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1. WPROWADZENIE 

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

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

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

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

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

 określeniu zasad monitorowania. 
 
Źródłami informacji dla Programu były materiały uzyskane z Urzędu Miejskiego w Głogówku, ze 
Starostwa Powiatowego w Prudniku, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a także prace instytutów i placówek naukowo – 
badawczych z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, jak również dostępna 
literatura fachowa. 
Zgromadzone informacje zostały zweryfikowane poprzez ankietyzację, wywiady i sondaże.  
Od podmiotów gospodarczych z terenu gminy uzyskano bieżące informacje dotyczące szerokiej 
problematyki ochrony środowiska, z których wnioski zostały uwzględnione w Programie. 
Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz  
stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2008. 
 
Program oparty jest na zapisach  następujących dokumentów: 
- Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 – tekst 
jednolity). Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska 
opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin.  
- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016”. – Warszawa 

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

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

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

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

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

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

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

3.1. Informacje ogólne 

Miasto Głogówek – stolica gminy Głogówek, leżącej w południowej części województwa 
opolskiego – jest lokalnym ośrodkiem rozwoju, w którym skupiają się zarówno ważne dla życia 
społecznego instytucje publiczne, jak i niepubliczne (w tym przedsiębiorstwa oraz inne organizacja 
będące istotnym składnikiem życia społecznego). Głogówek stanowi lokalne centrum 
administracyjno-usługowe gminy. Tutaj koncentruje się lokalne życie społeczne: oświata, ochrona 
zdrowia, kultura, sport i rekreacja. Tutaj też skupia się działalność handlowo-usługowa oraz 
produkcyjna 
Głogówek jest doskonale powiązany komunikacyjne z miastami Dolnego Śląska i Aglomeracji 
Śląskiej. Bliskość granicy z Czechami wpływa na rozwój kontaktów międzynarodowych. Rozwój 
funkcji turystyczno - wypoczynkowej ułatwia dogodne położenie gminy 
Głogówek na trasie dwóch ważnych arterii komunikacyjnych, jakimi są drogi krajowe relacji 
Kłodzko - Nysa - Głogówek - Koźle – Gliwice oraz Opole – Krapkowice – Głogówek – Głubczyce - 
granica Państwa. Położenie Głogówka w niewielkich odległościach od ośrodków przemysłowych 
województwa opolskiego (Kędzierzyn – Koźle, Prudnik, Krapkowice czy Opole ), a także od 
granicy z Republiką Czeską stwarza korzystne możliwości rozwoju obsługi ruchu turystycznego 
i codziennego wypoczynku. Zagrożeniem jest natomiast rozwinięty przemysł turystyczny 
sąsiadujących gmin i regionów, 
 
Rysunek 1. Położenie Gminy Głogówek. 
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3.2. Położenie geograficzne i administracyjne  

Gmina Głogówek położona w południowo-zachodniej części Polski na 
terenie województwa opolskiego, zajmuje obszar o powierzchni 170 km2, 
w tym powierzchnia miasta to 22,02 km2 (tj. 12,9 % terenów gminy), 
w którym na koniec 2008r. zamieszkiwało ogółem  13 893 osób,  z czego 
5 631 w mieście i 8 262 na wsi. Gęstość zaludnienia wynosi 82 osób/km2 
i jest niższa od średniej województwa opolskiego, która wynosi 116 
osób/km2. 
W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do starego woj. 
opolskiego. Miasto Głogówek położone jest w odległości około 45 km od 
Opola, 35 km od ważnego ośrodka miejskiego, jakim jest Kędzierzyn-Koźle, 
25 km od Prudnika (w strefie oddziaływania tego miasta leży sam 

Głogówek) oraz ok. 20 km od innych miast Opolszczyzny: Krapkowic, Głubczyc i Białej. Głogówek 
wraz z gminami: Prudnik, Lubrza i Biała tworzy Powiat Prudnicki. Gminę Głogówek tworzy miasto, 
posiadające 3 sołectwa: Głogowiec, Oracze, Winiary oraz 21 wsi: Biedrzychowice, Błażejowice 
Dolne, Ciesznów, Dzierżysławice, Góreczno, Kazimierz, Kierpień, Leśnik, Mionów, Mochów, Nowe 
Kotkowice z przysiółkiem Chudoba, Racławice Śląskie, Rzepcze, Stare Kotkowice, Szonów, 
Tomice, Twardawa, Wierzch, Wróblin, Zawada (z przysiółkami Golczowice, Mucków, Bud, 
Sysłów), Zwiastowice. 
 
Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg J. Kondrackiego (1998) gmina Głogówek 
leży w południowej części podprowincji Nizin Środkowopolskich, w obrębie makroregionu Niziny 
Ślaskiej. Środkowo-południowa część gminy położona jest w mezoregionie Płaskowyżu 
Głubczyckiego, a część północna w mezoregionie Kotliny Raciborskiej. Granica pomiędzy ww. 
mezoregionami przebiega na wysokości 200 – 220 m n.p.m., na linii miejscowości Mionów – 
Błażejowice – Mochów – Głogówek – Stare Kotkowice – Biedrzychowice – Zwiastowice i skręca na 
południe w kierunku wsi Urbanowice. 
 
Gmina Głogówek położona jest nad prawym brzegiem rzeki Osobłogi, lewobrzeżnego dopływu 
Odry. Gmina Głogówek graniczy: 

- od północy z gminą Strzeleczki,  
- od północnego-wschodu z gminami Krapkowice i Walce, 
- od południa z gminami Pawłowiczki i Głubczyce, 
- od zachodu z gminą Lubrza i Biała,  
- od wschodu z Reńską Wsią. 

Niewielką część jej południowej granicy stanowi granica państwa. 
 

Gmina posiada korzystne położenie geograficzne - bliskość rynków zbytu - usytuowanie 
geograficzne w pobliżu potencjalnie dużych rynków zbytu żywności i przetworów rolnych (Górny 
Śląsk, aglomeracja wrocławska, Czechy, względnie blisko Niemiec i Austrii), 
Duży odsetek ludności pracuje w rolnictwie. Przemysł na terenie gminy jest słabo rozwinięty 
z uwagi na przeważającą część terenów rolniczych. Środowisko przyrodnicze gminy jest 
stosunkowo mało zróżnicowane. Przeważa krajobraz rolniczy z niewielkimi kompleksami leśnymi. 
 
Obszar gminy położony w obrebie Kotliny Raciborskiej (170 – 200 m n.p.m.) cechuje krajobraz 
równinny, o mało urozmaiconej rzeźbie terenu: płaskorówninnej, niskopagórkowatej i niskofalistej. 
Spadki terenu nie przekraczają tu przeważnie 0,5%, z wyjątkiem dolin rzecznych, gdzie dochodzą 
do 10%. Elementami ożywiającymi krajobraz są łagodnie wcięta, płaska dolina Straduni oraz silnie 
wcięta zachodnią krawędzią dolina Osobłogi. Rzeźba terenu położonego w obrębie Płaskowyżu 
Głubczyckiego (200 – 220 m n.p.m.) jest bardziej urozmaicona i zmienia sie na falista, 
pagórkowata, wysokofalista, rzadziej wzgórzowa. Pagórki są zazwyczaj rozległe, płaskie lub słabo 
zaokrąglone i opadają ku otaczającym je dolinom wyraźnymi zboczami. Cechą charakterystyczną 
tego terenu jest jego rozczłonkowanie przez szereg suchych dolin, wciętych głęboko w utwory 
lessowate. Względna deniwelacja terenu miedzy szczytami pagórków a dnem suchych dolin sięga 
do 40 m. Strome zbocza dolin osiągają spadki 8 – 20°. Największe urzeźbienie terenu, wyrażające 
sie spadkami powyżej 8°, charakterystyczne jest dla sołectw Szonów, Kazimierz i Wróblin. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_1975-1998
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
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Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest zdecydowana dominacja 
gruntów rolnych, głównie ornych i bardzo niewielka lesistość. Struktura ta jest uwarunkowana 
bardzo dobrymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej i co się z tym wiąże dominacją funkcji 
rolniczej.  

3.3. Warunki klimatyczne  

Gmina Głogówek położona jest w najcieplejszej dzielnicy klimatycznej Polski. Według 
regionalizacji klimatycznej Adama Schmucka gmina leży na pograniczu dwóch regionów 
pluwiotermicznych, tj. nadodrzanskiego i podsudeckiego. Średnia roczna temperatura powietrza na 
terenie gminy wynosi +80C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą +180C, 
a najchłodniejszym – luty, o średniej temperaturze +2,70C. Przedwiośnie jest wczesne (od 
ostatnich dni lutego), wiosna nadchodzi już pod koniec marca lub na początku kwietnia, lato jest 
długie i ciepłe, podobnie, jak jesień. Przedzimie zaczyna się na początku listopada, a zima 
właściwa w połowie grudnia i jest krótka oraz łagodna. Temperatura ujemna występuje 31 dni 
w roku. Średnia roczna suma odpadów atmosferycznych waha sie od 600 mm na północy gminy 
do 650 mm na południu. Największe opady notuje sie w miesiącach letnich, tj. w czerwcu, lipcu 
i sierpniu, w okresie, gdy często zdarzają sie gwałtowne ulewy i burze. Pokrywa śnieżna utrzymuje 
sie przez 45 – 50 dni w roku. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych waha się od 600 mm 
do 650 mm, od 200 do 225 mm w okresie zimy. Największe   opady  notuje  się  w  miesiącu  
czerwcu,  lipcu  i  sierpniu. 
Dla dolin rzecznych typowe są wiatry, które znacząco wpływają na pogorszenie klimatu lokalnego, 
a wspomaga je płytki poziom wód gruntowych i lokalne podmokłości. Okres wegetacyjny trwa 220 
dni, a średnia temperatura w tym okresie wynosi +14,2 °C. Północna część gminy, ze względu na 
wyższe temperatury maksymalne, cechuje się wzmożoną transpiracją i możliwością niedoboru 
wilgoci. W południowej części gminy ilość wilgoci jest wystarczająca dla odpowiedniego wzrostu 
roślin i tylko różnice w przepuszczalności gleb mogą decydować o kategorii ich uwilgocenia. 

3.4. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia 

Gmina Głogówek należy do rejonów o urozmaiconej rzeźbie terenu, na co wpływ ma 
występowanie na jej terenie dwóch jednostek morfologicznych: Płaskowyżu Głubczyckiego 
i Kotliny Raciborskiej. Samo miasto Głogówek leży na falistej równinie, która od zachodu 
przechodzi opadającą krawędzią w dolinę Osobłogi. Na północny wschód teren nieznacznie 
opada, przechodząc w Nizinę Śląską, a od południa łączy się przez Płaskowyż Głubczycki 
z Przedgórzem Sudeckim. Widocznym charakterystycznym wzniesieniem jest Biskupia Kopa 
o wysokości 889m n.p.m. 

 
Obszar gminy Głogówek pod względem geologicznym leży w rejonie depresji ślaskoopolskiej, 
w strefie dwóch regionów morfologicznych: Przedgórza Sudetów Wschodnich i Kotliny Śląskiej, na 
obniżeniu morfologicznym – Bramie Krapkowickiej. Wierzchnią warstwę terenu gminy budują 
utwory czwartorzędowe. Ich miąższość jest duża i zróżnicowana, waha sie w granicach od ok. 1 do 
40 m. Spągową część czwartorzędu stanowią plejstoceńskie gliny zwałowe o miąższości 2 – 5 m. 
Pozostałe warstwy reprezentowane są przez serie osadów plejstoceńskich oraz holoceńskich. 
Podłoże stanowią utwory trzeciorzędowe, pochodzące głównie z miocenu, sporadycznie 
z pliocenu. Utwory te zalegają na głębokości 25 – 40 m p.p.t. i zbudowane są głównie z iłów, 
piasków barwy szarej i żwirów z otoczakami, zalegających naprzemiennie. Obszar Kotliny 
Raciborskiej zbudowany jest z piasków i żwirów wodnolodowcowych, pochodzących ze 
zlodowacenia Odry i Warty. Występują one w północno-zachodniej części gminy, w pasie terenu 
od wsi Zawada – Rzepce – Nowe Kotkowice, sięgając do doliny rzeki Straduni. We wschodniej 
części gminy, w rejonie wsi Twardawa – Zwiastowice – Biedrzychowice dominują piaski i żwiry 
lodowcowe, urozmaicone w niektórych miejscach glinami zwałowymi. Woda gruntowa zalega tu na 
głębokości 2 – 3 m p.p.t. lub sporadycznie płycej. Na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego 
wierzchnie warstwy utworów czwartorzędowych wykształcone są w postaci glin zwałowych lub iłów 
piaszczystych, rzadziej w postaci osadów piaszczysto-żwirowych. Utwory te są przewarstwione 
i zalegają na piaskach różnoziarnistych i żwirach fluwoglacjalnych. W stropie tej serii występują 
pojedyncze fragmenty moreny gliniastej oraz rozległa pokrywa lessowa, stanowiąca osad 
małoprzepuszczalny. Zwierciadło wód gruntowych stabilizuje sie tu na głębokości 5 – 25 m p.p.t., 
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sporadycznie obniża się na grzbietach pagórków o podłożu z piasków przepuszczalnych. Na 
prawie całym obszarze Kotliny Raciborskiej oraz Płaskowyżu Głubczyckiego, w części stropowej 
utworów czwartorzędowych występują gliny lessopodobne, których miąższość maleje w kierunku 
północnym, osiągając grubość do 0,5 m. Koryta rzek oraz partie przybrzeżne na terenie gminy 
zbudowane są z utworów najmłodszych, tworzących się współcześnie. Dna dolin rzek Osobłogi 
i Straduni oraz potoku Młyńskiego zbudowane są z utworów holoceńskich, wykształconych 
w postaci namułów organicznych – piasków, żwirów i mad rzecznych. Ich miąższość sięga 
maksymalnie do 20 m. W rejonie wsi Zwiastowice, Twardawa, Głogowiec i Racławice Śląskie 
stwierdzono występowanie torfów. W partiach przybrzeżnych dolin rzecznych Płaskowyżu 
Głubczyckiego występują piaski i żwiry z kemów. Woda gruntowa występuje tutaj bardzo płytko, 
często stabilizując się na powierzchni. 
 

3.5. Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy Głogówek. 

3.5.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego 

Strukturę przestrzenną gminy Głogówek charakteryzują: 

 stosunkowo duże obszary użytków czysto rolnych 

 niski stopień zalesienia, 

 równomiernie rozmieszczona sieć osadnicza, 

 przebieg dróg kolejowych i drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym. 
 
Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest zdecydowana dominacja 
gruntów rolnych, głównie ornych i bardzo niewielka lesistość. Struktura ta jest uwarunkowana 
bardzo dobrymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej i co się z tym wiąże dominacją funkcji 
rolniczej. Tereny zurbanizowane charakteryzują się znaczną koncentracją zabudowy oraz 
położeniem w obrębie dolin rzecznych i innych obniżeń. 
 
Na zabudowę przestrzenną Głogówka zasadniczy wpływ miały warunki geomorfologiczne oraz 
istniejące w tym rejonie wcześniej szlaki komunikacyjne i handlowe. Te parametry wyznaczyły 
lokalizację wczesnośredniowiecznej piastowskiej warowni, wokół której budować poczęła się wieś, 
a później miasto. Struktura przestrzenna dzisiejszego Głogówka jest odwzorowaniem zespolenia 
organizmów osiedleńczych o różnych planach. Zasadnicze składowe owego zespolenia to układ 
średniowiecznego miasta lokacyjnego wraz z zamkiem i zabudowa przedmieść - Oracze Duże 
i Małe, o układzie przestrzennym ulicówki placowej i owalnicy, przedmieścia Kozielskiego, Winiary 
i Wodnego o układzie ulicowym i osiedla Głogowiec, powstałym jako folwark, obecnie z zabudową 
robotniczo-rolnicza o układzie ulicowym. Osią obrotu tego układu przestrzennego była jednak 
średniowieczna warownia wzniesiona miejscu w naturalnych walorach obronnych. To jej 
lokalizacja zdeterminowana miejscowymi warunkami geomorfologicznymi i istniejącymi dużo 
wcześniej w tym rejonie szlakami komunikacyjnymi i handlowymi wyznaczyła obszar późniejszego 
miasta opisanego owalną linia umocnień i obwarowań, w skład których pierwotnie wchodziły mury 
obronne i fosy. W dzisiejszym Głogówku konstrukcje te zachowane są przede wszystkim o strony 
północno-wschodniej (mury przy Bramie Zamkowej), oraz mury od południowo-zachodniej strony 
miasta. Poza rejonem umocnionym pozostawał park zamkowy, usytuowany po północnej stronie 
murów. Nie zachowały się umocnienia typu bastionowego widoczne jeszcze na panoramach 
z 1636 i 1735 roku. 
Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Na terenie gminy, oprócz kilku dużych 
gospodarstw wielkotowarowych przekraczających wielkością 100 ha, dominują małe 
gospodarstwa, a średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi poniżej 10 ha. Przemysł jest 
związany w dużej części z przetwórstwem rolno-spożywczym (mleczarnie, cukrownie, wytwórnie 
napoi) oraz w mniejszej z elektromechaniką, ceramiką. 
Na terenie gminy Głogówek dominuje (90%) zabudowa jednorodzinna. Występuje ona we 
wszystkich sołectwach oraz w położonych na obrzeżach miasta Głogówek dzielnicach Oracze 
i Winiary. Zabudowa wielorodzinna skupiona jest w ścisłym centrum miasta i zamieszkiwana przez 
około 4 800 osób, co stanowi 31% mieszkańców całej gminy. Stopień urbanizacji Głogówka wynosi 
41%, wobec średniej dla powiatu prudnickiego 53% i średniej dla województwa opolskiego 52 %. 
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Większość miejscowości wiejskich na terenie gminy ma zwartą zabudowę. Ułatwia to budowę dróg 
oraz wszelkiego rodzaju sieci (wodociągi, kanalizacja, gaz, sieci internetowe i telefoniczne). Zwartą 
zabudowę ma także miasto Głogówek. 

Ogólnie gminę cechuje zadbanie o zabudowę, estetyczny wygląd elewacji budynków, porządek 
wokół zabudowań, zagospodarowanie zielenią: kwiatami krzewami i drzewami ozdobnymi. Ten 
pozytywny wizerunek zabudowy psuje w kilku wsiach zły stan dróg; brak chodników przy drogach, 
stan nawierzchni jezdni itp. 
Struktura przestrzenna gminy wynika z jej rozwoju oraz działań antropogenicznych współczesnych.  
Szkielet struktury przestrzennej gminy wyznaczają: 

 układ komunikacyjny (drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne), 

 linie kolejowe, 

 doliny rzek, 

 przebiegające sieci elektroenergetyczne i gazowe, które ze względu na strefy techniczne 
i zagrożenia wyłączają znaczne ilości terenów z zabudowy  

 tereny zagrożenia powodziowego,  
 
W strukturze użytkowania gruntów gminnych dominują użytki rolne. Zgodnie z „Rocznikiem 
statystycznym Województwa Opolskiego” użytkowanie gruntów w gminie przedstawia się 
następująco: 
 
Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów miasta i gminy Głogówek 

Lp. Rodzaj Wielkość [ha] 

 Powierzchnia ogólna 15 292,04 

1. Użytki rolne 14 825,89 

1.1. Grunty orne 13 572,92 

1.2. Sady 16,34 

1.3. Łąki  929,69 

1.4. Pastwiska 306,94 

2. Lasy i zadrzewienia 50,85 

3. 
Pozostałe grunty i nieużytki, obszary 
zabudowane, zainwestowane, drogi 

415,30 

  Źródło danych: www.stat.gov.pl na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2002 

 
Gmina Głogówek należy do gmin słabo uprzemysłowionych. Działalność inwestycyjna obejmuje 
jedynie małe zakłady o charakterze produkcyjno - usługowym nastawione na obsługę najbliższego 
zaplecza jakim jest gmina. Nie tworzą one na obszarze gminy wyodrębniających się obszarów. 
Rozmieszczone są w rozproszeniu przeważnie wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 
zajmują obiekty adaptowane na potrzeby prowadzonej działalności. 

 
Udział gruntów ornych w gminie Głogówek jest zbliżony do średniej w powiecie prudnickim i 25%. 
Udział gruntów leśnych w gminie Głogówek jest blisko 4-krotnie niższy niż średnia w powiecie 
prudnickim i 8-krotnie niższy niż średnia w województwie opolskim. Udziały pozostałych gruntów 
w gminie są na poziomie średnich w powiecie i województwie. 
Tereny pielęgnowane w gminie stanowią: 

- parki spacerowo – wypoczynkowe o powierzchni 21,4 ha, 
- zieleńce o łącznej powierzchni 0,7 ha, 
- zieleń uliczna o pow. 0,7 ha, 
- tereny zieleni osiedlowej o łącznej powierzchni 1,2 ha. 
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3.5.1.1. Formy użytkowania terenów 

Pod względem struktury użytkowania gruntów w Gminie Głogówek przeważają użytki rolne – 
ponad 89 %, lasy i zadrzewienia zajmują tylko ok. 3,8 % powierzchni gminy.  
 
Cechą niekorzystną jest zbyt mały areał większości indywidualnych gospodarstw rolnych. 
Utrzymanie rolnictwa na obszarze gminy oraz zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych 
w powiązaniu z przetwórstwem i rynkiem regionalnym wymaga wzmocnienia w polu strategicznym 
„Rolnictwo i przetwórstwo” następujących procesów: uporządkowania rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej poprzez koncentrację gruntów rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, zalesienia 
nieprzydatnych użytków rolnych; wzrostu liczby dużych gospodarstw rolnych, rozwoju gospodarstw 
rolnych nastawionych na działy specjalne produkcji rolnej (ogrodnictwo, warzywnictwo i hodowla 
ryb); rozwoju i modernizacji bazy przetwórczej w powiązaniu z regionalnym rynkiem zbytu; rozwoju 
specjalistycznych usług dla gospodarstw rolnych oraz zwiększenia specjalistycznych szkoleń dla 
rolników. 
 

3.5.1.2. Zabytki 

Śląsk opolski pod względem administracyjno terytorialnym należy do najstarszych i najtrwalszych 
struktur przestrzennych Polski. Region ten można zaliczyć do najzasobniejszych w obiekty 
dziedzictwa kulturowego w Polsce. Wojewoda Opolski opracował dokument pt. „Ochrona 
i Konserwacja Zabytkowego Krajobrazu Kulturowego Województwa Opolskiego”, 
wyszczególniający obszary o predyspozycjach rezerwatu kulturowego o znaczeniu krajowym.  
Na terenie miasta i gminy Głogówek znajdują się ruchomości oraz nieruchomości objęte ochroną 
prawną na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Najcenniejsze nieruchomości posiadają wpis do rejestru zabytków prowadzony przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Ochroną prawną objęte są również tereny 
ochrony konserwatorskiej określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Za unikalne należy uznać walory kulturowe miasta Głogówek (ilość zasobów kulturowych, ich 
jakość i różnorodność, zachowany średniowieczny układ przestrzenny itd.). Miasto Głogówek to 
niewątpliwie jedno z najpiękniejszych i najstarszych miast Śląska, na którego klimat wpływa 
zabudowa z minionych wieków oraz walory krajobrazowe terenu. Ślady osadnictwa 
prehistorycznego w chwili obecnej udokumentowane są  249 znaleziskami o ściśle określonej 
lokalizacji. Prawie 25% ogólnej liczby stanowisk archeologicznych, zlokalizowanych na terenie 
miasta i gminy Głogówek, zostało wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego. 
Z kolei 27% znalezisk to stanowiska wielokulturowe, świadczące o utrwalaniu się prehistorycznego 
osadnictwa w stałych miejscach. Bogato udokumentowane są na terenie miasta i gminy Głogówek 
zabytki nieruchome. Ochroną konserwatorską objętych jest 96 (41%) obiektów zabytkowych, 
ujętych w rejestrze zabytków oraz 138 (59 %) obiektów ujętych w ewidencji zabytków. Łącznie na 
terenie miasta i gminy 234 obiekty podlegają ochronie ze względu na zachowane wartości 
historyczno-kulturowe. Wśród obiektów zabytkowych najliczniejszą grupę stanowią budynki 
mieszkalne stanowiące 56% ogólnej liczby obiektów zabytkowych. Licznie reprezentowane są 
także obiekty sakralne (kościoły, kaplice, klasztory, plebanie, grobowce), stanowiące 23,1% 
ogólnej liczby zabytków terenu. 

 
Ze względu na swoją bezcenną wartość historyczną, część obszaru miasta podlega ochronie 
konserwatorskiej (strefa A), co oznacza ścisłą ochronę konserwatorską zabytkowego układu 
urbanistycznego. W Głogówku strefę A wyznaczają granice dawnej linii obrony – ulice Piotra 
Skargi, Kościuszki, Pasternak, Piastowska i wzdłuż potoku Młynówka – obejmując: 

- zachowany średniowieczny układ przestrzenny miasta z historyczną siecią ulic, rynkiem, 
zarysem bloków i wewnętrznym podziałem własnościowym, 
- częściowo zachowane mury obronne z jedną bramą wjazdową (Zamkowa) i basztą 
więzienną, 
- park założony w XVII wieku na miejscu fortyfikacji ziemnych, usytuowany na stoku 
wzniesienia na dwóch kondygnacjach 
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- zachowane najważniejsze elementy układu przestrzennego i dominanty wysokościowe 
(kościół parafialny, dom wikarych, kościół i klasztor Franciszkanów, zamek górny i dolny, 
ratusz, baszta więzienna, brama zamkowa, fragment murów obronnych). 

 
Na terenie miasta Głogówka występują następujące obiekty zabytkowe wpisane do rejestru 
zabytków : 

1) mury miejskie, 
2) zespół klasztorny franciszkanów, 
3) kaplica „Boży Grób” – ul. Zamkowa, 
4) zespół zamkowy, 
5) park zamkowy, 
6) rzeźba św. Jana Nepomucena – na kolumnie na terenie założenia zamkowo19 
parkowego 
7) ul. Zamkowa 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 30, 32, 38, 
8) brama zamkowa, 
9) baszta więzienna, 
10) ratusz, 
11) rzeźba św. Jana Nepomucena – w narożu elewacji ratusza, 
12) Rynek 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 31, 
13) kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja, 
14) ul. Kościelna 6/8, 
15) ul. Mickiewicza nr 1, 9, 11, 13, 15, 
16) ul. Piastowska 35, 
17) zespół szpitalny wraz z kaplicą św. Mikołaja – ul. Piastowska 37, 
18)wieża wodna – ul. Młyńska, 
19) kościół cmentarny p.w. św. Krzyża, 
20) ul. Głubczycka 33, 35, 
21) ul. Kościuszki 12, 
22) dawny zajazd – ul. Pasternik 2, 
23) kapliczka – przy skrzyżowaniu w Głogowcu, 
24) cmentarz żydowski. 

 
Na terenie miasta Głogówka występują następujące obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji: 

- Rynek 6, 15, 27, 
- ul. Zamkowa 1, 2, 6, 7, 13, 24, 28, 
- ul. Ligonia 1, 
- ul. Spółdzielcza 10, 
- ul. Mickiewicza 18, 
- ul. Kościelna 2 - plebania przy kościele parafialnym, 
- ul. Kościelna 10, 12, 
- ul. Wodna 3, 5, 
- ul. Powstańców 34, 34a, 34b – szkoła, 
- rzeźba św. Jana Nepomucena – w kapliczce przy ul. Winiary, 
- ul. Kościuszki 10, 15, 25, 
- pl. Wolności 2, 
- ul. 1 Maja 2, brama wjazdowa, 
- ul. Dworcowa 5, 13, bud. mieszkalno-magazynowy, 
- kapliczka przy ul. Dworcowej 15, 
- dworzec PKP z węzłem kolejowym, 
- wieża ciśnień – ul. Kąpielowa, 
- kapliczka obok wieży ciśnień, 
- ul. Skargi 15 – browar, 
- cegielnia, 
- ul. Piastowska 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 
- ul. Młyńska 1 - bud. administracyjny, 
- ul. Młyńska 2 - pałacyk, 
- ul. Młyńska 6 - młyn zbożowy, 
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- stacja transformatorowa - ul. Młyńska, ul. Głubczycka 10, 16, 18, 24, 
- rzeźba św. Jana Nepomucena – we wnęce murowanego ogrodzenia przy ul. Głubczyckiej 

24, 
- kapliczka przy drodze do Głubczyc, 
- kapliczka przy drodze do Głogowca, 
- kaplica dzwonnica – Głogowiec. 

 
 

3.6. Sytuacja demograficzna 

Według danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Głogówku – liczba mieszkańców w gminie na 
koniec 2008 r. wynosiła 13 893 osób, z tego w mieście 5 631 osób tj. ok. 40,53% a na terenach 
wiejskich 8 262 osób tj. ok. 59,47%. W porównaniu z 2005 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców 
ogółem o ok. 2,61% (372 osoby) - w mieście liczba mieszkańców spadła o 2,56% (148 osób), a na 
terenach wiejskich liczba mieszkańców spadła o 2,64% (224 osoby). 

Obserwuje się migracje ludności z terenu gminy poza granicę państwa oraz ujemny przyrost 
naturalny. Średnia gęstość zaludnienia na koniec 2008 r. wyniosła ok. 82 osoby na 1 km2. Szacuje 
się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy spadek liczby ludności. 

 
Tabela 2 Liczba ludności w Mieście i Gminie Głogówek. 

Gmina 

Liczba ludności w roku: 

2005 2006 2007 2008 
Szacunkowo 

2009 2012 2016 
Miasto Głogówek 5 779 5 684 5 632 5 631 5 603 5 519 5 410 

Obszar wiejski 8 486 8 401 8 331 8 262 8 196 8 001 7 748 

RAZEM 14 265 14 085 13 963 13 893 13 799 13 520 13 158 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miasta Głogówek 

 

3.7. Sytuacja gospodarcza  

Istniejące położenie, ukształtowanie i zagospodarowanie gminy wskazują na jej rolniczy charakter. 
Do niedawna w sposób jednoznaczny określano Gminę Głogówek jako gminę rolniczą. Obecnie, 
biorąc pod uwagę liczbę osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, liczbę osób zatrudnionych 
poza tym sektorem, w tym także pracujących poza granicami Polski, jak również liczbę 
zarejestrowanych i funkcjonujących form działalności, można stwierdzić, że dokonuje się proces 
restrukturyzacji zajęć ludności. Ostatnie lata, mimo pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej 
przyniosły rozwój sfery usług, rzemiosła i handlu. Wzrosła zarówno liczba funkcjonujących 
podmiotów, jak i różnorodność oferowanych przez nie usług i produktów, ponadto rośnie liczba 
osób podejmujących prace wymagające wyższych kwalifikacji, na ogół poza terenem gminy. 
Dominującymi dziedzinami gospodarki są transport, budownictwo, rolnictwo i przetwórstwo rolno 
spożywcze. 
Obecnie Głogówek jest centrum rozwoju lokalnego dla miejscowości gminy oraz ośrodkiem 
handlowo-usługowym i administracyjnym dla subobszaru. Współczesna strefa funkcjonalności 
miasta wiąże się z jego historią. Miasto koncentruje w sobie ponadpodstawowe usługi o zasięgu 
gminnym i stanowi wyspecjalizowany ośrodek przemysłu rolno-spożywczego. Jest jednocześnie 
ośrodkiem krajoznawczym o znaczeniu wojewódzkim. Podstawową funkcją gospodarczą terenów 
wiejskich gminy jest rolnictwo. Jego rozwojowi sprzyjają bardzo dobre warunki środowiska 
przyrodniczego. Położenie Głogówka w niewielkich odległościach od ośrodków przemysłowych 
województwa opolskiego, a także od granicy z Republiką Czeską stwarza korzystne możliwości 
rozwoju obsługi ruchu turystycznego i codziennego wypoczynku. 
W ostatnich latach znacząco zmniejszyła się ilość zakładów przemysłu przetwórstwa rolno-
spożywczego na korzyść budowlanych i usługowych; choć nadal bardzo ważnym elementem 
rozwoju przemysłu jest produkcja rolna. Jej wysoki poziom i efektywność powinny spowodować 
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tworzenie zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego w oparciu o grupy producenckie 
z wykorzystaniem własnych surowców. 
Do największych zakładów działających na terenie miasta i gminy Głogówek zaliczyć należy (dane 
na 31 czerwca 2008 r.) 

- Ośrodek Hodowli Zarodowej 
- Zakład Przemysłu Cukierniczego „Piast” 
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ELSAN 
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe FILPLAST 
- VTO-DEKOR Sp.z.o.o. 
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MATEX 
- Usługi Transportowe Ilona i Zygfryd Michalec 
- Janusz Barton BARTON - budownictwo 
- Pedrotrans SC. Transport ciężarowy międzynarodowy i krajowy 
- Przedsiębiorstwo transportowo-handlowe Export Import Alfred Morawiec 
- Transport towarowy - Waldemar Kurspiot 
- Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe INTERTRANS Sp.z.o.o. 
- Krzysztof Cichoń - Usługi Transportowe 

 
Analizując strukturę, wśród większych podmiotów gospodarczych, zauważyć należy że silną 
przewagę mają podmioty związane z transportem, budownictwem i rolnictwem. Usługi i turystyka 
to nadal dziedziny, w których gmina ma duże szanse rozwoju. Opinia ta jest w podobny sposób 
wyrażona przez obie kategorie respondentów. Przy tym największe oczekiwania są wiązane 
z przetwórstwem rolno-spożywczym.  

Pozostałe gałęzie gospodarki są słabo lub bardzo słabo rozwinięte. Lokalny rynek pracy dysponuje 
niewielką i stale malejącą liczbą pozarolniczych miejsc pracy. Recesja w gospodarce 
spowodowała, iż duże zakłady pracy albo zostały zlikwidowane, albo zmuszone do zmniejszania 
poziomu istniejącego zatrudnienia. Stabilności zatrudnienia nie gwarantują również osoby fizyczne 
prowadzące własną działalność gospodarczą, nie tworzące nowych miejsc pracy, bądź też 
zatrudniające mniej niż 5 pracowników.  
 
W gminie nie występują obszary nadmiernej kumulacji funkcji gospodarczych, zaś uwarunkowania 
do ich rozwoju są korzystne. Największy rozwój nastąpić powinien w dziedzinie usług 
decydujących o jakości życia mieszkańców i usług dla rolnictwa. 
Położenie Gminy w pobliżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz miast Województwa 
Opolskiego stwarza szansę zaopatrzenia tych ośrodków w produkty żywnościowe.  
 
Tabela 3.  Podział podmiotów gospodarki narodowej. 

w sektorze publicznym: Miasto Gmina 

- podmioty gospodarki narodowej ogółem 62 9 

- państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budżetowego ogółem  

21 8 

- spółki handlowe 1 - 

- państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budżetowego, gospodarstwa pomocnicze 

- - 

 w sektorze prywatnym: 

- podmioty gospodarki narodowej ogółem 546 391 

- osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 

445 327 

- spółki prawa handlowego  34 11 

- spółki z udziałem kapitału zagranicznego  16 5 

- spółdzielnie  4 3 

- fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne  11 21 
Źródło www.stat.gov.pl, 2007r. 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Równolegle obok działalności przemysłowej funkcjonuje również działalność usługowa 
prowadzona prze firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym, usługami dla ludności, 
doradztwem, usługami bankowymi, telekomunikacją, transportem, oświatą.  
 
Tabela 4. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2002-2007. 

Lp. Rok 

Liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych 

ogółem (miasto i gmina) 

Sektor publiczny Sektor prywatny 

miasto gmina miasto gmina 

1. 2002 881 26 10 493 352 

2. 2003 926 48 9 511 358 

3. 2004 925 53 9 508 355 

4. 2005 950 56 9 518 367 

5. 2006 994 58 9 544 383 

6. 2007 1 008 62 9 546 391 
Źródło: www.stat.gov.pl 

 

W sektorze publicznym w 2007 roku zarejestrowano: 36 podmiotów (4,1%), natomiast w sektorze 
prywatnym 845 (95,9%). 
Barierą dla rozwoju przemysłu czy większych jednostek gospodarczych są dobre jakościowo 
grunty rolne oraz wysokie opłaty związane z ich wyłączeniem z produkcji rolnej. Rolnictwo 
w gminie jest na wysokim poziomie. Wysoka produkcja roślinna, zwierzęca i dobre usprzętowienie 
lokuje gminę w czołówce gmin województwa opolskiego. 

3.8. Rolnictwo 

Warunki agroklimatyczne i glebowe dla rolnictwa są korzystne, gmina charakteryzuje się jednymi 
z najlepszych w województwie warunkami dla produkcji rolniczej.  
Rolnictwo charakteryzuje duża liczba jednostek zróżnicowanych pod względem wielkości 
gospodarstw, jak i kierunku i poziomu produkcji, co powoduje złożoność i zmienność sytuacji 
ekonomicznej w gospodarstwach rolnych. Ogółem na terenie gminy funkcjonuje 1 335 
gospodarstw rolnych. Pod względem areału najwięcej gospodarstw znajduje się w grupie do 1 ha - 
416, co stanowi ok. 31,1 % ogółu gospodarstw. Gospodarstw powyżej 10.0 ha istnieje - 409 co 
stanowi 30,6 % ogółu gospodarstw indywidualnych. Taka struktura wskazuje na rozdrobnienie 
gospodarstw rolnych. Jednocześnie funkcjonuje 7 gospodarstw o powierzchni od 50 do 100ha i 7 
gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha. 
 
Na terenie gminy Głogówek dominują gleby brunatne i czarnoziemy, które stanowią odpowiednio 
32 % i 54 % użytków rolnych gminy. Wzdłuż północnej granicy gminy ciągną się pasy bielic, 
a wschodniej części od rzeki Straduni mady iglaste. W dolinie rzeki Osobłogi i Straduni spotykane 
są gleby organiczne torfowe, mułowo-torfowe i murszowe podlegającej prawnej ochronie. 
 
Gmina Głogówek zaliczana jest do gmin powiatu prudnickiego o najwyższej w skali województwa 
wartości wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Korzystne warunki naturalne: 
urodzajne gleby i sprzyjające warunki klimatyczne z długim okresem wegetacyjnym przyczyniają 
sie do rozwoju intensywnej produkcji rolnej i opartego na niej przetwórstwa rolno – spożywczego.  
Powierzchnia średniego gospodarstwa rolnego wynosi 10,79 ha. Na terenie gminy Głogówek 
zlokalizowane jest jedne gospodarstwo działu specjalnego rolnictwa – Ferma Drobiu w Głogówku 
oraz dwie rolnicze spółdzielnie produkcyjne: w Racławicach i Twardawie. Na terenie powiatu 
prudnickiego w skład którego wchodzi gmina Głogówek działają instytucje i organizacje sprzyjające 
rozwojowi rolnictwa, jak Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Ponadto w Głogówku istnieje Oddział Związku Doradztwa Rolniczego. 

 

Pod względem bonitacyjnym w gminie dominują gleby najlepszych klas I i II (gleby orne bardzo 
dobre i dobre), które stanowią aż 70,8% wszystkich gruntów rolnych. Są to równocześnie gleby 

http://www.stat.gov.pl/
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chronione przed zainwestowaniem. Najwięcej jest gruntów klasy I, które stanowią aż 66,1% 
wszystkich użytków ornych. Jest to jeden z największych wyników w regionie. Znaczny udział tych 
gruntów na terenie gminy był m.in. przyczyną wylesienia obszaru oraz koncentracji zabudowy na 
terenach licznych wsi. Ogromna przewaga gruntów klas I-II oraz niewielki odsetek gleb 
najsłabszych wskazuje na bardzo korzystne uwarunkowania rozwoju funkcji rolniczej. Gleby 
niższych klas stanowią minimalny obszarowo zasięg. Gleby, które pod względem bonitacyjnym 
zalicza się do I i II klas bonitacyjnych przeważają zwykle w obrębie występowania czarnoziemów. 
Gleby brunatne tworzą natomiast zwykle kompleksy II i III klas. W przypadku terenów dolinnych 
gdzie dominują mady rzeczne są to głównie kompleksy użytków zielonych. Większość obszarów 
łąkowych położona jest w dnach dolin rzecznych oraz na ich stokach wzniesień i pagórków, gdzie 
chronią pokrywę glebową przed erozją. Udział gleb poszczególnych klas przedstawia się tabela 
poniżej: 

 
Tabela 5. Struktura klas bonitacji gruntów w gminie Głogówek. 

Gmina 

Klasy bonitacji użytków rolnych w [%] użytków rolnych 

I II III IV V VI 

Głogówek 66,1 4,7 2,2 0,4 - - 

 
Grunty II i III klasy występują w pobliżu północnej granicy gminy. Obszary gruntów IV klasy 
występują w dużym rozproszeniu. Gleby klas I – III charakteryzują się wysoką zawartością 
próchnicy, dobrymi warunkami fizycznymi, dobrą pojemnością wodna, posiadają dobrą zasobność 
w składniki pokarmowe. Ich odczyn jest obojętny lub lekko kwaśny. Są to gleby kompleksu 
pszenno – buraczanego, nadające się pod uprawę wszystkich ziemiopłodów i sadownictwa.  
Gleby pyłowe, wytworzone z utworów lessopodobnych klas bonitacyjnych III – IV zaliczają sie do 
kompleksu pszenno – ziemniaczanego.  
 
Opisane stosunki glebowe nie oznaczają, że brak jest czynników ograniczających żyzność gleb. 
W przypadku gleb brunatnych problemem jest tendencja do zakwaszania oraz często 
niewystarczająca zawartość próchnicy. Jednakże najczęściej obniżenie żyzności jest 
spowodowane działalnością człowieka. Najważniejsze czynniki  to: 

- pogarszanie struktury gleb przez stosowanie ciężkiego sprzętu uprawowego, 
- nieodpowiednie nawożenie powodujące utratę próchnicy, 
- przedostawanie się do gleb nadmiernych ilości gnojowicy (zwłaszcza w pobliżu dużych 

obiektów hodowlanych) 
- występowanie powyższych zjawisk prowadzi do zachwiania stosunków powietrzno-

wodnych i zakwaszenia gleb. 
 
Korzystne uwarunkowania glebowe i wysoka kultura rolna na obszarze gminy Głogówek 
powoduje, że wysoki jest udział upraw pszenicy i buraków cukrowych. Większość gospodarstw 
produkuje na sprzedaż przy czym w większości utrzymywane są zwierzęta gospodarskie. 
Głównym kierunkiem gospodarki rolnej w gminie Głogówek jest produkcja roślinna. W strukturze 
zasiewów dominują zboża (z tego w prawie 90% pszenica), buraki cukrowe, pastewne i rzepak, 
a uprawy w warzywnikach i sadach odgrywają niewielką, uzupełniającą rolę. 
 
Produkcja zwierzęce w gminie, to głównie bydło i trzoda chlewna. Na terenie gminy Głogówek 
liczba zwierząt gospodarskich przedstawia się następująco(wg Powszechnego Spisu Rolnego 
2002r.): 

- bydło   5 086 szt., 
- krowy  2 434 szt., 
- trzoda chlewna 53 782 szt., 
- kury   179 250 szt., 
- kozy   58 szt. 
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Tabela 6. Struktura głównych zasiewów w gminie. 

Lp. Rodzaj Powierzchnia [ha] 

1. Pszenica ozima 5 608,69 

2. Jęczmień ozimy 2 691,09 

3. Buraki cukrowe 1 069,83 

4. Kukurydza na ziarno   777,11 

5. Rzepak ozimy  623,54 

6. Jęczmień jary 493,28 

7. Kukurydza na zielonkę 436,34 

8. Pszenżyto ozime 432,72 

9. Owies 376,37 

10. Mieszanki zbożowe jare 281,53 

11. Ziemniaki 195,12 

12. Mieszanki zbożowe ozime 93,82 

13. Pszenica jara 87,32 

14. Żyto 52,30 

15. Warzywa gruntowe 7,75 

16. Truskawki 6,72 
  Źródło danych: www.stat.gov.pl 2002 

 

 

3.9. Infrastruktura techniczno - inżynieryjna  

3.9.1. Zaopatrzenie gminy Głogówek w energię cieplną. 
 
Według opracowania „Energoprojekt”-u w Katowicach na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
w Opolu, na terenie powiatu prudnickiego znajduje się 5 źródeł ciepła o mocy powyżej 1 MWt 
(w tym 2 źródła o mocy powyżej 5 MWt), o łącznej mocy zainstalowanej ok. 74 MWt. 
Zapotrzebowanie mocy wynosi ok. 66 MWt.  
 
Gmina Głogówek jest częściowo wyposażona w system centralnego zaopatrzenia w ciepło 
z kotłowni lokalnych. W centralne ogrzewanie z sieci lub źródeł ciepła zasilających budynki 
wielomieszkaniowe wyposażonych jest około 14 % mieszkań w gminie Głogówek. Największym 
obiektem, w którym zachodzi energetyczne spalanie paliw w celu pozyskania energii cieplnej na 
terenie gminy Głogówek jest kotłownia gazowo – olejowa należąca do Szpitala Rejonowego 
w Głogówku, o zainstalowanej mocy cieplnej 2,6 MWt. Kotłownia ta jest jedynym obiektem 
energetycznego spalania paliw na terenie miasta i gminy Głogówek o zainstalowanej mocy 
przekraczającej 1 MWt. Na terenie miasta Głogówek znajduje sie ponadto 51 kotłowni lokalnych 
związanych z energetycznym spalaniem paliw, których łączna zainstalowana moc wynosi 9,42 
MWt. Większość kotłowni zasilana jest gazem ziemnym (28 kotłowni o łącznej mocy 
zainstalowanej 5,23 MWt). Pozostałe opalane są węglem (19 kotłowni o łącznej mocy 3,91 MWt), 
koksem (2 kotłownie o łącznej mocy 0,68 MWt), olejem opałowym i węglem (1 kotłownia o mocy 
0,17 MWt) lub olejem opałowym (1 kotłownia o mocy 0,10 MWt).  
 
Na terenie sołectw gminy Głogówek znajduje sie 26 kotłowni lokalnych, których moce cieplne nie 
przekraczają 1 MWt, natomiast ich łączna moc cieplna wynosi 2,17 MWt. Większość z nich 
opalana jest paliwami węglowymi, tj. 22 kotłownie o łącznej mocy 1,67 MWt opalane jest węglem 
kamiennym, a 2 o łącznej mocy 0,26 MWt częściowo węglem kamiennym i miałem węglowym lub 
węglem kamiennym i koksem. Pozostałe 2 kotłownie o łącznej mocy 0,19 MWt opalane są gazem 
ziemnym. 
Poza tym teren gminy Głogówek charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu 
zaopatrzenia w ciepło. Brak jest także lokalnych kotłowni o dużej mocy cieplnej. W przewadze są 
indywidualne systemy zasilania budynków. Część obiektów użyteczności publicznej, usługowych 
i zakładów produkcyjnych posiada własne nowoczesne kotłownie olejowe bądź gazowe – 
przyjazne dla środowiska naturalnego.  
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Według „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do 2015 r” 
(Energoprojekt Katowice S.A. 2003 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu), struktura 
pokrycia potrzeb cieplnych gminy przedstawia się następująco: 

- węgiel - 83 %, 
- olej opałowy, gaz płynny – 1 %, 
- gaz ziemny – 15%, 
- energia elektryczna – 1 %, 
- energia odnawialna – 0 %.  

 
Udział ciepła z systemu ciepłowniczego w pokryciu potrzeb cieplnych gminy: 

- system ciepłowniczy – 0%, 
- kotłownie lokalne i zakładowe, ogrzewanie indywidualne – 100%. 

 
Dominuje ogrzewanie paliwami stałymi (węglem kamiennym, koksem i drewnem) zapewniające 
ponad 83 % ciepła dla gminy, na drugim miejscu wykorzystywane są paliwa gazowe 15 %. 
Ogrzewanie elektryczne stosowane jest sporadycznie ze względu na wysokie koszty 
eksploatacyjne.  
Bilans potrzeb cieplnych miasta i gminy wskazuje, że 100 % całkowitego zapotrzebowania na 
ciepło pokrywane jest ze źródeł indywidualnych, kotłowni lokalnych i zakładowych bez udziału 
centralnego systemu ciepłowniczego. 
W kotłowniach lokalnych zasilających pojedyncze bloki mieszkalne zasadniczo spalany jest węgiel 
o bardzo dobrych parametrach, sortymentu orzech I lub II (wartość opałowa 30 MJ/kg, zawartość 
popiołu 7¸8 %, zawartość siarki 0,6-0,8 %). Większość budynków mieszkalnych, gdzie stosowane 
są paleniska indywidualne jest natomiast opalanych tanim węglem o złych parametrach (miał 
węglowy „muł” i „flot” o wartości opałowej 20¸24 MJ/kg, zawartości popiołu do 24 %, zawartości 
siarki 0,8-0,9 %) i proces ten nasila się w ostatnim okresie z przyczyn ekonomicznych. Dodatkowo 
w paleniskach tych spalane są okresowo odpady, szczególnie w okresie grzewczym, przede 
wszystkim tworzyw sztucznych.  
 
Wg cytowanego wyżej opracowania, struktura zapotrzebowania gminy Głogówek na moc cieplną 
przedstawia sie następująco: 

- budownictwo mieszkaniowe: 79 % (44,1 MWt, w tym budynki jednorodzinne – 37,8 MWt, 
budynki wielorodzinne – 6,3 MWt), 
- zakłady: 5% (3,0 MWt), 
- budownictwo pozostałe: 16 % (obiekty oświatowe, obiekty służby zdrowia, obiekty 
usługowe i handlowe) - 8,8 MWt. 

 

3.9.2. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny 

Zaopatrzenie terenu województwa opolskiego w gaz ziemny wysokometanowy odbywa się 
z krajowego systemu przesyłowego gazociągami wysokiego ciśnienia. Województwo opolskie 
zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy podgrupy GZ-50, poprzez system gazociągów 
wysokiego ciśnienia ze strony województwa śląskiego oraz dolnośląskiego.  
Sieć dystrybucyjna niskiego i średniego ciśnienia oraz stacje gazowe II0 podlegają Zakładowi 
Gazowniczemu w Opolu. Przez teren województwa opolskiego przebiega trzynaście gazociągów 
wysokiego ciśnienia, które zasilają siedemdziesiąt stacji redukcyjno pomiarowych I-go stopnia.  
 
Przez teren gminy Głogówek (przez środkową część) przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia, 
który zasila stacje redukcyjno – pomiarowe I stopnia: 

- gazociąg relacji Obrowiec – Racibórz (parametry gazociągu: :  Ø500/300/250 PN 4.0 MPa) 

 odgałęzienie od gazociągu do SRP Io Głogówek ul. Polna, parametry gazociągu:  Ø100 
PN 4.0 MPa, długość 1 559mb, 

 SRP Io Głogówek ul. Polna o przepustowości 3 200 m3/h. 
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Na terenie gminy zlokalizowana jest stacja redukcyjno-pomiarowa o przepustowości 3 200m3/h 
I stopnia. Długość sieci gazowej rozdzielczej niskiego ciśnienia wynosi 37,937 km. 
 
Rysunek 2. Przebieg gazociągów przez teren gminy Głogówek. 

 
 
 
 
Według tabeli gazyfikacji gmin województwa opolskiego w gminie Głogówek: 

- ilość odbiorców domowych wynosi (wg GUS ZPG-7) –1 732 (w tym ogrzewający 
mieszkania – 472), 
- procent gazyfikacji – 37,13%, 
- zużycie gazu 2 304 tys.m3/rok (w tym gospodarstwa domowe 872) . 

 
Na niezgazyfikowanych obszarach gminy mieszkańcy gminy korzystają z gazu płynnego 
w butlach. 

Gaz koksowniczy. 
 
Na terenie województwa opolskiego system gazociągów wysokiego ciśnienia gazu koksowniczego 
był eksploatowany w latach 1967 – 1995. Po przestawieniu w 1995 roku zasilania odbiorców 
Opolszczyzny na gaz ziemny wysokometanowy, system gazu koksowniczego zasila tylko 
odbiorców przemysłowych w rejonie Kędzierzyna-Koźla i Górażdży. 

 

3.9.3. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w energię elektryczną 

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

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

 
Podstawowymi elementami każdej sieci są stacje i linie energetyczne. Operatorem sieci 
przesyłowej i jej właścicielem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA). Sieć 
dystrybucyjna i sieci niskiego napięcia podlegają w większości zakładom energetycznym. 
Właścicielem sieci i urządzeń elektroenergetycznych na terenie gminy Głogówek jest Zakład 
Energetyczny Opole SA.  
 
Przez teren gminy nie przebiegają napowietrzne linie energetyczne najwyższych napięć 400 kV 
i 220kV, przebiegają natomiast 2 linie sieci dystrybucyjnych wysokich napięć 110 kV:  
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- linia dwutorowa 110kV relacji Hajduki - Ceglana (przekrój przewodów roboczych 
120mm2), 
- linia dwutorowa, jednotorowa 110kV relacji Blachownia - Ceglana (przekrój przewodów 
roboczych 240/120mm2). 

 
Głównym zadaniem linii 110 kV jest „rozdział” energii elektrycznej, wprowadzonej do tej sieci przez 
transformacje NN/110 kV w poszczególne rejony województwa oraz jej tranzyt poza jego granice. 
Linie 110 kV są liniami jedno oraz dwutorowymi, o przekroju przewodów roboczych 120,525 mm2. 
Wyjątek stanowi kilka ciągów 110 kV w południowej części województwa. Stan techniczny linii 
110 kV na terenie województwa opolskiego można ocenić jako więcej niż dostateczny. Ocena ta 
nie ma jednak charakteru w pełni jednoznacznego gdy wpływa na nią stan techniczny fragmentów 
linii oraz poszczególnych urządzeń wchodzących w ich skład. Ponadto prowadzone są bieżące 
prace remontowe mające na celu poprawę ich stanu. 
 
Rysunek 3. Przebieg linii energetycznych przez teren gminy Głogówek. 

 
 
Odbiorcy z terenu gminy zasilani są z jednego Głównego Punktu Zasilania 110 kV GPZ 110/SN 
znajdującego się na terenie gminy Głogówek oraz pośrednio z dwóch spoza terenu gminy: 

 GPZ Ceglana (Głogówek – zlokalizowany w północno – wschodniej części miasta przy ul. 
3-Maja) (110/15 kV, 2 transformatory 2x16MVA, stopień obciążenia 15%, układ pracy H4), 

 GPZ Głubczyce (110/15 kV, 2 transformatory 2x16MVA, stopień obciążenia 37%, układ 
pracy H5), 

 GPZ Prudnik (110/15 kV, 2 transformatory 2x16MVA, stopień obciążenia 42%, układ pracy 
H5), 

których podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostaw mocy i energii elektrycznej odbiorcom 
komunalno-bytowym i drobnym odbiorcom przemysłowym. Funkcja ta jest realizowana poprzez 
zasilaną z poszczególnych GPZ-tów sieć średniego, a następnie niskiego napięcia.  
Wymienione wyżej GPZ-ty posiadają dużą rezerwę mocy, możliwą do wykorzystania w przypadku 
konieczności podłączania kolejnych odbiorców o znaczącym planowanym poborze mocy z terenu 
gminy. 
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Uzupełnieniem sieci zasilania miasta i gminy w energię elektryczną są stacje transformatorowe 
15/0,4 kV.  
 
Dostarczona energia w formie SN 15kV jest przetwarzana poprzez stacje transformatorowe 
15/0,4kV na niskie napięcia i w takiej formie przekazywana do odbiorców. Istnieje rezerwa mocy 
w eksploatowanej sieci średniego napięcia pozwalająca na rozbudowę systemu poprzez 
przyłączanie nowych odbiorców. 
W najbliższym czasie nie należy spodziewać się znaczących przyrostów zapotrzebowania na 
energię elektryczną. 

3.9.4. Infrastruktura transportowa. 

Na terenie gminy występują dwa systemy komunikacyjne: drogowy – odgrywający najistotniejszą 
rolę w obsłudze komunikacyjnej mieszkańców gminy oraz system kolejowy - stanowiący funkcję 
uzupełniającą w powiązaniach komunikacyjnych gminy.  
 
Transport drogowy. 
 
Gmina Głogówek posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg. Obecnie przez teren gminy przebiegają  
drogi krajowe, wojewódzkie, a sieć dróg powiatowych na terenie gminy jest dostatecznie gęsta 
i zapewnia możliwość dojazdu do wszystkich miejscowości oraz dobre powiązania wszystkich 
miejscowości gminy z siedzibą gminy.  
 
Drogi gminne stanowią uzupełnienie podstawowego układu sieci dróg. Zapewniają przede 
wszystkim powiązania pomiędzy wsiami gminy i są jednocześnie trasami transportu rolnego, 
ułatwiającymi dojazd do pól uprawnych mieszkańców gminy. 
Miasto Głogówek ma bardzo dobre położenie w systemie transportowo-drogowym. Leży na 
skrzyżowaniu dróg krajowych relacji Kłodzko-Kędzierzyn (nr 40 tzw. trasa Sudecka) z drogą 
Opole-Głubczyce-Pietrowice (granica państwa) nr 416. 
 
Rysunek 4. Mapa poglądowa połączeń komunikacyjnych na terenie Gminy Głogówek. 
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Rysunek 5.  Mapa dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa opolskiego. 

 
Źródło: www.zdw.opole.pl 
 
 

Sieć dróg na terenie gminy jest dobrze rozwinięta, problemem jest natomiast jakość nawierzchni – 
i to zarówno dróg gminnych, jak i tych, będących w administracji zarządu powiatu, jak 
i województwa oraz kraju. Przez miasto prowadzą: 

 drogi krajowe relacji: 
- Kłodzko-Nysa-Głogówek-Koźle, 
- Opole-Krapkowice-Głogówek-Głubczyce-granica państwa 

http://www.zdw.opole.pl/
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 drogi wojewódzkie:  
- nr 40 (ulice: Dworcowa, Plac Wolności, Skargi, Piastowska);  
- nr 416 (ulice: Powstańców, Kościuszki, Chopina, Głubczycka) 

 drogi powiatowe: 2031, 2032, 2033, 2034, 1210, 1254 (sumaryczna długość 
w gminie ok. 89,4 km), 

 drogi gminne, tj. drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do wymienionych wyżej 
kategorii, z wyłączeniem dróg wewnętrznych, stanowiące sieć dróg uzupełniającą 
i służącą miejscowym potrzebom (sumaryczna długość w gminie ok. 98,7 km), 

 drogi nie zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi 
wewnętrzne w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych 
i leśnych oraz do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą. 

 
Jakość dróg jest zła – większość z nich wymaga natychmiastowych remontów. W najlepszym 
stanie są drogi gminne, chociaż i one wymagają sporo inwestycji. Na terenie miasta nie ma miejsc 
uznanych, pod względem bezpieczeństwa ruchu, za szczególnie niebezpieczne, jedynie odcinek 
ulicy Piastowskiej (wjazd do Głogówka od strony Prudnika) jest traktowany jako potencjalne źródło 
kolizji – droga na zakręcie jest tak wąska, że nie ma możliwości, by dwa pojazdy przejechały obok 
siebie.  
Z punktu widzenia oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska najistotniejsze 
znaczenie mają przebiegające przez teren gminy drogi wojewódzkie. Ogólnie od kilkunastu lat 
w kraju można zaobserwować stały wzrost natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Na podstawie porównania GPR 2000 i GPR 1995 wzrost ruchu w latach 1995÷2000 wyniósł 
w Województwie Opolskim dla dróg krajowych 24% (w skali kraju 31%), zaś dla dróg 
wojewódzkich 20% (w skali kraju 32%). 
 
Transport kolejowy 
 
Przez teren gminy przebiega jednotorowa linia kolejowa nr 137 relacji Nysa – Głogówek – 
Kędzierzyn – Koźle. Dostępność do linii kolejowej zapewniają stacje kolejowe: Głogówek, 
Racławice Śląskie i Twardawa. Natężenie ruchu osobowego na ww. linii wynosi 16 
pociagów/dobę, jednak częstotliwość połączeń nie zapewnia dogodnych połączeń z  sąsiednimi 
miejscowościami. Pociągi kursują m.in. do Nysy, Kędzierzyna - Koźla, Kamieńca Ząbkowickiego, 
Jeleniej Góry, Katowic, Krakowa. 
 
Rysunek 6. Schemat przebiegu linii kolejowych w gminie Głogówek. 
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3.9.5. Zaopatrzenie w wodę  

Miasto i Gmina Głogówek posiadają uregulowany system zaopatrzenia w wodę, system 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest dobrze rozwinięty. Korzystanie z wodociągów powinno 
zapewnić bezpieczeństw sanitarne poprzez dostarczanie wody pitnej dobrej jakości. Mieszkańcy 
miasta i gminy są zaopatrywani w  wodę pochodzącą z ujęć podziemnych. 
 
Wody powierzchniowe na terenie gminy Głogówek nie są ujmowane do celów zaopatrzenia 
ludności w wodę pitną. Głogówek jest w 100% zwodociągowany. Zmodernizowano stację 
uzdatniania wody, która ma znaczenie strategiczne i częściowo zasila niektóre wsie gminy 
(Rzepcze, Chudoba, Nowe Kotkowice, Biedrzychowice i Stare Kotkowice). Wybudowano dwie 
nowe kontenerowe stacje uzdatniania wody Biedrzychowicach i Racławicach Śląskich 
a zlikwidowano trzy kosztochłonne stacje w Górecznie, Rzepczach i w Twardawie. Woda z ujęć 
wód podziemnych dostarczana jest do mieszkańców siecią wodociągową. Łączna długość sieci 
wodociągowej wynosi 103 km, z czego: 

- w mieście Głogówek 17,8 km, 
- w sołectwach 85,2 km. 

 
Sieć wykonana jest z następujących materiałów: 

- stal – 0,8 %, 
- żeliwo – 15 %, 
- azbesto-cement – 1,5 %, 
- PCV – 82,7 %.  

 
Usługi dla ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę świadczy Zakład Mienia Komunalnego ul. 
Dworcowa 2 w Głogóku, którego udziałowcem jest Gmina Głogówek.  
Wykaz ujęć wodnych przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 7: Ujęcia wody na terenie gminy Głogówek  

Lp. Nazwa ujęcia (lokalizacja) 
Dopuszczalny pobór Eksploatator 

Uwagi Q śr.d 
[m

3
/d] 

Q max d 
[m

3
/d] 

Q max h 
[m

3
/h] 

1. 
Biedrzychowice (2 studnie 
wiercone) 

257 350 37 

Zakład Mienia 
Komunalnego 
w Głogówku 

Podwyższone 
ilości manganu 
i żelaza – 
wymaga 
uzdatniania 

2. 
Racławice Śląskie (3 studnie 
wiercone) 

595 893 38 

3. 
Olszynka Głogówek (ujęcie 
rezerwowe) 

2 784 

720 30 

4. Nowa Głogówek (3 studnie) 2 040 85 

5. Polna Głogówek (2 studnie) 1 416 59 

 
 
Ogólny stan zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Głogówek jest zadowalający. 

 

Tabela 8.  Sieć wodociągowa w mieście i gminie Głogówek. 

Lp Wodociągi jm. 
Miasto Gmina 

2004 2007 2004 2007 

1. Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam
3
 228,0 210,9 255,4 280,3 

2. Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) km 17,8 17,8 85,2 85,2 

3. Połączenia do budynków szt 838 838 2124 2094 

4. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 5 632 5 478 7 574 7 361 
Źródło: www.stat.gov.pl 2004, 2007 
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3.9.6. Odprowadzenie ścieków 
 
Stan istniejący 
Gmina nie posiada w pełni zorganizowanego systemu odprowadzania i utylizacji ścieków 
komunalnych. Część ścieków nie objęta systemem kanalizacyjnym jest gromadzona w zbiornikach 
przydomowych tzw. szambach i wywożona taborem asenizacyjnym. 
Miasto jest skanalizowane. W Głogówku działa oczyszczalnia ścieków, która w chwili obecnej 
obsługuje miasto oraz wsie: Dzierżysławice, Mochów i Racławice Śląskie, a docelowo będzie 
przyjmowała ścieki z terenu całej gminy. Do oczyszczalni kierowane są ścieki zbierane systemem 
kanalizacji oraz dowożone wozami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych. Oczyszczalnia 
jest oczyszczalnią typu mechaniczno-biologicznego, układ technologiczny oczyszczalni tworzą 
następujące podstawowe urządzenia: 

- punkt zlewny ścieków, 
- krata mechaniczna z mechanicznym zgarniaczem skratek, 
- krata ręczna awaryjna, 
- piaskownik dwukomorowy poziomy, 
- przepompownia główna ścieków, 
- osadnik Imhoffa – 3 szt., 
- złoża biologiczne – 2 szt., 
- osadniki wtórne poziome – 2 szt., 
- staw stabilizacyjny tlenowy, 
- stacja odwadniania osadów, 
- operacyjne składowisko osadów odwodnionych o powierzchni F = 567m2, 
- wylot ścieków do rzeki Osobłogi. 

 
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Osobłogi w km 18+750. W celu kontroli ilości 
i jakości ścieków wprowadzanych do rzeki Osobłogi, na końcowym odcinku kanału 
odprowadzającego oczyszczone ścieki zabudowano studzienkę kontrolno-pomiarowa. Skarpy 
w rejonie wylotu zabezpieczone są kamieniem i faszyną. Odwadnianie osadów po osadniku 
Imhoffa odbywa sie na prasie filtracyjnej. Eksploatację oczyszczalni prowadzi Zakład Mienia 
Komunalnego w Głogówku.  
Wywóz nieczystości płynnych z terenu gminy prowadzi również Zakład Mienia Komunalnego 
w Głogówku. Ilość zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości w gminie jest 
odpowiednia do ilości gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej i wynosi 890, z czego 
650 zlokalizowanych jest w mieście i 240 w sołectwach gminy. 
 

Tabela 9. Oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Głogówek. 

Użytkownik 
Lokalizacja, rok 
uruchomienia 
/modernizacji 

Obsługiwany 
teren 

Przepustowość/ 
średniodobowa 
ilość ścieków 

[m
3
/d] 

Roczna ilość 
oczyszczonych 
ścieków [tys. 

m
3
] 

Bezpośredni 
odbiornik/rzeka 
wyższego rzędu 

Zakład Mienia 
Komunalnego 

Głogówek 
1995/1998 

Głogówek, 
Mochów, 

Dzierżysławice, 
Racławice Śl. 

3100/1112 405,8 
Oobłoga 

18+850/Odra 

VTO DEKOR 
Głogówek 

Głogówek 
Kanalizacja 
zakładowa 

2,5/2,5 0,9 ziemia 

 
Potrzeby inwestycyjne gminy w zakresie wyposażenia w sieć kanalizacyjną, podobnie jak w branży 
wodociągów, wynikają z niepełnej dostępności tej formy usług, ale również z dystansu, jaki dzieli 
kanalizację od upowszechnienia wodociągu. W związku z dużą kapitałochłonnością prowadzonych 
prac, przyrost sieci kanalizacyjnej będzie znacznie wolniejszy niż wodociągowej. W skali całej 
gminy wskaźnik zwodociągowania wynosi 90,6%, natomiast wskaźnik skanalizowania – 48,4% 
(w mieście odpowiednio: 95,4% i 86,3%, w gminie odpowiednio: 87,3% i 22,5%). 

 
Na terenie gminy Głogówek wyodrębniona jest również zabudowa nie przewidywana do objęcia 
jej kanalizacją grupową. Rezygnacja z budowy kanalizacji grupowych w niektórych miejscach 
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podyktowana jest rozproszonym charakterem zabudowy, a co za tym się wiąże znacznymi 
kosztami jednostkowymi w przeliczeniu na poszczególne gospodarstwa domowe. Na terenach 
tych gospodarka ściekowa opiera się na powszechnym – przejściowym gromadzeniu ścieków 
w zbiornikach wybieralnych i wywożeniu ich do oczyszczalni ścieków, a także niekiedy na pola 
uprawne lub nielegalne wylewiska oraz na bezpośrednim odprowadzaniu ścieków do odbiornika. 
Trudna do oszacowania jest ilość ścieków wywożona do punktów zlewnych lub bezpośrednio do 
oczyszczalni ścieków. Prawdopodobnie część tych ścieków trafia bezpośrednio do gruntu i wód, 
w związku z tym istnieje zagrożenie dla stanu wód podziemnych. 
 
Tabela 10. Sieć kanalizacyjna w mieście i gminie Głogówek. 

Lp Kanalizacja Jednostka 
Miasto Gmina 

2004 2007 2004 2007 

1. Ścieki odprowadzone komunalne razem, w tym: dam
3
 186,3 188,7 3,6 47,7 

2. 
Długość czynnej sieci sanitarnej (bez przykanalików) na ścieki 

bytowo - gospodarcze 
km 8,7 14,8 1,3 20,8 

3. Połączenia do budynków szt. 574 791 10 561 

4. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej. osoba 4742 4 955 52 1 899 
Źródło: www.stat.gov.pl 2004, 2007 
 

W skali gminy dotkliwy jest brak kompleksowej infrastruktury służącej odprowadzeniu ścieków 
komunalnych. Realizacja kolejnych zamierzeń inwestycyjnych w zakresie infrastruktury 
kanalizacyjnej przyczyni się do znacznej likwidacji takich negatywnych zjawisk jak: odprowadzanie 
ścieków do rowów, do kanalizacji deszczowej czy bezpośrednio do gruntu. 
 
Tabela 11.  Dane odnośnie gospodarki wodno-ściekowej w gminie za rok 2005 i 2007 

 Jednostka 2005 2007 

Komunalne oczyszczalnie ścieków 

Ścieki oczyszczane odprowadzane ogółem dam3/rok 186,1 236,4 

Ścieki oczyszczane razem dam3/rok 182 232 

Ładunki zanieczyszczeń:    

BZT5 kg/rok 10 437 911 

ChZT kg/rok 14 066 35 202 

Zawiesina kg/rok 3 750 4 226 

Osady wytworzone w ciągu roku Mg 111 51 

Źródło: www.stat.gov.pl, 2005, 2007r. 

 
Oprócz ścieków wytwarzanych przez bytowanie ludzi na terenie miejscowości powstają ścieki 
opadowe. Ten rodzaj ścieków związany jest z występowaniem zwartej zabudowy z małą ilością 
odsłoniętej gleby. Konieczne jest zatem zbieranie tych wód i odprowadzanie poza obręb 
miejscowości. Zanieczyszczenia wód ujmowanych do kanalizacji opadowej może mieć różne 
przyczyny: 

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

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

 
Podstawowe zanieczyszczenia ścieków opadowych to przede wszystkim zawiesiny nieorganiczne 
i substancje ropopochodne.  
 
Kanalizacja deszczowa 
Siec kanalizacji na terenie gminy Głogówek jest w przeważającej części siecią ogólnospławną. 
Niewielki fragment sieci jest siecią rozdzielczą. Długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie 
gminy wynosi 3,5 km. Poza terenem objętym kanalizacją deszczową wody deszczowe z ulic 
odpływają do przydrożnych rowów. 

http://www.stat.gov.pl/
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4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU 

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

4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy 
Głogówek. 

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

- strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, województwa opolskiego, Powiatu 
Prudnickiego oraz Miasta i Gminy Głogówek, 

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

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

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

4.1.1. Zasady realizacji programu 

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

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

4.1.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa 

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

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

 
2. Ochrona zasobów naturalnych polegająca na: 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

                                                 
1 Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku 
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5. REALIZACJA POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY GŁOGÓWEK. 
 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek, obejmujący lata 2004-2006 wraz 
z perspektywą na lata 2007-2011 został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku nr 
XXVI/197/2005 dnia 18 kwietnia 2005r. i obejmował cele z „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 
2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”.  
Szczegółowy opis realizacji programu ochrony środowiska został wykonany jako oddzielne 
opracowanie. 
Przedstawione w programie działania zostały skierowane na realizacje polityki ekologicznej 
w takich obszarach jak: 
 
Ochrona jakości wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz ich wykorzystanie: 
Nie wszystkie zdania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głogówek 
określone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek, obejmującym lata 2004-2006 
wraz z perspektywą na lata 2007-2011 zostały zrealizowane. Sukcesywnie i systematycznie 
rozbudowywano i modernizowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w poszczególnych 
miejscowościach gminy. Główne działania polegały na rozbudowie sieci i urządzeń wodno - 
kanalizacyjnych.  
Zaopatrzenie gminy w wodę  było bardzo dobre. Zakład Mienia Komunalnego nie odnotował skarg 
w tym zakresie. Częstotliwość występowania awarii ocenia się jako niską. Parametry jakościowe 
wody określa się jako dobre. Zakład Mienia Komunalnego prowadził modernizację sieci i urządzeń 
wodociągowych. W wyniku przeprowadzonych modernizacji woda wprowadzona do sieci 
wodociągowej odpowiada standardom  obowiązującym w Unii Europejskiej. Konieczne jest 
ograniczenie do minimum korzystania z zasobów wód podziemnych do celów przemysłowych, 
a także wspieranie działań edukacyjno – informacyjnych mających na celu propagowanie 
zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych. Duże znaczenie ma również 
ograniczenie strat wody przy przesyłaniu jej z ujęć do odbiorców, poprzez bieżące remonty 
i konserwację sieci wodociągowej. 
W analizowanych latach wykonano następujące inwestycje związane z wodociągowaniem  
i kanalizacją gminy na które poniesiono następujące wydatki: 
- kanalizacja sanitarna Dzierżysławice – Kolonia   - 49 574,40 zł., 
- dotacja dla ZMK na usuwanie skutków powodzi   - 4 000,00 zł., 
- dotacja dla ZMK na budowę studni   - 61 000,00 zł.,  
- budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżysławicach – Kolonii   - 932 557,16 zł., 
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Głogówek - 65 880,00 zł., 
- modernizacja sieci wodociągowej Zawada   - 17 989,96 zł., 
- uzbrojenie terenu strefy inwestycyjnej   - 101 686,70 zł., 
- konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej   - 183 954,53 zł., 
- remont kolektora burzowego w Mochowie   - 8 740,79 zł., 
- konserwacja urządzeń melioracji wodnych - konserwacja rowów, remont kolektora, konserwacja 
kanału rzeki Młynówka   - 388 892,32 zł. 
 
Gospodarka odpadami 
Gospodarka odpadami została szczegółowo opisana w oddzielnym załączniku „Plan Gospodarki 
Odpadami” 
 
Ochrona powietrza atmosferycznego 
Na terenie gminy zrealizowano szereg zadań związanych z termomodernizacją: 
- zakup i wymiana pieca co w SP nr 2 w Głogówku   - 11 000,00 zł., 
- termomodernizacja budynków szkolnych   - 30 000,00 zł., 
- modernizacja budynku SP w Twardawie   - 155 520,00 zł., 
- modernizacja budynku przedszkola i placu zabaw w Zawadzie  - 43 102,72 zł., 
- modernizacja budynku żłobka w Głogówku   - 143 281,00 zł., 
- montaż okien w budynku żłobka   - 15 027,35 zł., 
- wymiana okien w SP nr 1 w Głogówku   - 33 518,00 zł., 
- wymiana okien w SP nr 2 w Głogówku    - 32 636,31 zł., 
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- wymiana okien w sali lekcyjnej w Oddziale Przedszkolnym przy SP Szonów - 6 350,00 zł., 
- wymiana okien w świetlicy przy SP nr 2.    - 2 081,42 zł., 
- termomodernizacja budynków szkolnych SP nr 1, SP Twardawa,  
SP Szonów     - 850 740,78 zł. 
- temont dachu w budynku Punktu Konsultacyjnego AA.    - 62 000,00 zł., 
- SP w Biedrzychowicach - częściowa wymiana okien (w tym również remont sufitu, malowanie 
pomieszczeń)    - 9 984,00 zł., 
- SP w Szonowie - remont instalacji CO w Oddz. Przedszkolnym (w tym również remont 
sanitariatów, remont dachu, malowanie klas)    - 46 317,61 zł., 
- PP Nr 4 w Głogówku - Oddz. ul.Głubczycka, wymiana pieca CO (w tym również wymiana 
ogrodzenia)    - 20 855,59 zł.,  
- PP Nr 3 w Głogówku - wymiana okien (w tym również remont instalacji wod-kan.)  
    - 24 591,39 zł., 
- PG Nr 1 w Głogówku - wymiana okien w sali gimnastycznej (w tym również remont instalacji 
elektrycznej)    - 76 412,34 zł., 
- zakup usług remontowych – termomodernizacja (z funduszy GFOŚiGW)  - 39.594,48 zł. 
 
W celu ograniczenia emisji w szczególności pyłów do powietrza wykonano: 

- utwardzenie placu i drogi dojazdowej w Szonowie 30 461,81 zł., 
- naprawa płyty przejazdowej nad kanałem Młynówka 13 221,15 zł., 
- drogi publiczne powiatowe 24 000,00 zł., 
- drogi publiczne gminne 848 675,32 zł., 
- dotacja dla ZMK na zakup zamiatarki chodnikowej 89 060,00 zł. 

 
Ochrona przyrody i krajobrazu: 
 
W 2007 roku wykonano szereg prac w Zabytkowym Parku Miejskim w Głogówku na które 
poniesiono nakłady w wysokości 90 060,55 zł. Część funduszy pozyskano z dotacji WFOŚiGW 
w Opolu.  
 
Wykonano prace pielęgnacyjne na Alei Lipowej w Głogówku wraz z nasadzeniami – poniesione 
koszty – 20 384,73 zł. 
W latach 2006-2008 prowadzono szereg zadań związanych z realizacją zieleni urządzonej (zieleń 
krzewiasta izolacyjno-osłonowa, nowe nasadzenia drzew, wymiana gatunkowa – topole, bieżąca 
pielęgnacja zieleni). 
 
Edukacja ekologiczna 
W ramach edukacji ekologicznej przeprowadzono szereg działań m.in.: 

- konkursy ekologiczne, 
- zakupy wydawnictw naukowych, 
- seminariów o tematyce ekologicznej, 
- zakup pomocy naukowych dla szkół związanych z ekologią, 
- wystawy. 

 
Mimo tak krótkiego okresu czasu jaki upłynął od zatwierdzenia programu ochrony środowiska 
nastąpiły zmiany w przepisach na tyle znaczące, że część zadań zapisanych w programie uległa 
zdezaktualizowaniu. Ponadto niektóre z zadań obciążających samorząd gminny wymagają 
znacznych nakładów środków finansowych, co niejednokrotnie jest podstawową przyczyną braku 
ich realizacji. W tym przypadku ważną sprawą jest określenie priorytetów dla poszczególnych 
tematów zadań i określenie konieczności ich wykonania w określonym czasie. Prawo ochrony 
środowiska przewiduje wykonanie aktualizacji programów ochrony środowiska co 4 lata, co 
umożliwi doprowadzenie zapisów programu do zgodności z obowiązującymi przepisami. 
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6. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK NA LATA 2009-2012 
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 

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

6.1. Cele ekologiczne  

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

6.1.1. Kryteria o charakterze organizacyjnym 

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

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

gospodarczego Miasta i Gminy. 

6.1.2. Kryteria o charakterze środowiskowym 

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

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

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

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

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

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

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

6.1.3. Cele ekologiczne dla Miasta i Gminy Głogówek. 

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

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

- wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, 

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 
- zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 
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7. KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH 

7.1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

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

 

7.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych były zgodne z obowiązującym prawem 

7.2. Zarządzanie środowiskowe 

Stan wyjściowy: 
Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zapewniają włączenie środowiska i jego ochrony do 
celów strategicznych firmy i przypisanie zagadnień do kompetencji jej zarządu. Systemy te są 
dobrowolnym zobowiązaniem się organizacji w postaci przedsiębiorstwa, placówki sektora 
finansów, szkolnictwa, zdrowia, jednostki administracji publicznej i innej do podejmowania działań 
mających na celu zmniejszanie oddziaływań na środowisko, związanych z prowadzoną 
działalnością. Posiadanie przez daną firmę prawidłowo funkcjonującego SZŚ gwarantuje, iż firma 
ta działa zgodnie ze wszystkimi przepisami ochrony środowiska. 
W ostatnim pięcioleciu nastąpił dynamiczny rozwój systemów zarządzania środowiskowego. Blisko 
1 100 organizacji w Polsce posiada certyfikowane systemy zgodnie z normą PN - EN ISO 14001. 
Od 2002 r. prowadzone były intensywne przygotowania do stworzenia możliwości rejestracji 
polskich organizacji w systemie EMAS. Pierwszą krajową organizacją w tym systemie 
zarejestrowano we wrześniu 2005 r.  
Na terenie Miasta i Gminy działają przedsiębiorstwa posiadające m.in. certyfikowane Systemy 
Zarządzania Jakością (ISO 9001:2000) oraz Środowiskiem (ISO 14001). 

7.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego 

 
Kierunki działań: 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

Gmina Głogówek 

Współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi 
Gmina Głogówek, 
Organizacje 
pozarządowe 

                                                 
2
 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 – Warszawa 2008 
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Prowadzenie w formie elektronicznej  publicznie dostępnych wykazów 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie oraz ich udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gmina Głogówek 

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

Gmina Głogówek 

Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska Gmina Głogówek 

Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska 
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, Planu Gospodarki 
Odpadami 

Gmina Głogówek 

 

7.3. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska 

Stan wyjściowy 
Rola edukacji ekologicznej w procesie realizacji polityki środowiskowej, a więc i obowiązków 
ekologicznych, jest szczególnie istotna. Problem niedostatków w zakresie ochrony środowiska jest 
widoczny nie tylko z punktu widzenia stosowanych przez przedsiębiorców technologii (a raczej ich 
niestosowania, braku polityki segregacji odpadów, braku odpowiedniej ilości odpowiednich 
jakościowo składowisk odpadów itp.), jak i wyrobienia w społeczeństwie, szacunku do otaczającej 
przyrody. Nie chodzi również tylko o edukację w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli proces 
nauczania, świadczony w ramach systemu oświaty, ale o kształtowanie świadomości ekologicznej 
w każdej dziedzinie życia, mającej jakikolwiek związek z ochroną środowiska.  
Na terenie Miasta i Gminy Głogówek prowadzone były następujące działania (szczegółowo 
opisane w rozdz. 5. m.in: 

- konkursy ekologiczne, 
- zakupy wydawnictw naukowych, 
- seminariów o tematyce ekologicznej, 
- zakup pomocy naukowych dla szkół związanych z ekologią, 
- wystawy. 

 

7.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

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

 
Kierunki działań: 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej Gmina Głogówek 

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

Gmina Głogówek 

Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o 
zasięgu ponadgminnym 

Gmina Głogówek 

Współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji stanu 
środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony 

Gmina Głogówek, 
Organizacje 
pozarządowe 

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

Gmina Głogówek, 
Organizacje 
pozarządowe 

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

Gmina Głogówek 

Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej Gmina Głogówek 
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Zakup worków i rękawic do zbiórki odpadów związanych z akcją 
„Sprzątanie Świata” . 

Gmina Głogówek 

Organizacja i współudział w kursach, szkoleniach, targach, sympozjach, 
konferencjach oraz organizacja konkursów 

Gmina Głogówek 

Wydruk ulotek oraz kalendarza o tematyce ekologicznej, zakup pomocy 
naukowych , dydaktycznych i książek 

Gmina Głogówek 

 

7.4. Odpowiedzialność za szkody w środowisku 

Stan wyjściowy 
 
3 października 2008 roku Sejm uchwalił w ustawę o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, 
która określa zasady odpowiedzialności za zanieczyszczenia. Ustawa dostosowuje polskie prawo 
do dyrektywy unijnej z 2004 roku.  
Zasada zakładająca, że zanieczyszczający środowisko płaci, jest stosowana w Polsce już od lat. 
System opłat i kar za zanieczyszczenia i szkody w środowisku był wprowadzony w latach 80. 
Działał skutecznie, ale nie był rozwiązaniem kompatybilnym z jednolitą polityką w tym zakresie 
w Unii. Ustawa określa zasady odpowiedzialności za naprawę szkód w środowisku. Z powodu nie 
wywiązywania się sprawców z tego obowiązku, instytucje publiczne ponoszą straty w wysokości 
od 25 do 125 mln zł rocznie. Nowe prawo przewiduje, że osoby poszkodowane lub inne 
zainteresowane strony (np. organizacje ekologiczne) będą mogły zgłaszać zaistniałe szkody do 
organów ochrony środowiska. W przypadku, gdy nie będzie można rozpoznać sprawcy lub nie 
będzie można wobec niego rozpocząć egzekucji, naprawą szkody zajmie się regionalny dyrektor 
ochrony środowiska. Na nim ciąży również obowiązek podjęcia działań w przypadkach wystąpienia 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo pojawienia się nieodwracalnych szkód w środowisku. Jeśli 
zagrożenie zostanie wywołane przez organizmy genetycznie zmodyfikowane, organem 
odpowiedzialnym będzie minister środowiska. 
Ustawa Prawo ochrony środowiska rozróżnia dwa rodzaje odpowiedzialności związanej 
z występowaniem szkody w środowisku: 

 odpowiedzialność administracyjna związana z egzekwowaniem administracyjnych, 
 obowiązków ciążących na podmiotach korzystających ze środowiska, 
 odpowiedzialność cywilnoprawna pozostająca w gestii sądów powszechnych. 

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

7.4.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom 
w środowisku i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody 

 
Kierunki działań: 
 
Zadania koordynowane: 
 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Stworzenie bazy danych o szkodach w środowisku i działaniach 
naprawczych 

Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska  

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

Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, 
organizacje pozarządowe 

 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA GMINY GŁOGÓWEK NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 

39 

 

7.5. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 

Stan wyjściowy 
Miejscowy plan, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., jest 
podstawowym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego pozwalającym gminom na 
racjonalną gospodarkę terenami. Poza planem miejscowym w systemie planowania 
przestrzennego występują instrumenty pomocnicze, w postaci decyzji lokalizacyjnych. Pomimo 
istnienia ustawy oraz ustaw określających kompetencje w tym zakresie samorządów wszystkich 
szczebli znaczna powierzchnia kraju nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. Taka sytuacja powoduje wydawanie wielu decyzji lokalizacyjnych 
i gospodarczych, podejmowanych bez uwzględnienia konieczności zachowania ładu 
przestrzennego i uporządkowanego rozwoju terenów mieszkaniowych, przemysłowych czy 
rekreacyjnych. W decyzjach lokalizacyjnych często występuje też brak uwzględniana zasad 
ochrony środowiska. 
 
7.5.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

 

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być 
podstawą lokalizacji nowych inwestycji 

 
Kierunki działań: 
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

Gmina Głogówek 

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

Gmina Głogówek 

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

Gmina Głogówek 

 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska,  
Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 
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8. OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH 

8.1. Ochrona przyrody 

Stan wyjściowy – dominujące w gminie zbiorowiska roślinne. 
 
Gmina Głogówek leży w regionie o urozmaiconej rzeźbie terenu, zasobnym w obszary leśne oraz 
pomniki przyrody. W mieście znajduje się park miejski otaczający zabudowania zamkowe. 
Z północną częścią miasta łączy się las komunalny Olszynka, który posiada charakter parku. 
Gmina Głogówek charakteryzuje się dużym potencjalnym zróżnicowaniem florystycznym, 
a uwarunkowania terenowe i warunki klimatyczne umożliwiają rozwój roślin z różnych krain 
geograficznych.  
Do rzadkich, chronionych roślin na terenie gminy należą: 

 pióropusznik strusi, 

 mieczyk błotny, 

 listera jajowata, 

 lilia złotogłów, 

 pierwiosnka wyniosła,  

 śnieżyczka przebiśnieg, 

 marzanka wonna, 

 konwalia majowa, 

 kruszyna pospolita, 

 wężymord niski, 

 cieszynianka wiosenna, 

 jerzmianka większa, 

 zimowit jesienny (zlokalizowany w Racławicach Śląskich w dolinie rzeki Osobłogi). 
 

W Głogówku rośnie wiele pomnikowych dębów szypułkowych. Na kilku z nich żyje bardzo rzadki 
w Polsce, ściśle chroniony chrząszcz kozioróg dębosz. Gatunek ten jest największy z europejskich 
przedstawicieli rodziny kózkowatych - osiąga długość do 6 cm. Ze względu na rzadkość 
występowania został on umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”. Jego nazwa 
rodzajowa - Cerambyx - wywodzi się z greckiego słowa oznaczającego chrząszcza z długimi 
różkami, a gatunkowa - cerdo - to po łacinie: rzemieślnik partacz. Rzeczywiście kozioróg dębosz 
jest uważany za szkodnika, gdyż żerujące larwy prowadzą do osłabienia, a nawet śmierci drzewa, 
które nadaje się wtedy najwyżej na opał. W przypadku kozioroga proces niszczenia odbywa się 
jednak bardzo wolno i drzewo może pozostawać żywe przez wiele lat.  
Niegdyś zastanawiano się, czy w przypadku starych drzew pomnikowych powinno się chronić 
drzewa, czy też kozioroga. Obecnie coraz częściej przyjmuje się, że sens pomnikowej ochrony 
drzew polega właśnie na zapewnieniu przetrwania takim gatunkom jak kozioróg dębosz. Należy 
więc pozostawiać do naturalnej śmierci jak największą liczbę drzew, np. obejmując je ochroną 
prawną jako pomnik przyrody. W ten sposób uda się może powstrzymać wymieranie gatunku 
i przyszłe pokolenia będą mogły oglądać okazałego owada w naturze. Wymarła natomiast 
w okolicach Głogówka cebulica dwulistna, która była tam notowana jeszcze w latach 70. XX w. 
Ostatnie jej istniejące stanowiska w naszym regionie znajdują się w okolicach Mechnicy i Większyc 
w dolinie Odry. Ze względu na rzadkość występowania gatunek ten został umieszczony 
w "Czerwonej księdze roślin województwa opolskiego". Na cmentarzu żydowskim w Głogówku 
występuje również efektowny, niebiesko kwitnący barwinek pospolity, o zimotrwałych liściach. 
Gatunek ten dawniej był stosowany w ziołolecznictwie ludowym. Wywarem z tej rośliny leczono 
biegunki, czerwonkę i przemywano trudno gojące się rany. 
 
Obszary przyrodniczo cenne 
Na terenie gminy Głogówek nie wyznaczono dotychczas obszarów cennych przyrodniczo, objętych 
ochroną prawną. 
Zabytkowe parki na terenie gminy: 

 Park przypałacowy w Głogówku  
Założony przez Jana Jerzego II von Oppersdorff. Obecny kształt parku zawdzięczamy wysiłkom IX 
ordynata - Edwarda Jerzego von Oppersdorff i jego wnuka Jerzego który wprowadził do parku 
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egzotyczne gatunki drzew i krzewów – daglezje, modrzewie kanandyjskie, platany, cypryśniki. 
Dodatkowym walorem parku jest morfologia terenu – jego część górną na której posadowiony jest 
zamek okala stroma skarpa z fragmentami murów miejskich, część dolna to rozległe łąki, stawy, 
alejki spacerowe. W zachodniej części parku zachowała się oranżeria z początków XX w.  
 

 Park przypałacowy w Kazimierzu 
Za pałacem w sołectwie Kazimierz rozciąga się park krajobrazowy, prawdopodobnie z I połowy 
XIX wieku, powtórnie wpisany do rejestru zabytków w Opolu 20 marca 1989 roku. Jest w nim 
rozległe zagłębienie, w którym dawniej znajdował się sztuczny staw. W pobliżu pałacu stoją dawne 
dworskie zabudowania gospodarcze. Niedaleko stąd stoi kaplica z wieżyczką, będąca grobowcem 
rodziny Prittwitz. Pochowano w nim również Prittwitzów zmarłych w Klisinie. Nad wejściem widać 
wykuty w kamieniu herb rodowy: szachownicę. 

 
Obszary o wysokiej bioróżnorodności nie objęte ochroną prawną 

 
Do obszarów o wysokiej bioróżnorodności, nie objętych dotychczas ochroną prawną na terenie 
gminy Głogówek należą: 

- dolina rzeki Osobłogi, - rozległa dolina, której sercem jest kręta rzeka Osobłoga. Jest to 
miejsce częstych wylewów rzeki, miejsce tajemnicze, spokojne, miejsce częstych spacerów 
mieszkańców. Położona na granicy Płaskowyżu Głubczyckiego ma długość kilku 
kilometrów, a jej centrum znajduje się na ternie należącym do Racławic. W Dolinie rzeki 
Osobłogi można zobaczyć wodospad, wielki most kolejowy, dawny młyn oraz czeską tamę. 
- niewielkie kompleksy bogatych gatunkowo lasów liściastych w okolicach Szonowa, 
Głogówka, w szczególności kompleks cenny florystycznie w okolicy Błażejowic Dolnych. 
„Las Błażejowie” ze względu na swoje walory przyrodnicze proponowany jest do utworzenia 
rezerwatu przyrody. Szczególnie piękny jest wiosną, gdy masowo kwitnie tu śnieżyczka 
przebiśnieg, pierwiosnki wyniosłe, koakorycze puste, zdrojówki rutewkowate oraz obrazki 
alpejskie - gatunek bardzo rzadki na Opolszczyźnie. 

 
Obszary cenne przyrodniczo związane są często z obszarami o wysokich walorach krajobrazu 
kulturowego i mogą być wspólnie chronione. Dotyczy to w szczególności obszarów w dolinie 
Osobłogi. 

 
Rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało 
zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a także określone gatunki roślin i zwierząt, 
elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, 
kulturowych bądź krajobrazowych.  
Obecnie na terenie gminy Głogówek nie ma zlokalizowanych rezerwatów przyrody. 
 
Obszary chronionego krajobrazu tworzone są w celu zachowania wyróżniających się 
krajobrazowo terenów o różnych typach ekosystemów. Zwyczajowo przyjęło się, że obejmują 
tereny większe od parku krajobrazowego o walorach przyrodniczo-krajobrazowych 
charakterystycznych dla danego regionu. Działalność gospodarcza na takim obszarze nie ulega 
poważniejszym ograniczeniom, lecz powinna być prowadzona w sposób nie naruszający stanu 
względnej równowagi ekologicznej. Szczególnymi celami ochrony obszarów jest zachowanie 
terenów o walorach przyrodniczych i kulturowych oraz stabilizacja środowiska przyrodniczego 
przez tworzenie tzw. korytarzy ekologicznych. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu 
następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, położenie, obszar, 
sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów.  
Na terenie gminy obszary chronionego krajobrazu nie występują. 
 
Użytki ekologiczne: 
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających 
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne 
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej 
roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz 
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stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca 
rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”. 
Na terenie gminy obecnie nie występują. 

 

Pomniki przyrody 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska, 
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, 
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r., 
Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 880). 
Na terenie gminy Głogówek znajdują się obecnie 2 pomniki przyrody: 

 grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy – 9 szt. rosnące w przypałacowym parku 
w Głogówku nr rej. 128, 

 aleja dębów szypułkowych obejmująca 101 drzew między Osobłogą a Młynówką – nr rej. 
288. 

 
Obszary NATURA 2000 
 
Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, czy innych) wprowadzana w naszym kraju od czasu 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze 
dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy 
charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości 
przyrodniczych Europy. 
Na terenie gminy nie został wyznaczony żaden obszar Natura 2000. 
 
We wszystkich połączeniach międzygminnych, a zwłaszcza regionalnych najważniejszą rolę 
odgrywają doliny rzek. Pełnią one rolę korytarzy ekologicznych. W krajowym systemie 
ekologicznym ECONET-PL doliny rzek stanowią często korytarze ekologiczne oznaczeniu 
międzynarodowym. Pomimo znacznego przekształcenia umożliwiają one w dalszym ciągu 
rozprzestrzenianie się gatunków i łączność pomiędzy zachowanymi w mało zmienionym stanie 
ostojami przyrody (tzw. obszarami węzłowymi).  
 
Projektowane formy ochrony przyrody: 
Na obszarze gminy Głogówek planuje się ustanowienie następujących form ochrony przyrody, 
w celu zachowania unikatowych naturalnych obszarów, poprzez objecie ich ochroną prawną: 

 obszar lasów gradowych i łęgowych Błażejowice, gdzie występują siedliska chronione 
i zagrożone wyginięciem w skali europejskiej, 

 utworzenie rezerwatu przyrody „Bażantka”, z licznymi egzemplarzami drzew o cechach 
pomnika przyrody i gatunkami roślin podlegającymi ochronie; obszar projektowanego 
rezerwatu porośnięty jest w przewadze drzewostanami olchowymi, dębowymi i jesionowymi 
w wieku ponad 100 lat, 

 utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi”; celem ochrony jest 
zachowanie bogatych i zróżnicowanych krajobrazów kulturowych z niewielkimi lecz 
o wysokich walorach ekologicznych lasami i agrocenozami z licznymi zadrzewieniami 
i łąkami w głęboko wciętej dolinie,  

 utworzenie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych: 

 Grądy koło Szonowa; celem ochrony jest zachowanie bogatych gatunkowo lasów 
liściastych – gradów, z gatunkami chronionych i rzadkich roślin i zwierząt  
w zróżnicowanym geomorfologicznie terenie (wąwozy), 

 Las Olszynka; celem ochrony jest zachowanie bogatych gatunkowo lasów 
liściastych – gradów i buczyn, z gatunkami chronionych i rzadkich roślin i zwierząt 
w zróżnicowanym geomorfologicznie terenie (wąwozy); teren ten stanowi łącznik 
przyrodniczy miasta Głogówek, 

 utworzenie użytków ekologicznych: 
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 Starorzecza Osobłogi I; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy 
rzeki Osobłogi położonych w okolicy mostu na drodze Racławice Śl. - Klisino wraz 
z przylegającymi łąkami i zadrzewieniami, 

 Starorzecza Osobłogi II; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy 
rzeki Osobłogi położonych w okolicy wjazdu do Racławic Śl. od strony Głogówka 
wraz z przylegającymi łąkami i zadrzewieniami, 

  Starorzecza Osobłogi III; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy 
rzeki Osobłogi położonych na południowy-wschód od Racławic Śl. wraz 
z przylegającymi łąkami i zadrzewieniami, 

 Zbocza doliny Osobłogi pod Oraczami; celem ochrony jest zachowanie stromych 
skarp doliny Osobłogi pod Oraczami dla rozwoju roślinności kserotermicznej, 

 Wyrobiska w rejonie Mionowa; celem ochrony jest zachowanie wyrobisk 
pożwirowych jako cennych ostoi płazów, gadów i ptaków. 

 utworzenie nowych pomników przyrody. 
 
Fauna: 
 
Pod względem faunistycznym obszar gminy nie jest nadmiernie bogaty. Zdecydowana większość 
terenów intensywnej produkcji rolnej i mały udział lasów powoduje, że nie obserwuje się tutaj 
znaczącej ilości zwierzyny kopytnej i płowej. Pomimo jednak występowania dużej ilości upraw 
wielkopowierzchniowych na terenie gminy występują gatunki zwierząt objęte ochroną prawną na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko 
występujących objętych ochroną.  
Dominują gatunki pospolite, związane z ekosystemami rolniczymi oraz z siedliskami ludzkimi. Na 
szczególną uwagę na omawianym terenie zasługuje jeden z największych polskich chrząszczy - 
koziróg dębosz, gatunek chroniony, zagrożony wyginięciem w Polsce, który żeruje w korze 
i drewnie starych osłabionych dębów.  
Wśród bezkręgowców najliczniej występują owady. Obok gatunków pożytecznych i obojętnych 
występuje spora grupa szkodników lasów, łąk, pól uprawnych, ogrodów i sadów.   
Wśród występujących gatunków owadów do chronionych należą: 

- koziróg dębosz, 
- trzmiele, 
- biegacze, 
- tęczniki. 

 
Licznie występują również pajęczaki, wśród nich najpospolitsze: tygrzyk paskowany, pająk 
krzyżak, pająk nakrzewnik, pająk omatnik, poskosz krasny. Wśród skorupiaków dominują: drobne 
wioślarki i widłonogi. W wodach Osobłogi spotyka się również raka rzecznego. 
W świecie fauny gminy Głogówek licznie występują płazy bezogonowe reprezentowane m.in. 
przez grzebiuszkę ziemną, ropuchę szarą, ropuchę zieloną, rzekotkę drzewną, żabę wodną, żabę 
jeziorkową, żabę moczarową, żabę trawną oraz rzadko występującą żabę śmieszkę. 
Gady reprezentowane są przez padalca zwyczajnego, jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną 
i zaskrońca zwyczajnego. 
Spośród kręgowców do najpowszechniej bytujących we wszystkich środowiskach, także 
antropogenicznie zmienionych należą ptaki, spośród których najczęściej występują bocian biały, 
myszołów zwyczajny, kuropatwa polna, czajka zwyczajna, sierpówka, kukułka, sowa pójdźka, 
kretogłów, wilga, szpak, kos, drozd śpiewak i sikorka bogatka. 
Wśród ssaków występujących na terenie gminy zróżnicowanie gatunkowe jest niewielkie. Należą 
do nich: kret, jeż zachodni, ryjówka aksamitna, karlik malutki, gacek wielkouch, zając szarak, 
wiewiórka, msz zaroślowa, mysz leśna, lis, kuna domowa, jeleń i sarna.  
Fauna krajobrazu rolniczego, przeważającego na terenie gminy Głogówek wydaje się najmniej 
zagrożona. Duża powierzchnia zajęta pod uprawy rolnicze zapewnia odpowiednie warunki 
bytowania dla jej fauny. Istotnym elementem wzmacnjającym występowanie fanuny w tym 
krajobrazie jest współwystępowanie różnorodnych kultur roliniczych, łąk, pastwisk, nieużytków 
i ugorów. 
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W świecie fauny gminy Głogówek licznie występują płazy bezogonowe objęte ochroną ścisłą: 
 grzebiuszka ziemna,  
 ropucha szara,  
 ropucha zielona, 
 rzekotka drzewna,  
 żaba wodna,  
 żaba jeziorkowa,  
 żaba moczarowa,  
 żaba trawna, 
 żaba śmieszka. 

Gady reprezentowane są gatunki objęte ochroną ścisłą: 
 padalec zwyczajny, 
 jaszczurka zwinka,  
 jaszczurka żyworodna, 
 zaskroniec zwyczajny. 

Spośród kręgowców do najpowszechniej bytujących we wszystkich środowiskach, także 
antropogenicznie zmienionych należą ptaki, spośród których najczęściej występują  

 bocian biały,  
 kukułka. 

Wśród ssaków występujących na terenie gminy zróżnicowanie gatunkowe jest niewielkie. Wśród 
gatunków objętych ochroną ścisłą występują: 

 jeż zachodni,  

 ryjówka aksamitna,  
 wiewiórka pospolita. 

 
 

8.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

 

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej  

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

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących 
kompleksach leśnych 

Gmina Głogówek, 
Nadleśnictwo 

Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej Nadleśnictwo, Gmina 
Głogówek 

Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem 
użytkowania 

Nadleśnictwo, Gmina 
Głogówek 

Ochrona starych i nowych pomników przyrody Gmina Głogówek 

 
Ochrona fauny i flory: 
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Zachowanie istniejących zbiorników wodnych 
Organizacje 
pozarządowe, Gmina 
Głogówek 

Ograniczanie inwestycji uciążliwego przemysłu Gmina Głogówek 
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Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego: 
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni 
Gmina Głogówek, 
Organizacje 
pozarządowe,  

Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach 
interesujących przyrodniczo 

Nadleśnictwo, 
Organizacje 
pozarządowe,  Gmina 
Głogówek 

Zachowanie istniejącej zieleni urządzonej  Gmina Głogówek 

Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i 
parków 

Gmina Głogówek 

Wykonanie dokumentacji ścieżki edukacyjno-ekologicznej, ścieżki 
zdrowia 

Gmina Głogówek 

Wykonanie ścieżki ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Parku Miejskim, 
ścieżki zdrowia w lesie Olszynka 

Gmina Głogówek 

Opracowanie projektów lub studium wykonalności dla rewaloryzacji 
drzewostanu zabytkowego Parku Miejskiego w Głogówku, częściowa 
realizacja rewaloryzacji parku 

Gmina Głogówek 

Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwatorsko-
użytkowego zabytków „starego miasta” 

Gmina Głogówek 

 

8.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

Stan wyjściowy – lasy: 
Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego posiadają funkcje 
produkcyjne i społeczne, przede wszystkim rekreacyjne. W gminie Głogówek lasy zajmują ok. 
3,8 % powierzchni gminy). Wskaźnik lesistości gminy jest niski, niższy od przeciętnej lesistości 
powiatu (11,4%), i wiele niższy od wskaźnika dla województwa (25,5%) kraju (27,5%). Taki stan 
rzeczy jest spowodowany występowaniem na terenie gminy dobrych gleb i wykorzystywaniem ich 
pod użytki rolne. Lasy występują tu więc przeważnie w postaci silnie rozdrobnionych 
i rozproszonych powierzchni.  
Roślinność leśną na tym terenie głównie stanowią: 

- grądy środkowoeuropejskie, odmiany śląsko-wielkopolskiej, formy podgórskiej serii 
żyznej, obejmujące cały obszar gminy, poza dolinami Osobłogi i Straduni, 
- łęgi jesionowo-wiązowe dominujące w dolinie Osobłogi, 
- łęgi jesionowe i jesionowo-olszowe w dolinie Straduni. 

Biorąc pod uwagę żyzność i wilgotność siedliska, istniejące na terenie gminy enklawy leśne 
obejmują las mieszany świeży (Lms) i las świeży (Ls). Dominującymi gatunkami lasotwórczymi są 
olsza i dąb w dolinie Osobłogi oraz olsza, dąb i świerk w dolinie Straduni. Odnotowuje się również 
stanowiska klonu, buka zwyczajnego i jesiona wyniosłego, które zazwyczaj są gatunkami 
domieszkowymi. 
Lasy w obrębie gminy znajdują się pod administracją Lasów Państwowych – (w obrębach 3 
Nadleśnictw: Prudnik, Kędzierzyn – Koźle i Prószków) w większości pozostają pod ujemnym 
wpływem zanieczyszczeń powietrza. W najbliższych latach na terenach gminy nie przewiduje się 
zalesiania gruntów. 
Niski stopień lesistości gminy, w związku z tym występujący znaczny niedostatek powierzchni 
leśnych i zadrzewionych utrzymuje i potęguje występowanie zjawisk morfo dynamicznych, 
polegających na erozji powierzchni pokrytej utworami lessowymi. 
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8.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

 

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

 
Kierunki działań: 
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

Gmina Głogówek 

Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami 
rodzimymi 

Powiat Prudnik, 
Nadleśnictwo, 
Właściciele gruntów 

Aktualizacja granicy rolno-leśnej w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

Wojewoda, Marszałek, 
Powiat Prudnik, 
Nadleśnictwo 

Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi Nadleśnictwo 

Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego 
uwzględnienia gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy 
rolno-leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego 

Nadleśnictwo, Gmina 
Głogówek 

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

Nadleśnictwo, 
właściciele gruntów 

Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych Nadleśnictwo 

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

Gmina Głogówek, 
Nadleśnictwo 

 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów Nadleśnictwo 

Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego Nadleśnictwo 

Zachowanie istniejących kompleksów leśnych Nadleśnictwo 

Prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem 
pozaprodukcyjnych funkcji lasu 

Nadleśnictwo 

Ochrona gleb leśnych Nadleśnictwo 

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

Nadleśnictwo 

 

8.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 

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

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

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

celu upoważnionym (zgodnie z posiadanymi decyzjami),  
 wprowadza nowe małoodpadowe technologie, 
 sukcesywnie wymienia się tradycyjne sieci ciepłownicze na preizolowane oraz 

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

energii cieplnej na potrzeby CO oraz liczniki na ciepłą i zimną wodę. 
 
8.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

 

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

 
Kierunki działań: 
 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w 
przedsiębiorstwach 

Powiat Prudnik, 
Podmioty gospodarcze 

Promowanie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska 
naturalnego 

Podmioty gospodarcze 

Promowanie wprowadzania systemów recyklingu umożliwiających 
wielokrotne użytkowanie materiałów 

Podmioty gospodarcze 
trudniące się 
segregacją odpadów 

 

8.4. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią 

Stan wyjściowy 
Przemiany stosunków wodnych na terenie gminy Głogówek spowodowane zostały zmianami 
w użytkowaniu terenów związanych z rozwojem gminy. Wzrost powierzchni zabudowanych zwykle 
powoduje przeobrażenie powierzchni odpływu wód opadowych, co zmienia charakterystyki 
przepływu w ciekach wodnych przy stanach niskich i wysokich.  
Z uwagi na ustrój rzeczny, cieki powierzchniowe przepływające przez większość terenu gminy 
posiadają charakter nizinny, z najwyższym stanem wód w okresach wiosennych roztopów 
i jesiennych opadów atmosferycznych.  
Wysokie stany wód występują przede wszystkim w okresie wiosennych roztopów (marzec, 
kwiecień) oraz w czasie deszczy nawalnych (czerwiec, lipiec) w związku z szybszym spływem 
powierzchniowym.  
Racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi wymaga posiadania odpowiedniej ilości 
zmagazynowanej wody w zbiornikach na wypadek pojawienia się niskich przepływów w rzekach. 
Istniejące wielozadaniowe zbiorniki wodne Turawa, Nysa, Otmuchów o pojemności 345,5 mln m3 
spełniają funkcję alimentacji Odry, Nysy Kłodzkiej i w chwili obecnej ich pojemność jest 
niewystarczająca. Występujące niedobory wód powierzchniowych w zlewniach rzek: Ścinawy 
Niemodlińskiej, Stobrawy, Prosny, Psiny, Nysy Kłodzkiej, Osobłogi, Jemielnicy, Kłodnicy 
przewiduje się zmniejszyć poprzez budowę dużych wielozadaniowych zbiorników: Racławice 
Śląskie na rzece Osobłoga w gminie Głogówek, Jasiona na rzece Prudnik w gminach: Lubrza 
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i Prudnik, Raszowa na rzece Sucha w gminach: Izbicko, Tarnów Opolski i Chrząstowice oraz 
zbiorników wodnych małej retencji ujętych w ,,Programie budowy zbiorników małej retencji,  
w województwie opolskim. 
Zagrożenie powodzią na terenie gminy Głogówek występuje w przypadku wystąpienia 
długotrwałych, silnych opadów, gdy ich natężenie wynosi ponad 20 mm/godz. Najbardziej 
zagrożone są miejscowości zlokalizowane w sąsiedztwie rzek, szczególnie Osobłogi i Straduni 
w których ze względu na deniwelację terenu spływ powierzchniowy odbywa sie przez tereny 
o zwartej zabudowie. Szczególne zagrożenie powodziowe stwarzają Osobłoga i Kanał Ulgi rzeki 
Osobłogi, głównie w miejscowościach Racławice Śląskie, Dzierżysławice, Mochów, Leśnik, 
Rzepce i Kierpień. Pozostałe cieki, jak Stradunia i potok Jakubowicki nie posiadają urządzeń 
przeciwpowodziowych i mogą stwarzać zagrożenie jedynie przy bardzo intensywnych opadach. 
W przypadku wystąpienia lokalnych oberwań chmury do najbardziej zagrożonych miejscowości 
należą Tomice, Stare Kotkowice, Racławice Śląskie, Wierzch, Zwiastowice i Dzierżysławice. Na 
terenie gminy zlokalizowany jest jeden punkt wodowskazowy – w Racławicach Śląskich na rzece 
Osobłodze. Stan pogotowia występuje w przypadku stanu wody 250 cm słupa wody, stan 
alarmowy w przypadku stanu wody na poziomie 350 cm, natomiast stan krytyczny w przy wartości 
420 cm słupa wody.  
Czynną i bierną ochroną przed powodzią na terenie gminy zajmuje się Miejsko-Gminny Komitet 
Przeciwpowodziowy w Głogówku. Dla gminy opracowano „Zakres działania Miejsko-Gminnego 
Zespołu Obrony Przeciwpowodziowej w Głogówku” oraz „Plan reagowania kryzysowego”, który 
obejmuje m.in. zagadnienia reagowania w razie wystąpienia powodzi.  
Łączna długość wałów przeciwpowodziowych w gminie Głogówek wynosi 23 090 m. Obszar 
chroniony przez wały wynosi 810 ha, natomiast obszar potencjalnego zagrożenia, nie chroniony 
648 ha. Wały zabezpieczają częściowo brzegi rzeki Osobłogi w miejscowościach Racławice 
Śląskie, Dzierżysławice, Mochów, Kierpień, Rzepce, Głogówek oraz Kanał Ulgi w miejscowościach  
Mochów, Leśnik i Kierpień Istniejące obwałowania wymagają częściowo przedłużenia lub 
modernizacji. 
 
Specjaliści gospodarki wodnej od lat zgłaszali postulaty kompleksowego rozwiązania spraw 
odrzańskich, ale dopiero po powodzi z 1997 roku powołany został Pełnomocnik rządu ds. 
usuwania skutków powodzi i w krótkim czasie opracowano „Program dla Odry - 2006". Celem 
„Programu dla Odry - 2006” jest zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza 
Odry, uwzględniającej potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego, sporządzania 
prewencyjnych planów zagospodarowania przestrzennego, ochrony czystości wody, środowiska 
przyrodniczego i kulturowego, transportowe, ogólno - gospodarcze oraz konsumpcyjne, czyli 
modernizacja Odrzańskiego Systemu Wodnego oraz zrównoważony rozwój społeczny 
i gospodarczy obszaru Nadodrza, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i realistycznie 
ocenianych możliwości finansowania przedsięwzięć. Zasady ekorozwoju są formułowane 
i respektowane we wszystkich komponentach Programu, zarówno na etapie planowania jak 
i realizacji. „Program dla Odry - 2006” określa średniookresową strategię modernizacji 
Odrzańskiego Systemu Wodnego. 
Program dla Odry - 2006 proponuje wizje Odry i Nadodrza jako nowocześnie zagospodarowanego 
korytarza ekologicznego tej części Europy wytyczając, zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, konkretne zadania w zakresie: 

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

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

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

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

 
Program dla Odry – 2006 łączy zatem globalną wizję rozwoju z potrzebami środowisk lokalnych. 
Jego strategia zakłada ścisłą współpracę z gminami, powiatami i województwami samorządowymi. 
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„Program dla Odry - 2006” zakłada: 
 ochronę przed powodzią dużych skupisk ludności, 
 zwiększenie retencji zbiornikowej w dorzeczu Odry o około 250 mln m3 i retencji polderowej 

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

i środkowej Odry i sprawnego systemu ostrzegania przed zagrożeniem powodziowym, 
 rekonstrukcje zniszczeń powodziowych połączoną z modernizacją, 

 
Dla osiągnięcia tych celów konieczne jest dokonanie następujących przedsięwzięć: 

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

Koordynacyjno - Informacyjny utworzony we Wrocławiu (oprogramowania do modelowania 
i przewidywania rozwoju sytuacji w zlewni i symulowania obszarów zalewowych), 

 monitoring, prognozowanie i ostrzeganie jako instrument gospodarki zbiornikowej oraz 
przygotowania czynnej ochrony przeciwpowodziowej, 

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

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

przeciwpowodziową. 
 

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

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

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

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

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

 
Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne, 
dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW). Z jego inicjatywy powstaje 
opracowanie projekt planu ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym. RZWG są również 
odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i koordynację w razie powodzi lub suszy 
na podległym terenie.  

8.4.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

Zabezpieczenie przed skutkami powodzi 

 
Kierunki działań: 
 
Zadania koordynowane:  

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Systematyczna konserwacja rzek i cieków RZGW Wrocław 

Przystosowanie terenów międzywala do szybkiego reagowania w RZGW Wrocław, 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA GMINY GŁOGÓWEK NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 

50 

 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Systematyczna konserwacja rzek i cieków RZGW Wrocław 

przypadku powodzi (pielęgnacja lasów i zarośli łęgowych, odnowa 
użytków zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych) 

Gmina Głogówek 

Stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku 
zagrożenia powodzią 

RZGW Wrocław, 
Gmina Głogówek 

Opracowanie planu awaryjnego na wypadek powodzi, uwzględniającego 
ochronę obiektów wrażliwych na terenie gminy (np. oczyszczalni 
ścieków, ujęć wód, terenów zabytkowych i przyrodniczo cennych, 
składowisk odpadów, itp.) 

RZGW Wrocław, 
Gmina Głogówek 

Ochrona przed powodzią – odbudowa i konserwacja urządzeń 
przeciwpowodziowych 

Gmina Głogówek 

 
 

8.5. Ochrona powierzchni ziemi 

Stan wyjściowy: 
 
Teren gminy charakteryzuje się wysoką bonitacją gruntów. Przeważają gleby bardzo dobre i dobre 
(głównie pszenno-buraczane).  
Występowanie gleb tych najwyższych klas powoduje, że największą powierzchnie zajmuje uprawa 
zbóż z dominującą przewagą pszenicy. Na następnych miejscach znajdują się mieszanki zbożowe, 
żyto i pszenżyto ozime, owies oraz rośliny okopowe. 
 
Wskaźnik bonitacji jakości i przydatności rolniczej gleb całego powiatu prudnickiego jest najwyższy 
w całym województwie. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej gleb jest jedną 
z najwyższych w województwie opolskim.  
 
Na obszarze gminy Głogówek występują następujące rodzaje gleb: 

- brunatne wyługowane, wytworzone z glin ciężkich pylastych, charakteryzujące się 
odczynem zbliżonym do obojętnego i zawartością próchnicy nie przekraczającą 2%, 
- czarnoziemy zdegradowane, wytworzone z utworów lessowatych ilastych, 
- mady o składzie mechanicznym pyłów ilastych, iłów pylastych, glin ciężkich pylastych na 
żwirach gliniastych. Wytworzone są z osadów aluwialnych, wyściełających współczesne 
doliny rzeczne, charakteryzujące sie warstwową budową, wysokim poziomem wód 
gruntowych i znaczną zawartością substancji organicznej, 
- bielice, wytworzone przeważnie z glin. 

Dominujące gleby brunatne i czarnoziemy, stanowią odpowiednio 32 i 54% użytków rolnych gminy 
Głogówek. Mady ilaste pokrywają doliny rzek Osobłogi i Straduni. Wzdłuż północnej granicy gminy 
ciągną się pasy bielic. Ponadto w dolinach rzek Osobłogi i Straduni spotykane są gleby 
organiczne, podlegające prawnej ochronie. Są to gleby torfowe, mułowo – torfowe i murszowe. 
Czynnikiem degradującym rolniczą przestrzeń produkcyjną jest erozja gleb Potencjalnym 
zagrożeniem jest tu erozja wietrzna gleb użytkowanych rolniczo. Dodatkowo istotna jest erozja 
wodna powierzchniowa.  
Obydwa rodzaje działań związane są z potrzebami intensywnej uprawy nastawionej na najwyższą 
produktywność, co doprowadziło do zaburzeń odpływu powierzchniowego wód, a w konsekwencji 
do nasilenia erozji wodnej. Nadmierne przesuszenie gleb oraz zagrożenie erozją wodną są 
najpoważniejszymi problemami  związanymi z utrzymaniem jakości gleb w gminie Głogówek.  
Pola nawożone są w sposób prawidłowy i nie stwierdzono znacznej degradacji terenów rolnych.  
 
Zanieczyszczenie gleb 
 
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji 
chemicznych, np. ropopochodnych, 
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- zasolenie, 
- nadmierną alkalizację, 
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu, 
- skażenie radioaktywne.  

 
Na terenie gminy nie ma rozwiniętego przemysłu w związku z powyższym nie należy przewidywać 
wprowadzania zanieczyszczeń do gleb z terenu gminy, natomiast zanieczyszczenia niewątpliwie 
migrują z terenu sąsiednich, bardziej uprzemysłowionych oraz z terenu Śląskiego Okręgu 
Przemysłowego. Gospodarka rolna prowadzona jest na terenie gminy w sposób prawidłowy 
z "dużą kulturą rolną". Pola nawożone są w sposób prawidłowy i nie stwierdzono znacznej 
degradacji terenów rolnych.  
Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których 
przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie).  
 
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi 
zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 
1359). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami 
ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie 
w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej 
poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje 
degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie 
zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego. 
 
Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje 
zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają 
one w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin. 
W powiecie prudnickim przeważająca część gleb użytków rolnych posiada odczyn lekko kwaśny 
lub kwaśny. Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony 
siarczanowe, azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane 
z atmosfery. Degradujące działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego 
zakwaszenia gleby polega na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu 
z glinokrzemianów glinu, który w formie jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu 
składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności 
mikroorganizmów.  

 
Tabela 12. Zawartość metali ciężkich w glebach w gminie Głogówek. 

Lp. Pierwiastek Zawartość % udziału 
prób o wartości 

wyższej niż naturalna 

Zawartość 
naturalna w mg/kg 

gleby 

1. Kadm 8,1 0,3 – 1,0 

2. Miedź 5,4 10 - 25 

3. Nikiel 0,0 10 – 50 

4. Ołów 0,0 20 - 60 

5. Cynk 10,8 50 - 100 

 
Analiza powyższych wyników wykazuje, że ogólnie, ze względu na wartości średnie, gleby 
w gminie Głogówek odznaczają się nie przekraczaniem wartości granicznych, ewentualne 
lokalnym przekroczeniem, kwalifikującym gleby do I stopnia, co wskazuje, że gleby mogą być 
przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe, z ewentualnym, lokalnym ograniczeniem upraw 
warzyw przeznaczonych dla dzieci. 
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8.5.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

 

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

 
Kierunki działań: 
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

Nadleśnictwo, 
właściciele gruntów 

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

Właściciele gruntów 

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

Gmina Głogówek, 
ARiMR 

Przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza 
i wód powierzchniowych 

Gmina Głogówek 

 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi 
WIOŚ Opole, Powiat 
Prudnik 

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

ARiMR, Organizacje 
pozarządowe 

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

ARiMR, Organizacje 
pozarządowe 

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

ARiMR, Organizacje 
pozarządowe 

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

ARiMR, Organizacje 
pozarządowe 

 

8.6. Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

Stan wyjściowy: 
Obszar gminy Głogówek leży na granicy dwóch dużych jednostek strukturalnych budowy 
geologicznej Opolszczyzny: Metamorfiku Sudetów Wschodnich i zachodzącej na nad nią Depresji 
Śląsko-Opolskiej (kreda opolska).  
Zróżnicowana budowa geologiczna gminy ma kluczowe znaczenie dla zróżnicowania 
przyrodniczego obszaru. Dominujące w powierzchniowych warstwach geologicznych lessy 
uwarunkowały powstanie gleb o wysokiej przydatności rolniczej.  
Pod względem budowy geologicznej gmina Głogówek charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem 
budowy. W powierzchniowych utworach występują zarówno formacje paleozoiczne, jak 
i kenozoiczne. Paleozoik jest reprezentowany przez skały dolnego karbonu i przełomu karbon 
dolny-karbon górny, natomiast na kenozoik składa się liczna grupa utworów trzeciorzędowych  
i czwartorzędowych. 
Na wymienionym podłożu spoczywają osady polodowcowe, głównie w postaci glin zwałowych oraz 
piasków i żwirów wodnolodowcowych. Wypełniają one przede wszystkim krawędzie erozyjne dolin 
rzecznych.  
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Na terenie gminy określono występowanie złóż wydobywczych, są to położone złoża kruszyw 
naturalnych, gipsów i anhydrytów oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej. W części z nich 
wydobycie już zakończono.  
W roku 2007 rozgorzała dyskusja nt. planowanej budowa dużej kopalni żwiru, a w dalszej 
kolejności zbiornika retencyjnego na terenie należącym do miejscowości Racławice Śląskie. 
Potwierdzona została informacja, że Instytut Geologiczny przeprowadził badania terenu. Okazało 
się, że w okolicy Racławic na powierzchni 55 hektarów znajdują się złoża żwiru szacowane na 
około 52 miliony ton. Złoża zostały odkryte tuż obok szosy prowadzącej z Racławic do Głubczyc 
w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Osobłogi. Grubość złoża ocenia się na 3,5 do 5 metrów. Nie jest 
to idealny wynik, ale i tak wart inwestycji.  
 
Charakterystykę złóż zinwentaryzowanych w bazie PGI na terenie gminy przedstawiono w tabeli 
poniżej: 
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Tabela 13. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie gminy Głogówek. 

Lp. 

Nazwa 
obszaru 

górniczeg
o 

Stan 
Nazwa 
złoża 

Kopalina 
Zagospodarow

anie 
Użytkownicy 

Pow. 
obszaru 

górniczeg
o [m

2
] 

Pow. 
terenu 

górniczego 
[m

2
] 

Zasoby 
geologiczne 

bilansowane/prze
mysłowe [tys. ton] 

1. 
Głogówek 
Cegielnia 

zniesiony 

Głogówek 

Surowce 
ilaste 

ceramiki 
budowlanej 

Eksploatacja 
złoża zaniechana Ceramika OPEX 

sp.z o.o. 
Głogówek 

44 525 56 225 

512/- 

Głogówek 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże 
zagospodarowane 

1826/237 

2. 
Głogówek 
Żwirownia 

zniesiony 

Głogówek 

Surowce 
ilaste 

ceramiki 
budowlanej 

Eksploatacja 
złoża zaniechana Ceramika OPEX 

sp.z o.o. 
Głogówek 

47 175 62 375 

512/- 

Głogówek 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże 
zagospodarowane 

1826/237 

3. 
Głogówek 
Żwirownia zniesiony 

Głogówek 

Surowce 
ilaste 

ceramiki 
budowlanej 

Eksploatacja 
złoża zaniechana Ceramika OPEX 

sp.z o.o. 
Głogówek 

48 450 81 625 

512/- 

Głogówek 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże 
zagospodarowane 

1826/237 

4. Twardawa zniesiony Twardawa 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże 
eksploatowane 

okresowo 
RSP Twardawa 39 900 42 600 385/328 

 Złoża udokumentowane, nie eksploatowane (nie wykazywane w bazie PGI): 

5. Golczowice    nieeksploatowane    117/- 

6. Kierpeń    nieeksploatowane    30 379/- 

7. 
Racławice 
Śląskie - 

Głogówek 
       218 

 
Źródło: www.pgi.gov.pl 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA GMINY GŁOGÓWEK NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 

55 

 

Przemysł wydobywczy powoduje szereg oddziaływań, z których najistotniejsze to powstawanie 
odpadów pogórniczych i przeróbczych, przekształcanie powierzchni terenu oraz drenowanie 
poziomów wodonośnych z potencjalną możliwością ich zanieczyszczenia. Przekształcenie 
powierzchni terenu następuje przede wszystkim w wyniku składowania odpadów na hałdach oraz 
powstawania otwartych wyrobisk poeksploatacyjnych, często o dużej powierzchni. Eksploatacja 
kruszyw naturalnych, surowców ilastych, piasków oraz wapieni i margli jest główną przyczyną 
degradacji i dewastacji gruntów w województwie. 

 

Przekształcenia powierzchni ziemi 

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

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

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

 
Na tak sklasyfikowane rodzaje terenów poprzemysłowych nakłada się jeszcze zagadnienie rodzaju 
odpowiedzialności odnośnie tych terenów. Istnieje bowiem odpowiedzialność bezpośrednia, kiedy 
sprawca degradacji środowiska jest określony, co oznacza zastosowanie zasady “ten kto 
powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia” 
oraz odpowiedzialność pośrednia (odpowiedzialność władz publicznych) w przypadku, gdy 
sprawca nie jest znany lub egzekucja obowiązku jest bezskuteczna. 
W Polsce dość istotnym problemem są tzw. “porzucone” tereny przemysłowe, w przypadku których 
nie ma możliwości egzekwowania zasady ”zanieczyszczający płaci”, co powoduje automatyczne 
przeniesienie odpowiedzialności na władze publiczne. Sytuacja ta dotyczy głównie terenów, gdzie 
działały przedsiębiorstwa państwowe.  
Odrębnym zagadnieniem związanym z właściwym gospodarowaniem terenami poprzemysłowymi 
są odpowiednie podstawy prawne. Uwarunkowania prawne w tym zakresie można odnaleźć 
w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 
Ustawa ta określa zasady odpowiedzialności za naprawę szkód w środowisku. m.in. art. 15 
określa, że „jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie podejmie działań zapobiegawczych 
i naprawczych, organ ochrony środowiska, w drodze decyzji, nakłada na niego obowiązek 
przeprowadzenia tych działań”. 
Ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
wprowadzono zasadę udostępnienia informacji (art. 9) dotyczących m.in. stanu elementów 
środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary 
naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz 
inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz 
wzajemnych oddziaływań między tymi elementami. Artykuł 21 mówi, że w publicznie dostępnych 
wykazach zamieszcza się dane m.in.. (pkt 23 f) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach w sprawie rekultywacji 
zanieczyszczonej gleby lub ziemi, jeżeli zanieczyszczenie zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 
r. lub wynikało z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r. Ponadto 
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(art. 161) ww. ustawy określa, że Wojewodowie przekażą właściwym regionalnym dyrektorom 
ochrony środowiska niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy:  

1) akta spraw dotyczących rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi wraz z pełną 
posiadaną dokumentacją, 
2) rejestry zawierające informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie 
standardów jakości gleby lub ziemi 

– które otrzymali od starostów na podstawie ustawy zmienianej w art. 152. 
 
Pewne odnośniki dotyczące ochrony powierzchni ziemi uwzględnia także ustawa o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 16 kwietnia 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami), ustawa o lasach 
z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 – tekst jednolity, z późniejszymi 
zmianami). Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 
1947 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami). 
Przedstawione powyżej założenia dotyczące właściwego gospodarowania terenami 
poprzemysłowymi oraz umocowania prawne w tym zakresie pozwalają na nadanie właściwego 
toku rozumowania i analizowania problemu na terenie gminy Głogówek. 
Obszarami zdegradowanymi i wymagającymi rekultywacji na terenie gminy Głogówek są tereny 
zdewastowane w wyniku prowadzonej eksploatacji surowców mineralnych. Zgodnie z informacją 
zawarta w PPOS powierzchnia gruntów zdewastowanych w gminie Głogówek wynosi 23,58 ha. 
Całość tych terenów wymaga rekultywacji. Poza ww. obszarami na terenie gminy nie występują 
obszary zdegradowane, mogące wpłynąć ujemnie na walory krajobrazu. Lokalizowane na 
obszarze gminy dzikie składowiska odpadów są na bieżąco rekultywowane lub likwidowane. 

8.6.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego 

 
Kierunki działań 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin 
Przedsiębiorcy, 
właściciel złoża 

Stworzenie inwentaryzacji złóż kopalnianych i wyrobisk po eksploatacji 
bez koncesji 

WIOŚ Opole 

 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

Starosta 

Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych Marszałek, Starosta 

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

Marszałek, Starosta 

Opiniowanie studiów i planów uwarunkowań kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

Wojewoda, Starosta, 
instytucje zgodnie z 
ustawą 

Bieżąca aktualizacja istniejących planów zagospodarowania 
przestrzennego i studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Burmistrz 

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

9.1. Środowisko a zdrowie 

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

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

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

9.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

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

 
Kierunki działań: 
 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej 

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

organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, 
Państwowa Inspekcja 
Pracy 

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

Organizacje 
pozarządowe 

 

9.2. Jakość powietrza 

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

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

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

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

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

węgla, gipsu, wapienia. 
 
Gmina Głogówek jest gminą na której terenie głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego są zanieczyszczenia komunikacyjne (liniowe), zanieczyszczenia pochodzące ze 
źródeł niskiej emisji, oraz w mniejszym znacznym stopniu przemysłowe (punktowe).  
Stopień zanieczyszczenia w dużej mierze zależy od siły i kierunku (zasięg przenoszonych 
zanieczyszczeń) oraz częstotliwości wiatrów (ilość przenoszonych zanieczyszczeń). W gminie 
w dużej mierze zauważalna jest też emisja zanieczyszczeń ze spalania węgla kamiennego 
w kotłowniach i paleniskach indywidualnych. Prawdopodobna wielkość emisji zanieczyszczeń 
pochodzących ze źródeł niskiej emisji jest trudna do oszacowania, ze względu na dużą ilość źródeł 
niskiej emisji, nie jest również możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie 
dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń.  

Monitoring 

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

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

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

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

 
W ramach dostosowywania szeregu przepisów do standardów unijnych w 2002 roku weszły 
w życie istotne akty prawne – Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wraz z kolejnymi 
rozporządzeniami – rzutujące na ocenę czystości powietrza.   
W zakresie emisji art. 220 w/w Ustawy określa instalacje, w tym także energetyczne,                   
dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Dla 
instalacji energetycznych kryterium decydującym jest rodzaj spalanego paliwa. Powstała w ten 
sposób liczna grupa źródeł energetycznych, które wymknęły się procedurom decyzyjnym organów 
administracyjnych. Do źródeł takich np. należą te, których łączna nominalna moc wynosi od 1MW 
do: 

 do 5 MWt w przypadku spalania węgla kamiennego, 

 do 10 MWt w przypadku spalania koksu, drewna, słomy i olejów, 

 do 15 MWt w przypadku spalania gazu. 
oraz inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 0,5MW do 1 MW, opalane węglem 
kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, paliwem 
gazowym, z których: 

 wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub 

 wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach 
procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych 
poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia. 

Oprócz źródeł energetycznych art. 220 Ustawy wymienia szereg innych instalacji  
o charakterze produkcyjnym i usługowym, np. instalacje do lakierowania lub malowania 
zużywające mniej niż 1 Mg w ciągu roku wyrobów lakierowych, oczyszczalnie ścieków, huty szkła 
o wydajności mniejszej niż 1 Mg/dobę, punkty gastronomii, itp. Mimo, iż w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z 22.12.2004 r (Dz.U. nr 283, poz. 2839) określono rodzaje instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia do organów ochrony środowiska w chwili rozpoczęcia 
działalności, to i tak aktualne przepisy prawa można uznać za bardziej liberalne dla ochrony 
powietrza, niż obowiązujące przed 2001 rokiem. W związku z tym cała grupa źródeł, w tym 
przede wszystkim energetycznych, pozostaje niezidentyfikowana, a należą do niej m.in. źródła: 

 opalane węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 0,5 MWt, 

 opalane koksem, drewnem, słomą, olejami i paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do 
1 MWt. 

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

40 g/m3.  
 
Jakość powietrza 
 
Na terenie Gminy Głogówek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi 
bezpośredni monitoring powietrza poprzez stację pomiarową zlokalizowaną na terenie gminy. 
Stacja rejestruje wyznaczone stężenia na terenie gminy, natomiast wszystkie parametry mierzone 
są w skali powiatu prudnickiego (strefy głubczycko - prudnickiej).  
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Tabela 14. Lokalizacja i parametry stacji pomiarowych na terenie gminy Głogówek. 
Lokalizacja stacji w 
gminie Głogówek – 
kod krajowy stacji 

Właściciel 
stacji 

Typ 
pomiaru 

Czas 
uśredniania 

Oznaczana 
substancja 

Uwagi 

Głogówek pasywne 43 
WSSE 
Opole 

pasywny inny SO2, NO2 
Pomiary od 

04.04.2004r. do 
10.03.2009r. 

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim  WIOŚ Opole, 2007 r. 

 
Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące 
założenia: 

 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej; nie jest wymagane 
prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza, 

 klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych, 

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

 
Tabela 15. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008. 

Strefa 

Ochrona zdrowia 
Ochrona 

roślin 

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

P 
O3 SO2 NOx O3 

Strefa głubczycko - 
prudnicka 

A A A A C A A A A C C A A C 

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim  WIOŚ Opole, 2008 r. 

 
Tabela 16.  Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2007. 

Strefa 

Ochrona zdrowia 
Ochrona 

roślin 

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

P 
O3 SO2 NOx O3 

Strefa głubczycko - 
prudnicka 

A A A A A A A A A A C A A C 

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim  WIOŚ Opole, 2007 r. 

 
W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza strefę głubczycko - prudnicką dla kryterium 
oceny zdrowia ze względu na większość substancji zakwalifikowano do klasy A, natomiast do 
klasy C pod względem zanieczyszczenia benzo(a)pirenem, pyłem PM10 i ozonem. W związku 
z tym, dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu 
Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 
W przypadku kryterium ochrony roślin, strefa głubczycko - prudnicka uzyskała wynikową klasę C 
ze względu na poziom ozonu O3 i podobnie określono potrzebę opracowania specjalnego 
programu w tym zakresie. 
 
Marszałek Województwa Opolskiego w związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu 
ozonu zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska jest zobowiązany uchwalić Program Ochrony 
Powietrza (POP) po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Starostę Głubczyckiego. 
Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego, 
którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia 
poziomu w/w substancji do poziomu dopuszczalnego. 
Podstawowym źródłem emisji jest spalanie energetyczne, głównie paliw stałych: węgla, koksu, 
stanowiących podstawowe paliwo dla zakładów przemysłowych, większości lokalnych kotłowni 
grzewczych, obiektów obsługi rolnictwa, warsztatów rzemieślniczych, zakładów usługowych oraz 
indywidualnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.  
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Zanieczyszczenie atmosfery odnotowywane na terenie badań, w większości z niskich lokalnych 
emitorów, ma znaczenie dla kształtowania warunków sanitarnych powietrza w obrębie emitora lub 
ich grup. Dotyczy to zwłaszcza terenów wiejskich. 

 

9.2.1. Cel średniookresowy do 2016 

 

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

powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska 

 
Kierunki działań: 
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

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

Gmina Głogówek, 
Powiat, Organizacje 
pozarządowe 

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne 
źródła energii 

Gmina Głogówek, 
Powiat, Organizacje 
pozarządowe 

Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie 
wielkości emisji z transportu 

Gmina Głogówek, 
Przedsiębiorstwa 
komunikacyjne, 
Zarządy dróg 

Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych  
Powiat Prudnik, Gmina 
Głogówek, WFOŚiGW 

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

Powiat Prudnik, Gmina 
Głogówek, Organizacje 
pozarządowe 

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

Gmina Głogówek, 
Powiat Prudnik, 
Organizacje 
pozarządowe 

Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań 
dotyczących ochrony środowiska 

Gmina Głogówek, 
Powiat Prudnik,  
Organizacje 
pozarządowe 

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

Gmina Głogówek 

Rozbudowa i modernizacja Strażnicy Przeciwpożarowej OSP w 
Ściborzycach Wielkich 

Gmina Głogówek 

Refundacja osobom prywatnym części kosztów zakupu lub modernizacji 
instalacji grzewczych   

Gmina Głogówek 

Termomodernizacja budynków SP Szonów i SP Twardawa Gmina Głogówek 

Modernizacja oświetlenia w Gminie Głogówek Gmina Głogówek 
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Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Uchwalenie przez Marszałka Województwa Opolskiego Programu 
Ochrony Powietrza po zaopiniowaniu przez Starostę Prudnickiego oraz 
jego realizacja 

Marszałek, Starosta 

Usprawnienie organizacji ruchu drogowego Zarządcy dróg, Gmina 
Głogówek 

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

Organy zgodnie z 
ustawą 

Wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko planowanych przedsięwzięć 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych (przykładowo 
biopaliwa)  

Podmioty gospodarcze 

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

Zarządcy Dróg 
Powiatowych, 
Gminnych 

Modernizacja ciepłowni lub łączenie systemów ciepłowniczych w celu 
optymalizacji wykorzystania energii pierwotnej paliw  

Zarządcy 
nieruchomości 

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

Podmioty gospodarcze 

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

Podmioty gospodarcze 

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

WIOŚ Opole 

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

WIOŚ Opole 

 

9.3. Ochrona wód 

Stan wyjściowy - wody powierzchniowe: 
Gmina Głogówek charakteryzuje się niezbyt bogatym systemem wód powierzchniowych,  położona 
jest w zlewni rzeki Odry. Sieć wód powierzchniowych w gminie kształtują rzeki Osobłoga, 
Stradunia, Swornica i Młynówka. 
Głogówek leży nad prawym brzegiem rzeki Osobłogi, lewobrzeżnego dopływu Odry. Osobłoga jest 
największym powierzchniowym ciekiem tego terenu i ma zasadniczy wpływ na kształtowanie się 
stosunków wodnych terenu gminy. Rzeka wpływa do gminy Głogówek z terenu Czech. Jej długość 
wynosi 29 km. W samym mieście nie ma większych zbiorników wodnych. Niewielkie sztuczne 
zbiorniki powstałe, jako starorzecza Osobłogi lub akweny po wyrobiskach znajdują się na terenie 
wsi Racławice Śląskie, Mionów, Nowe Kotkowice, Zawada, Leśniak, Dzierżysławice i Błażejowice 
i mogą być traktowane, jako potencjalne akweny przeznaczone pod turystykę wodną lub rekreację 
(np. wędkowanie).  
Poza Osobłogą, wody powierzchniowe na terenie gminy Głogówek stymulowane są rzekami 
Stradunią oraz Swornicą.  
Rzeka Osobłoga (czes. Osoblaha, niem. Hotzenplotz) jest lewym dopływem Odry. Jej długość 
wynosi 65.5 km, a powierzchnia zlewni  993 km² (745 km² na terenie Polski). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czes.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dop%C5%82yw
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Osobłoga ma swoje źródło na zboczu góry Lachberg w Górach Opawskich (Czechy). Na 
terytorium Polski wpływa pomiędzy miejscowościami Osoblaha (Czechy) i Racławicami Śląskimi. 
Przepływająca przez czeskie miasto Osoblaha, rzeka o tej samej nazwie jest niewielkim, 
uregulowanym, kamienistym potokiem. Główny dopływ Osobłogi to rzeka Prudnik. Na jej system 
rzeczny składają się dwa główne cieki: mająca swoje źródło w okolicach Głuchołaz rzeka Prudnik, 
oraz wypływający w czeskich Górach Opawskich Złoty Potok (czes. Zlatý potok).  
Złoty Potok przepływa przez większe skupiska ludzkie (Zlaté Hory, Jarnołtówek, Pokrzywną, Łąkę 
Prudnicką i Prudnik). W miejscowości Prudnik, Złoty Potok łączy się z rzeką o tej samej nazwie. Na 
wschód od miejscowości Dytmarów rzeka Prudnik wpływa do Czech, gdzie po pokonaniu jedynie 
około 10 km i połączeniu z rzeką Osoblaha wpływa (jako Osobłoga) na terytorium Polski. Na 
południe od Steblowa do Osobłogi wpada rzeka Biała (źródło w okolicach Prężynki). Po pokonaniu 
w Polsce 29 km Osobłoga uchodzi do Odry w Krapkowicach. Większe skupiska ludzkie nad 
Osobłogą w granicach Polski to Racławice Śląskie, Głogówek i Krapkowice. 
Rzeka Osobłoga jest wodą publiczną (własnością Skarbu Państwa) administrowaną przez 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. 
 
Hydrografia i stosunki wodne Osobłogi 
W rejonie Racławic Śląskich na Płaskowyżu Głubczyckim Osobłoga płynie wyraźnie wciętą 
(na kilkanaście metrów) doliną. Stosunkowo strome, kilkumetrowe zbocza koryta rzeki 
wykształcone są w holoceńskich (polodowcowych) osadach rzecznych (aluwiach). Szerokość 
koryta osiąga około 10-15 m. Rzeka jest płytka, a jej dno żwirowo-kamieniste. Spadek koryta 
(deniwelacja) jest raczej niewielki i nurt rzeki przy „normalnym” zasilaniu ze zlewni stosunkowo 
wolny. Na głębokość i prędkość przepływu wody mają wpływ sztuczne budowle piętrzące, 
wybudowane w ramach prac regulacyjnych (np. powyżej mostu kolejowego w Racławicach 
Śląskich. Warunki wodne w Osobłodze są zmienne, a rzeka określona może być potocznie jako 
„kapryśna”. Bliska odległość do części zlewni leżącej w obszarach górskich powoduje, że stany 
wody mogą ulegać szybkim zmianom (wezbrania po gwałtownych opadach i roztopach). 
Pojemność koryta rzecznego, zabezpieczonego przed wezbraniami wód systemem wałów 
przeciwpowodziowych, jest ograniczona. Niski, spowodowany długotrwałą suszą stan wody 
Osobłogi w Racławicach Śląskich 30 lipca 2006 roku wynosił 170 cm, podczas gdy stan 
ostrzegawczy określony jest (już) na 250 cm, a alarmowy na 320 cm (dane IMGW). W dolnym 
biegu rzeki odnotowuje się wyraźny wpływ rzeki Odry, która przy wysokich stanach wody powoduje 
na Osobłodze zjawisko „cofki”. Zakłada się że jeżeli stan wody w Odrze przekroczy 448 cm, wody 
Osobłogi cofają się w górę rzeki. Miejscowości Żywocice, Pietnia i Steblów zagrożone są wtedy 
powodzią. 
Koryto Osobłogi zostało gruntownie przebudowane w latach 1933 – 1943. Skrócono wtedy bieg 
rzeki, wyprostowano koryto, wykonano zabiegi melioracyjne, oraz zmodernizowano 
przeciwpowodziowy kanał ulgi pomiędzy wsiami Mochów i Kierpień.  
W ramach „Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Głogówek” (Autorska pracownia architektury i urbanistyki „A&U”) zaproponowano ochronę doliny 
Osobłogi w formie „obszaru chronionego krajobrazu doliny Osobłogi” od granicy z Czechami po 
ujście Odry. Fragmenty starego koryta rzeki (sprzed prac regulacyjnych) mają zdecydowane 
walory krajobrazowo-przyrodnicze. Kilka takich starorzeczy oraz strome skarpy doliny 
zaproponowane zostały w ramach cytowanego powyżej opracowania do ochrony w formie 
„użytków ekologicznych”.  
Rzeka Stradunia jest lewobrzeżnym dopływem Odry. Wpływa na teren gminy Głogówek w rejonie 
Kazimierza i przepływa z południa na północ przez wschodnią część gminy w rejonie Wróblina, 
Biedrzychowic, Zwiastowic i Twardawy. Na terenie gminy Stradunia posiada dwa dopływy: 
Grudynkę, wpadającą do niej w rejonie wsi Trawniki oraz Potok Jakubowicki, przepływający przez 
Ciesznów. 
Rzeka Swornica jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry. Źródło rzeki znajduje sie na terenie 
gminy, we wsi Stare Kotkowice. 
Rzeka Młynówka jest prawobrzeżnym dopływem Białej, będącej z kolei dopływem rzeki Osobłogi. 
Źródła rzeki Młynówki znajdują sie na terenie gminy Lubrza. Rzeka wpływa na teren gminy 
Głogówek w rejonie wsi Wierzch i przepływa na północ wzdłuż zachodniej granicy gminy. Jej 
lewobrzeżnym dopływem jest Potok Młyński. Całkowita długość rzeki wynosi 13 km. Na rzece 
Młynówce, w rejonie miejscowości Mionów, planuje się budowę zbiornika małej retencji. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lachberg&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Osoblaha&action=edit
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Ponadto zasoby wód powierzchniowych uzupełniają niewielkie sztuczne zbiorniki wodne, powstałe 
jako Starorzecza Osobłogi lub na bazie wyrobisk poeksploatacyjnych, znajdujące się na terenie 
wsi Racławice Śląskie, Mionów, Nowe Kotkowice, Zawada, Leśnik, Dzierżysławice i Błażejowice. 
Na terenie gminy nie występują jeziora i większe zbiorniki wodne.  
 
Stan wód powierzchniowych 
Obecnie klasyfikacje wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz. 1008). Z uwagi na to, że badania jakości wód były 
prowadzone przed wejściem w życie rozporządzenia oparto się na nieobowiązującym 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla 
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji 
stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284). 
Ocenę jakości wód powierzchniowych do połowy 2008 roku, zgodnie z zaleceniem Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska, wykonano według wyżej cytowanego nieobowiązującego 
rozporządzenia (Dz.U. Nr 32, poz. 284), które straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji 
stanu wód powierzchniowych  i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu poniższa tabela 
przedstawia zakres badań wód powierzchniowych: 
 
Tabela 17. Zakres badań jakości wód powierzchniowych. 

 
 
 

 
Źródło: Raport o 
stanie 

środowiska województwie opolskim w 2006 r., WIOŚ Opole, 2007 r. 

 
Badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa opolskiego, jak również na 
terenie powiatu prudnickiego oraz gminy Głogówek przeprowadza WIOŚ w Opolu. W 2007 roku na 

Lp. Wskaźniki jakości 
wody 

Jednostka W zakresie monitoringu  

Wskaźniki fizyczne 

1 Temperatura wody 
o
C 

Operacyjnego 

Regionalnego 

2 Zawiesiny ogólne mg/l - 

3 Odczyn pH - 

4 Barwa Pt/l - 

Wskaźniki tlenowe   

5 Tlen rozpuszczony mg O2/l 

Operacyjnego 

- 

6 BZT5 mg O2/l Regionalnego 

7 ChZT – Mn mg O2/l - 

8 ChZT – Cr mg O2/l - 

Wskaźniki biogenne   

9 Amoniak mg NH4/l 

Operacyjnego Regionalnego 

10 Azot Kjeldahla mg N/l 

11 Azotany mg NO3/l 

12 Azotyny mg NO2/l 

13 Azot ogólny mg N/l 

14 Fosforany mg PO4/l 

15 Fosfor ogólny mg P/l 

Wskaźniki zasolenia  
(dla Odry, Bierawki i Kłodnicy) 

  

16 Przewodność w 20 
0
C μS/cm 

Operacyjnego 

- 

17 Substancje rozpuszczone mg/l - 

18 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l - 

19 Siarczany mg SO4/l - 

20 Chlorki mg Cl/l - 

21 Wapń mg Ca/l - 

22 Magnez mg Mg/l - 

23 Chlorofil „a” μg/l Regionalnego 

Wskaźniki mikrobiologiczne   

24 Liczba bakterii grupy coli  w 100 ml 

Operacyjnego 

- 

25 Liczba bakterii grupy coli 
typu kałowego  

w 100 ml 
Regionalnego 
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terenie gminy Głogówek WIOŚ prowadził badania w ramach monitoringu operacyjnego wód 
powierzchniowych w ppk opisanych w tabeli poniżej: 

 
Tabela 18. Przekroje pomiarowo–kontrolne wód powierzchniowych w 2007 r. na terenie gminy 
Głogówek. 

Lp. Nazwa cieku – przekrój – nazwa ppk 
Lokalizacja 

km Rodzaj monitoringu 

1. Stradunia - Kazimierz 23,2 monitoring operacyjny 

2. Jakubowicki Potok - Kazimierz 0,01 monitoring operacyjny 

3. Osobłoga – Racławice Śląskie 23,2 
Monitoring diagnostyczny, 
EIONET, do bytowania ryb 

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2007 r., WIOŚ 2007 Opole. 

 
Osobłoga objęta jest monitoringiem prowadzonym cyklicznie przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Opolu. Badania prowadzone są pod kątem klasyfikacji dla wód 
powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, oraz wód powierzchniowych 
wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, w punktach kontrolnych zlokalizowanych 
w Racławicach Śląskich oraz w Krapkowicach. Również główne dopływy Osobłogi: Złoty Potok 
i Prudnik objęte są corocznym monitoringiem środowiska (ppk na terenie sąsiednich gmin). 
 
Ogólnie przy uwzględnieniu kategorii jakości wody charakteryzuje się w podziale wód na pięć klas 
jakości: 

 klasa I    – wody o bardzo dobrej jakości 

 klasa II   – wody dobrej jakości 

 klasa III  – wody zadawalającej jakości 

 klasa IV  – wody niezadowalającej jakości 

 klasa V   – wody złej jakości 
 
Na podstawie wyników przeprowadzanych przez WIOŚ w Opolu badań, dokonano ogólnej oceny 
wód powierzchniowych w Gminie Głogówek kontrolowanych w 2007 roku. 

 
Tabela 19. Ocena ogólna wód powierzchniowych kontrolowanych w 2007 roku. 

Nazwa rzeki - 
przekrój 

km Klasa 
Wskaźniki które zadecydowały o klasie 

wód 
Ocena 
rybna 

Stradunia - Kazimierz 23,2 IV N-K, bakterie kałowe - 

Jakubowicki Potok - 
Kazimierz 

0,01 V 
zawiesina, O2, NH4, N-K, NO2, PO4, Pog. 
bakterie kałowe 

- 

Osobłoga – Racławice 
Śląskie 

23,2 III 

Barwa, zawiesina og., BZT5, N-K, NO3, 
zasadowość og., Fe, saprobowość 
fitoplanktonu 
 

NON* 

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2007r., WIOŚ Opole. 

*NON – nie odpowiada normom 

 
Rzeka Osobłoga w badanym zakresie zalicza się do wód III klasy (wody zadowalającej jakości), 
rzeka Stradunia w badanym zakresie zaliczona została do wód IV klasy (wody niezadowalającej 
jakości, natomiast Jakubowicki Potok zaliczono do wód V klasy (wody złej jakości).  
Wody Gminy Głogówek wykazują zanieczyszczenie pod względem fizykochemicznym 
i bakteriologicznym. Największe przekroczenia dopuszczalnych wartości klasy piątej stwierdzono 
w zakresie substancji biogennych. Wpływ na zanieczyszczenie związkami biogennymi ma przede 
wszystkim stan gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzek. Zauważyć należy, iż wiele 
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miejscowości w zlewni nie posiada kanalizacji. Substancje biogenne dostają się do rzeki głównie 
poprzez spływy powierzchniowe. 
Zgodnie z ustawą Prawo wodne jako eutrofizację rozumie się wzbogacanie wody biogenami, 
głównie związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych 
form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych 
stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Efektem eutrofizacji są tzw. 
„zakwity” czyli duże skupiska glonów, które znikają po wyczerpaniu się zasobów materii. Zakwity 
powodują zamieranie fauny wodnej, wskutek odtlenienia wód oraz zanikanie roślinności z powodu 
niedoboru światła. 
Nieuregulowana gospodarka ściekowa w obszarach miejskich i wiejskich, jak również spływy 
powierzchniowe z pól uprawnych w znacznym stopniu przyczyniają się do eutrofizacji. 
 
Rysunek 7. Punkty monitoringu diagnostycznego i operacyjnego w 2007 roku w województwie 
opolskim. 

 
 
Na obszarze całego powiatu prudnickiego wody powierzchniowe w większości kontrolowanych 
przekrojów, wykazywały charakter eutroficzny, ze względu na zawartość związków azotu i fosforu 
występujące w stężeniach przekraczających dopuszczalne normy. Eutrofizacja wód na terenie 
województwa opolskiego spowodowana jest przedostaniem się niewystarczająco oczyszczonych 
ścieków komunalnych. 
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Jakość wód kontrolowanych przez organy Inspekcji sanitarnej: 
 
Badanie jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów pitnych i rekreacyjnych leży 
w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która na terenie województwa w 2007 roku prowadziła 
kontrole jakości wód w 5 ujęciach brzegowych, kąpieliskach oraz w trzech zbiornikach 
zaporowych.  
Zgodnie z rozporządzeniem, ustala się w zależności od warunków granicznych wskaźników jakości 
wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie muszą być poddane standardowym procesom 
uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia. Dla parametrów podaje się wynik 
klasyfikacji w postaci: 

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

 
Jakość wód w badanych punktach pomiarowych była zróżnicowana i odpowiadała klasom A1 – A3.  
Pomiary tego typu nie były wykonywane na terenie gminy Głogówek. 
 
Dyrektywa Wodna EU wymaga redukcji zanieczyszczenia wszystkich wód powierzchniowych 
krajów członkowskich do 2015 roku do stanu „dobrego”. Zgodnie z tym wymogiem, według 
krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w ciągu dziewięciu lat na terenie 
województwa opolskiego ma zostać wybudowanych lub zmodernizowanych 18 oczyszczalni oraz 
założonych około 470 km sieci kanalizacyjnej. Problemem jest fakt, że oczyszczalnie komunalne 
planowane są tylko dla skupisk ludzkich powyżej 2000 mieszkańców, małe miejscowości 
pozostaną w dalszym ciągu bez kanalizacji. Bez konsekwentnych działań prewencyjnych, 
edukacyjnych i kontrolno-restrykcyjnych obciążanie akwenów wodnych pozostanie problemem 
całego regionu. 
 
Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych. 
Rozporządzenia określa wymagania, jakim powinny podlegać wody śródlądowe będące 
środowiskiem życia ryb łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych. Biorąc pod uwagę 
teren całego województwa opolskiego, należy powiedzieć, że wody 9 przebadanych w 2007r 
w systemie monitoringu rzek - nie spełniały wymagań, jakim powinny podlegać wody śródlądowe 
będące środowiskiem życia ryb łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych (na terenie 
gminy Głogówek była badana rzeka Osobłoga). Przyczyną był przede wszystkim zbyt wysoki, 
w stosunku do wymaganego, poziom azotynów i fosforu ogólnego notowany praktycznie we 
wszystkich punktach kontrolnych.  
 
Stan wyjściowy - wody podziemne: 
Wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Obserwuje się 
zanieczyszczenie wód głębinowych związkami: azotu (azotany i azotyny) oraz amoniaku. 
Wielkość oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko wodne jest bezpośrednio związana 
z poziomem intensywności użytkowania gleb i stopniem koncentracji produkcji zwierzęcej 
w poszczególnych rejonach – obszarach zlewni. Do środowiska wodnego dostają się 
niespożytkowane przez uprawy składniki nawozów mineralnych i naturalnych oraz inne 
substancje używane aktualnie w produkcji rolniczej.  
Poważnym problemem są także nieskanalizowane wsie i ścieki bytowo-gospodarcze 
gromadzone: w szambach, odprowadzane wprost do cieków poprzez szczątkowe kanalizacje 
burzowe a także do szeregu obniżeń, oczek wodnych i stawów, które w efekcie końcowym 
wpływają na jakość wód podziemnych. 
Obszar gminy Głogówek leży na pograniczu dwóch regionów hydrogeologicznych: XXVI Regionu 
Sudeckiego, 10 Podregionu Głubczyckiego oraz XXIV Regionu Raciborskiego. Do pierwszego 
należą tereny centralnej części gminy w okolicach Dzierżysławia, Nowej Cerekwi i Nasiedla, do 
drugiego pozostałe jej obszary. 
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Główny poziom wodonośny w części terenu opracowania należącej do Podregionu Głubczyckiego 
zlokalizowany jest w piaskowcach i szarogłazach dolnego karbonu na głębokości od kilku do 30 m. 
Zwierciadło wody jest swobodne lub lekko napięte, wydajność poziomu waha się od 2 do 20 m3/h 
(Czerski i in. 1990, Mapa Hydrogeologiczna... 1986). Uzupełniającym poziomem jest poziom 
czwartorzędowy w piaskach i żwirach wodnolodowcowych zlodowacenia Odry. Głębokość 
zwierciadła wód wynosi od kilku do 15 m, miąższość utworów wodonośnych jest niewielka. 
Wydajność swobodnych lub lekko napiętych wód wynosi od 2 do 15 m3/h, a lokalnie, gdzie 
pokrywa czwartorzędowa charakteryzuje się niewielką grubością, jest znacząco mniejsza. 
Region Raciborski charakteryzuje się na analizowanym obszarze dwoma poziomami 
wodonośnymi: w czwartorzędzie i w trzeciorzędzie (Kotlicka, Wagner 1987, Mapa 
Hydrogeologiczna... 1983). Tam gdzie na powierzchni występuje duża miąższość utworów 
lodowcowych dominuje poziom czwartorzędowy, a tam gdzie płytko zalegają piaski i żwiry 
mioceńskie poziom trzeciorzędu, który ogólnie jest mniej rozpoznany.  
Na obszarze gminy, zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną A. Kleczkowskiego, występuje 
Główny Zbiornik Wód Podziemnych  - GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka tzw. 
Basen Sarmacki. Jest to zbiornik wód podziemnych o ośrodku porowym, obejmujący swym 
zasięgiem połączone hydraulicznie struktury wodonośne trzeciorzędowe sarmatu i tzw. głębokiego 
czwartorzędu o szacunkowych zasobach  dyspozycyjnych 130000 m3/24 h i średniej głębokości 
ujęć 80m – 120m. Zbiornik ten rozciąga się na rozległym obszarze od Białej na zachodzie, przez 
Kędzierzyn-Koźle, do terenów leżących przed Gliwicami na wschodzie. Stanowi podstawowe 
źródło zasilania w wodę terenów zurbanizowanych rejonu Kędzierzyna - Koźla, a przede 
wszystkim zakładów przemysłowych Kędzierzyna - Koźla, Blachowni i Zdzieszowic. Zbiornik 
GZWP 332 to rozległa niecka, której dno stanowią łupki i szarogłazy karbonu, zalegające na 
głębokości około 550 m p.p.t. Lokalnie przykryte są one cienką warstwą wapieni i dolomitów triasu 
(zalegająca na głębokościach 508 – 550 m p.p.t.), warstwa wapieni i margli kredy (zalegająca do 
około 390 m p.p.t.) oraz cienka warstwa iłów marglistych i piasków drobnych tortonu. Cała nieckę 
wypełniają utwory trzeciorzędowe miocenu górnego - sarmatu, o miąższości 150 – 200 m 
w środkowej części basenu. Zbiornik ten jest zasilany na drodze bezpośredniej infiltracji opadów 
atmosferycznych i wód powierzchniowych na jego wychodniach. 
Wody podziemne zbiornika GZWP 332 są intensywnie eksploatowane przez istniejące na tym 
terenie zakłady przemysłowe oraz liczne ujęcia komunalne. Nadmierna eksploatacja wód zbiornika 
doprowadziła do powstania rozległego regionalnego leja depresji w jego centralnej części tj. na 
obszarze miasta Kędzierzyn - Koźle i Zdzieszowice. Dominujące kierunki przepływu wód 
podziemnych w zbiorniku są zgodne z kierunkiem spadku terenu i przebiegu doliny Troi, tzn. wody 
te płyną równoleżnikowo z zachodu na wschód. Ruch spływu wód podziemnych oceniany jest jako 
średnio szybki i wynosi 30-100 m/a. Charakterystykę zbiornika przedstawia poniższa tabela: 
 
Tabela 20. Charakterystyka GZWP 332. 

Nazwa zbiornika Subniecka kędzierzyńsko - głubczycka 

Numer 332 

Stratygrafia Tr, Qk 

Region hydrogeologiczny SNG1, SNK (Pps) 

Powierzchnia GZWP (km
2
) 1350 

Powierzchnia OWO (km
2
) 1000 

Wiek utworów wodonośnych trzeciorzęd i czwartorzęd dolin kopalnych 

Typ zbiornika porowy 

Klasa jakości wód Ic – nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do 
uzdatnienia, (Ib) – do użytku bez uzdatnienia, 
(Id) – nie przeznaczone dla ludności do picia 

Średnia głębokość ujęć (m) 80-120 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne(tys. 
m

3
/d): 

130 

 
Na obszarze gminy jest to najzasobniejsze źródło wód podziemnych. Zasobność wód 
podziemnych gminy Głogówek przekracza jej potrzeby w tym zakresie. Ważnym problemem jest 
jednak ich ochrona przed zanieczyszczeniami, zwłaszcza pochodzącymi z produkcji rolniczej oraz 
ściekami bytowo-gospodarczymi. Większa część terenu charakteryzuje się dobrą izolacją 
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powierzchniową (lessy) użytkowego poziomu wodonośnego, jednak zwłaszcza w okolicach doliny 
Troi konieczne jest podjęcie działań zapobiegawczych przed przenikaniem zanieczyszczeń do 
wód. 
Monitoring jakości wód podziemnych w sieci krajowej prowadzony jest przez Państwowy Instytut 
Geologiczny. Wyznaczane są również sieci regionalne. W województwie opolskim monitoring 
regionalny prowadzi Państwowy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.  
Celem badań w sieci krajowej jest obserwowanie jakości wód podziemnych poza rejonami 
zagrożeń.  
Monitoring jakości zwykłych wód podziemnych jest jednym z elementów państwowego monitoringu 
środowiska koordynowanego i finansowanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. 
Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym 
wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby 
zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań 
ochronnych.  
Duże zasoby stosunkowo dobrej i łatwo dostępnej wody zbiorników podziemnych sprawiają, że 
gminie nie grozi deficyt wody. Konieczne jest jednak podjęcie silnych starań, które zapobiegną 
degradacji tych wód. Podstawowym problemem do rozwiązania w zakresie ochrony wód 
podziemnych musi być kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej. 
Na terenie gminy Głogówek wydzielono strefę najwyższej ochrony Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych, która obejmuje swym zasięgiem dolinę Osobłogi. 

 
Rysunek 8. Główne zbiorniki wód podziemnych w województwie opolskim. 
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Jakość wód podziemnych 
 
Obecnie klasyfikacje wód podziemnych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych  
(Dz.U. Nr 143, poz. 896). Z uwagi na to, że badania jakości wód były prowadzone przed wejściem 
w życie rozporządzenia oparto się na nieobowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych 
i podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284), które 
straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku.  
Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Opolu. Ocenę przeprowadzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji do prezentowania stanu wód powierzchniowych 
i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji 
stanu tych wód. Rozporządzenie to zmieniało dotychczasowy sposób oceny jakości wód 
podziemnych określony w klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu 
środowiska na podstawie oceny wskaźników fizycznych i chemicznych (PIOS 1995), który zakładał 
podział wód na cztery klasy jakościowe. W rozporządzeniu wprowadzono także nowy sposób 
prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych. Zmiany w klasyfikacji wód 
spowodowały, że w poniższej ocenie nie ma odniesienia do wyników badań uzyskanych w latach 
poprzednich. 
W 2007 roku w ramach sieci krajowej monitoringu wód podziemnych kontynuowano badania 
diagnostyczne w 27 punktach, oraz po raz pierwszy, badania w ramach monitoringu operacyjnego 
na wodach zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu – w 26 punktach. Część punktów sieci 
monitoringu diagnostycznego (14) wchodzi także do sieci monitoringu operacyjnego. 
W województwie opolskim punkty monitoringu operacyjnego zlokalizowane są w jednolitych 
częściach wód podziemnych, które zostały uznane za potencjalnie zagrożone.  
Przy zastosowaniu pięciostopniowej klasyfikacji wód podziemnych w 2007 roku Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu  przeprowadzał badania dla punktów pomiarowych 
GZWP 332.  
W latach 2006-2007 badania wód podziemnych przeprowadzano w ramach monitoringu 
operacyjnego prowadzonych przez PIG. Na terenie gminy Głogówek nie były zlokalizowane punkty 
pomiarowe monitoringu, natomiast analizując wyniki pomiarów w punktach zlokalizowanych w ppk 
na terenie sąsiednich gmin: 

 Głubczyce (ppk Chrostno V klasa, ppk Krasne Pole IV klasa, ppk Głubczyce Gadzowice II 
klasa, 

 Baborów – ppk Langowo III klasa, ppk Dziećmarów II klasa, 
 Branice – ppk Bliszczyce II klasa, 

 
zestawienie wyników oznaczeń wskazuje, iż dla wód kontrolowanych w badanych punktach 
dokumentowane są objawy zwiększonego zanieczyszczenia wód podziemnych związkami 
manganu i żelaza. Stwarza to konieczność szczególnego zwrócenia uwagi na czynniki mające 
największy wpływa na zanieczyszczenia wód podziemnych, aby nie dopuścić do dalszego 
pogorszenia stanu wód w zbiornikach podziemnych. 
 
Według „Komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat jakości wody 
na terenie powiatu prudnickiego w 2008 roku.” przygotowanego przez Powiatową Stację Sanitarno 
– Epidemiologiczną w Prudniku dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
na terenie powiatu Prudnickiego - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku 
uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych i kontroli terenowych 
przeprowadzonych  w 2008 roku  stwierdził, że woda rozprowadzana przez monitorowane 
wodociągi spełnia obowiązujące normy zdrowotne określone w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r  w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia.  
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Prudniku sprawuje stały nadzór sanitarny nad 
urządzeniami wodnymi, które służą do tzw. zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Są to wodociągi 
w miejscowościach: Prudnik, Głogówek, Biała, Szybowice, Józefów, Gostomia, Pogórze, 
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Prężynka, Racławice Śląskie, Biedrzychowice, Dobroszowice,  Krobusz, Marianków, Olszynka, 
Skrzypiec.  
Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia prowadzi bieżący monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia. Miejsca 
pobierania próbek wody są równomiernie rozmieszczone na całym obszarze zaopatrzenia w wodą 
a zlokalizowane są na ujęciach wody, w miejscach wprowadzania wody do sieci oraz na odcinkach 
sieci (najczęściej bezpośrednio u konsumentów). 
Badania wody obejmują podstawowe parametry fizykochemiczne tj. barwa, mętność, smak 
zapach, odczyn, przewodność elektryczna, azotany, amoniak, azotyny, żelazo i mangan oraz 
parametry mikrobiologiczne takie jak obecność bakterii grupy coli, Escherichia Coli i Enterokoki 
(paciorkowce kałowe). Kilka razy w roku woda z każdego wodociągu badana jest dodatkowo 
w zakresie oznaczenia zawartości metali ciężkich, pestycydów, wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych, fluorków oraz produktów ubocznych dezynfekcji przy użyciu 
związków chloru. 
Na podstawie sprawozdań z badań oceniana jest jakość wody. W 2008 r. jedynie woda 
z wodociągu w Gostomii została oceniona jako warunkowo przydatna do spożycia ze względu na 
ponadnormatywne ilości manganu (0,063 mg Mn/l przy dopuszczalnej zawartości 0,05 mg Mn/l ). 
Przekroczenia zawartości manganu w wodzie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów. 
W stężeniach powyżej 0,1 mg/l mangan może powodować powstawanie brunatnych plam 
i zacieków przy praniu bielizny, takie same plamy powstają na urządzeniach sanitarnych. 
W większych ilościach może niekorzystnie wpływać na smak wody i napojów z niej 
przygotowywanych.  
Przedsiębiorstwo wodociągowe podjęło przedsięwzięcia naprawcze mające na celu 
doprowadzenie wody do obowiązujących wymagań w terminie do 30 lipca 2009 r. 
Woda z pozostałych wodociągów oceniona została jako przydatna do spożycia przez ludzi. 
 
 
Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 

 

Jakość wód na obszarach zabudowanych, a szczególnie wiejskich jest niewłaściwa,                 
stanowiąc wynik nieprawidłowości w gospodarce ściekami. 
Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią ziemi, stanowią źródło zanieczyszczeń 
wód powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów zlewni obciążonych działalnością człowieka, 
stanowi zanieczyszczenia obszarowe (główne źródło - mineralne nawożenie gleby, chemiczne 
środki ochrony roślin, składowanie odpadów). 
Istotnym elementem, wpływającym na zagrożenie jakości wód podziemnych jest nieprawidłowe 
prowadzenie hodowli (gnojówka, gnojowica, wody gnojowe, soki kiszonkowe zawierają znaczne 
ilości materii organicznej, która przy nieprawidłowym ujmowaniu może przedostawać się do 
potoków lub infiltrować do wód podziemnych). 
Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania, 
jak również przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakości dla obecnych i przyszłych 
użytkowników, a także zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach.  
 
Zagrożeniem dla wód może być: 

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

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

o "dzikie wysypiska". 
 
Na obszarze gminy Głogówek dominującą rolę odgrywa produkcja rolnicza, więc na 
zanieczyszczenia główny wpływ mają: 

o zrzuty ścieków komunalnych, głównie z rozproszonych miejscowości wiejskich, 
o ścieki powstające przy produkcji zwierzęcej (gnojówka, wody gnojowe, soki 

kiszonkowe), 
o spływy z powierzchni pól. 
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Ścieki komunalne i przemysłowe 
Obserwowany od kilku lat znaczny spadek zużycia wody i przyczyniające się do tego zjawiska 
m.in. stosowanie obiegów zamkniętych w przemyśle, zmiany w technologii produkcji na mniej 
wodochłonne, upadek wielu gałęzi przemysłu, ale również bardziej racjonalne gospodarowanie 
woda, zarówno wśród odbiorców zbiorowych jak i indywidualnych,  wpływa na ilość 
odprowadzanych do wód powierzchniowych ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych.  
Podobnie jak zużycie wody – ilość ścieków systematycznie obniża się, przy czym spadek ten 
szczególnie dotyczy użytkowników komunalnych (ilość ścieków odprowadzanych bezpośrednio 
z zakładów przemysłowych utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie). Zmienia się również 
wielkość i charakter zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych. O ile w latach 
poprzednich dominowały zanieczyszczenia wnoszone ze źródeł punktowych, zarówno 
komunalnych jak i przemysłowych, tak obecnie – ze względu na ilość i standard oddawanych do 
eksploatacji oczyszczalni ścieków – dominować zaczynają zanieczyszczenia ze źródeł 
obszarowych. Na ich charakter składają się zarówno nie oczyszczone ścieki z terenów nie 
objętych jeszcze kanalizacją jak też i wymywane z terenów zabudowanych, łąk, pastwisk i pól 
uprawnych przez opady atmosferyczne substancje zanieczyszczające, w szczególności składniki 
nawozów mineralnych i organicznych, środki ochrony roślin, odcieki i osady. 
Rejestrowana w 2007 roku w systemie statystyki państwowej ilość ścieków przemysłowych 
i komunalnych wymagających oczyszczania w województwie opolskim wynosiła 90,5 hm3, z czego 
87,5 hm3 stanowiły ścieki oczyszczane, a 3,0 hm3 ścieki nieoczyszczane. W ściekach 
oczyszczanych: 

- 55,3 hm3 stanowiły ścieki oczyszczane mechanicznie, 
- 0,3 hm3 stanowiły ścieki oczyszczane chemicznie, 

- 6,9 hm3 stanowiły ścieki oczyszczane biologicznie, 

- 25,0 hm3 stanowiły ścieki z podwyższonym usuwaniem miogenów. 
Prowadzone są działania zmierzające do racjonalizacji zużycia wody, zarówno na cele 
produkcyjne jak i gospodarstw domowych, wymuszonej przez zastosowane instrumenty prawno - 
ekonomiczne (opłaty, kary i skuteczniejsze kontrole). Zwłaszcza urealnienie poziomu opłat 
zwiększyło zainteresowanie użytkowników wody stosowaniem oszczędniejszych rozwiązań 
technologicznych, a czasami po prostu zmniejszeniem jej marnotrawstwa. Racjonalizacji zużycia 
wody sprzyja również upowszechnienie pomiaru jej zużycia oraz wprowadzenie zamkniętych 
obiegów wody. 
 
 
9.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 
 

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich wód  

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

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

 
Kierunki działań:  
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

Gmina Głogówek, 
Powiat, WIOŚ Opole, 
Organizacje 
pozarządowe 
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Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych 
praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed 
zanieczyszczeniem obszarowym 

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

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

Gmina Głogówek 

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

Gmina Głogówek 

Ochrona wód Gmina Głogówek 
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Głogówek Gmina Głogówek 

Modernizacja wodociągu w Zawadzie Gmina Głogówek 

Budowa uzbrojenia strefy inwestycyjnej miasta i gminy Głogówek: ul. 
Powstańców, Olszynka, Fabryczna, Urbana 

Gmina Głogówek 

 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

Powiat, WIOŚ Opole 

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

Podmioty gospodarcze, 
Mieszkańcy gminy 

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

WIOŚ Opole 

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

Podmioty gospodarcze 

 

 
9.3.2 Cel priorytetowy (2009-2012) 
 

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

 
Kierunki działań:  
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

Gmina Głogówek, 
Zakład Mienia 
Komunalnego w 
Głogówku 

 

9.4. Gospodarka odpadami 

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

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

 utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, 

 zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, a gdy nie jest on 
dotrzymany zapobieganie jego powstawaniu lub przenikaniu do środowiska”. 

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

 Prawo o ruchu drogowym, 

 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

 o drogach publicznych, 

 o Inspekcji Ochrony Środowiska, 

 o zagospodarowaniu przestrzennym, 

 Prawo budowlane, 

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

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

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

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

 
Inny ważny zapis dotyczy oceny stanu akustycznego środowiska, którą to ocenę dokonuje się 
obowiązkowo dla: aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. oraz terenów poza 
aglomeracjami, na których eksploatacja obiektów (drogi, linii kolejowej, lotniska) może 
powodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Obowiązek sporządzenia mapy 
akustycznej spoczywa na staroście Powiatu Prudnickiego z jednoczesnym uwzględnieniem 
informacji wynikających z map akustycznych sporządzonych przez zarządzających obiektami 
mogącymi powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.  
Gdy eksploatacja instalacji powodującej hałas w środowisku przekracza dopuszczalne poziomy, 
wydawana jest decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu. W przypadku przekroczenia 
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dopuszczalnych poziomów hałasu w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, tramwajowych, 
lotnisk oraz portów zarządzający tymi obiektami zobowiązany jest do wykonywania pomiarów 
i sporządzania map akustycznych terenów na których występują przekroczenia i zastosowania 
odpowiednich zabezpieczeń akustycznych. Mapy akustyczne należy aktualizować co 5 lat. 

 

W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej uwzględnione zostały również uwarunkowania 

zawarte w prawie wspólnotowym. Zagadnienia związane z hałasem podzielone zostały na cztery 

kategorie: 

 emisje hałasu z pojazdów silnikowych: Dyrektywy 78/1015/EWG (motocykle) i 96/20/WE 
(pojazdy silnikowe) wprowadzające limity poziomu natężenia dźwięku, 

 emisje hałasu ze sprzętu domowego: Dyrektywa ramowa 86/594/EWG, 

 emisje hałasu z samolotów: Dyrektywy 80/51/EWG (samoloty ponaddźwiękowe), 
89/629/EWG (samoloty odrzutowe), 92/14/EWG (ograniczenie eksploatacji samolotów), 

 sprzęt i maszyny budowlane: Dyrektywa ramowa 84/532/EWG (dopuszczalne poziomy mocy 
akustycznej) oraz siedem dyrektyw “córek”: 84/533/EWG (sprężarki), 84/534/EWG (żurawie 
wieżowe), 84/535/EWG (generatory prądu), 85/537/EWG (kruszarki betonu), 85/538/EWG 
(kosiarki do trawy), 86/662/EWG (koparki hydrauliczne). 

 
Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania: 

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

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

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

Przeważająca część terenów zurbanizowanych w obrębie Miasta Głogówka kwalifikuje się do 
objęcia ochroną akustyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 
 
Hałas przemysłowy 
 
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk 
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do 
zadań WIOS. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte 
w raportach WIOŚ. 
Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od 
parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów 
technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. Wewnątrz hal 
przemysłowych hałas sięga poziomu 80 – 125 dB i w znacznym stopniu przenosi się na tereny 
sąsiadujące. W sąsiedztwie zakładów przemysłowych poziomy dźwięku osiągają wartości od 
50 dB (mało uciążliwe) do 90 dB (bardzo uciążliwe).  
Z uwagi na słabo rozwinięty przemysł na terenie gminy, skutki hałasu przemysłowego nie są 
w szerokim zakresie uciążliwe dla mieszkańców. 
 
Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy 
o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny gminy Głogówek nie jest 
znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez 
okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki 
pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie i krawieckie.  
Na terenie gminy Głogówek nie były prowadzone pomiary emisji hałasu przemysłowego. Pomiary 
hałasu wykonywane są na obszarze województwa opolskiego przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub zgodnie z przyjętym planem 
kontroli zakładów. Na terenie gminy Głogówek nie ma zakładów, które posiadają decyzje 
ustalające dopuszczalną emisje hałasu. Z uwagi na lokalny charakter źródeł hałasu 
przemysłowego oraz na brak dużych zakładów przemysłowych na terenie gminy, źródła te mają 
charakter drugorzędny. 
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Hałas komunikacyjny 
 
Klimat akustyczny na terenie gminy Głogówek kształtuje również w znacznej mierze ruch 
komunikacyjny,  
 

 hałas komunikacyjny drogowy: 

  
Harmonijny rozwój transportu i komunikacji jest warunkiem decydującym o rozwoju gospodarczym 
danego obszaru. Z drugiej strony, rozwój motoryzacji, oddziałuje negatywnie na środowisko, 
zwłaszcza gdy nie jest związany z modernizacją i rozwojem stanu technicznego dróg. Przyjmuje 
się, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat corocznie przybywa około 10% samochodów.  
Na poziom hałasu drogowego w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ przede wszystkim: 

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

 
Większość hałasów w środowisku (w tym hałas drogowy) charakteryzuje się zmiennymi poziomami 
w czasie. Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu 
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas 
typu liniowego. Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi 
ośrodkami. Przez teren gminy przebiegają będące źródłami hałasu drogowego drogi krajowe oraz 
szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących gminę Głogówek z innymi ośrodkami. Występuje 
nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza znaczne utrudnienia dla 
uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających. Ocenia się, że 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego występują na terenach 
zabudowanych, położonych wzdłuż dróg. Dotyczy to głównie  dróg krajowych przechodzących 
przez teren miasta.  
 
Pomiary hałasu komunikacyjnego w otoczeniu dróg krajowych wykonane w ramach generalnego 
pomiaru ruchu w 2005 roku wskazują na jego uciążliwość. Dochodziło do przekroczeń 
dopuszczalnego poziomu hałasu przyjmując tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
jednorodzinnej z usługami i zagrodowej o dopuszczalnym poziomie hałasu dla pory dnia 60 dB 
i dla pory nocy 50 dB. 
 
Według informacji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Zarządu Dróg Powiatowych, na 
terenach gminy Głogówek nie prowadzono dotychczas systematycznych i kompleksowych badań 
natężenia hałasu komunikacyjnego. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzonego na 
terenie województwa opolskiego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Opolu corocznie wykazują, że dla tego typu dróg - SDR wykazuje wartość systematycznie 
rosnącą.  
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Rysunek 9. Równoważny poziom hałasu drogowego oraz natężenie ruchu pojazdów ogółem przy 
wytypowanych punktach w trakcie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2005 roku (pora dnia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Rysunek 10. Równoważny poziom hałasu drogowego oraz natężenie ruchu pojazdów ogółem 
przy wytypowanych punktach w trakcie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2005 roku (pora nocy). 

 

 
 

 hałas komunikacyjny kolejowy 
 
Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii 
kolejowych. Występujące na terenie gminy źródła hałasu komunikacyjnego kolejowego, 
identyfikowane z przebiegającymi liniami kolejowymi o różnym natężeniu ruchu, są trudne do 
umieszczenia na skali uciążliwości ze względu na brak wcześniejszych pomiarów hałasu 
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komunikacyjnego, co nie pozwala na jednoznaczne określenie wielkości i zasięgu przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu. Nie notowane były skargi mieszkańców, w związku z tym 
powiązanej z nią uciążliwości akustycznej. Badania, wykonane na tego typu liniach, wykazują 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu (tj. 50 dB dla pory nocy) w odległości 150 m od 
skrajnego toru (udokumentowano 55 dB - stanowiący dopuszczalny poziom hałasu dla pory dnia, 
dla zabudowy mieszkaniowej). 
 
Hałas osiedlowy i mieszkaniowy 
 
Ponad 25% mieszkańców jest narażona na ponadnormatywny hałas w mieszkaniach występujący 
w wyniku stosowania “oszczędnych” materiałów i konstrukcji budowlanych. Hałas wewnątrz 
osiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, wywożenie śmieci, dostawy 
do sklepów, głośną muzykę radiową itp. Do tych hałasów dołącza się niejednokrotnie bardzo 
uciążliwy hałas wewnątrz budynku, spowodowany wadliwym funkcjonowaniem instalacji wodno-
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Według polskiej normy, poziom hałasu pochodzący od 
instalacji i urządzeń budynku może wynosić w ciągu dnia 30-40 dB, nocą 25-30 dB. 

 
Wibracje 
 
Źródła wibracji można podzielić na dwa główne rodzaje: 

 wibracje pochodzące od narzędzi i urządzeń, 

 wibracje przenoszone z podłoża, np. z drgających platform, podłóg, siedzeń w pojazdach 
mechanicznych itp. 

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

9.5.1. Cel średniookresowy do 2016 

 

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

 
Kierunki działań  
Zadania własne: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Budowa ścieżek rowerowych Gmina Głogówek 

Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego 
Gmina Głogówek, 
Zarządy dróg 

Modernizacja nawierzchni dróg 
Gmina Głogówek, 
Zarządy dróg 

Usprawnianie organizacji ruchu drogowego 
Gmina Głogówek, 
Zarządy dróg 

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

Gmina Głogówek 

Modernizacja ul. Jagiellońskiej Gmina Głogówek 

Modernizacja ul. Korfantego Gmina Głogówek 

Modernizacja ul. Sobieskiego Gmina Głogówek 

Modernizacja ul. J. Pawła II Gmina Głogówek 
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Modernizacja ul. Zbożowej Gmina Głogówek 

Modernizacja ul. Podgórnej Gmina Głogówek 

 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

Zarządy dróg, WIOŚ 
Opole 

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

Powiat Prudnik 

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

Powiat Prudnik 

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

Powiat Prudnik, WIOŚ 
Opole 

Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań 
dotyczących ochrony środowiska 

Powiat Prudnik, 
Organizacje 
pozarządowe 

 

9.6. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

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

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

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

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

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

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

 
Promieniowanie jonizujące 
Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym elementem środowiska naturalnego, dociera 
z Kosmosu, z wnętrza Ziemi. Przy opracowywaniu zbiorczych ocen zagrożeń radiacyjnych dla 
ludzi i środowiska rozróżnia się zagrożenia pochodzące od radionuklidów naturalnych 
i sztucznych.   
W przyrodzie występuje prawie 80 radioizotopów ok. 20 pierwiastków promieniotwórczych. 
 Do najbardziej znanych należą izotopy uranu i toru, a także potasu, węgla i wodoru. 
Intensywność promieniowania wywołana naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi jest 
różna w różnych miejscach naszego globu. 
Radionuklidy pochodzenia sztucznego przedostały się do środowiska w wyniku prób z bronią 
jądrową lub zostały uwolnione z obiektów jądrowych i składowisk paliwa w trakcie ich normalnej 
eksploatacji lub w stanach awaryjnych (np. katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu). 
Również wytwarzane są przez różnego rodzaju urządzenia stosowane np. w diagnostyce 
medycznej, przemyśle, badaniach naukowych.  
 
Promieniowanie niejonizujące. 
W odniesieniu do gminy Głogówek źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są 
anteny nadawcze telefonii komórkowej, anteny nadawcze sygnału radiowego, linie przesyłowe 
wysokich napięć i stacje transformatorowe. 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
Nr 62, poz. 627 z późn. zm. – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi – art. 121 
i 122). Ochrona przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:  

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

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

 
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów. /Dz. U. Nr 192, poz. 1883/. Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska w Opolu został ustawowo zobowiązany do wykonywania w ramach PMŚ zadań 
związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku dla dwóch rodzajów terenów: 

 terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

 miejsc dostępnych dla ludności. 
 
W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary 
natężenia promieniowania elektromagnetycznego w 11 punktach monitoringowych na terenie 
województwa opolskiego, biorąc pod uwagę tereny o wysokiej gęstości zaludnienia w rejonie 
oddziaływania źródeł emisji PEM. Po przeprowadzeniu pomiarów w badanych punktach, nie 
stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości natężenia pól elektromagnetycznych 
w żadnym z punktów. Na terenie gminy Głogówek w 2007 roku zlokalizowany był jeden punkt 
pomiarowy PEM: 
 
Tabela 21. Wyniki pomiarów PEM w gminie Głogówek. 

Lokalizacja 1MHz=40GHz 5Hz-100kHz 

Miasto Ulica 
Wartość średnia 
natężenia pola 

elektrycznego [V/m] 

Wartość średnia 
gęstości mocy 

[W/m
2
] 

Wartość średnia 
natężenia pola 

magnetycznego [A/m] 

Głogówek Rynek <0,8 <0,002 - 

 
POZIOMY 

DOPUSZCZALNE 
 7 0,1 60 
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Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor prowadzi, 
aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach na których stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Obecnie WIOŚ w Opolu nie posiada wykazu 
terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku z wyszczególnieniem terenów przeznaczonych pod 
zabudowę oraz miejsc dostępnych dla ludności ponieważ przeprowadzone badania nie wykazały 
takich przekroczeń. 
 
Źródła mikrofal 
 
Najczęściej spotykanymi źródłami mikrofal są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci telefonii 
komórkowej. Urządzenia takie znajdują się zwykle na specjalnych masztach bądź wysokich 
kominach i budynkach w następujących lokalizacjach (wg danych od operatorów). 
 
Tabela 22.  Urządzenia nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej na terenie gminy Głogówek. 

Lp. Operator Pasmo Lokalizacja, adres 

1. PLUS GSM900, 1800, UMTS Głogówek, ul. P. Skargi 10 

2. PLUS GSM900, 1800 Wierzch, Zakład Wyrobów Betonowych 

3. ERA GSM900 Głogówek, ul. P. Skargi, zakł nr 317 

4. ERA GSM900, 1800, UMTS Głogówek, ul. 3 Maja 52 

5. ERA GSM900 Twardawa, dz. Nr 222/4 

6. ORANGE GSM 900 Głogówek, ul. 3 Maja 52 

 
W odniesieniu do szkodliwości i wywierania wpływu w zakresie mikrofalowym największy niepokój 
wśród społeczeństwa budzi telefonia komórkowa. Jej burzliwy rozwój w ostatnich kilku latach, 
objawiający się ogromną liczbą samych telefonów oraz licznością stacji bazowych instalowanych 
na budynkach, w szczególności w dużych miastach, niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania tego typu łączności. Wyzwala to w ludziach ogromne emocje i budzi niepokój 
o zagrożenie dla zdrowia człowieka, przeprowadzane jednakże systematycznie pomiary nie 
potwierdzają tych obaw. 
Planowanie nowych lokalizacji dla stacji bazowych telefonii komórkowych powinno na każdym 
etapie uwzględniać obowiązujące wymogi prawne i budowlane. 
 

9.6.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

Ochrona mieszkańców Gminy Głogówek przed szkodliwym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych 

 
Kierunki działań: 
 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

WIOŚ Opole 

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

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

WIOŚ Opole 

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

Marszałek, Starosta 

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

Podmioty gospodarcze 

Modernizowanie sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych Właściciele sieci 

Wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania 
planowanych przedsięwzięć 

Wojewoda, Regionalny 
Dyrektor Ochrony 
Środowiska 

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

Podmioty gospodarcze, 
WIOŚ Opole 

 

 

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

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

 poważna awaria przemysłowa przez pojęcie to rozumie się poważną awarię w zakładzie.  
 
Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, do ochrony przed poważnymi awariami 
zobowiązani są zarówno prowadzący zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienie awarii,  
jak i dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy administracji. Zasady 
zaliczania zakładów do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku określił 
Minister Gospodarki w drodze rozporządzenia z dnia 9.04.2002 r  (Dz.U. Nr 58, poz. 535). 
W zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie 
stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej uznaje się za zakład 
o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku. 
Na terenie województwa opolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony 
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych za względu na stopień zagrożeń 
awariami przemysłowymi. Na ogólna liczbę 18 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia 
poważnej awarii wyróżniono 10 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (ZDR) i 8 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. Żaden z tych zakładów nie jest zlokalizowany na terenie gminy Głogówek. 
Źródłem zagrożeń środowiskowych jest również załadunek i rozładunek materiałów 
niebezpiecznych, w szczególności zaś ich transport po drogach publicznych przy wykorzystaniu 
specjalistycznego sprzętu jezdnego (prawdopodobieństwa wypadku lub awarii w transporcie 
drogowym). Z uwagi na konfliktowość przewożonych ładunków, trasy przewozów prowadzone 
winny być przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska. Należy 
przyjąć, że występuje statystyczne prawdopodobieństwo potencjalnego wystąpienia awarii 
komunikacyjnych, mogących zagrozić środowisku - obszarami szczególnego są tereny 
zlokalizowane w pobliżu głównych, tranzytowych arterii komunikacji drogowej, charakteryzujących 
się największym natężeniem ruchu tego rodzaju przewozów. Należą do nich na pewno drogi 

wojewódzkie. 
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Zadania koordynacji m.in. prac związanych z poważnymi awariami i ewentualnie powstałymi 
zagrożeniami regulują stosowne procedury na szczeblu powiatowym, w powiązaniu z działaniem 
służb ratowniczych (strażą pożarną, policją, pogotowiem ratunkowym, pogotowiem 
energetycznym, pogotowiem gazowym, pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym). Powinny być 
one zawarte w Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego. 
Na obszarze gminy Głogówek nie ma obiektów magazynujacych substancje niebezpieczne 
w ilościach mogących stanowić potencjalną przyczynę wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia, 
nie odnotowano również zdarzeń o znamionach nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. 
Natomiast przebiegające przez teren Miasta drogi wojewódzkie nr 419 i 420 są ujęte w planach 
operacyjno-ratowniczych, opracowanych przez PSP dla powiatu głubczyckiego. Pod względem 
zagrożenia wybuchem, przebiegający przez teren gminy gazociąg wysokiego ciśnienia stwarza 
pewne potencjalne zagrożenie, wymaga jednakowoż zachowania stref kontrolowanych według 
przepisów odrębnych. 
 

 
9.7.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 
 

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

 
Kierunki działań:  
 
Zadania koordynowane: 

Rodzaj zadania Jednostka odpowiedzialna 

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

Straż Pożarna 

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

Organizacje pozarządowe 

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

WIOŚ Opole 

Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom Straż Pożarna 

Opracowanie planu operacyjno – ratowniczego na wypadek zaistnienia 
poważnej awarii 

Straż Pożarna 

Utrzymywania w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia 
poważnej awarii 

Straż Pożarna 

 

9.8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  

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

1. energia biomasy, 
2. energia geotermalna,  
3. energia słoneczna,  
4. energia wiatru,  
5. energia wodna,  
6. energia otoczenia,  
7. energia fal morskich, przypływów i odpływów,  
8. inne. 

http://www.eo.org.pl/index.php?page=eowpolsce&select=5
http://www.eo.org.pl/index.php?page=eowpolsce&select=6
http://www.eo.org.pl/index.php?page=eowpolsce&select=7
http://www.eo.org.pl/index.php?page=eowpolsce&select=8
http://www.eo.org.pl/index.php?page=eowpolsce&select=9
http://www.eo.org.pl/index.php?page=eowpolsce&select=10
http://www.eo.org.pl/index.php?page=eowpolsce&select=11
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Energia biomasy 
Wykorzystanie biomasy, do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie drewna, 
słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin energetycznych (specjalnego gatunku wierzby oraz 
tzw. malwy pensylwańskiej itp.). 
Wykonana szczegółowa ankietyzacja źródeł ciepła wykorzystujących biopaliwa pozwoliła na 
stwierdzenie, ze na terenie województwa opolskiego pracuje około 29 kotłowni o łącznej mocy 
zainstalowanej wynoszącej 21,2 MWt, co stanowi 0,45% łącznego zapotrzebowania na ciepło dla 
województwa.  
Na terenie gminy nie są prowadzone uprawy roślin energetycznych, nie są zlokalizowane również 
kotłownie wykorzystujące energię z biopaliw. 
Biopaliwo gazowe (biogaz) wytworzone w procesie fermentacji pojawia się na składowiskach 
odpadów komunalnych oraz oczyszczalniach ścieków. W tych obiektach wystarczy zabudować 
instalację odzysku gazu, aby mieć biogaz do spalania w kotłach lub silnikach spalinowych 
i produkować ciepło i energię elektryczna, przede wszystkim na użytek własny. Instalacji takich jest 
niewiele na terenie całego województwa, na terenie gminy Głogówek nie występują.  
Na stacjach paliwowych w Polsce istnieje sprzedaż dwóch rodzajów biopaliw: oleju napędowego 
z dodatkiem 20 proc. biokomponentów i biodiesla w 100 proc. wyprodukowanego z biomasy. 
W niedługim czasie będzie  możliwość tankowania pierwszego biopaliwa do aut benzynowych. 
Benzyna ta w 70 – 85 proc. produkowana będzie z etanolu pochodzenia roślinnego, czyli zbóż, 
trzciny cukrowej i buraków cukrowych. 
Położenie i gospodarka rolna gminy stwarza potencjalne możliwości wykorzystania słomy oraz 
upraw roślin energetycznych. Gmina Głogówek w skali województwa jest zaliczana do gmin 
posiadających jeden z największych potencjałów pod tym względem. 
 

Energia wiatru 
Energetyka wiatrowa w Polsce jest dopiero u progu rozwoju. Coraz to większe zainteresowanie 
często jednak nie idzie w parze z wiedzą na temat tego typu przedsięwzięć i sposobie ich 
realizacji. Jest to o tyle niepokojące, ze wielu inwestorów posiadając odpowiednie środki może 
wstrzymać się od wybudowania parku wiatrowego i stracić po pierwsze okazje do zainwestowania 
swoich pieniędzy, po drugie zaś zaufanie do samej idei inwestowania w energetykę wiatrowa. 
 
Rysunek 11. Potencjalne zasoby energii wiatru w Polsce. 
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Dlatego tez ocena potencjału energetycznego wiatru dla miejsca lokalizacji przyszłej elektrowni 
wiatrowej jest jednym z pierwszych, niezbędnych kroków w realizacji całej inwestycji. Dla 
terytorium naszego kraju nie istnieją gotowe mapy wiatru przydatne dla energetyki wiatrowej, które 
można by wykorzystać przy planowaniu terenu posadowienia turbin.  
W Polsce, przy obecnych warunkach ekonomicznych i technicznych, za teren przydatny do 
wykorzystania energii wiatru uznaje się taki, dla którego średnia roczna prędkość wiatru na 70 m 
n.p.g. jest nie mniejsza niż 6 m/s.  
Energia elektryczna wyprodukowana w siłowniach wiatrowych uznawana jest za energię czystą, 
proekologiczną, gdyż nie emituje zanieczyszczeń materialnych do środowiska ani nie generuje 
gazów szklarniowych. Siłownia wiatrowa ma jednakże inne oddziaływanie na środowisko 
przyrodnicze i ludzkie, które bezwzględnie należy mieć na uwadze przy wyborze lokalizacji. 
Dlatego tez lokalizacja siłowni i farm wiatrowych podlega pewnym ograniczeniom. Jest rzeczą 
ważną, aby w pierwszej fazie prac tj. planowania przestrzennego w gminie zakwalifikować bądź 
wykluczyć miejsca lokalizacji w aspekcie wymagań środowiskowych i innych. W ten sposób 
postępując uniknie się zbędnych kosztów, straty czasu oraz otwartego konfliktu z mieszkańcami 
i ekologami. Wstępna analiza lokalizacyjna powinna obejmować określenie minimalnej odległości 
od siedzib ludzkich w aspekcie hałasu (w tym infradźwięków), wymogi ochrony krajobrazu 
w odniesieniu do obszarów prawnie chronionych np. parków narodowych, parków krajobrazowych, 
rezerwatów przyrody itp., oraz wymogi ochrony środowiska przyrodniczego, w aspekcie siedlisk 
zwierzyny i ptactwa, tras przelotu ptaków. 
Na terenie gminy Głogówek prowadzone są realne działania zmierzające do zaplanowania 
i uruchomienia pierwszych ferm wiatrowych. Aktualnie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego nie ma wyznaczonych terenów pod tego typu inwestycje. Podobne inwestycje 
rozpoczynają się również w sąsiednich gminach, w miejscowościach Zawiszyce, Bogdanowice, 
Czerwonków, Krzyżowice i Kietrz.  
Na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
przeznaczonych pod lokalizację farm wiatrowych lub przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla lokalizacji farm wiatrowych należy przeprowadzić roczny monitoring 
awifauny i nietoperzy, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na ptaki” rekomendowanymi m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 
oraz zgodnie z „Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze na 2009r.”. Lokalizacja farm wiatrowych będzie możliwa wyłącznie 
w przypadku, gdy roczny monitoring nie wykaże znaczącego negatywnego wpływu planowanej 
inwestycji na ptaki i nietoperze. 

 

Energia wodna: 
W naszym kraju udział energetyki wodnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej wynosi zaledwie 
1,5%. Teoretyczne zasoby hydroenergetyczne naszego kraju wynoszą ok. 23 tys. GWh rocznie. 
Zasoby techniczne szacuje się na ok. 13,7 tys. GWh/rok. Wielkość ta to niemal 10% energii 
elektrycznej produkowanej w naszym kraju. Powyższe dane obejmują jedynie rzeki o znaczących 
przepływach. Przy uwzględnieniu pozostałych rzek, kwalifikujących się jedynie do budowy małych 
elektrowni wodnych (MEW), ich wartość jeszcze wzrośnie. Na terenie województwa opolskiego 
(stan w 2004r.) pracuje 29 elektrowni wodnych o łącznej mocy 16,9 MW. 
Podstawowym warunkiem dla pozyskania energii potencjalnej wody jest istnienie w określonym 
miejscu znacznego spadu dużej ilości wody. Dlatego tez budowa elektrowni wodnej ma największe 
uzasadnienie w okolicy istniejącego wodospadu lub przepływowego jeziora leżącego w pobliżu 
doliny. Miejsca takie jednak nieczęsto występują w przyrodzie, dlatego tez w celu uzyskania spadu 
wykonuje się konieczne budowle hydrotechniczne. 
Obecnie w gminie Głogówek funkcjonuje jedna mała elektrownia wodna zlokalizowana w Klisinie, 
na rzece Osobłodze. Moc generatora wynosi 0,09 MW, moc dyspozycyjna wynosi 0,09MW. 
 
Energia geotermalna 
Energia geotermalna – jest zawarta w wodach, parach wodnych i otaczających je skałach. Zasoby 
te są w Polsce ogromne i są odnawialne wtedy, gdy po wykorzystaniu ciepła z pobranej wody 
z powrotem włączane są do miejsca pobrania.  
Pod względem energetycznym najlepiej jest eksploatować wody wysokotemperaturowe, jednak 
występują one zwykle bardzo głęboko, nawet na głębokościach poniżej 3000m. Słabe rozpoznanie 
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głębokich zbiorników geotermalnych przy planowaniu ich eksploatacji wiąże się z ryzykiem 
finansowym. Wykorzystanie wód średnio i niskotemperaturowych, z uwagi na mniejszą głębokość 
występowania zbiorników (1500–2000m) niesie ze sobą mniejsze ryzyko, ale jest też 
energetycznie mniej korzystne.  
Budowa wgłębna na terenie gminy nie została rozpoznana wierceniami i profilowaniem 
geofizycznym na dużych głębokościach. Ten stopień rozpoznania budowy geologicznej wynikający 
z badań kartograficznych i studiów terenowych zwykle pozwala na wytypowanie 
perspektywicznych serii skalnych dla geotermii do przewiercenia otworem poszukiwawczym, który 
w przyszłości mógłby spełniać rolę otworu eksploatacyjnego. Proponowane rozpoznanie wiertnicze 
może dostarczyć informacji na temat rozszerzenia poszukiwań wód geotermalnych przydatnych do 
zastosowania w gminnym ciepłownictwie, jakkolwiek teren gminy leży w strefie występowania 
podwyższonych temperatur wód podziemnych, które mogą stanowić alternatywne źródło ciepła dla 
jej terenu. Na głębokości ok. 3000m temperatura wód wynosi ok. 105oC, co może stanowić 
przesłankę dla możliwości wykorzystania energii geotermalnej ze źródeł głębokich. 
 
Energia słońca  
Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego są 
systemy fototermiczne, wykorzystujące tzw. kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne, 
przetwarzające promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną. 
Zasoby energii słonecznej są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie 
produkcji cieplej wody użytkowej w okresie letnim i ok. 50÷60 % tych potrzeb w okresie wiosenno – 
jesiennym. 
Energię słoneczną wykorzystuje się w: 

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

 
Na terenie gminy Głogówek roczna gęstość promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą 
jest średnia jak na warunki europejskie i mieści się w przedziale 1,1 – 1,15 MW/m2/rok. 
Panujący rozkład energii słonecznej w poszczególnych miesiącach roku pozwala na 
spożytkowanie tej energii w ograniczonym zakresie, wymuszającym uzupełnienie energii z innych 
źródeł, bądź stosowania rozwiązań z rozbudowaną akumulacją ciepła. Generalnie można przyjąć, 
że energia solarna obecnie może być w tym przypadku wykorzystywana w technologii suszenia, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń. W przyszłości może być 
szerzej wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, gdy pojawią się ogniwa fotowoltaiczne 
zdecydowanie tańsze i o zdecydowanie większej sprawności niż obecnie. 
Miejscem użytkowania energii solarnej są przede wszystkim budynki mieszkalne, usługowe, 
rekreacyjne użyteczności publicznej. Zważywszy, że liczba użytkowników energii solarnej może 
być bardzo duża na terenie województwa, ilość uzyskanej energii w technologii solarnej może mieć 
znaczny wpływ na poprawę lokalnych warunków środowiskowych, przede wszystkim stanu 
powietrza. Obecne instalacje są nieliczne, nie mają one znaczenia w gospodarce energetycznej 
gminy, powiatu i województwa, można je traktować jako obiekty referencyjne przyszłych instalacji.  
 
Energia otoczenia:  
Ziemia nagrzewana promieniami słonecznymi stanowi niewyczerpane źródło energii cieplnej 
o niskiej temperaturze. Ciepło z otoczenia, np. z gruntu czy z wody może być wykorzystane po 
przetworzeniu do celów grzewczych. Temperatura gruntu na głębokości 15 metrów przez cały rok 
jest stała i wynosi ok. 10 stopni C, a wód gruntowych od 8 do 12 stopni C. Urządzenia, które 
pobierają ciepło z otoczenia i podnoszą je do poziomu temperatury wymaganej dla celów 
grzewczych nazywane są "pompami ciepła". Jest wiele rodzajów systemów grzewczych 
z wykorzystaniem pomp ciepła i chociaż charakteryzują się one dużymi kosztami inwestycyjnym, to 
stają się coraz bardziej popularne, ze względu na bardzo wysoką sprawność energetyczną, rzędu 
300 - 400%.  
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9.8.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 

 

Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

 
Kierunki działań: 
 
Zadania własne: 

Rodzaj zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

Gmina Głogówek, 
Powiat Prudnik, 
Organizacje 
pozarządowe 

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne 
źródła energii 

Gmina Głogówek, 
Powiat Prudnik, 
Organizacje 
pozarządowe 
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10. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2009 – 2012.  

Tabela 23. Priorytetowe cele krótkookresowe na terenie Gminy Głogówek w latach 2009-2012. 
Cel 

średniookresowy 
Instytucja 

koordynująca 
Źródła 

finansowania 
Kierunek działań 

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] 

2009 2010 2011 2012 RAZEM: 

ochrona przyrody i 
krajobrazu 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy 
Wykonanie dokumentacji ścieżki 
edukacyjno-ekologicznej, ścieżki 
zdrowia  

- 10 000 - - 10 000 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy 

Wykonanie ścieżki ścieżki 
edukacyjno-ekologicznej w Parku 
Miejskim, ścieżki zdrowia w lesie 
Olszynka 

- - 19 000 - 19 000 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy 
Urządzanie i utrzymanie terenów 
zieleni oraz parków 

- 10 000 5 000 10 000 25 000 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy 

Opracowanie projektów lub studium 
wykonalności dla rewaloryzacji 
drzewostanu zabytkowego Parku 
Miejskiego w Głogówku, częściowa 
realizacja rewaloryzacji parku 

3 000 10 000 10 000 15 000 38 000 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy 

Rewitalizacja Głogówka w ramach 
programu konserwatorsko-
użytkowego zabytków „starego 
miasta” 

50 000 1 037 500 - - 1 087 500 

ochrona powietrza 
Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy, 
WFOŚiGW 

Termomodernizacja budynków SP 
Szonów i SP Twardawa 

220 000 
45 000 
256 500 

- - - 421 500 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy 
Modernizacja oświetlenia w Gminie 
Głogówek 

683 730 226 404 255 051 - 1 165 185 

ochrona przed 
hałasem 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy Modernizacja ul. Jagiellońskiej 70 500 - - - 70 500 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy Modernizacja ul. Korfantego 75 000 - - - 75 000 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy Modernizacja ul. Sobieskiego 230 568,55 - - - 230 568,55 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy Modernizacja ul. J. Pawła II 118 000 - - - 118 000 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy Modernizacja ul. Zbożowej 262 000 - - - 262 000 
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Cel 
średniookresowy 

Instytucja 
koordynująca 

Źródła 
finansowania 

Kierunek działań 
Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] 

2009 2010 2011 2012 RAZEM: 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy Modernizacja ul. Podgórnej 166 000 - - - 166 000 

edukacja ekologiczna 
Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy 
Zakup worków i rękawic do zbiórki 
odpadów związanych z akcją 
„Sprzątanie Świata” . 

1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy 

Organizacja i współudział w kursach, 
szkoleniach, targach, sympozjach, 
konferencjach oraz organizacja 
konkursów 

2 000 2 500 3 000 5 000 12 500 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy 
Wydruk ulotek oraz kalendarza o 
tematyce ekologicznej, zakup pomocy 
naukowych , dydaktycznych i książek 

500 500 2 000 2 000 5 000 

ochrona wód 
powierzchniowych i 
podziemnych 
 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet Gminy, 
 

Budowa systemu kanalizacji 
sanitarnej dla aglomeracji Głogówek 

714  000 1 500 000 2 000 000 21 157 120 25 371 120 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet Gminy Modernizacja wodociągu w Zawadzie 40 000 - - - 40 000 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet Gminy, 
WFOŚiGW 

Budowa uzbrojenia strefy 
inwestycyjnej miasta i gminy 
Głogówek: ul. Powstańców, Olszynka, 
Fabryczna, Urbana 

146 495 
63 505 

- - - 210 000 

Gospodarka 
odpadami  Szczegółowy opis w Planie Gospodarki Odpadami 

Zarządzanie 
środowiskiem 

Urząd Miejski w 
Głogówku 

Budżet gminy 

Wspomaganie systemów kontrolno-
pomiarowych stanu środowiska 
Aktualizacja Programu Ochrony 
Środowiska, Planu Gospodarki 
Odpadami 

14  614 7 009 2 000 12 000 35 623 
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11. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU. 

Monitoring prowadzonej polityki ochrony środowiska oznacza, że realizacja Programu będzie 
podlegała ocenie w zakresie: 

1. stopnia wykonania przyjętych zadań, 
2. stopnia realizacji założonych celów 
3. analizy przyczyn powstałych rozbieżności. 

Wyniki oceny stanowić będą podstawę kolejnej aktualizacji programu. Propozycja aktualizacji 
winna być formułowana przy znaczącym udziale systemu. 
System oceny realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach 
presji, stanu i reakcji, pozwalających całościowo opisać zagadnienie polityki ochrony środowiska 
i zarazem dających możliwość porównań międzyregionalnych. System tworzyć będą: 
1. wskaźnik presji na środowisko, wskazujące główne źródła problemów i zagrożeń 

środowiskowych, odnoszących się do tych form działalności, które zmniejszają ilość i jakość 
zasobów (np. emisja zanieczyszczeń do środowiska, ilość odpadów gromadzonych na 
składowiskach, tempo eksploatacji zasobów środowiska).  

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

3. wskaźniki reakcji (działań ochronnych), pokazujące działania podejmowane w celu poprawy 
jakości środowiska lub złagodzenia antropresji na środowisko (np. procent mieszkańców 
korzystających z oczyszczalni ścieków, udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni 
województwa, powierzchnia gruntów zrekultywowanych, wydatki na ochronne środowiska).  

Do określenia powyższych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim informacje 
Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane 
podano według stanu za rok 2007. Listę proponowanych wskaźników dla Miasta i Gminy 
Głogówek przedstawiono w tabeli poniżej:  
 
Tabela 24. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu ochrony środowiska Gminy 
Głogówek. 

Lp. Wskaźniki 
Dane wyjściowe 

2007 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

1. Obszary Natura 2000 brak 

2. Rezerwaty brak 

3. Parki krajobrazowe brak 

4. Obszary chronionego krajobrazu brak 

5. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe brak 

6. Użytki ekologiczne brak 

Lasy 

7. Lesistość gminy 3,8 % 

Gleby 

8. Grunty zdewastowane i zdegradowane 23,58 ha 

9. Ekologiczne gospodarstwa rolne 
posiadające certyfikat 

b.d. 

Jakość wód podziemnych i powierzchniowych 

10. Jakość wód podziemnych II - V klasa(pomiary na terenach sąsiednich gmin) 

11. Jakość wód powierzchniowych III - V klasa  

12. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 
komunalnych odprowadzane do 
odbiorników w kg/rok 

BZT5: 911 
ChZT: 35 202 

Zawiesina: 4 226 

13. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 
przemysłowych odprowadzane do 
odbiorników w Mg 

Osady ogółem: 51 

14. Ścieki przemysłowe i komunalne Komunalne: 236,4 
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Lp. Wskaźniki 
Dane wyjściowe 

2007 

oczyszczane w dam3/rok Przemysłowe: b.d. 

15. Ludność w gminie korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej 

Miasto: 4 955 
Gmina: 1 899 

16. Ludność obsługiwana przez 
oczyszczalnie ścieków  

Miasto: 5 731 
Gmina: 2340 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

18. Strefa, w której poziom pyłu 
zawieszonego PM10 jest wyższy od 
wartości dopuszczalnej, lecz nie 
przekracza wartości dopuszczalnej 
powiększonej o margines tolerancji 

brak 

19 Strefa, w której poziom pyłu 
zawieszonego NO2 jest wyższy od 
wartości dopuszczalnej, lecz nie 
przekracza wartości dopuszczalnej 
powiększonej o margines tolerancji 

brak 

20. Strefa, w której poziom pyłu 
zawieszonego benzenu C6H6  jest 
wyższy od wartości dopuszczalnej, lecz 
nie przekracza wartości dopuszczalnej 
powiększonej o margines tolerancji 

brak 

Energia odnawialna 

21. Udział energii odnawialnej w całkowitym 
zużyciu energii pierwotnej – ogółem w 
[%] 

b.d. 

22. Udział energii wodnej w [%] 0 

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

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

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

 
Główna odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na Burmistrzu, który składa Radzie 
Miejskiej raporty z wykonania programu. W praktyce Burmistrz może wyznaczyć koordynatora 
wdrażania programu. Zadaniem koordynatora jest ścisła współpraca z Burmistrzem i Radą Miejską 
oraz przedstawianie im okresowych sprawozdań z realizacji programu. 
Rada Miejska współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla 
wojewódzkiego, powiatowego oraz z samorządami gminnymi. Natomiast w dyspozycji Zarządu 
Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację zadań programu (poprzez 
WFOŚiGW). Ponadto Rada Miejska współdziała z instytucjami administracji rządowej, 
w dyspozycji których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują 
respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska (WIOŚ), prowadzą monitoring wód 
(RZGW). 
Władze gminy mogą być wspierane przez Zespół Konsultacyjny, który może być powołany spośród 
przedstawicieli lokalnych społeczności samorządowych zaangażowanych już w proces tworzenia 
projektu programu poprzez udział w sesjach warsztatowych i spotkaniach roboczych. Zadaniem 
Zespołu Konsultacyjnego mogłoby być nadzorowanie procesu wdrażania programu oraz 
uzgadnianie współpracy w realizacji poszczególnych zadań. Spotkania Zespołu Konsultacyjnego 
powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku. 
W niektórych pracach Zespołu Realizacji Programu powinny także uczestniczyć podmioty 
gospodarcze realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi w programie. 
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Rysunek 12. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska. 

 
 
Tabela 25. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem. 

Lp. Zagadnienie 
Główne działania w latach 2009-

2012 
Instytucje 

uczestniczące 

1. Wdrażanie programu 
ochrony środowiska 

Raporty o wykonaniu programu (2009 
i 2011) 

Rada Miejska, 
Inne jednostki 
wdrażające 
Program 

Wspieranie finansowe samorządów, 
zakładów, instytucji, organizacji 
wdrażających program 

WFOŚiGW, 
Fundusze celowe, 
Fundusze UE 

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

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

Rada Miejska, 
Zarząd 
województwa 
WIOŚ, 
Organizacje 
pozarządowe 
 

3. Systemy zarządzania 
środowiskiem 

Wspieranie i promowanie zakładów / 
instytucji wdrażających system 
zarządzania środowiskiem 

Gmina Głogówek, 
Wojewoda 
Fundusze celowe 

4. Monitoring stanu 
środowiska 

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi 
Informacje o stanie środowiska w 
gminie 

WIOŚ, WSSE, 
RZGW, Marszałek, 
Gmina Głogówek 

Rada Miejska 
 

        Burmistrz 
Koordynator programu 

 

Zespół Realizacji 
Programu 

Odbiór społeczny programu 

Marszałek, Zarząd 
Województwa 

 

Instytucje finansujące 

Instytucje kontrolujące 

Jednostki realizujące 
przedsięwzięcia 
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13. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU 

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

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

 pomocy zagranicznej – Fundusz Spójności, fundusze strukturalne, fundacje itp. 
Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większą część wydatków 
ponoszą przedsiębiorstwa, fundusze ekologiczne i samorządy terytorialne, natomiast udział 
środków budżetu jest mały. 
Wiele samorządów chce skorzystać w okresie promowania 2007 – 2013 ze środków dostępnych 
w PO Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego). Nie można obecnie określić ile z tych projektów uzyska dofinansowanie. 
 
Tabela 26. Podział środków w ramach poszczególnych Priorytetów RPO WO  
2007 – 2013 [w Euro]. 
(kwoty podano z uwzględnieniem zmian finansowych wynikających z przesunięć pomiędzy kategoriami interwencji 
programu – zgodnie z uchwałą nr 5/2009 KM RPO WO 2007-2013) 

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

P1 WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI 
GOSPODARCZEJ REGIONU 

37,00% 158 043 580,81 

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

P3 TRANSPORT 26,00% 111 057 651,38 

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

P5 
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
SZKOLNICTWO WYŻSZE 

10,00% 42 714 481,30 

P6 
AKTYWIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH I 
ZDEGRADOWANYCH 

9,00% 38 443 033,17 

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

RAZEM 100,00% 427 144 813,00 

 
Środki finansowe dostępne na ochronę środowiska są również, w utworzonym na mocy 
Rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005, Europejskim Funduszu Rolnym – Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW). Zdaniem EFRROW, jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich we Wspólnocie. Zgodnie z przepisami każdy kraj członkowski obowiązany jest 
opracować Krajowy Plan Strategiczny oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan 
Strategiczny obejmuje lata 2007 – 2013. Łączna kwota środków na PROW 2007 – 2013 to ok. 17,2 
mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu UE (EFRROW), a około 4 mld 
stanowić będą krajowe środki publiczne. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Rolnictwa 
Województwa Opolskiego na lata 2005 – 2013 przewidziano dwa priorytety wpisujące się 
w założenia niniejszego Programu: 
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Priorytet 1: Poprawa (ilościowa i jakościowa) infrastruktury produkcyjnej, technicznej 
i społecznej dla wzmocnienia konkurencyjności obszarów wiejskich; 
W ramach pierwszego priorytetu planowane jest działanie Budowa i modernizacja systemu 
infrastruktury przeciwpowodziowej, urządzeń melioracyjnych i małej retencji wodnej 
z zaplanowanymi środkami na lata 2007 – 2013 wynoszącymi 83,7 mln EU (wg. kursu 4,00). 
Priorytet 2: Poprawa konkurencyjności oraz wspieranie trwałego i zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa oraz wzmocnienie przetwórstwa rolno – spożywczego. 
W ramach drugiego priorytetu w zapisy niniejszego Programu wpisuje się zadanie: 
Wsparcie działań w gospodarstwach rolnych, służących zachowaniu walorów przyrodniczo – 
krajobrazowych obszarów wiejskich – kwota dofinansowania z EFRROW na lata 2007 – 2013 – 
200,0 mln EU (wg. kursu 4,00).  
Zakładana całkowita kwota do wykorzystania z  EFRROW na lata 2007 – 2013 to blisko 710,45 
mln Euro. 
 
Tabela 27. Środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska w latach 2007–2013 (w mln 
EU). 

Lp. Dokumenty EFRR EFRROW FS Razem 

1. Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Opolskiego 

399,10 - - 399,10* 

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

-# - 1328,30+ 1328,30 

3. Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

 710,45 - 710,45 

RAZEM bez przerwy 399,10 710,45 1328,30+ 2437,85 

5. Rezerwa z PO Infrastruktura i 
Środowisko – projekty z 
terenu Województwa 
Opolskiego 

- - 143,70+ 143,70 

RAZEM z rezerwą 399,10 710,45 1472,00+ 2581,55 
*łącznie ze środkami tylko w części przeznaczonymi na ochronę środowiska  
#z funduszu tego mogą np. skorzystać duże przedsiębiorstwa i samorządy, na dzień dzisiejszy nie jest możliwe 
oszacowanie kwoty 
+wielkość środków wg. projektów zapisanych w indykatywnym wykazie projektów kluczowych i dużych do POIiŚ oraz 
przesłanych do MRR w ramach konsultacji społecznych (aktualne na dzień 29.08.2007).  
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