lesistości
łagodzenie zmian klimatycznych na terenach wiejskich poprzez
przywracanie i zachowanie powierzchni biologicznie czynnych,
zadrzewień, zakrzewień oraz zwiększanie terenów zieleni, a także
dążenie do jej integracji z zielenią naturalną, zwiększanie różnorodności
biologicznej na terenach wiejskich (np. kwietne łąki, ograniczenie
koszenia)
planowanie, modernizacja, budowa i rozbudowa nowej infrastruktury
transportowej w sposób uwzględniający gwałtowne zmiany pogodowe
położenie nacisku na tworzenie oraz kontrola systemów zabezpieczeń
przed skutkami zmian klimatycznych w przypadku powstawania nowych
zakładów przemysłowych

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Obszar interwencji
Ochrona klimatu i jakości
powietrza

Zagrożenia hałasem

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pola elektromagnetyczne
▪
Gospodarowanie wodami
▪
▪
Gospodarka wodno-ściekowa
Zasoby geologiczne
Gleby

▪
▪
▪
▪
▪

Gospodarka odpadami i
zapobieganie powstawaniu
odpadów

▪
▪
▪
▪

Zagrożenia środowiska
awarie sieci przesyłowych
awarie w zakładach przemysłowych
wzrost natężenia ruchu pojazdów mechanicznych
awarie instalacji przemysłowych, którym towarzyszy nadmierny
hałas
ekstremalne zjawiska pogodowe skutkujące wzrostem
wykorzystania klimatyzatorów/urządzeń powodujących
nadmierny hałas
awarie urządzeń powodujące nadmierną emisję promieniowania
mogącą negatywnie wpłynąć na środowisko oraz organizmy
żywe.
ekstremalne deszcze nawalne, wezbrania zatorowe i roztopowe
skutkujące powodziami i podtopieniami
susze wywołane długotrwałymi falami ekstremalnych upałów
poważne awarie instalacji przemysłowych lub infrastruktury
wodno-ściekowej powodujące rozległe zanieczyszczenie wód
powierzchniowych
skażenie wód podziemnych poprzez eksploatacje surowców
skażenia gleb toksycznymi substancjami
zakażenia biologiczne nowymi (niezidentyfikowanymi
dotychczas) patogenami glebowymi
samozapłony deponowanych odpadów niebezpiecznych
niewłaściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami,
w szczególności z odpadami niebezpiecznymi
niewłaściwa eksploatacja składowisk odpadów
mały poziom zabezpieczeń transportu odpadów.
toksyczne odcieki z niekontrolowanych składowisk odpadów
wysyp, wyciek, pylenie przewożonych odpadów
niebezpiecznych/skażonych poza środek transportu
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Obszar interwencji
▪
▪
Zasoby przyrodnicze
▪
▪
▪
Zagrożenia poważnymi awariami
przemysłowymi

4.12.3.

Edukacja ekologiczna

Obszar interwencji
▪
Ochrona klimatu i jakości
powietrza
▪
Zagrożenia hałasem

▪
▪
▪

Pola elektromagnetyczne

▪
▪

Gospodarowanie wodami

Gospodarka wodnościekowa
Zasoby geologiczne
Gleby

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gospodarka odpadami i
zapobieganie powstawaniu
odpadów

▪

▪
▪
▪
▪
▪
Zasoby przyrodnicze
▪
▪
▪
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▪

Zagrożenia środowiska
ekstremalne zjawiska pogodowe – huraganowe wiatry, ulewy,
susze powodujące straty w siedliskach
ekstremalne pożary stanowiące zagrożenie dla ekosystemów
lądowych
pojawienie się nowych wysoce zjadliwych patogenów
niekontrolowane rozprzestrzenianie się obcych gatunków
inwazyjnych
niewłaściwe magazynowanie związków chemicznych oraz
innych niebezpiecznych materiałów
wybuch, awaria w miejscach magazynowania substancji
niebezpiecznych

Edukacja ekologiczna
prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zmian
klimatu, sposobów minimalizowania ich skutków, ograniczania niskiej
emisji oraz minimalizacji negatywnego wpływu na powietrze
atmosferyczne
prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie klimatu
akustycznego
promowanie wśród przedsiębiorców technologii o obniżonej
hałaśliwości
Promowanie transportu zbiorowego i rowerowego
prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie
oddziaływania i szkodliwości PEM
zachęcanie i wspieranie przedsiębiorców do wykorzystywania
podziemnych sieci przesyłowych na terenach zakładowych.
promowanie zmian przyzwyczajeń i nawyków sprzyjających ochronie
środowiska wodnego;
podnoszenie świadomości w zakresie zjawisk ekstremalnych
promowanie rozwiązań z zakresu małej retencji wodnej
edukacja społeczeństwa w zakresie prowadzenia racjonalnej
gospodarki wodno-ściekowej
edukacja w zakresie racjonalnego korzystania z wód
z uwzględnieniem specyfiki terenów wiejskich
edukacja w zakresie racjonalnego i zrównoważonego
gospodarowania zasobami złóż kopalin
promocja rolnictwa ekologicznego, ochrony gleb oraz racjonalnego
stosowania środków ochrony roślin
prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie
ograniczania powstawania odpadów, właściwego postępowania
z odpadami, selektywnego zbierania odpadów oraz racjonalnego
wykorzystania wody i energii
promowanie segregowania odpadów oraz świadomego postępowania
z odpadami niebezpiecznymi wytworzonymi w gospodarstwach
domowych (zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane leki
i opakowania po lekach, przepracowane/zużyte oleje silnikowe itp.)
podnoszenie kompetencji urzędników (gmin) w zakresie
sprawozdawczości, GOZ oraz zagadnień gospodarki odpadami.
realizacja działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie:
- roli zasobów przyrodniczych, leśnych i zieleni w procesie adaptacji i
łagodzenia skutków zmian klimatu;
- ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz walorów
krajobrazowych regionu;
- promujących właściwe zachowanie na obszarach cennych
przyrodniczo
- wdrażania działań w zakresie ekoturystyki i turystyki zrównoważonej;
konieczności przeciwdziałania ubożeniu różnorodności biologicznej w
prywatnych ogrodach oraz na terenach zieleni zarządzanych przez
gminę;
uświadamiania mieszkańcom oraz zarządcom nieruchomości
zagrożeń wynikających z wprowadzania do środowiska gatunków
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Obszar interwencji

Zagrożenia poważnymi
awariami przemysłowymi

4.12.4.

▪

Edukacja ekologiczna
obcych, w tym inwazyjnych oraz konieczności podejmowania działań
eliminujących te gatunki
prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie właściwych zachowań
w sytuacjach zagrożenia wśród mieszkańców

Monitoring środowiska

Obszar interwencji
▪
▪
Ochrona klimatu i jakości
powietrza

▪
▪
▪

Zagrożenia hałasem
Pola elektromagnetyczne
Gospodarowanie wodami

▪
▪
▪

Gospodarka wodno-ściekowa
Zasoby geologiczne

▪

Gleby

▪
▪

Gospodarka odpadami i
zapobieganie powstawaniu
odpadów

▪
▪
▪

Zasoby przyrodnicze

Zagrożenia poważnymi
awariami przemysłowymi

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Monitoring środowiska
działalność inspekcyjna/kontrolna mieszkańców w zakresie
spalania odpadów
działalność inspekcyjna/kontrolna w zakresie przestrzegania
warunków określonych w wydanych decyzjach środowiskowych
przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie
ochrony powietrza w województwie opolskim,
systematyczne zbieranie danych oraz informacji dotyczących
realizacji przedsięwzięć związanych z wymianą nieefektywnych
źródeł ciepła
działalność inspekcyjna/kontrolna GIOŚ obiektów
przemysłowych, drogowych i kolejowych w szczególności
stwarzających zagrożenie dla klimatu akustycznego.
działalność inspekcyjna/kontrolna GIOŚ w zakresie ochrony
przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
prowadzenie monitoringu stanu jakościowego i ilościowego wód
powierzchniowych, podziemnych na terenie gminy
stała współpraca z WIOŚ celem pozyskiwania najbardziej
aktualnych danych w zakresie monitoringu wód
powierzchniowych
działalność kontrolna podmiotów prowadzących eksploatację
względem wydanej koncesji
monitoring chemizmu gleb ornych
monitorowanie osiąganych poziomów recyklingu i odzysku
odpadów celem dostosowywania lokalnych, gminnych systemów
gospodarowania odpadami komunalnymi
działalność inspekcyjna/kontrolna GIOŚ podmiotów i instalacji
gospodarujących odpadami
działalność inspekcyjna/kontrolna nad gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi
działalność inspekcyjna/kontrolna mieszkańców w zakresie
prawidłowej segregacji odpadów oraz spalania odpadów
monitoring stanu siedlisk i gatunków
monitoring zadrzewień i zakrzewień na terenach gminy
monitoring skuteczności wdrażania działań ochronnych
monitoring występowania gatunków obcych, w tym inwazyjnych
monitoring lasów w zakresie m. in. uszkodzeń lasów, zagrożeń
pożarowych i występowania szkodników owadzich w lasach
stała współpraca z organami PSP, GIOŚ oraz WIOŚ
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4.13. GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
Wprowadzanie gospodarki o obiegu zamkniętym powinno odbywać się na kilku
płaszczyznach: w sektorze gospodarczym, naukowym, konsumenckim oraz w wymiarze
edukacyjnym obejmującym każdą grupę społeczną.
Krajowym dokumentem nadrzędnym w zakresie wdrażania gospodarki o obiegu
zamkniętym jest przyjęta w 2019 r. tzw. Mapa drogowa do gospodarki o obiegu
zamkniętym98, której celem jest wytyczenie kierunków współpracy pomiędzy różnymi
interesariuszami gospodarki, zarówno producentami, jak i konsumentami. Zasady
postępowania rekomendowane w Mapie drogowej oparte są przede wszystkim na
stosowaniu hierarchii sposobów postępowania z odpadami, która w polskich przepisach
zawarta jest w art. 17 ustawy o odpadach (Dz.U. 2021, poz.779 z późn. zm.).
GOZ został uwzględniony w strategicznym dokumencie jakim jest „Plan gospodarki
odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 20232028”. Wyznaczone w tym dokumencie cele i kierunki działań służą stopniowemu
wprowadzaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, która pozwala zachować jak
najdłużej wartość produktów, efektywnie wykorzystywać zasoby oraz ograniczać
powstawanie odpadów. Dzięki zaplanowanym przedsięwzięciom ujętym w Planie
Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego każda gmina z terenu województwa
może ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z budową i modernizacją instalacji
do zagospodarowania odpadów, doskonalenie funkcjonowania systemów selektywnego
zbierania i recyklingu, jak i budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
wyposażonego w niezbędną infrastrukturę.
Na terenie gminy Lubrza rekomendowane jest wdrożenie modelu gospodarki o obiegu
zamkniętym, poprzez realizację działań w kierunku:
•

racjonalnego wykorzystania zasobów, surowców i paliw, które wykorzystywane
są w gospodarstwach domowych oraz przez podmioty gospodarcze;

•

prowadzenia zrównoważonej produkcji przemysłowej;

•

prowadzenie racjonalnej i zrównoważonej konsumpcji;

•

ograniczenia
produktów;

•

minimalizacji wytwarzanych odpadów;

•

budowania nowoczesnych modeli biznesowych,
i planowania produkcji.

negatywnego

oddziaływania

na

środowisko

stosowanych

systemów zarządzania

W celu skutecznego wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym bardzo ważne jest
kompleksowe podejście do tego zagadnienia poprzez m.in.:
•

98

ekoprojektowanie - działania te mają na celu wprowadzanie na rynek
produktów o wydłużonym cyklu życia lub możliwość ich napraw i ponownego
wykorzystania. Odpowiednio zaprojektowane produkty przyczynią się do
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz minimalizację ich wytwarzania;

źródło: Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (Uchwała Rady Ministrów z 10 września
2019)
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•

wprowadzanie innowacyjności i opracowywania nowych technologii odzysku
i recyklingu odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym i komunalnym;

•

wprowadzenie rozwiązań prawnych;

•

wdrożenie zachęt ekonomicznych (atrakcyjne ceny surowców pochodzących
z odzysku frakcji materiałowych odpadów);

•

współpraca i wymiana doświadczeń między przedsiębiorcami różnych branż
w zakresie nowoczesnych technologii;

•

wdrażanie systemów EMAS oraz ISO 14001, których zastosowanie wzmacnia
efektywność ekonomiczną;

•

prowadzenie badań naukowych i tworzenie koncepcji wdrażania gospodarki
o obiegu zamkniętym.

5. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA I ICH
FINANSOWANIE
5.1. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Cel nadrzędny Programu brzmi następująco:

ROZWÓJ GMINY UWZGLĘGNIAJĄCY OSIĄGNIĘCIE WYSOKIEJ JAKOŚCI
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Powyższy cel będzie realizowany za pomocą działań wyznaczonych dla kierunków
interwencji w ramach poszczególnych obszarów i sformułowanych dla nich celów.
Działania obejmują również zagadnienia mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.
Obszar interwencji
Ochrona klimatu i jakości powietrza
Zagrożenia hałasem
Pola elektromagnetyczne
Gospodarowanie wodami
Gospodarka wodno-ściekowa
Zasoby geologiczne
Gleby
Gospodarka odpadami i
zapobieganie powstawaniu
odpadów
Zasoby przyrodnicze
Zagrożenia poważnymi awariami
przemysłowymi

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cele
OKJP I. Poprawa jakości powietrza
ZH I Poprawa stanu akustycznego na terenie gminy
PEM I. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
GW I. Ochrona zasobów wód powierzchniowych
i podziemnych
GWS I. Zrównoważone gospodarowanie wodą i racjonalna
gospodarka wodno-ściekowa
ZG I. Racjonalna gospodarka zasobami geologicznymi oraz
ochrona złóż
GL I. Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi oraz
dostosowanie do zmian klimatu
GO I. Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią
sposobów postępowania z odpadami, uwzględniając
zrównoważony rozwój
ZP I. Ochrona i zrównoważone użytkowanie zasobów
przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych
ZPA I. Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii
oraz minimalizacja ich skutków
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5.2. HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ DO ROKU 2025
Układ poniższej tabeli został opracowany w oparciu o Wytyczne. Wskaźniki monitorowania
zaprezentowano także w odrębnym rozdziale „Monitoring realizacji programu”.
Harmonogram przedstawia zadania odpowiadające na potrzeby adaptacji do zmian
klimatu (A), zagrożeń nadzwyczajnymi zjawiskami środowiska (N), edukacji ekologicznej
(E) oraz monitoringu środowiska (M).
Cele, kierunki działań i zadania zostały opracowane na podstawie przeprowadzonej
diagnozy stanu środowiska, dokumentów programowych krajowych i województwa,
dokumentów gminnych.
Harmonogram dzieli zadania zgodnie z Wytycznymi na: działania własne oraz zadania
monitorowane. Jako zadania własne gminy Lubrza rozumie się zadania finansowane
w całości lub części ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w zasobach
samorządu. Z kolei wśród zadań monitorowanych znalazły się działania finansowane ze
środków prywatnych oraz środków zewnętrznych będących w dyspozycji organów i
instytucji szczebla krajowego (centralnego) lub instytucji działających na terenie gminy i
podlegających bezpośrednio organom centralnym.
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Tabela 12. Cele, kierunki interwencji oraz zadania przyjęte do realizacji w ramach Programu na lata 2021-2030
Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

2

3

4

5

99

D

E

Wartość
docelowa
(2025 r.)
F

Kierunek interwencji

Zadania

G

H

OKJP 1.1.
Termomodernizacja
budynków

OKJP I. Poprawa jakości powietrza

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA (OKJP)

1

Nazwa

Wartość
bazowa

Jakość powietrza
ze względu na
stężenia pyłów
Zawieszonych
PM10

OKJP 1. Zmniejszenie
wielkości emisji
powierzchniowej
C

Jakość powietrza
ze względu na
stężenia
benzo(a)pirenu

C

Długość ścieżek
rowerowych [km]

5,5

OKJP 1.2. Wymiana
przestarzałych źródeł
grzewczych opalanych
paliwami stałymi

A

I
Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy
Monitorowane:
Właściciele
i zarządcy
budynków

Typ zadania
o charakterze
horyzontalnym99

Ryzyka

J

K

A

Brak
wystarczających
środków
finansowych

A

Brak
wystarczających
środków
finansowych

A

Brak
wystarczających
środków
finansowych

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy
Monitorowane:
Właściciele
i zarządcy
budynków

OKJP 2. Zmniejszenie
wielkości emisji
liniowej

OKJP 2.1.
Modernizacja,
przebudowa i remonty
nawierzchni dróg oraz
zaplanowanie
i budowa nowych
ścieżek rowerowych

OKJP 3. Zmniejszenie
wielkości emisji
punktowej

OKJP 3.1.
Modernizacja
oświetlenia ulicznego

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy

A

Brak
wystarczających
środków
finansowych

OKJP 4. Działania
administracyjne,
kontrolne
i organizacyjne

OKJP 4.1. Kontrola
gospodarstw
domowych w zakresie
spalania odpadów

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy

A, M

-

A

> 5,5

Podmiot
odpowiedzialny

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy
Monitorowane:
Zarządcy dróg,
Powiat prudnicki,

Typy zadań o charakterze horyzontalnym: A – związany z adaptacją do zmian klimatu, E- edukacyjny, M – monitoringowy, N – zapobiegający nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.
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Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

Nazwa

Wartość
bazowa

D

E

Wartość
docelowa
(2025 r.)
F

Kierunek interwencji

Zadania

G

H
OKJP 4.2.
Wprowadzanie
w MPZP zapisów
dotyczących
stosowania
ekologicznego
ogrzewania w tym
OZE
OKJP 5.1. Promocja
oraz prowadzenie
działań edukacyjnych
i informacyjnych
z zakresu
niskoemisyjnych
i alternatywnych
środków transportu,
niskoemisyjnych
źródeł ciepła
ZH 1.1.
Przestrzeganie zasad
strefowania w MPZP
(lokalizowanie nowych
inwestycji
w sąsiedztwie
przedsięwzięć
o zbliżonej
uciążliwości hałasu)
ZH 1.2.
Wprowadzanie
w MPZP zapisów
dotyczących
standardów
akustycznych

6

OKJP 5. Działania
edukacyjnoinformacyjne

8

9
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ZH I. Poprawa stanu akustycznego na
terenie gminy

ZAGROŻENIA HAŁASEM (ZH)

7

Występowanie na
obszarze gminy
terenów, na
których
stwierdzono
przekroczenia
dopuszczalnych
poziomów hałasu
w środowisku

nie

nie

ZH 1. Realizacja
działań w zakresie
ochrony środowiska
przed hałasem

Podmiot
odpowiedzialny

Typ zadania
o charakterze
horyzontalnym99

Ryzyka

I

J

K

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy

A

-

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy

E

Brak
zainteresowania
mieszkańców

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy

A

-

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy

A

-
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Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

Nazwa

Wartość
bazowa

D

E

Wartość
docelowa
(2025 r.)
F

PEM I. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM)

12

Zadania

G

H
ZH 2.1.Prowadzenie
edukacji ekologicznej
dot. klimatu
akustycznego:
w zakresie
szkodliwości hałasu
oraz promowanie
ruchu pieszego, jazdy
na rowerze i
transportu
publicznego.

ZH 2. Działania
edukacyjnoinformacyjne

10

11

Kierunek interwencji

Występowanie na
obszarze gminy
terenów, na
których
stwierdzono
przekroczenia
dopuszczalnych
poziomów PEM
w środowisku

nie

Podmiot
odpowiedzialny

Typ zadania
o charakterze
horyzontalnym99

Ryzyka

I

J

K

E

Brak
zainteresowania
mieszkańców

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy,
Monitorowane:
organizacje
pozarządowe,
placówki
edukacyjne

PEM 1. Prowadzenie
badań pól
elektromagnetycznych
i gromadzenie danych
o źródłach
promieniowania
elektromagnetycznego

PEM 1.1.Prowadzenie
kontroli źródeł emisji
promieniowania
elektromagnetycznego

Monitorowane:
GIOŚ w Opolu

M

-

PEM 2. Działania
w zakresie planowania
przestrzennego

PEM 2.1.
Uwzględnienie
w MPZP zagadnień
pola
elektromagnetycznego
(pozostawienie
w sąsiedztwie linii
wysokich napięć
wolnych przestrzeni)

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy

A

-

nie
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Wskaźnik
Cel

A

B

C

GOSPODAROWANIE WODAMI (GW)

13

14

15

17

18

GOSPODARKA
WODNO-ŚCIEKOWA
(GWS)

16
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GWS I. Zrównoważone GW I. Osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części
gospodarowanie wodą i
wód powierzchniowych i podziemnych
racjonalna gospodarka
wodno-ściekowa

Lp.

Obszar
interwencji

Nazwa

Wartość
bazowa

D

E

udział JCWP
o dobrym stanie
ekologicznym [%]
Stan chemiczny
i ilościowy
JCWPd nr 127

Wartość
docelowa
(2025 r.)
F

Kierunek interwencji

Zadania

G

H
GW 1.1.
Zagospodarowanie
wód opadowych na
terenie gminy,
konserwacja oraz
modernizacja
i przebudowa systemu
melioracyjnego.
GW 2.1. Modernizacja
i rozbudowa stacji
uzdatniania wody
w celu dostosowania
jakości wody do picia

GW 1. Zrównoważone
gospodarowanie
wodami

0

>0

dobry

dobry

zużycie wody na
potrzeby
gospodarki
narodowej
i ludności ogółem
[dam3]

685,5

długość czynnej
sieci

40,1

<685,5

>40,1

GW 2. Zaspakajanie
potrzeb mieszkańców
w zakresie
dostarczania
odpowiedniej jakości
i ilości wody pitnej.

GW 3. Edukacja
ekologiczna

GW 3.1. Edukacja
ekologiczna związana
z korzystaniem z wody
i ochrony jakości wód

GW 4. Ochrona
zasobów i jakości wód
powierzchniowych
oraz podziemnych

GW 4.1.
Monitorowanie stanów
i chemizmu wód
powierzchniowych
oraz podziemnych

GWS 1. Poprawa
funkcjonowania
systemu gospodarki
wodno- ściekowej

GWS 1.1. Budowa,
sieci kanalizacyjnej

GWS 1.2. Budowa,
rozbudowa
i modernizacja sieci
wodociągowej

Podmiot
odpowiedzialny

Typ zadania
o charakterze
horyzontalnym99

Ryzyka

I

J

K

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy

A

-

Monitorowane:
Przedsiębiorstwo
wodociągowe

A

-

A

-

M

-

A

-

A

-

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy
Monitorowane:
Przedsiębiorstwo
wodociągowe
Monitorowane:
GIOŚ
Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy
Monitorowane:
ZGKiM Lubrza
Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy
Monitorowane:
ZGKiM Lubrza
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Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

19

Nazwa
D
wodociągowej
rozdzielczej [km]

E

liczba zbiorników
bezodpływowych
[szt.]

1 181

ZG I. Racjonalne gospodarowanie
zasobami geologicznymi

13

Wartość
docelowa
(2025 r.)
F

Kierunek interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Typ zadania
o charakterze
horyzontalnym99

Ryzyka

G

H

I

J

K

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy

A, N

-

A

-

A

-

N

-

GWS 1.3.
Prowadzenie
ewidencji zbiorników
bezodpływowych oraz
przydomowych
oczyszczalni ścieków
oraz kontrola
szczelności tych
zbiorników

>1 181

>13

ZG 1.1 Rekultywacja
terenów
poeksploatacyjnych
oraz zdegradowanych
Wydobycie
piasków i żwirów
ze złóż na terenie
gminy [tys. m3]

GL I. Racjonalna
gospodarka
zasobami
glebowymi oraz
dostosowanie do
zmian klimatu

22

GLEBY (GL)

21

ZASOBY GEOLOGICZNE (ZG)

liczba
przydomowych
oczyszczalni
ścieków [szt.]

20

Wartość
bazowa

109

<109

ZG 1. Racjonalna
gospodarka zasobami
geologicznymi oraz
ochrona złóż

ZG 1.2.
Uwzględnienie w
studium uwarunkowań
oraz planie
zagospodarowania
przestrzennego
obszarów złóż i
objęcie ochroną

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy
Monitorowane:
Urząd Górniczy,
właściciele
gruntów

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy
GL 1. Rekultywacja
i remediacja gleb

GL 1.1. Rekultywacja
gruntów
zdegradowanych
i zdewastowanych

Monitorowane:
właściciele
gruntów
zdegradowanych
i zdewastowanych
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Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

Nazwa

Wartość
bazowa

D

E

Wartość
docelowa
(2025 r.)
F

Kierunek interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Typ zadania
o charakterze
horyzontalnym99

Ryzyka

G

H

I

J

K

N

-

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy
23

GL 1.2. Remediacja
terenów
zanieczyszczonych

24

GL 2.1. Dostosowanie
rolnictwa do
zmieniających się
warunków
klimatycznych

Monitorowane:
właściciele
i dzierżawcy
gruntów rolnych

A

-

GL 2.2. Rozwój
rolnictwa
ekologicznego

Monitorowane:
właściciele i
dzierżawcy
gruntów rolnych

A

-

Monitorowane:
sprawca
zanieczyszczenia,
właściciele
gruntów

GL 2. Ochrona gleb

25
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Lp.

Cel

A

B

C

GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW (GO)

GO I. Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania odpadami,
uwzględniając zrównoważony rozwój

Wskaźnik
Obszar
interwencji

26

27

28

29

30

Nazwa

Wartość
bazowa

D

E

Udział
zmieszanych
odpadów
komunalnych w
łącznej masie
odebranych
odpadów
komunalnych
z terenu gminy
[%]

40,27

Wartość
docelowa
(2025 r.)
F

<40,27

Kierunek interwencji

Zadania

G

H
GO 1.1. Prowadzenie
działań
informacyjnych
i edukacyjnych
w zakresie
prawidłowego
gospodarowania
odpadami
komunalnymi,
w szczególności
w zakresie
selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych
GO 1.2. Odbiór
odpadów od
mieszkańców oraz
podmiotów zgodnie
z hierarchią
postępowania
z odpadami
GO 1.3. Ograniczenie
składowania
odpadów, w
szczególności
odpadów ulegających
biodegradacji

GO 1. Działania
w zakresie
doskonalenia
i kształtowania
systemu gospodarki
odpadami

Podmiot
odpowiedzialny

Typ zadania
o charakterze
horyzontalnym99

Ryzyka

I

J

K

E

-

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy

M

-

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy

A

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy,
Monitorowane:
organizacje
pozarządowe,
placówki
edukacyjne

GO 1.4. Osiągnięcie
wymaganych prawem
poziomów odzysku,
w tym recyklingu

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy

M

nieosiągnięcie
wymaganych
poziomów
odzysku
i recyklingu

GO 1.5. Kontrola
w zakresie
prawidłowego
gospodarowania
odpadami
komunalnymi

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy

M

-

| 95

Program ochrony środowiska dla gminy Lubrza na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2027
Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

Nazwa

Wartość
bazowa

D

E

Masa wyrobów
zawierających
azbest
znajdujących się
na terenie gminy
pozostała do
unieszkodliwienia
[kg]

31

ZASOBY PRZYRODNICZE (ZP)

33

34

35
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ZP I. Ochrona i zrównoważone użytkowanie zasobów przyrodniczych
oraz walorów krajobrazowych

32

Liczba form
ochrony przyrody
na terenie gminy
[szt.]
Lesistość [%]
Parki, zieleńce,
zieleń wiejska
[ha]

935 014

Wartość
docelowa
(2025 r.)
F

<935 014

3

>3

9,6

>9,6

3,76

>3,76

Kierunek interwencji

Zadania

G

H

GO 2. Gospodarka
odpadami
zawierającymi azbest

ZP 1. Ochrona
różnorodności
biologicznej
i krajobrazowej
zachowanie lub
odtwarzanie
właściwego stanu
ekosystemów i
siedlisk oraz populacji
gatunków
zagrożonych

GO 2.1. Realizacja
Programu usuwania
wyrobów
zawierających azbest
GO 2.2. Prowadzenie
i aktualizacja rejestru
wyrobów
zawierających azbest
ZP 1.1. Bieżąca
inwentaryzacja form
ochrony przyrody
zachowanie
różnorodności
biologicznej i jej
racjonalne
użytkowanie oraz
stworzenie spójnego
systemu obszarów
chronionych
ZP 1.2.
Inwentaryzacja i
bieżąca ochrona
istniejącego pomniku
przyrody oraz
aktualizacji (w razie
potrzeby)
ustanowionych aktów
prawnych
ZP 1.3. Tworzenie
nowych form ochrony
przyrody na podstawie
wyników
inwentaryzacji
i waloryzacji
przyrodniczych

Podmiot
odpowiedzialny
I
Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy
Monitorowane:
właściciele
nieruchomości
Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy

Typ zadania
o charakterze
horyzontalnym99

Ryzyka

J

K

-

brak środków
finansowych

M

niepełna
inwentaryzacja

M, A

Brak środków
finansowych,
wydłużające się
procedury.

A

Brak środków
finansowych

M

Sprzeciw
lokalnej
społeczności.

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy
Monitorowane:
Nadleśnictwo
Prudnik

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy
Monitorowane:
RDLP LP Opole
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Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

Nazwa

Wartość
bazowa

D

E

Wartość
docelowa
(2025 r.)
F

G

H

36

ZP 2. Ochrona
powierzchni i
spójności lasów

ZP 2.1. Zwiększenie
powierzchni
zadrzewień na
terenach rolniczych
oraz rozszerzenie
zakresu leśnej
rekultywacji terenów
zdegradowanych

37

ZP 3. Ochrona
krajobrazu oraz
utrzymanie ciągłości
ekologicznej

ZP 3.1. Zachowanie
naturalnego
charakteru dolin
rzecznych w celu
utrzymania drożności
ekologicznej

ZPA 1. Zmniejszenie
zagrożenia oraz
minimalizacja skutków
w przypadku
wystąpienia awarii

ZPA 1.1. Badanie
przyczyn,
zapobieganie oraz
usuwanie skutków
poważnych awarii

38

ZPA I. Ograniczenie ryzyka wystąpienia
poważnych awarii oraz minimalizacja ich
skutków

Zadania

ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI
PRZEMYSŁOWYMI (ZPA)

Kierunek interwencji

liczba
przypadków
wystąpienia
poważnych awarii
(odpowiadających
definicji zawartej
w art. 3 pkt 23
ustawy POŚ)
[szt.]

0

0

Podmiot
odpowiedzialny
I
Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy
Monitorowane:
Starostwo
powiatowe
w Prudniku,
Nadleśnictwo
Prudnik, rolnicywłaściciele
gruntów

Typ zadania
o charakterze
horyzontalnym99

Ryzyka

J

K

M

Sprzeciw
właścicieli
gruntów
prywatnych

A, M

Brak środków
finansowych

N

-

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy
Monitorowane:
RDOŚ w Opolu,
PGW WP

Własne: Urząd
Gminy w Lubrzy
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Objaśnienia:
Typy zadań o charakterze horyzontalnym: A – związany z adaptacją do zmian klimatu, E- edukacyjny, M – monitoringowy, N – zapobiegający nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

5.3. HARMONOGRAM ZADAŃ WŁASNYCH ORGANU OPRACOWUJĄCEGO PROGRAM
Tabela 13. Harmonogram zadań Gminy Lubrza (w tym jednostek włączonych) do roku 2030

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację + jednostki
włączone

Szacunkowe
koszty
(tys. PLN)

1.

OKJP 1.1. Termomodernizacja budynków

Urząd Gminy w Lubrzy

według
kosztorysów

2.

OKJP 1.2. Wymiana przestarzałych źródeł
grzewczych opalanych paliwami stałymi

Urząd Gminy w Lubrzy

według
kosztorysów

3.

OKJP 2.1. Modernizacja, przebudowa i
remonty nawierzchni dróg oraz zaplanowanie
i budowa nowych ścieżek rowerowych

Urząd Gminy w Lubrzy

według
kosztorysów

OKJP 3.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego

Urząd Gminy w Lubrzy

według
kosztorysów

OKJP 4.1. Kontrola gospodarstw domowych
w zakresie spalania odpadów
OKJP 4.2. Wprowadzanie w MPZP zapisów
dotyczących stosowania ekologicznego
ogrzewania w tym OZE
OKJP 5.1. Promocja oraz prowadzenie
działań edukacyjnych i informacyjnych
z zakresu niskoemisyjnych i alternatywnych
środków transportu, niskoemisyjnych źródeł
ciepła
ZH 1.1. Przestrzeganie zasad strefowania
w MPZP (lokalizowanie nowych inwestycji
w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej
uciążliwości hałasu)
ZH 1.2. Wprowadzanie w MPZP zapisów
dotyczących standardów akustycznych

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

środki własne

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

środki własne

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

środki własne

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

środki własne

Lp.

4.

Obszar interwencji

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI
POWIETRZA (OKJP)

5.
6.

7.

8.
ZAGROŻENIA HAŁASEM (ZH)
9.
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Źródło
finansowania
budżet gminy,
środki
zewnętrzne
budżet gminy,
środki
zewnętrzne
budżet gminy,
środki
zewnętrzne
budżet gminy,
środki
zewnętrzne

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
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Lp.

Obszar interwencji

10.

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację + jednostki
włączone

Szacunkowe
koszty
(tys. PLN)

Źródło
finansowania

ZH 2.1.Prowadzenie edukacji ekologicznej
dot. klimatu akustycznego: w zakresie
szkodliwości hałasu oraz promowanie ruchu
pieszego, jazdy na rowerze i transportu
publicznego.

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

środki własne

Urząd Gminy w Lubrzy

według
kosztorysów

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

Urząd Gminy w Lubrzy

według
kosztorysów

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

11.
12.

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
(PEM)

13.

14.

GOSPODAROWANIE WODAMI
(GW)

PEM 2.1. Uwzględnienie w MPZP zagadnień
pola elektromagnetycznego (pozostawienie
w sąsiedztwie linii wysokich napięć wolnych
przestrzeni)
GW 1.1. Zagospodarowanie wód opadowych
na terenie gminy, konserwacja oraz
modernizacja i przebudowa systemu
melioracyjnego.
GW 2.1. Modernizacja i rozbudowa stacji
uzdatniania wody w celu dostosowania
jakości wody do picia

budżet gminy,
środki
zewnętrzne
budżet gminy,
środki
zewnętrzne
budżet gminy,
środki
zewnętrzne

15.

GW 3.1. Edukacja ekologiczna związana z
korzystaniem z wody i ochrony jakości wód

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

16.

GWS 1.1. Budowa, sieci kanalizacyjnej

Urząd Gminy w Lubrzy

według
kosztorysów

GWS 1.2. Budowa, rozbudowa i modernizacja
sieci wodociągowej

Urząd Gminy w Lubrzy

według
kosztorysów

18.

GWS 1.3. Prowadzenie ewidencji zbiorników
bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz kontrola
szczelności tych zbiorników

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

środki własne

19.

ZG 1.1 Rekultywacja terenów
poeksploatacyjnych oraz zdegradowanych

Urząd Gminy w Lubrzy

według
kosztorysów

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

ZG 1.2. Uwzględnienie w studium
uwarunkowań oraz planie zagospodarowania

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

środki własne

17.

GOSPODARKA WODNOŚCIEKOWA (GWS)

ZASOBY GEOLOGICZNE (ZG)
20.
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Lp.

Obszar interwencji

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację + jednostki
włączone

Szacunkowe
koszty
(tys. PLN)

GL 1.1. Rekultywacja gruntów
zdegradowanych i zdewastowanych

Urząd Gminy w Lubrzy

według
kosztorysów

GL 1.2. Remediacja terenów
zanieczyszczonych

Urząd Gminy w Lubrzy

według
kosztorysów

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

środki własne

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

środki własne

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych
koszty w ramach
zadań własnych

środki własne

Zadanie

Źródło
finansowania

przestrzennego obszarów złóż i objęcie
ochroną
21.
GLEBY (GL)
22.

23.

24.

25.
26.

GOSPODARKA ODPADAMI
I ZAPOBIEGANIE
POWSTAWANIU ODPADÓW
(GO)

27.
28.
29.

30.
ZASOBY PRZYRODNICZE (ZP)
31.
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GO 1.1. Prowadzenie działań informacyjnych
i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi,
w szczególności w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
GO 1.2. Odbiór odpadów od mieszkańców
oraz podmiotów zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami
GO 1.3. Ograniczenie składowania odpadów,
w szczególności odpadów ulegających
biodegradacji
GO 1.4. Osiągnięcie wymaganych prawem
poziomów odzysku, w tym recyklingu
GO 1.5. Kontrola w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Lubrzy

budżet gminy,
środki
zewnętrzne
budżet gminy,
środki
zewnętrzne

środki własne

GO 2.1. Realizacja Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy w Lubrzy

według
kosztorysów

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

GO 2.2. Prowadzenie i aktualizacja rejestru
wyrobów zawierających azbest
ZP 1.1. Bieżąca inwentaryzacja form ochrony
przyrody zachowanie różnorodności
biologicznej i jej racjonalne użytkowanie oraz
stworzenie spójnego systemu obszarów
chronionych
ZP 1.2. Inwentaryzacja i bieżąca ochrona
istniejącego pomniku przyrody oraz
aktualizacji (w razie potrzeby) ustanowionych
aktów prawnych

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

środki własne

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych i
kosztorysów

środki własne

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
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Lp.

Obszar interwencji

ZP 1.3. Tworzenie nowych form ochrony
przyrody na podstawie wyników
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych
ZP 2.1. Zwiększenie powierzchni zadrzewień
na terenach rolniczych oraz rozszerzenie
zakresu leśnej rekultywacji terenów
zdegradowanych
ZP 3.1. Zachowanie naturalnego charakteru
dolin rzecznych w celu utrzymania drożności
ekologicznej

32.

33.

34.

35.

Zadanie

ZAGROŻENIA POWAŻNYMI
AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI
(ZPA)

ZPA 1.1. Badanie przyczyn, zapobieganie
oraz usuwanie skutków poważnych awarii

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację + jednostki
włączone

Szacunkowe
koszty
(tys. PLN)

Źródło
finansowania

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

środki własne

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

środki własne

Urząd Gminy w Lubrzy

koszty w ramach
zadań własnych

środki własne

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
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5.4. HARMONOGRAM ZADAŃ MONITOROWANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY LUBRZA
Tabela 14. Zadania monitorowane przez Wójta Gminy Lubrza w ramach Programu do roku 2030

Lp.

Obszar interwencji

OKJP 1.1. Termomodernizacja budynków

1.

2.

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI
POWIETRZA (OKJP)

3.

4.

ZAGROŻENIA HAŁASEM (ZH)

5.

POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE
(PEM)

6.

7.

GOSPODAROWANIE WODAMI
(GW)

8.

9.
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Zadanie

GOSPODARKA WODNOŚCIEKOWA (GWS)

OKJP 1.2. Wymiana przestarzałych
źródeł grzewczych opalanych paliwami
stałymi

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację + jednostki
włączone
Właściciele i zarządcy
budynków

Szacunkowe
koszty
(tys. PLN)
według
kosztorysów

Źródło
finansowania
środki unijne, środki
krajowe, środki
własne, NFOŚiGW,
WFOŚiGW w Opolu
środki unijne, środki
krajowe, środki
własne, NFOŚiGW,
WFOŚiGW w Opolu
środki unijne, środki
krajowe, środki
własne, NFOŚiGW,
WFOŚiGW w Opolu

Właściciele i zarządcy
budynków

według
kosztorysów

Zarządcy dróg, Powiat
prudnicki

według
kosztorysów

organizacje
pozarządowe, placówki
edukacyjne

koszty w
ramach zadań
własnych

środki unijne, środki
krajowe, środki
własne, NFOŚiGW,
WFOŚiGW w Opolu

GIOŚ w Opolu

koszty w
ramach zadań
własnych

Środki własne

Przedsiębiorstwo
wodociągowe

według
kosztorysów

GW 3.1. Edukacja ekologiczna związana
z korzystaniem z wody i ochrony jakości
wód

Przedsiębiorstwo
wodociągowe

koszty w
ramach zadań
własnych

GW 4.1. Monitorowanie stanów
i chemizmu wód powierzchniowych oraz
podziemnych

GIOŚ w Opolu

koszty w
ramach zadań
własnych

Środki własne

ZGKiM Lubrza

według
kosztorysów

środki unijne, środki
krajowe, środki
własne, NFOŚiGW,
WFOŚiGW w Opolu

OKJP 2.1. Modernizacja, przebudowa i
remonty nawierzchni dróg oraz
zaplanowanie i budowa nowych ścieżek
rowerowych
ZH 2.1.Prowadzenie edukacji
ekologicznej dot. klimatu akustycznego:
w zakresie szkodliwości hałasu oraz
promowanie ruchu pieszego, jazdy na
rowerze i transportu publicznego.
PEM 1.1.Prowadzenie kontroli źródeł
emisji promieniowania
elektromagnetycznego
GW 2.1. Modernizacja i rozbudowa stacji
uzdatniania wody w celu dostosowania
jakości wody do picia

GWS 1.1. Budowa, sieci kanalizacyjnej

środki unijne, środki
krajowe, środki
własne, NFOŚiGW,
WFOŚiGW w Opolu
środki unijne, środki
krajowe, środki
własne, NFOŚiGW,
WFOŚiGW w Opolu

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Program ochrony środowiska dla gminy Lubrza na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2027

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację + jednostki
włączone

Szacunkowe
koszty
(tys. PLN)

GWS 1.2. Budowa, rozbudowa
i modernizacja sieci wodociągowej

ZGKiM Lubrza

według
kosztorysów

ZG 1.1 Rekultywacja terenów
poeksploatacyjnych oraz
zdegradowanych

Urząd Górniczy,
właściciele gruntów

według
kosztorysów

12.

GL 1.1. Rekultywacja gruntów
zdegradowanych i zdewastowanych

właściciele gruntów
zdegradowanych
i zdewastowanych

według
kosztorysów

13.

GL 1.2. Remediacja terenów
zanieczyszczonych

sprawca
zanieczyszczenia,
właściciele gruntów

koszty w
ramach zadań
własnych

14.

GL 2.1. Dostosowanie rolnictwa do
zmieniających się warunków
klimatycznych

właściciele i dzierżawcy
gruntów rolnych

koszty w
ramach zadań
własnych

15.

GL 2.2. Rozwój rolnictwa ekologicznego

właściciele i dzierżawcy
gruntów rolnych

koszty w
ramach zadań
własnych

16.

GO 1.1. Prowadzenie działań
informacyjnych i edukacyjnych w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności w zakresie
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych

organizacje
pozarządowe, placówki
edukacyjne

koszty w
ramach zadań
własnych

środki unijne, środki
krajowe, środki
własne, NFOŚiGW,
WFOŚiGW w Opolu

17.

GO 2.1. Realizacja Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest

właściciele
nieruchomości

według
kosztorysów

środki unijne, środki
krajowe, środki
własne, NFOŚiGW,
WFOŚiGW w Opolu

18.

ZP 1.1. Bieżąca inwentaryzacja form
ochrony przyrody zachowanie
różnorodności biologicznej i jej racjonalne
użytkowanie oraz stworzenie spójnego
systemu obszarów chronionych

Nadleśnictwo Prudnik

koszty w
ramach zadań
własnych

środki unijne, środki
krajowe, środki
własne, NFOŚiGW,
WFOŚiGW w Opolu

Lp.

Obszar interwencji

10.

11.

ZASOBY GEOLOGICZNE (ZG)

GLEBY (GL)

GOSPODARKA ODPADAMI I
ZAPOBIEGANIE
POWSTAWANIU ODPADÓW
(GO)

ZASOBY PRZYRODNICZE (ZP)

Zadanie

Źródło
finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

środki unijne, środki
krajowe, środki
własne, NFOŚiGW,
WFOŚiGW w Opolu
środki unijne, środki
krajowe, środki
własne, NFOŚiGW,
WFOŚiGW w Opolu
środki unijne, środki
krajowe, środki
własne, NFOŚiGW,
WFOŚiGW w Opolu
Środki własne
środki unijne, środki
krajowe, środki
własne, NFOŚiGW,
WFOŚiGW w Opolu
środki unijne, środki
krajowe, środki
własne, NFOŚiGW,
WFOŚiGW w Opolu
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Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację + jednostki
włączone

Szacunkowe
koszty
(tys. PLN)

Źródło
finansowania

19.

ZP 1.3. Tworzenie nowych form ochrony
przyrody na podstawie wyników
inwentaryzacji i waloryzacji
przyrodniczych

RDLP LP Opole

koszty w
ramach zadań
własnych

Środki własne

20.

ZP 2.1. Zwiększenie powierzchni
zadrzewień na terenach rolniczych oraz
rozszerzenie zakresu leśnej rekultywacji
terenów zdegradowanych

Starostwo powiatowe
w Prudniku,
Nadleśnictwo Prudnik,
rolnicy-właściciele
gruntów

koszty w
ramach zadań
własnych

Środki własne

21.

ZP 3.1. Zachowanie naturalnego
charakteru dolin rzecznych w celu
utrzymania drożności ekologicznej

RDOŚ w Opolu, PGW
WP

koszty w
ramach zadań
własnych

Środki własne

Lp.
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Obszar interwencji

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
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6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH
Realizacja wskazanych zadań oraz osiągnięcie celów wskazanych w niniejszym
Programie Ochrony Środowiska wiąże się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi
niejednokrotnie przewyższającymi możliwości budżetowe jednostek samorządu
terytorialnego, w związku z tym wdrożenie Programu powinno być możliwe poprzez
stworzenie odpowiedniego instrumentu finansowania.
Środki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska pochodzić mogą
z następujących źródeł:
•

własne środki;

•

dofinansowanie wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej;

•

fundusze strukturalne i celowe;

•

kredyty i pożyczki bankowe na preferencyjnych warunkach (np. Bank Ochrony
Środowiska);

•

pozyskanie inwestora strategicznego, może nim być także inwestor zagraniczny;

•

emisja obligacji.

Należy zaznaczyć, że wszystkie instytucje udzielające pomocy finansowej w dziedzinie
ochrony środowiska wymagają od inwestora nie tylko wypełnienia odpowiedniego
formularza, ale również przedstawienia szeregu opracowań i dokumentacji planujących
czy opisujących dane przedsięwzięcie.
W rozdziale przedstawiono krótką charakterystykę potencjalnych źródeł finansowania
działań określonych w Programie.

6.1. ŚRODKI WŁASNE
Środki własne inwestorów mają newralgiczne znaczenie w finansowaniu przedsięwzięć
ochrony środowiska. W 2019 r. udział środków własnych przedsiębiorstw i podmiotów
w stosunku do wszystkich nakładów finansowych przeznaczonych na ochronę środowiska
wyniósł 54%. Środki z budżetu centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego
stanowiły zaledwie ok. 0,8%.

6.2. ŚRODKI KRAJOWE
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)100
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest głównym ogniwem
polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Narodowy
Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów
realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje
społeczne a także osoby fizyczne.

100

źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-2021/
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Głównymi celami wydatkowania środków są inwestycje służące ochronie środowiska,
działania w zakresie poprawy stanu środowiska, ochrony wód, ochrony atmosfery,
zachowania dziedzictwa przyrodniczego, w tym zachowania różnorodności biologicznej
i podniesienia poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców.
Poniżej została przedstawiona „Lista priorytetowych programów Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2021 rok”101.
Budżet: ponad 20 mld zł do 2023 r.
Beneficjenci: samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne,
a także osoby fizyczne.
1. ADAPTACJA
DO
ZMIAN
ZANIECZYSZCZENIAMI

KLIMATU

I

OCHRONA

WÓD

PRZED

1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
1.2. Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju
1.3. Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji
ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
1.4. Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych
1.5. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska
1.6. Moja Woda
1.7. Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych
2. RACJONALNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI I OCHRONA ZIEMI
2.1. Racjonalna gospodarka odpadami
2.2. Ochrona powierzchni ziemi
2.3. Gospodarka o obiegu zamkniętym
2.4. Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju
2.5. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin
2.6. Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
2.7. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
2.8. Usuwanie porzuconych odpadów
2.9. Udostępnianie wód termalnych w Polsce
2.10. Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
3. SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA
3.1. Lokalny Kompas Klimatyczny
3.2. Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej
gospodarce
3.3. Nowa Energia
4. ZEROEMISYJNY SYSTEM ENERGETYCZNY
4.1. Zero i niskoemisyjny system energetyczny

101

źródło: https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/lista-programow-priorytetowych/
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4.2. Agroenergia
4.3. Mój Prąd
4.4. Energia Plus
4.5. Wodoryzacja gospodarki
5. DOBRA JAKOŚĆ POWIETRZA
5.1. Czyste powietrze
5.2. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach
wielorodzinnych – pilotaż (program dotyczy województwa zachodniopomorskiego)
5.3. Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż
(program dotyczy gminy Pszczyna w województwie śląskim)
5.4. Wzrost efektywności energetycznej lokali w budynkach wielorodzinnych
5.5. Ciepłownictwo powiatowe
5.6. Budownictwo Energooszczędne
5.7. SOWA – oświetlenie zewnętrzne
5.8. Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus
5.9. Polska Geotermia Plus
6. ZEROEMISYJNY TRANSPORT
6.1. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Kangur –
Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły
6.2. Mój elektryk
6.3. Zielony transport publiczny
6.4. Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury
tankowania wodoru
7. RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, EDUKACJA I MONITORING ŚRODOWISKA
7.1. Wspieranie działalności monitoringu środowiska
7.2. Edukacja ekologiczna
7.3. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
8. HORYZONTALNE
8.1. Wsparcie Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie realizacji polityki klimatycznej
i środowiskowej
8.2. Zadania wskazane przez ustawodawcę
8.3. Współfinansowanie programu LIFE
8.4. SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez partnerów zewnętrznych – REGION
8.5. Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support)
8.6. Wsparcie projektów realizowanych w ramach podziałania 1.1.1., działań 1.2, 1.5
i 1.6 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
8.7. Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
8.8. Współfinansowanie

projektów

realizowanych

w

ramach

Mechanizmu

| 107

Program ochrony środowiska dla gminy Lubrza na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2027

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
8.9. Klimatyczne Uzdrowiska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW)
Celem strategicznym Funduszu jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone
gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie
przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Zgodnie z obecnie obowiązującą strategią
działania WFOŚiGW w Opolu podstawowymi wpieranymi priorytetami środowiskowymi
są:
•

szeroko rozumiana ochrona atmosfery (w tym odnawialne źródła energii i
poprawa efektywności energetycznej),

•

ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,

•

racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

•

ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,

•

edukacja ekologiczna.

Główne formy oferowanej pomocy to: pożyczki, dotacje, nagrody za działalność na rzecz
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz poręczenia kredytowe, pod warunkiem
przeznaczenia kredytów, pożyczek lub środków na cele z zakresu ochrony środowiska lub
gospodarki wodnej.
Bank Ochrony Środowiska i komercyjne kredyty bankowe
Bank Ochrony Środowiska oferuje szerokie spektrum wsparcia w zakresie ekologii
i ochrony środowiska. W ofercie banku znajdują się kredyty dotyczące różnorodnych
działań, m.in. Związanych z efektywnością energetyczną, OZE czy gospodarką wodną.
Oprócz tego za pośrednictwem banku można uzyskać kredyty preferencyjne na obniżenie
kosztów inwestycji w ramach systemu dopłat do oprocentowania wnoszonych przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pozyskanie kredytu oferują również banki komercyjne, które na warunkach rynkowych
udzielają komercyjnych kredytów na cele inwestycyjne.
•

EKOkredyt na fotowoltaikę - środki z „EKOkredytu” mogą zostać wykorzystane
na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii,
przydomowych stacji ładowania oraz refinansowanie kosztów wykorzystania
powyższych instalacji.

•

EKOpożyczka „Nasza woda” - pożyczka może być finansowaniem
uzupełniającym rządowego programu „Moja Woda” realizowanego ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego
celem jest zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji, pozwalających na
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Dofinansowanie następuje
w postaci dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż
5 tysięcy zł.

Wnioski o dotacje można składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
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6.3. ŚRODKI UNIJNE
Program LIFE
Głównym celem Programu LIFE jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa
ochrony środowiska i realizacja unijnej polityki w tym zakresie. Program LIFE będzie
kontynuowany w nowej perspektywie finansowej 2021 - 2027. Cele programu LIFE na lata
2021-2027 obejmują:
•

przyczynienie się do przejścia na czystą, energooszczędną, niskoemisyjną
i odporną na zmianę klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym poprzez
przejście na czystą energię,

•

ochronę i poprawę jakości środowiska,

•

zatrzymanie utraty i odzyskanie różnorodności biologicznej, przyczyniając się do
zrównoważonego rozwoju.

Budżet: 5,4 mld euro w cenach bieżących, ok. 64,8% środków przeznaczonych będzie
na działania środowiskowe, przede wszystkim dotyczące różnorodności biologicznej.
Priorytetem będą transgraniczne projekty europejskie, które mogą być powielane
i uwzględniają duże inwestycje.
Beneficjenci: każdy podmiot (jednostki samorządowe, podmioty, instytucje publiczne lub
prywatne) zarejestrowany na terenie państwa należącego do UE.
Umowa Partnerstwa 2021 – 2027
Umowa Partnerstwa będzie wspierać polskie regiony w procesie odchodzenia
od gospodarki opartej na paliwach kopalnych. Umowa Partnerstwa obejmie także
działania finansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Inwestycje będą realizowane na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Programy
regionalne będą finansowane z dwóch funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego+.
Budżet: kwota przyznana Polsce w ramach Polityki Spójności wynosi 66,4 mld euro,
natomiast z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 3,5 mld euro. Na potrzeby
wdrożenia programów regionalnych w zakresie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego,
przydzielone zostanie 40% kwoty z dostępnych środków finansowych Polityki Spójności.
Fundusze norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)102,103,104
Fundusze norweskie to potoczna nazwa bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski
w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy (NMF). Środki
na finansowanie pochodzą z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG, tj. Norwegii, Islandii i
Liechtensteinu – czyli Państw Darczyńców.
Obecnie realizowana jest III edycja Funduszy EOG i norweskich zaplanowana na lata
2014-2021.

źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/mf-eog
źródło: http://www.eog.gov.pl
104
źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/
102
103
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Poniżej przedstawiony jest szczegółowy wykaz obszarów wsparcia wraz z podziałem
alokacji i typami projektów przewidzianych do finansowania w ramach NMF/MF EOG.
Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

I.

Obszar Energia
energetyczne

odnawialna,

efektywność

energetyczna,

bezpieczeństwo

Alokacja: 112 188 705,88 EUR:
Aktualne i planowane programy:
•

Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego:

•

Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - szkół
podstawowych i ponadpodstawowych,

•

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej,

•

Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych oraz likwidacja
indywidualnych źródeł ciepła,

•

Budowa instalacji do wytwarzania paliwa (pelletów) z biomasy leśnej i agro.

•

Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych:

•

Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia
głęboka),

•

Podniesienie efektywności wytwarzania
elektrowniach wodnych (do 2 MW).

energii

w

istniejących

małych

Dla obszaru Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo
energetyczne przewiduje się również współfinansowanie pożyczkowe ze środków
NFOŚiGW, do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Obszar Środowisko naturalne i ekosystemy
Alokacja: 14 023 588 EUR:
Aktualne i planowane programy:
•

Prowadzenie czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk,

•

Zwalczanie inwazyjnych
rozprzestrzenianiu,

•

Zwiększony potencjał organizacji pozarządowych (Fundusz Małych Grantów).

gatunków

obcych

oraz

przeciwdziałanie

ich

Obszar Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany
Alokacja: 29 605 354 EUR:
Aktualne i planowane programy:
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•

Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach,

•

Działania mające na celu podnoszenie świadomości na temat łagodzenia zmiany
klimatu i adaptacji przeprowadzanej przez szkoły,

•

Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym.
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Fundusz Współpracy Dwustronnej

II.

Fundusz Współpracy Dwustronnej (dalej FWD) stanowi istotny element Programu
Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu planowanego do realizacji w ramach perspektywy
na lata 2014-2021 finansowanej ze środków MF EOG i NMF.
FWD jest też ważnym narzędziem współpracy pomiędzy podmiotami polskimi
a podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein), wspiera tworzenie
sieci kontaktów oraz wymianę wiedzy, technologii, doświadczeń i dobrych praktyk, stwarza
możliwość realizacji wspólnych inicjatyw w ramach Programu, ale również wykraczających
poza zakres merytoryczny Programu, mających na celu wzmocnienie relacji bilateralnych.
Cel FWD to zacieśnienie stosunków dwustronnych między Państwami-Darczyńcami
a Państwami-Beneficjentami.
Alokacja na FWD na poziomie Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
wynosi 900 000 EUR.
Projekty złożone w ramach FWD, co do zasady mają charakter nieinwestycyjny, zaś
przedmiotem finansowania mogą być działania, o których mowa w art. 8.8 Regulacji
w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 mające na celu:
•

wzmocnienie stosunków dwustronnych
a Państwami-Beneficjentami;

•

poszukiwanie partnerów dla projektów partnerskich z Darczyńcami przed
przygotowywaniem wniosku aplikacyjnego lub w jego trakcie, rozwój takich
partnerstw oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu partnerskiego
z Darczyńcami;

•

tworzenie sieci kontaktów, wymiana, dzielenie się i przekazywanie wiedzy,
technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk między podmiotami
w Państwach-Beneficjentach a podmiotami w Państwach-Darczyńcach lub
organizacjami międzynarodowymi;

•

wzmocnienie współpracy oraz wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk
między Operatorami Programu a podobnymi podmiotami w PaństwachBeneficjentach
i Państwach-Darczyńcach
oraz
organizacjami
międzynarodowymi, pod warunkiem, że co najmniej jeden podmiot z PaństwDarczyńców uczestniczy w tym działaniu.

•

W praktyce oznacza to finansowanie m.in. udziału i/lub organizacji wizyt
studyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów we współpracy z partnerami
projektów – podmiotami z Państw-Darczyńców.

między

Państwami-Darczyńcami

Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014- 2021105
Cel programu
Celem programu jest wsparcie zidentyfikowanych potrzeb rynkowych polskiego przemysłu
oraz sektora ciepłowniczego, wynikających z przepisów prawa, zaostrzających się norm
źródło:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,30,wspolfinansowanie-projektowrealizowanych-w-ramach-mechanizmu-finansowego-europejskiego-obszaru-gospodarczego-2014-2021.html

105
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emisyjnych oraz ogólnych potrzeb związanych z rozwojem działalności biznesowej
z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
•

oszczędność energii pierwotnej,

•

ograniczenie emisji CO2

•

produkcja energii ze źródeł odnawialnych

•

produkcja energii elektrycznej z elektrowni wodnych

•

produkcja ciepła z energii geotermalnej

Rodzaje przedsięwzięć
Przedsięwzięcia wskazane w ogłoszeniach o naborach wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2014-2021, obszar nr 12 Energia.
Budżet
Budżet na realizację celu programu wynosi dla zwrotnych form dofinansowania do
500 mln zł
•

dla zwrotnych form dofinansowania – do 500 mln zł

Okres wdrażania
Program realizowany będzie w latach 2020 - 2024, przy czym:
•

zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do
2023 r.,

•

środki wydatkowane będą do 2024 r.

Europejski Zielony Ład
Europejski Zielony Ład to plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki Unii
Europejskiej umożliwiający:
•

bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą
gospodarkę o obiegu zamkniętym;

•

przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszeniu poziomu
zanieczyszczeń.

Państwa Unii Europejskiej do 2050 r. chcą stać się neutralne dla klimatu. Rozwiązaniem
jest zaproponowane europejskie prawo o klimacie, tak aby przekształcić to zobowiązanie
polityczne w zobowiązanie prawne.
Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach gospodarki,
takich jak:
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•

inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska;

•

wspieranie innowacji przemysłowych;

•

wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego
i publicznego;

•

obniżenie emisyjności sektora energii;
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•

zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków;

•

współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm
środowiskowych.

Unia Europejska zapewni wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla tych, którzy
najbardziej odczuwają skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Służyć temu będzie
mechanizm sprawiedliwej transformacji. Dzięki niemu najbardziej dotknięte regiony mają
otrzymać 100 mld euro w latach 2021–2027.
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7. WDRAŻANIE PROGRAMU I ZARZĄDZANIE
Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie i wdrażanie Programu jest Wójt Gminy
Lubrza, który opracowuje dokument, prowadzi okresowy monitoring realizacji celów
i zadań oraz ocenia efekty rzeczowe, ekologiczne i sprawozdaje wydatkowanie środków
finansowych. Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
1219 z późn. zm.) Program ochrony środowiska uchwala Rada Gminy, a z jego wykonania
sporządza się co 2 lata raporty, które następnie przedstawia się Radzie Gminy.
Poza Urzędem Gminy, we wdrażanie Programu odpowiedzialne są podmioty
gospodarcze, organizacje prowadzące działalność w zakresie ochrony środowiska,
jednostki finansujące, a także mieszkańcy. Istotną rolę odgrywają dane i informacje
gromadzone w bazach danych i rejestrach przez instytucje jak np. GDOŚ, WIOŚ, GUS,
RDOŚ, czy Wody Polskie. Analiza tych danych jest niezbędna do oceny stanu środowiska,
a także monitorowania skuteczności wdrażania Programu (stan wskaźników).
Instrumenty regulujące wdrażanie Programu
Skuteczna realizacja założeń Programu jest możliwa dzięki instrumentom formalnoprawnym wspierającym działania, do których należy zaliczyć m. in. ustawy,
rozporządzenia czy porozumienia. Wsparciem w zarządzaniu szeroko pojętą ochroną
środowiska są także wydawane decyzje administracyjne (pozwolenia, zezwolenia), które
regulują sposób korzystania ze środowiska. Przestrzeganie zasad ochrony środowiska
sprawdzane jest w ramach prowadzonych kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska.
ZAGROŻENIA W REALIZACJI ZADAŃ
Do barier, które mogą uniemożliwić terminową realizację zadań zawartych w Programie
można zaliczyć bariery ekonomiczne i organizacyjne, społeczne i formalno-prawne:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
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brak bądź niewystarczające zachęty do stosowania ekologicznych rozwiązań;
brak możliwości finansowania niektórych działań;
niewystarczające zasoby kadrowe odpowiedzialne za ochronę środowiska
w jednostkach samorządu terytorialnego;
niedostateczna świadomość społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia
komponentów środowiska jak i również w zakresie gospodarki odpadami;
długotrwałe i skomplikowane procedury ubiegania się o wsparcie finansowe;
niedostateczna świadomość społeczeństwa i samorządów w zakresie zmian
klimatu i skutków zmian klimatu;
brak cyklicznych działań informacyjno-edukacyjnych;
długotrwałe procedury przetargowe i procedury uzyskiwania decyzji
administracyjnych;
brak obowiązku udostępnienia ankietowanych danych potrzebnych do
opracowania raportu z programu ochrony środowiska, co skutkuje niepełnymi
informacjami o stopniu realizacji programu;
częste zmiany ustaw i innych aktów prawnych;
konieczność uwzględniania opinii oraz warunków prowadzenia prac nałożonych
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
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8. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU
Proponowana koncepcja monitoringu wdrażania niniejszego Programu i zaproponowanej
w nim polityki środowiskowej zakłada określenie mierzalnych wskaźników dla ujętych
w dokumencie kierunków interwencji. Dla każdego wskaźnika określone zostanie zależnie
od obszaru interwencji jego wartość w roku bazowym, wartość docelowa (2025 r.) oraz
źródło danych o wskaźniku.
Tabela 15. Wskaźniki monitorowania Programu w podziale na obszary interwencji

Zasoby
Gospodarka wodno-ściekowa
geologicz
(GWS)
ne (ZG)

Gospodarowanie
wodami (GW)

Pola
Zagrożenia hałasem
elektromagnetyczne
(ZH)
(PEM)

Ochorna klimatu i
jakości powietrza
(OKJP)

Obszar
interwencji

Nazwa wskaźnika
Jakość powietrza ze
względu na stężenia
pyłów Zawieszonych
PM10
Jakość powietrza ze
względu na stężenia
benzo(a)pirenu
Długość ścieżek
rowerowych
Występowanie na
obszarze gminy
terenów, na których
stwierdzono
przekroczenia
dopuszczalnych
poziomów hałasu w
środowisku
Występowanie na
obszarze gminy
terenów, na których
stwierdzono
przekroczenia
dopuszczalnych
poziomów PEM
w środowisku
Udział JCPW o
dobrym stanie
ekologicznym
Stan chemiczny i
ilościowy JCWPd nr
127
Zużycie wody na
potrzeby gospodarki
narodowej i ludności
ogółem
Długość czynnej
sieci wodociągowej
rozdzielczej
Liczba zbiorników
bezodpływowych
Liczba
przydomowych
oczyszczalni ścieków
Wydobycie piasków
i żwirów ze złóż na
terenie gminy

Jednostka
miary

Wartość
bazowa
(2020 r. lub
2019 r.)

Wartość
docelowa
(2025 r.)

Źródło danych

Klasa jakości

C

A

Roczna ocena
jakości powietrza

Klasa jakości

C

A

Roczna ocena
jakości powietrza

km

5,5

>5,5

GUS

-

nie

nie

GIOŚ, Program
ochrony przed
hałasem, baza
danych EHAŁAS

-

nie

nie

GIOŚ,
www.si2pem.gov.pl

%

0

>0

GIOŚ

-

Dobry

Dobry

GIOŚ

dam3

685,5

<685,5

GUS

km

40,1

>40,1

GUS

szt.

1 181

>1 181

GUS

szt.

13

>13

GUS

tys. m3

109

<109

Bilans zasobów
złóż
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Zagrożenia
poważnymi
awariami
przemysłowymi
(ZPA)

Zasoby
przyrodnicze
(ZP)

Gospodarka odpadami i zapobieganie
powstawaniu odpadów (GO)

Obszar
interwencji
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Nazwa wskaźnika

Udział zmieszanych
odpadów
komunalnych w
łącznej masie
odebranych
odpadów
komunalnych z
terenu gminy
Masa wyrobów
zawierających azbest
znajdujących się na
terenie gminy
pozostała do
unieszkodliwienia
Liczba form ochrony
przyrody na terenie
gminy
Lesistość
Parki, zieleńce,
zieleń wiejska
Liczba przypadków
wystąpienia
poważnych awarii
(odpowiadających
definicji zawartej
w art. 3 pkt 23
ustawy POŚ)

Jednostka
miary

Wartość
bazowa
(2020 r. lub
2019 r.)

Wartość
docelowa
(2025 r.)

Źródło danych

%

40,27

<40,27

Analiza stanu
gospodarki
odpadami
komunalnymi,
Roczne
sprawozdanie
Wójta Gminy
Lubrza z realizacji
zadań z zakresu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi

kg

935 014

<935 014

Baza azbestowa

szt.

3

>3

CRFOP

%

9,6

>9,6

GUS

ha

3,76

>3,76

GUS

szt.

0

0

WIOŚ
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9. USTALENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU
Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
stanowią Dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca
2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz.
WE L 197 z 21.7.2001) oraz ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283, z późn. zm.), zwana
dalej „ustawą”.
Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy do przyjętego dokumentu załącza się pisemne
podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do
rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały
wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie
oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski,
wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli
zostało przeprowadzone, propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania
monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.
Dodatkowo zgodnie z art. 42 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu
wymagającego udziału społeczeństwa dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie
zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki
sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski
zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
O wymagane uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie Wójt
Gminy Lubrza zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz
Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o odstąpienie od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub uzgodnienie
zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska W Opolu, pismem WOOŚ.411.4.38.2021.MO
z dnia 14 października 2021 r. wyraził opinię, iż istnieje konieczność przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnił zakres Prognozy zgodnie
z art. 51 ust. 2 i 52 ust. 1 i 2 ustawy podając również informacje dodatkowe, które powinny
zostać zawarte w prognozie.
Opolski
Państwowy
Wojewódzki
Inspektor
Sanitarny
pismem
nr
NZ.9022.1.149.2021.MKK z dnia 11 października 2021 r. nie wyraził zgody na odstąpienie
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu
i uzgodnił zakres oraz stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy.
Kolejne kroki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania zostaną opisane po
zakończeniu procedury.
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