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UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017
BURMISTRZA MIASTA GŁOGÓWEK
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za 2015 i 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089), Rada Miejska w Głogówku
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Raport z wykonania Programu ochrony środowiska za 2015 i 2016 rok, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Mieczysław Hołówko
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1. Wstęp
1.1

Podstawa prawna opracowania

Niniejszy Raport z wykonania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na
lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016” został opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519). W myśl przytoczonego przepisu
Raport sporządzony jest za okres dwóch lat. Ponadto, obowiązkiem Burmistrza Głogówka jest
przedstawienie Raportu przed Radą Miejską w Głogówku.
Obowiązujący „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012
z perspektywą 2013 – 2016” została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku nr V/37/2011 z dnia .
10 marca 2011 r.
Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016r., poz. 353 ze zm.), Burmistrz Głogówka ma obowiązek zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej
niniejszy Raport z wykonania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata
2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016” za rok 2015 i 2016, tak aby każdy mieszkaniec mógł
zweryfikować stopień realizacji zamierzeń gminy w zakresie ochrony środowiska.

1.2

Cel i zakres opracowania

Głównym celem sporządzonego Raportu jest ocena stopnia realizacji założonych celów oraz
podsumowanie efektów działań wyznaczonych w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Głogówek na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016”.
Podstawą tworzenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009
– 2012 z perspektywą 2013 – 2016” było planowanie strategiczne, które określa długoterminową wizję i
misję gminy oraz wyznacza cele strategiczne. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Głogówek na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016” jest dokumentem strategicznym i nie stanowi
przepisów prawa miejscowego. W dokumencie wyznaczono cele ekologiczne i priorytety oraz zadania, w
jakim powinien podążyć samorząd mając na celu zachowanie i poprawę stanu środowiska przyrodniczego.
„Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012 z
perspektywą 2013 – 2016” została przygotowana na 4 lata tj. 2009 – 2012, w których zakłada realizację
zadań krótkoterminowych. Kolejne 4 lata tj. 2013 – 2016 uwzględniają perspektywę czasową, na którą
wyznaczono zadania długoterminowe. Dla wszystkich okresów sprawozdawczych przygotowano Raporty z
wykonania Programu ochrony środowiska. Niniejszy Raport obejmuje okres sprawozdawczy 2015 – 2016.
Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska jaki podejmuje „Aktualizacja Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016”, a także zakres
przeobrażeń na terenie gminy Głogówek wymusiła wyznaczenie celów średniookresowych i
priorytetowych, a także przyjęcie zadań z zakresu wielu sektorów ochrony środowiska. Spośród nich
dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w przyszłości do
poprawy stanu środowiska na terenie gminy. Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu
o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy Głogówek, uwarunkowania
zewnętrzne (obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości
środowiska. Zgodnie z powyższym w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na
lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016”wyznaczono następujące cele ekologiczne.:
 Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych były zgodne z obowiązującym prawem
 Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego
 Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj
lokalnie”
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 Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i
sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody
 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą
lokalizacji nowych inwestycji
 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą
lokalizacji nowych inwestycji
 Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i
wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego
 Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby
uchronić gospodarkę od deficytów wody
 Zabezpieczenie przed skutkami powodzi
 Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej,
rekreacyjnej lub rolniczej
 Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego
 Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska
z sektorem zdrowia
 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
 Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich wód
 Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie
kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe
 Ochrona
mieszkańców
Gminy
Głogówek
przed
szkodliwym
oddziaływaniem
pól
elektromagnetycznych
 Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii
 Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

1.3

Metodyka opracowania

Ocenę realizacji założeń „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata
2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016” odniesiono do poszczególnych, nakreślonych w Programie
zadań. Przedstawiono ocenę realizacji zadań w latach 2015 – 2016 w rozbiciu na poszczególne lata wraz z
określeniem poniesionych kosztów i źródła finansowania.
W celu oceny efektywności realizacji przyjętych założeń porównano stan środowiska z roku, w
którym zebrano materiały wejściowe do opracowania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016” tj. rok 2007 oraz lata okresu
sprawozdawczego tj. rok 2015 i 2016. Oceny dokonano na podstawie wskaźników monitorowania
wyznaczonych w Programie.
Raport został opracowany na podstawie danych i informacji uzyskanych z: Urzędu Miejskiego w
Głogówku oraz innych jednostek, których działania były wpisane w harmonogram zadań w ramach
Programu. W szczególności podstawą sporządzenia Raportu z realizacji „Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016” były:
 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za lata 2015 i 2016,
 dane statystyczne pochodzące z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego,
 raportów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu,
 dane uzyskane z jednostek działających w zakresie ochrony środowiska (dane uzyskane na wniosek),
 uchwały, postanowienia, porozumienia, decyzje, pozwolenia, umowy pozyskane z Urzędu Miejskiego
w Głogówku.
www.e-ekologika.pl
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2. Ocena realizacji zadań zawartych w „Aktualizacji Programu ochrony
środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013
– 2016” za rok 2015 i 2016
Tabela 1. Ocena realizacji zadań zawartych w „Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy
Głogówek na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016” za rok 2015 i 2016
Ocena realizacji zadania w roku 2015 i 2016

Rok

Koszty i źródło
finansowania
[zł]

KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH
Cel średniookresowy do 2016 r.: Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych były zgodne z
obowiązującym prawem
Polityka ochrony środowiska to: „(...) pewien ciągły proces, sekwencja politycznych decyzji regulujących dostęp
do ograniczonych zasobów środowiska, wynikających z działań rozmaitych osób, grup i organizacji, które
starają się realizować swoje interesy za pośrednictwem instytucji władzy publiczne” i Polityka ochrony
środowiska jest też świadomą i celową działalnością władz różnych szczebli odnoszącą się do środowiska
naturalnego w jakim żyje człowiek. Polityka ta polega: „na tworzeniu warunków do racjonalnego użytkowania
zasobów i walorów środowiska, jego właściwej ochronie i umiejętnym kształtowaniu na podstawie zdobytej
przez ludzkość wiedzy teoretycznej i praktycznej. Polityka określa cele, metody i środki zarządzania
środowiskiem” .
„Planowanie strategiczne jest najbardziej pożądaną metodą planistyczną. Jest ono rozumiane jako świadomy,
systematyczny i ukierunkowany na przyszłość proces ciągłego przygotowywania i podejmowania decyzji
dotyczących przyszłego poziomu rozwoju gminy oraz koordynacji i integracji podejmowanych przez władze
samorządowe działań realizacyjnych”. Z kolei zarządzanie strategiczne to kierowanie rozwojem organizacji w
długim czasie nastawione na wykorzystanie szans i unikanie zagrożeń. Jest to proces osiągania założonych
celów, polegający na użyciu właściwych środków w konkretnym czasie i miejscu przy uwzględnieniu
istniejących ograniczeń i możliwości. Za najistotniejsze elementy syntetyczne, które powinna zawierać
koncepcja zarządzania strategicznego specjaliści tematu uważają:
 misję przedsiębiorstwa (gminy) – formułę określającą powód jego istnienia, chęć postrzegania przez
społeczeństwo; nadającą przedsiębiorstwu kierunek działalności, pośrednio wskazującą dziedziny,
którymi ma się ono zajmować.
 wizję strategiczną - zwarty, logiczny scenariusz jak przedsiębiorstwo (gmina) ma wyglądać w
przyszłości (przyszła pozycja na rynku).
 cele i zadania – to odpowiedź na pytanie, co i w jak odległej przyszłości przedsiębiorstwo (gmina) chce
osiągnąć, oraz co musi zrobić, aby zapewnić sobie warunki długotrwałej egzystencji i osiągnąć stawiane
sobie cele.
 strategię działania – projekt zasadniczych kierunków, reguł i instrumentów działań, będących
odpowiedzią na sygnały płynące z otoczenia.
Aby sprawnie zarządzać sprawami gminy, jej władze wykorzystują liczne narzędzia temu służące. Zaliczyć do
nich możemy:
 Strategie rozwoju lokalnego,
 Strategie (plany) branżowe, dotyczące ochrony środowiska (w tym związane z rozbudową
infrastruktury technicznej – programy wodociągowania i kanalizacji, programy zagospodarowania
odpadów) i in.
 Wieloletnie Plany Inwestycyjne, Wieloletnie Plany Finansowe, Budżety Zadaniowe,
 Uzyskiwane przez urząd gminy (miasta), bądź inne gminne jednostki organizacyjne certyfikaty jakości
zgodne z serią norm ISO 9000, także wdrożenie przez jednostkę samorządu terytorialnego systemu
zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001.
 Wprowadzanie niektórych instrumentów lokalnej polityki gospodarczej np.: tworzenie specjalnych stref
ekonomicznych, zatrudnienie zewnętrznych ekspertów, wspomaganie w tym zakresie podmiotów
oświatowych oraz edukacja bezpośrednia (szkolenia, doradztwo ekonomiczne, porady prawne),
współfinansowanie inwestycji przez gminę i podmiot gospodarczy, ceny i zasady korzystania z usług
komunalnych i in.
 Działania promocyjne – szeroko rozumiane – polegające np. na powołaniu specjalnej komórki, która
opracuje metody i formy promocji, określi adresatów promocji. W tej kategorii mieści oczywiście
prowadzenie przez władze lokalne polityki informacyjnej – czyli zarówno, wspomniany już, marketing
www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl
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Ocena realizacji zadania w roku 2015 i 2016

Rok

Koszty i źródło
finansowania
[zł]

zewnętrzny, jak i wewnętrzny.
Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego gminy jak również miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519) polityka ochrony środowiska to zespół
działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z
zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 13). Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie
strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w Ustawie z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2016r., poz. 383). Polityka ochrony środowiska jest
prowadzona również za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska
(art. 14).
Gmina Głogówek posiada opracowane następujące dokumenty strategiczne:
 Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026,
 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek,
 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Głogówek na lata 2014-2017,
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek,
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek do 2023r.,
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek,
 Projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024
roku”
Wymienione dokumenty strategiczne są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Cel średniookresowy do 2016 r.: Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania
środowiskowego
Zadania:
 Wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o stanie środowiska, udziału społeczeństwa w
postępowaniu w sprawie ochrony środowiska
 Współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi
 Prowadzenie w formie elektronicznej publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz ich udostępniania w Biuletynie Informacji
Publicznej
 Zachęcanie organizacji do wzięcia udziału w programach szkoleniowo-informacyjnych dotyczących
EMAS
 Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska
 Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, Planu Gospodarki Odpadami
Jednostki realizujące: Gmina Głogówek, organizacje pozarządowe
Od lutego 2005r. obowiązuje Dyrektywa UE 2003/4 w sprawie publicznego dostępu do informacji
dotyczących środowiska, której celem jest zapewnienie zwiększonego dostęp do informacji o środowisku i
rozpowszechnianie takich informacji, co wpływa na zwiększenie świadomości ekologicznej, swobodną
wymianę opinii, bardziej efektywne uczestnictwo społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących
środowiska, a ostatecznie na poprawę stanu środowiska.
Do najważniejszych przepisów prawa, określających zasady udostępniania informacji publicznej, w tym
informacji o środowisku należą m.in..
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Aarhus)
 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego
wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku
 Ustawa o dostępie do informacji publicznej


Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. 2016r., poz. 1764). Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach
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publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (art. 5 ust. 1). Prawo do informacji publicznej przysługuje
każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania interesu
prawnego lub faktycznego (art. 2).
W szczególności organ władzy publicznej, w tym wypadku Burmistrz Głogówka jest obowiązany do
informowania o:
 swoim statusie prawnym, przedmiocie działalności, organizacji, kompetencjach, majątku, strukturze
własnościowej, osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach;
 sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania
lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, naborze kandydatów na wolne
stanowiska;
 prowadzonej polityce, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, projektowanych aktach
normatywnych;
 danych publicznych, w tym treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz dokumentacji
przebiegu i efektów kontroli i wnioskach podmiotów ją przeprowadzających, treści innych wystąpień i
ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych, stanowiskach
w sprawach publicznych zajętych przez organy władzy publicznej;
 majątku publicznym.
Bieżące informacje umieszczanie są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogówku oraz na stronie
BIP Urzędu Miejskiego tj. www.glogowek.pl oraz www.bip.glogowek.ig.pl. Na stronach internetowych gminy
umieszczane są również dokumenty strategiczne.
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 –
tekst jednolity ze zm.) reguluje zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Zgodnie z cytowaną
ustawą poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości rozumie się poprzez:
a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego w sprawie,
b) ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie,
c) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego
przedsięwzięcia, a w przypadku projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa – w prasie o
odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu,
d) w przypadku gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na terenie innej gminy niż gmina
właściwa miejscowo ze względu na przedmiot postępowania – także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób
zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot
postępowania.
W ramach projektu PHARE 2002 Ministerstwo Środowiska poprzez Centrum Informacji o Środowisku
utworzyło praktyczne narzędzie do realizacji przepisów prawnych związanych z udostępnianiem informacji o
środowisku i jego ochronie – Ekoportal (www.ekoportal.gov.pl). Ekoportal jest platformą integrującą cały
obszar środowiska" administracji wszystkich szczebli publicznego udostępnianie wykazu danych od szczebla
wójta gminy, poprzez starostwa powiatowe, po urzędy marszałkowskie i wojewódzkie oraz Ministerstwo
Środowiska i pozostałe instytucje resortowe, które ustawowo są zobowiązane do upubliczniania swoich
decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów dotyczących środowiska i jego ochrony.
Koncepcja Ekoportalu pozwala, aby za jego pośrednictwem jednostki administracji prowadziły i publikowały
w Internecie dane o przeprowadzanych procedurach dotyczących środowiska i aby osoby zainteresowane w
ten sposób mogły dowiedzieć się, jakie są podejmowane działania mające wpływ na stan środowiska lub
mające na celu jego ochronę. Urząd Miejski w Głogówku na bieżąco publikuje na platformie Ekoportalu
informacje o środowisku.
Wspólnoty społeczne podejmują lokalne akcje proekologiczne oraz sprawują społeczną kontrolę nad
działaniami przedsiębiorstw i instytucji. Szczególną rolę pełnią tu pozarządowe organizacje ekologiczne,
które grupują najbardziej aktywnych, świadomych członków społeczeństwa, a tym samym są najbardziej
cenionym partnerem kontrolującym działania organów państwowych oraz przedsiębiorstw z punktu
widzenia ochrony środowiska. Przepisy prawa gwarantują udział społeczeństwa, w tym w szczególności
organizacji ekologicznych, w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, w opiniowaniu projektów aktów
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prawnych, a także projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym przede wszystkim ze środków
Unii Europejskiej. Gmina Głogówek co roku podejmuje uchwałą "Roczny programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ". Celem
głównym „Programu (…) jest zapewnienie efektywnego wykorzystania społecznej aktywności w zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Głogówek.
Na terenie gminy Głogówek funkcjonują organizacje pozarządowe m.in.
 Stowarzyszenie LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
 Stowarzyszenie „Aqua Silesia”
 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pradziad”
 Stowarzyszenie Wspierające Współpracę Partnerstwa Miast "Wspólnota" w Głogówku
 "Wspólne Ścieżki" - Partnerstwo na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gmin: Biała, Głogówek i Lubrza
 „REBA” Organizacja Odzysku S.A.
 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gminy Głogówek
 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kazimierz
 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Wierzch
 Stowarzyszenie "Odnowa Wsi Biedrzychowice" w Biedrzychowicach
 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Mochów
Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zapewniają włączenie środowiska i jego ochrony do celów
strategicznych 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.
Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) (ang. Eco-Management and Audit Scheme) to system
zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć organizacje (przedsiębiorstwa,
instytucje, organizacje, urzędy). Głównym założeniem systemu jest wyróżnienie tych organizacji, które
wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty swojej działalności
środowiskowej.
Podstawowe zasady systemu określa rozporządzenie 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19
marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji we wspólnotowym systemie ekozarządzania i
audytu (EMAS). Rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r. zaczęło obowiązywać w Polsce. System EMAS
wykazuje duże podobieństwo do normy ISO 14001. Od roku 2001 treść normy ISO 14001 została włączona
do rozporządzenia EMAS, pozwalając na ograniczenie się do identyfikacji dodatkowych wymagań stawianych
organizacjom w systemie EMAS. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania
normy ISO 14001 można traktować jako krok w kierunku rejestracji w systemie EMAS
Na terenie Miasta i Gminy Głogówek działają przedsiębiorstwa posiadające certyfikowane Systemy
Zarządzania Jakością (PN-EN ISO 9001, ISO 14001, HACCP).
Obecnie Burmistrz Głogówka rozpoczął prace nad „Programem ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na
lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”. Dokument zostanie przygotowany zgodnie z opublikowanymi
przez Ministerstwo Środowiska we wrześniu 2015r. „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich,
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”, które są dokumentem pomocniczym adresowanym
do organów wykonawczych i uchwałodawczych JST. Zgodnie z znowelizowanymi przepisami Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. nr z 2016r., poz. 1987 ze zm.) nie sporządza się gminnych planów gospodarki
odpadami.
Wszystkie wymienione zadania są zadaniami ciągłymi, wynikającym z obowiązków ustawowych lub działań
statutowych jednostek, stanowią wydatek bieżący jednostki.
24.681,00 zł
2015
(budżet
gminy)
Samorząd gminny w ramach wydatków bieżących przeznaczył środki na
opłaty z tytułu korzystania ze środowiska
25.065,00 zł
2016
(budżet gminy)
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Cel średniookresowy do 2016 r.: Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z
zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”
Zadania:
 Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej
 Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży np.
organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych z tematyką środowiskową
 Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu ponadgminnym
 Współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań
podejmowanych na rzecz jego ochrony
 Udział przedstawicieli Urzędu Miejskiego w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do informacji
o środowisku
 Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez wszystkie
instytucje publiczne
 Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej
 Zakup worków i rękawic do zbiórki odpadów związanych z akcją „Sprzątanie Świata”
 Organizacja i współudział w kursach, szkoleniach, targach, sympozjach, konferencjach oraz organizacja
konkursów
 Wydruk ulotek oraz kalendarza o tematyce ekologicznej, zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i
książek
Jednostki realizujące: Gmina Głogówek, organizacje pozarządowe
Samorząd gminny w ramach wydatków bieżących z zakresu ochrona
bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu przeznaczył środki na:
 zakup worków, rękawic, nagród rzeczowych na konkursy
19.836,94 zł
ekologiczne,
2015
(budżet gminy)
 w ramach usług - uporządkowanie terenów gminnych - KazimierzAnachów, Racławice Śląskie, Wierzch,
 naprawa ławek na terenie gminy
Edukacja formalna prowadzona jest przez placówki oświatowe w ramach programów nauczania
realizowanych na wszystkich szczeblach nauczania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, w postaci
oddzielnej ścieżki edukacyjnej o charakterze wychowawczo-dydaktycznym, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012, poz. 977 ze zm.). Obowiązek uwzględniania
problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w programach nauczania wszystkich typów
szkół, jak również w programach kursów uprawniających do uzyskania kwalifikacji zawodowych,
wprowadzony został na mocy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r.,
poz. 519 ze zm.)
Edukacja nieformalna prowadzona może być natomiast przez rozmaite podmioty: organy administracji
różnego szczebla, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, media, wreszcie – przez osoby z najbliższego
otoczenia.
A więc istotną rolę w szerzeniu wiedzy ekologicznej na terenie gminy Głogówek odgrywają m.in.:
 jednostki samorządowe: Urząd Miejski w Głogówku, Starostwo Powiatowe w Prudniku,
 jednostki oświaty: szkoły, przedszkola, biblioteki
 organizacje społeczne: koła łowieckie, kluby wędkarskie,
 stowarzyszenia i fundacje: m.in. Stowarzyszenie Odnowy Wsi w m. Wierzch, Kazimierz; Głogówek;
"Wspólne ścieżki"- partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin: Biała, Głogówek i Lubrza;
Towarzystwo Miłośników Głogówka; stowarzyszenie wspierające współpracę partnerstwa miast
"Wspólnota" w Głogówku.
 Nadleśnictwo Prószków, Prudnik i Kędzierzyn.
Działania podejmowane w gminie Głogówek są zróżnicowane, koncentrują się przede wszystkim na
wspieraniu edukacji ekologicznej w szkołach, przedszkolach oraz organizowaniu akcji – m.in. „Sprzątanie
świata”, „Dzień Ziemi”, „Zbiórka zużytych baterii i segregacja odpadów”. We wszystkich placówkach
oświatowych prowadzona jest odpowiednia międzyprzedmiotowa ścieżka edukacyjna: edukacja ekologiczna.
Zagadnienia dotyczące ekologii, ochrony środowiska, rozwoju zrównoważonego poruszane są w ramach
treści programowych podczas zajęć biologii, plastyki, geografii, fizyki, chemii, zajęć technicznych czy godzin
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wychowawczych. Elementy edukacji ekologicznej wprowadza się również w edukacji najmłodszych,
prowadzonej w oddziałach przedszkolnych. Każdorazowo, działania w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i
młodzieży powinny być optymalnie dopasowane do wieku i poziomu rozwoju, tak, by mogły przynieść
odpowiednie efekty. Nauczyciele i wychowawcy powinni bardzo dobrze orientować się w lokalnych
problemach dotyczących środowiska, aby nadać tym działaniom najbardziej odpowiedni kierunek. Powinni
również charakteryzować się wysokim poziomem zaangażowania w tę tematykę, by zarażać podopiecznych
entuzjazmem. Do pomocy warto również zapraszać i angażować inne instytucje, które mogą posłużyć pomocą
merytoryczną oraz praktyczną, np. organizacje prośrodowiskowe, instytucje naukowe.
Edukacja mieszkańców może być prowadzona m.in. poprzez druk ulotek i broszurek informacyjnych
dostarczanych do każdego gospodarstwa domowego, plakaty rozwieszane w często odwiedzanych przez
mieszkańców Gminy miejscach np. w przedszkolach, szkołach, w okolicy kościołów i sklepów, publikacje w
prasie lokalnej czy konkursy i informacje przekazywane w trakcie ogłoszeń parafialnych oraz obchodów
święta plonów.
Funkcję edukacyjną pełnią również szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne. Przez teren gminy przebiegają
ścieżki rowerowe i dydaktyczne oraz szlaki turystyczne. Szlaki piesze wytyczone zostały w terenach o
wysokich walorach turystyczno-krajoznawczych. W większości szlaki biegną lokalnymi drogami gruntowymi
i leśnymi.
Ponadto, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy następuje poprzez wpływ mediów,
zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych. Informacje, mniej lub bardziej wiarygodne, docierają za
pośrednictwem telewizji, radia, prasy, Internetu do ogółu mieszkańców. Środki masowego przekazu
zobowiązane są do popularyzacji ochrony środowiska i kształtowania pozytywnego stosunku do przyrody,
promujące ochronę środowiska i rozwój zrównoważony, w szczególności dotyczące np. znaczenia zachowania
bioróżnorodności, rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego, właściwego postępowania z różnego rodzaju
odpadami, oszczędzania wody i energii, korzyści związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
(OZE), szkodliwości azbestu i właściwego z nim postępowania, możliwości pozyskania dofinansowań na
różnego rodzaju działalność prośrodowiskową, rozwoju turystyki zrównoważonej, ekologicznej i
agroturystyki, właściwych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń środowiskowych. Ważne jest, by
podawane informacje były w pełni rzetelne, poparte wiedzą naukową.
Wpływ mediów nie powinien pozostawać jednak jedynym czynnikiem kształtującym postawy ekologiczne –
w gminie Głogówek dalszym ciągu powinny być prowadzone różnego rodzaju kampanie i akcje w sposób
atrakcyjny i przystępny dla mieszkańców.
Na terenie Gminy Głogówek prowadzone są działania mające na celu edukację i promowanie działań
proekologicznych. Są to działania skierowane w głównej mierze do dzieci i młodzieży, a poprzez nie do osób
dorosłych. Działania te są aktywnie wspierane przez gminę np. poprzez zapewnienie materiałów
pomocowych, nagród itp. Przykłady działań edukacyjnych prowadzonych na terenie gminy Głogówek:
 coroczny udział w sprzątaniu terenu Gminy – akcja przeprowadzana jest pod nazwą „Sprzątanie Świata”,
 coroczne konkursy z okazji obchodów „Dnia Ziemi”,
 coroczne uczestnictwo i patronat w programie „ Listy do Ziemi”, realizowanym w placówkach
oświatowych gminy Głogówek,
 w 2016 r. realizacja Edukacji Ekologicznej i udział w Segregacji Odpadów Komunalnych na terenie
Gminy Głogówek „ Chcę być Eko”
Najbardziej dynamiczny rozwój, w chwili obecnej, pod względem zainteresowania i formy przekazu osiągnął
internet. Urząd Miejski w Głogówku jest wydawcą miesięcznika „Życie Głogówka”. Głównym zadaniem gazety
jest informowanie mieszkańców o bieżących wydarzeniach w Gminie Głogówek, o ważnych sprawach
dotyczących mieszkańców i działaniach podejmowanych przez samorząd związanych z ekologią i ochroną
środowiska. Ukazują się w nim artykuły związane z ekologią i ochroną środowiska.
W dobie szybkiego rozwoju technologii informacyjnych, również ochrona środowiska oraz udział
społeczeństwa w ochronie środowiska nabierają coraz szerszego wymiaru. Coraz powszechniejszy dostęp już
nie tylko do kilku ogólnopolskich kanałów informacyjnych 7/24 (oferujących informacje 7 dni w tygodniu, 24
godziny na dobę), ale również do szerokopasmowego internetu, informatyzacja urzędów administracji –
skutkuje postępującym skróceniem czasu dostępu od chwili pojawienia się informacji do momentu dotarcia
jej do masowego odbiorcy. Dotyczy to także informacji o środowisku i jego ochronie, zagrożeniach
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ekologicznych czy udostępnianiu projektów istotnych dla ochrony środowiska dokumentów.
Pracownicy Urzędu Miejskiego uczestniczą na bieżąco w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do
informacji o środowisku, w tym organizowanych nieodpłatnie przez administrację szczebla powiatowego i
wojewódzkiego, przy wykorzystaniu funduszy unijnych.
Cel średniookresowy do 2016 r.: Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie
szkodom w środowisku i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody
Zadania:
 Stworzenie bazy danych o szkodach w środowisku i działaniach naprawczych
 Prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku dla pracowników
administracji, sądownictwa oraz podmiotów gospodarczych
Jednostki realizujące: WIOŚ Opole, organizacje pozarządowe
Szkodą w środowisku jest negatywna, mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych,
oceniana w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez
działalność podmiotu korzystającego ze środowiska. Określa to Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1789), która reguluje także zasady
odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku.
Jeśli wystąpi bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, istnieje obowiązek niezwłocznego podjęcia
działań zapobiegawczych. Z kolei w przypadku wystąpienia szkody w środowisku, podmiot korzystający ze
środowiska jest obowiązany do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia szkody, zapobieżenia
kolejnym szkodom i negatywnym dla zdrowia ludzi skutkom. Dotyczy to natychmiastowej kontroli,
powstrzymania, usunięcia lub ograniczenia zanieczyszczeń albo innych szkodliwych czynników, a także
podjęcia działań naprawczych.
Podjęcie działań naprawczych wymaga uzgodnienia ich warunków z organem ochrony środowiska, które
obejmuje:
 stan, do jakiego ma zostać przywrócone środowisko;
 zakres i sposób przeprowadzenia działań naprawczych;
 termin rozpoczęcia i zakończenia działań.
Szkody w środowisku mogą dotyczyć następujących komponentów środowiska:
 powierzchni ziemi;
 wód;
 gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych.
Jeśli wystąpiła szkoda dotycząca powierzchni ziemi i wód, warunkiem bezwzględnym zastosowania
przepisów ustawy jest występowanie działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku, wymienionej w
art. 3. W pozostałych przypadkach do szkody w środowisku może dojść na skutek innej działalności, jednak w
połączeniu z winą podmiotu korzystającego ze środowiska będącego sprawcą tej szkody.
Przepisów ustawy nie stosuje się m.in. gdy bezpośrednie zagrożenie lub szkoda w środowisku zostały
spowodowane przez katastrofę naturalną, konflikt zbrojny lub działalność, której głównym celem jest obrona
narodowa, bezpieczeństwo międzynarodowe lub której jedynym celem jest ochrona przed klęską żywiołową.
Jeżeli pomimo działań zapobiegawczych nie wyeliminowano zagrożenia lub szkoda nastąpiła, istnieje
obowiązek zgłoszenia tego faktu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska.
W przypadku zagrożenia szkodą lub spowodowania szkody przez więcej niż jeden podmiot korzystający ze
środowiska, ich odpowiedzialność jest solidarna. Jeżeli szkody zostały spowodowane za zgodą lub wiedzą
władającego ziemią, jest on obowiązany do podjęcia działań zapobiegawczych i naprawczych razem z
podmiotem korzystającym ze środowiska. W tym ostatnim przypadku decyzja dotycząca obowiązku
przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych jest kierowana również do władającego
powierzchnią ziemi.
Organ ochrony środowiska podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze w sytuacji gdy:
 nie można zidentyfikować podmiotu korzystającego ze środowiska lub nie można wszcząć wobec niego
postępowania egzekucyjnego albo egzekucja okazała się bezskuteczna;
 konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań z uwagi na zagrożenie zdrowia ludzi lub możliwość
zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.
Koszty prowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych ponosi podmiot korzystający ze środowiska,
chyba że wykaże spowodowanie zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku:
www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

Id: A69C7B31-0986-4CCB-9B59-E69C108818E4. Projekt

Strona | 12
Strona 12

Ocena realizacji zadania w roku 2015 i 2016

Rok

Koszty i źródło
finansowania
[zł]

przez inny wskazany podmiot;
na skutek podporządkowania się nakazowi wydanemu przez organ administracji publicznej.
W takich przypadkach podmiot korzystający ze środowiska, który podjął działania zapobiegawcze lub
naprawcze, może wystąpić z roszczeniem o zwrot poniesionych na ten cel kosztów odpowiednio od sprawcy
lub organu administracji. Do takiego roszczenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.



W 2016r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uruchomił system teleinformatyczny do prowadzenia
rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz rejestru historycznych
zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Jest on dostępny pod adresem rejestry.gdos.gov.pl. Za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego organy ochrony środowiska oraz organy inspekcji ochrony środowiska
uzyskają bezpośredni dostęp do wszystkich danych zawartych w rejestrze bezpośrednich zagrożeń szkodą w
środowisku i szkód w środowisku (zgodnie z art. 26a ust. 5 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1789)). Mają także wgląd do wszystkich danych
zawartych w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (zgodnie z art. 101c ust. 10 Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519)).
Ponadto Art. 364 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519) mówi,
że jeżeli działalność prowadzona przez podmiot korzystający ze środowiska albo osobę fizyczną powoduje
pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, wojewódzki
inspektor ochrony środowiska wyda decyzję o wstrzymaniu tej działalności w zakresie, w jakim jest to
niezbędne dla zapobieżenia pogarszaniu stanu środowiska.
Powyższe zadania są zadaniami ciągłymi, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowią wydatek
bieżący jednostki.
Organy inspekcji ochrony środowiska podnoszą swoje kompetencje na szkoleniach z zakresu występowania
szkód w środowisku i ich naprawie organizowane przed Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Regionalne
Dyrekcje Ochrony Środowiska dla swoich pracowników i jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenia
finansowane są często z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkich
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel średniookresowy do 2016 r.: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji
Zadania:
 Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, w szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych, prognoz
oddziaływania na środowisko
 Wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóż kopalin przed zagospodarowaniem powierzchni
uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie
 Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu środowiska, w
szczególności w zakresie powietrza, wód i hałasu
 Przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko już na etapie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Jednostki realizujące: Gmina Głogówek, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Samorząd gminny w ramach wydatków bieżących z zakresu planów
zagospodarowania przestrzennego przeznaczył środki na wynagrodzenie
za decyzje o warunkach zabudowy miasta i gminy, studium
58.482,67 zł
2015
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie
(budżet gminy)
Głogówek oraz plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Głogówek
Samorząd gminny w ramach wydatków bieżących z zakresu planów
zagospodarowania przestrzennego przeznaczył środki na wynagrodzenie
74.552,16 zł
za decyzje o warunkach zabudowy miasta i gminy, studium
2016
(budżet gminy)
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie
Głogówek
Art. 72 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519) wskazuje, że w
www.e-ekologika.pl
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studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną
gospodarkę zasobami środowiska w szczególności poprzez:
1) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji złóż
kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami;
2) uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych
złóż;
3) zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów
transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni;
4) uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z
prowadzeniem gospodarki rolnej;
5) zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych;
5a) uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom;
6) uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem,
wibracjami i polami elektromagnetycznymi.
Za opracowywanie dokumentów planistycznych odpowiedzialny jest Burmistrz Głogówka. Powyższe
działania się więc kosztem bieżącym wliczony w opracowanie dokumentów planistycznych.
Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz.
353 ze zm.) organ opracowujący projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jest zobligowany do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, czego wynikiem jest sporządzenie
Prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres Prognozy oddziaływania na środowisko projektów wynika z
art. 51 cytowanej ustawy. Zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko należy przekazać do opiniowania przez organy, o których mowa w art. 57 i 58 Ustawy tj.
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH
Cel średniookresowy do 2016 r.: Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej
Zadania:
 Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych
 Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej
 Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania
 Ochrona starych i nowych pomników przyrody
 Zachowanie istniejących zbiorników wodnych
 Ograniczanie inwestycji uciążliwego przemysłu
 Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni
 Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo
 Zachowanie istniejącej zieleni urządzonej
 Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków
 Wykonanie dokumentacji ścieżki edukacyjno-ekologicznej, ścieżki zdrowia
 Wykonanie ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Parku Miejskim, ścieżki zdrowia w lesie Olszynka
 Opracowanie projektów lub studium wykonalności dla rewaloryzacji drzewostanu zabytkowego Parku
Miejskiego w Głogówku, częściowa realizacja rewaloryzacji parku
 Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwatorsko-użytkowego zabytków „starego miasta”
Jednostki realizujące: Gmina Głogówek, Nadleśnictwo, Organizacje pozarządowe,
Samorząd gminny w ramach wydatków bieżących z zakresu utrzymania
zieleni w miastach i gminach przeznaczył środki na:
 koszenie trawy - skwery miejskie, park,
 podlewanie, nawożenie kwiatów, krzewów i drzew,
200.225,33
2015
 cięcia pielęgnacyjne drzew,
(budżet gminy)
 wykonanie opinii dendrologicznej drzew przy zamku,
 wykonanie analizy dla zamkniętego składowiska odpadów w Nowych
Kotkowicach
www.e-ekologika.pl
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Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Utworzenie ciągów pieszych w
parku miejskim – część górna”. W ramach zadania wykonano remont
alejek spacerowych, wymiana obrzeży i nawierzchni.
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Ścieżka zdrowia – Park
Miejski”. W ramach zadania wykonano projekt o przygotowano teren pod
montaż PZU tras zdrowia
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego
Parku Miejskiego w Głogówku”. W ramach zadania wykonano:
 nową nawierzchnie alejek spacerowych z grysu granitowego
 nową nawierzchnię alejek spacerowych z betonu asfaltowego
 nowe obrzeża z kostki granitowej
 prace przy zieleni tj. wycinka samosiejek, cięcia sanitarne drzew,
wycinka drzew i karczowanie pni, nasadzenia drzew i krzewów,
pielęgnacja drzew i krzewów,
 rewitalizację źródełka,
 montaż tablic informacyjno-edukacyjnych.
Gmina Głogówek otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 62.000,00 zł
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Remont zabezpieczający pałac
w Kazimierzu”.
W ramach zadania w 2015r. wykonano:
 wymianę powierzchni dachu na dachówkę karpiówkę,
 nowe obróbki blacharskie wraz z rynnami i rurami spustowymi,
 montaż instalacji odgromowej.
Gmina Głogówek otrzymała w 2015r. dotację z Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków – 40.000,00 zł
W ramach zadania w 2016r. wykonano:
 naprawę uszkodzeń i niezbędną wymianę elementów
konstrukcyjnych więźb dachowych oraz jej impregnację przeciw
technicznym szkodnikom drewna i ochronie przeciwpożarowej
 nowe pokrycie dachu z dachówki karpiówki ceramicznej
 nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną
 nowe obróbki blacharskie wraz z rynnami i rurami spustowymi
 montaż instalacji odgromowej
Gmina Głogówek otrzymała w 2016r. dotację od Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Opolu – 35.000,00 zł
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Remont zabezpieczający
zamek w Głogówku”.
W ramach zadania w 2015r. wykonano:
 wymianę powierzchni dachu na dachówkę karpiówkę,
 odtworzenie kanalizacji deszczowej,
 remont orynnowania przebudowa kominów,
 montaż instalacji odgromowej.
Gmina Głogówek otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury – 389.556,49
zł oraz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – 10.000,00 zł
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2015

92.934,06 zł
(budżet gminy*)

2015

10.177,20 zł
(budżet gminy*)

2016

380.021,16 zł
(budżet
gminy**)

2015

102.352,45 zł
(budżet
gminy**)

2016

101.673,44 zł
(budżet
gminy**)

2015

446.326,52 zł
(budżet
gminy**)
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W ramach zadania w 2016r. wykonano:
wymianę pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną karpiówkę
 wymianę pokrycia wież
 odtworzenie kanalizacji deszczowej
646.941,84 zł
 remont orynnowania
2016
(budżet
 przebudowę kominów
gminy**)
 przebudowę instalacji odgromowej
 roboty różne: remont ściany, uzupełnienie gzymsu, remont tarasu,
remont wieżyczki na tarasie
Gmina Głogówek otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury – 533.326,41
zł
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Renowacja zamku w
137.069,08 zł
Głogówku. Renowacja i odbudowa elewacji zamku w Głogówku”. W
2016
(budżet gminy)
ramach zadania wykonano dokumentacje techniczne i ekspertyzy
Samorząd gminny udzielił dotacji na dofinansowanie prac remontowych i
270.000,00 zł
2015
konserwatorskich obiektów zabytkowych (Parafie Rzymsko – Katolickie)
(budżet gminy)
Samorząd gminny udzielił dotacji na dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych:
 Parafia Rzymsko-Katolicka w Kazimierzu - 18.121,22 zł
169.000,00 zł
 Klasztor św . Franciszka z Asyżu w Głogówku - 50.000,00 zł
2016
(budżet gminy)
 Parafia Św. Bartłomieja w Głogówku - 60.000,00 zł
 Fundacja Glogovia - 10.000,00 zł
 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Anny w Zawadzie - 30.878,78 zł
Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób
fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. Obowiązek ten wynika z
art. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.). Powyższe
zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący.
Zgodnie z art. 2 cytowanej ustawy ochrona przyrody, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu
oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody tj.:
1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;
2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;
4) siedlisk przyrodniczych;
5) siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
7) krajobrazu;
8) zieleni w miastach i wsiach;
9) zadrzewień.
Celem ochrony przyrody w rozumieniu ustawy jest:
1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
2) zachowanie różnorodności biologicznej;
3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz
z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego
stanu ochrony;
5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także
pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w
dziedzinie ochrony przyrody.
W ramach prawnej ochrony przyrody wyróżnia się formy ochrony wymienione w art. 6 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.). W okresie sprawozdawczym 2015 –
2016 nie objęto ochroną nowych obszarów i obiektów o szczególnych wartościach przyrodniczych. Na terenie
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gminy Głogówek funkcjonują formy ochrony przyrody chroniące najcenniejsze walory tego terenu, są to
formy indywidualne, które stanowią: drzewa uznane za pomniki przyrody – zbiorowiska dębów
szypułkowych, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ora chronione siedliska przyrodnicze.
Ochrona drzew pomnikowych wynika z art. 40 i 44 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.). Zakazy odnoszące się do zachowania wartości przyrodniczych pomnika
wynikają z art. 45 cytowanej ustawy. W zakresie ochrony pomnikowej wskazuje się na potrzebę stosowania
rozwiązań dotyczących prawidłowego oznaczania, inwentaryzacji i weryfikacji stanu sieci pomników
przyrody, wskazań dla właściwej kompozycji i aranżacji otoczenia drzew pomnikowych, odpowiedniej ich
pielęgnacji i konserwacji, określenia przyrodniczej i społecznej walorów tej formy ochrony przyrody, co do
prezentacji ich w informacji turystycznej. Ochroną pomników przyrody na terenach leśnych stanowiących
własność Skarbu Państwa zajmują się również Nadleśnictwa. Zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z
obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący jednostki.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r.,
poz. 778 – tekst jednolity ze zm.) ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób
zagospodarowania i korzystania z terenu, uwzględnia się wymagania ochrony środowiska, w tym
gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych. Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed
niewłaściwym sposobem użytkowania oraz ograniczanie inwestycji uciążliwego przemysłu możliwa jest
poprzez właściwą gospodarkę przestrzenną prowadzoną m.in. poprzez miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Plan miejscowy powinien zatem być poprzedzony pełnym rozpoznaniem walorów
przyrodniczych danego terenu.
Cele i zasady wspólnotowej polityki ochrony środowiska polegają w szczególności na zapobieganiu,
zmniejszaniu oraz, w miarę możliwości, na eliminowaniu zanieczyszczeń, poprzez przyznanie priorytetu
interwencji u źródła i zapewnieniu rozsądnej gospodarki zasobami naturalnymi, zgodnie z zasadą
„zanieczyszczający płaci” oraz z zasadą zapobiegania zanieczyszczeniom. Niniejsze cele wynikają z dyrektywy
Rady nr 96/61/EWG z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli
zanieczyszczeń (IPPC).
W prawie wspólnotowym wymagania dotyczące jakości urządzeń ochronnych powiązane są ściśle z
problematyką dopuszczalnej emisji - emisja jest dopuszczalna, gdy nie można jej zlikwidować lub ograniczyć
mimo zastosowania najlepszej dostępnej techniki BAT (Best Available Techniques). Niniejsze wymagania
przeniesione zostały do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519),
zgodnie z którą poprzez najlepszą dostępną technikę rozumie się najbardziej efektywny i zaawansowany
poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie
poszczególnych technik jako podstawy przy ustalaniu dopuszczalnych wielkości emisji i innych warunków
pozwolenia mających na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie emisji i
oddziaływania na środowisko jako całość.
Cytowana wyżej dyrektywa jest ściśle powiązana z dyrektywą Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r.
w sprawie oceny oddziaływania niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych na środowisko
naturalne, zgodnie z którą przed przystąpieniem do realizacji inwestycji prowadzi się jej ocenę wpływu na
środowisko (czyt. zapobieganie potencjalnym szkodom w środowisku). W przypadku zakwalifikowania
przedsięwzięcia do mogącego zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016r., poz. 71), konieczne może być przeprowadzenie procedury
oceny oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.). W ramach omawianej procedury
prowadzona będzie wówczas szczegółowa ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zieleń urządzona, zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych, staje się coraz bardziej docenianym
składnikiem układów urbanistycznych, zarówno planowanych, jak i istniejących, w których istnieje
możliwość stworzenia czy też przywrócenia zieleni. Zieleń na terenach miejskich i wiejskich to przede
wszystkim obiekty przyrodnicze o formach naturalnych, półnaturalnych i przetworzonych oraz rozmaite
założenia ogrodowe istniejące samoistnie lub towarzyszące budowlom. Tereny zieleni pełnią funkcje
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rekreacyjne, ekologiczne i zdrowotne – wpływają na złagodzenie lub eliminację uciążliwości życia,
kształtowanie układów urbanistycznych, wprowadzają ład przestrzenny oraz nadają specyficzny i
indywidualny charakter. Zieleń oddziałuje również na człowieka poprzez możliwość kontaktu z naturą,
wyciszenia się, znalezienia wytchnienia i odpoczynku z dala od zgiełku miasta. Jednakże, aby zieleń oprócz
spełniania funkcji estetycznej pełni również inne zadania, musi być różnorodna pod względem biologicznym,
bo tylko wtedy zapewnia miejsce różnym gatunkom roślin i zwierząt oraz zapobiega erozji gleb. Spośród form
zieleni urządzonej wyróżniamy m.in. parki i ogrody, ogródki działkowe, zieleń cmentarną, zieleń uliczną itp.
Zgodnie z danymi GUS za 2015r. na terenie gminy Głogówek rozróżnia się następujące tereny zieleni:
- parki spacerowo – wypoczynkowe [szt.] – 2 szt.
- parki spacerowo – wypoczynkowe [ha] – 21,40 ha
- zieleńce [szt.] – 7 szt.
- zieleńce [ha] – 0,70 ha
- zieleń uliczna [ha]- 0,70 ha
- tereny zieleni osiedlowej [ha] – 2,25 ha
- cmentarze [szt.] - 16 szt.
- cmentarze [ha] – 8,51 ha
Powyższe zadania są zadaniami ciągłymi, wynikającymi z obowiązków ustawowych, stanowią wydatek
bieżący.
Cel średniookresowy do 2016 r.: Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich
właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego
Zadania:
 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie i utrzymanie zieleni, zadrzewień,
zakrzewień na terenach będących własnością gminy
 Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami rodzimymi
 Aktualizacja granicy rolno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi
 Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów
zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania
przestrzennego
 Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów zdegradowanych i
przekształconych gatunkami rodzimymi
 Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych
 Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w
zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
 Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów
 Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego
 Zachowanie istniejących kompleksów leśnych
 Prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji lasu
 Ochrona gleb leśnych
 Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary,
choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci)
Jednostki realizujące: Gmina Głogówek, Powiat Prudnik, Nadleśnictwo, Właściciele gruntów, Wojewoda,
Marszałek,
Głównymi użytkownikami i zarządcami kompleksów leśnych na terenie gminy Głogówek są Lasy Państwowe,
w ich zarządzie jest ponad 83 % lasów. Udział lasów gminnych, lasów prywatnych oraz innych użytkowników
jest nieznaczny. Lasy administrowane są przez Nadleśnictwo Prudnik, Kędzierzyn-Koźle i Prószków,
podlegające Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
Do działań prowadzonych przez Nadleśnictwa Prudnik, Kędzierzyn-Koźle i Prószków należą m.in.:
 zwiększanie różnorodności gatunkowej biocenoz oraz różnorodności ekosystemów kompleksów
leśnych regionu,
 utrzymywanie zgodności składów gatunkowych drzewostanów z potencjalną roślinnością naturalną, to
jest zgodności biocenozy z biotopem,
 monitorowanie krzewów i zielnych rośli reliktowych, endemitów, ginących i zagrożonych,
 uzupełnianie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych,
 prowadzenie prac związanych z zachowaniem i odtwarzaniem śródleśnych bagien, oczek wodnych, łąk
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oraz innych cennych biotopów,
zakładanie, konserwacja i naprawa budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy, wykładanie
karmy,
grodzenie mrowisk,
wzbogacanie bazy żerowej dla zwierzyny płowej powodującej szkody w roślinności drzewiastej,
ciągła aktualizacja w opracowanych „Programach ochrony przyrody” dla nadleśnictw występowania
gatunków rzadkich i zagrożonych, identyfikacja przyczyn zagrożenia rzadkich gatunków i eliminacja
źródeł zagrożenia,
stosowanie czynnych metod ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt,
kontrola normowanego zbioru i skupu płodów runa leśnego na cele przemysłowe w postaci owoców i
ziół, a zwłaszcza grzybów jadalnych, w tym owocnikujących grzybów mikoryzowych.

Plany urządzenia lasu sporządzane są obligatoryjnie dla lasów wszystkich form własności. Dla lasów Skarbu
Państwa w zarządzie nadleśnictw są to plany urządzenia lasu. Dla lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa oraz dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sporządza się
uproszczone plany urządzenia lasu.
Obowiązek sporządzenia planu urządzenia lasu oraz uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów Skarbu
Państwa wynika z art. 19 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 788 ze zm.).
Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla określonego
obiektu (nadleśnictwa), zawierającym opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia
gospodarki leśnej ‑ art. 6 ust.1 pkt 6 cytowanej ustawy. W oparciu o Plan Urządzenia Lasu możliwe jest
prowadzenie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej tj. działalności zmierzającej do
ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich
bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do
wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na
poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów ‑ art.6. ust.1 pkt 1a ustawy.
Minister właściwy do spraw środowiska zatwierdza Plan Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność
Skarbu Państwa decyzją administracyjną na podstawie art.22 ust 1 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.
(Dz.U. 2017 nr 0 poz. 788 ze zm.). na wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Zgodnie z ustawą o
lasach Minister Środowiska nadzoruje wykonanie Planu Urządzenia Lasu.
 Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Prudnik na lata 2008 – 2017
 Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kędzierzyn-Koźle na lata 2011 - 2020
 Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Prószków na lata 2015-2024
Uproszczone plany urządzenia lasu zawierają podobne treści jak plany dla nadleśnictw jednak sporządzane są
z mniejszą szczegółowością. Dla lasów nie będących w zarządzie Lasów Państwowych, o powierzchni
mniejszej niż 10 ha wykonuje się inwentaryzację stanu lasu w zakresie jeszcze bardziej ograniczonym niż to
ma miejsce w przypadku uproszczonych planów urządzenia lasu. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie
stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta, który gospodarkę leśną prowadzi na podstawie
uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.
Uproszczony plan urządzenia lasów komunalnych gminy Głogówek na lata 2010-2019 zatwierdzony jest
decyzją Starosty Powiatu Prudnickiego znak: nr Ro-II.6162.1.2011 z dnia 28.02.2011r.
Wojewódzki Program Zwiększenia Lesistości zakładał do roku 2014 zwiększenie lesistości do poziomu 27%,
co przy obecnym poziomie 26,5% nie wydaje się możliwe. Zakładana średnia krajowa – zgodnie z Krajowym
Programem Zwiększenia Lesistości do 2020 wynosi 30%. Większość lasów w województwie znajduje się pod
wpływem znaczącego oddziaływania przemysłu, co uzasadnia konieczność przebudowy drzewostanów.
Znaczące walory przyrodnicze lasów Opolszczyzny wymuszają kompleksową ochronę ekosystemów leśnych
wraz z ich florą i fauną, również renaturalizację lasów oraz odtwarzanie i ochronę cennych siedlisk, w
szczególności wodno - błotnych, a także rozwijanie funkcji edukacyjnych i turystycznych.
Najważniejszymi celami w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania lasów, w tym łowiectwa, w
województwie opolskim są:
 zwiększenie lesistości województwa (osiągnięcie poziomu 26,7% do roku 2014)
 z uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności i warunków przyrodniczo-krajobrazowych,
 znaczące powiększenie retencji wodnej w lasach poprzez odtwarzanie terenów wodno-błotnych,
 budowę systemów zastawek na rowach melioracyjnych itp.,
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poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów poprzez ich sukcesywną przebudowę:
przebudowa monokultur iglastych uszkodzonych przemysłowo, wprowadzanie gatunków,
rodzimych, dostosowywanie składu gatunkowego do roślinności potencjalnej,
ochrona i przywracanie gatunków i siedlisk zagrożonych,
zwiększanie ilości i powierzchni zadrzewień, w szczególności na terenach intensywnie użytkowanych
rolniczo,
powszechne ale kanalizowane udostępnianie lasu społeczeństwu, w szczególności dla celów
turystycznych i edukacyjnych,
poprawa stanu i produkcyjności lasów niepaństwowych,
dostosowanie odstrzału zwierząt łownych do liczebności populacji.

Ochrona lasów i gospodarka w lasach regulowana jest poprzez Ustawę o lasach (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 788 ze
zm.). Nadleśnictwa prowadzą gospodarkę opartą na zasadach genetyki i selekcji. Nasiona głównych drzew
lasotwórczych niezbędne do reprodukcji lasu pozyskuje się wyłącznie z wybranych do tego celu nasiennych i
gospodarczych drzewostanów. Zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych,
stanowi wydatek bieżący jednostki.
Instrumentem prawnym związanym z procedurą zwiększania lesistości jest Ustawę o lasach (Dz.U. 2017 nr 0
poz. 788 ze zm.), gdzie wskazuje się, że do zalesienia mogą być przeznaczone nieużytki, grunty rolne
nieprzydatne do produkcji rolnej i grunty rolne nieużytkowane rolniczo oraz inne grunty nadające się do
zalesienia. Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Uporządkowanie przestrzeni rolno-leśnej wiąże
się z właściwym zaprojektowaniem granicy pomiędzy lasami i gruntami przeznaczonymi do zalesienia a
gruntami przeznaczonymi na cele rolne, czyli tzw. granicy rolno-leśnej, definiowanej jako linia zamykająca
kontur gruntowy, określający aktualny i perspektywiczny sposób rolniczego lub leśnego użytkowania
gruntów. Wykorzystanie powierzchni ziemi powinno być możliwie optymalnie dostosowane do naturalnych
warunków przyrodniczo-glebowych. Obecny stan wskazuje, że bardziej racjonalne jest przeznaczenie
gruntów o niskiej przydatności dla rolnictwa na cele niezwiązane z gospodarką rolną tj. pod urbanizację,
rozwój infrastruktury, a przede wszystkim pod zalesienia niż pod uprawy rolne. Zagadnienie granicy rolno –
leśnej uwzględniane jest w dokumentach planistycznych gminy. Za ich opracowywanie odpowiedzialny jest
Burmistrz Głogówka. Powyższe działania się więc kosztem bieżącym wliczony w opracowanie dokumentów
planistycznych.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie prowadziła działania w zakresie wsparcia
finansowego na:
 powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie;
 utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji
kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych;
 zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz ograniczeniu zmian klimatu.
Powyższe zadanie wynika ze statutu jednostki, jest zadaniem ciągłym, realizowanym z własnych środków.
Cel średniookresowy do 2016 r.: Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i
podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody
Zadania:
 Wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w przedsiębiorstwach
 Promowanie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego
 Promowanie wprowadzania systemów recyklingu umożliwiających wielokrotne użytkowanie
materiałów
Jednostki realizujące: Powiat Prudnik, Podmioty gospodarcze
ISO 14001 jest normą, w której Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zawarła wymagania odnośnie
systemu zarządzania środowiskowego (nazywanego również systemem zarządzania środowiskiem). Jak
twierdzi sama organizacja ISO, „normy międzynarodowe dotyczące zarządzania środowiskowego mają na
celu dostarczenie organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który
może być zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania, i może pomóc organizacjom w
osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych” oraz, że norma ISO 14001 „przeznaczona jest dla
wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości, oraz do stosowania w różnych warunkach
geograficznych, kulturowych i społecznych”.
www.e-ekologika.pl
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Podstawowym zadaniem niniejszej normy ISO 14001 jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie
zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne (w myśl idei
zrównoważonego rozwoju).
Certyfikat ISO 14001 umożliwia:
- redukcję emisji, odpadów oraz ścieków
- zmniejszenie kosztów związanych z ograniczeniem zużycia energii, zmniejszenia liczby odpadów
- ograniczenie wystąpienia ryzyka sytuacji kryzysowych
- pełne dostosowanie firmy do obowiązujących w zakresie środowiska naturalnego przepisów prawnych
- promocję świadomości ekologicznej wśród pracowników
- poprawę wizerunku firmy wśród partnerów biznesowych i opinii publicznej
- realizację własnych celów środowiskowych
Na terenie Miasta i Gminy Głogówek działają przedsiębiorstwa posiadające certyfikowane Systemy
Zarządzania Jakością ISO 14001.
Cel średniookresowy do 2016 r.: Zabezpieczenie przed skutkami powodzi
Zadania:
 Systematyczna konserwacja rzek i cieków
 Przystosowanie terenów międzywala do szybkiego reagowania w przypadku powodzi (pielęgnacja
lasów i zarośli łęgowych, odnowa użytków zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych)
 Systematyczna konserwacja rzek i cieków
 Stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia powodzią
 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.)
 Ochrona przed powodzią – odbudowa i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych
Jednostki realizujące: RZGW Wrocław, Gmina Głogówek
Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1121) dla obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) zostały
sporządzone mapy zagrożenia powodziowego (MZP), dla których określono obszary szczególnego zagrożenia
powodzią oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP).
W dniu 15 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie opublikował za
pośrednictwem strony internetowej www.mapy.isok.gov.pl zweryfikowane i ostateczne wersje map
zagrożenia powodziowego, dla rzek objętych I cyklem planistycznym opracowania MZP i MRP. Mapy
zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, jako oficjalne dokumenty planistyczne, stanowią
podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym.
Na terenie gminy Głogówek w ramach Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP) wyznaczono jedną
rzekę: Osobłogę (na odcinku od km 0-22), która zakwalifikowała się do opracowania map zagrożenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego w I cyklu planistycznym, natomiast w II cyklu planistycznym nie
przewidziano opracowania dodatkowych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla
pozostałych cieków w granicach gminy Głogówek. Należy zaznaczyć, iż zgodne z informacją RZGW Wrocław
dla rzek/zlewni przepływających przez teren gminy Głogówek nie obowiązuje Studium Ochrony
Przeciwpowodziowej, natomiast opracowane MZP i MRP dla rzeki Osobłogi teraz pełnią prawną podstawę do
podejmowania działań, związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym. W związku z
powyższym obszary szczególnego zagrożenia powodzią zostały wyznaczone jedynie dla rzeki Osobłogi
(jedynie na odcinku od km 0-22), a ich zasięg został przedstawiony na wspomnianych już mapach zagrożenia
powodziowego. Obszary zagrożenia powodzią (Q=0,2%, Q=1%, Q=10%) występują na terenie gminy
Głogówek w miejscowości Głogówek, Mochów, Leśnik i Kierpień. Są to obszary w dolinie rzeki Osobłogi.
Wyznaczone obszary szczególnego zagrożenia powodzią w opracowanych i przyjętych MZP i MRP były
częścią składową oraz dały podstawę do opracowania Planu zarządzania ryzykiem powodziowym. Plan
zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry został przyjęty Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzanie ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza Odry. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest dokumentem planistycznym,
opisującym aktualny stan ochrony przeciwpowodziowej oraz zawierającymi katalog działań, mających na celu
redukcję ryzyka powodziowego na terenach zagrożonych.
Zgodnie z Kartą Zlewni Odry, opracowaną w ramach PZRP, gmina Głogówek zaliczana jest do gmin o
umiarkowanym ryzyku zagrożenia powodzią, biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania
www.e-ekologika.pl
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przeciwpowodziowe. Rzeką stanowiącą największe zagrożenie jest Osobłoga.
Z informacji przekazanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu wynika, że na
terenie gminy Głogówek istnieje 21,3 km wałów przeciwpowodziowych. Spośród pozostałych obiektów
hydrotechnicznych na terenie gminy Głogówek istnieje 5 szt. przepustów wałowych i 1 obiekt o piętrzeniu
powyżej 1m – jaz w miejscowości Rzepcze na rz. Osobłodze. Na terenie gminy nie występują zbiorniki
przeciwpowodziowe i zbiorniki małej retencji.
Gmina Głogówek znajduje się na terenie podlegającym pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu. RZGW Wrocław jest jednostką podległą Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Zajmuje się realizacją zadań związanych z utrzymywaniem oraz zarządzaniem wodami i
urządzeniami wodnymi, ochroną przed skutkami i zapobiegamy zjawiskom powodzi i suszy, zapewnieniem
odpowiedniej ilości i jakości wody na potrzeby rolnictwa, przemysłu, turystyki i rekreacji, a także o ochroną
zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami oraz ich nadmierną i niewłaściwą eksploatacją. Dla zapewnienia
sprawnej ochrony przed powodzią powołany w ramach struktury RZWG Wrocław powołany został Ośrodek
Koordynacyjno-Informacyjny (OKI) osłony przeciwpowodziowej. Nadrzędnym zadaniem OKI jest
koordynacja działań mających na celu zapewnienie sprawnej ochrony przed powodzią.
Powyższe zadania wynikają ze statutu jednostki, są zadaniami ciągłymi, realizowanymi z własnych środków,
ewentualnie przy wsparciu funduszy unijnych (zadania inwestycyjne).
Zgodnie z art. 19. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)
organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Burmistrz Głogówka, Do
zadań burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie
gminy;
2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania
kryzysowego,
3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania
kryzysowego;
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie
miasta;
5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
6) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
Zgodnie z art. 19 zadania, o których mowa wyżej burmistrz wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej
urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym burmistrza w
zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego
powoływany przez burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.
Działaniami w zakresie ochrony przeciwpowodziowej zajmuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
w oparciu o „Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek” oraz „Plan Ochrony Przeciwpowodziowej
Gminy Głogówek” opracowany w 2009r.
Zgodnie z art. 17. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)
organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako
przewodniczący zarządu powiatu.
Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie
powiatu;
2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania
kryzysowego,
b) realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
c) przygotowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,
d) realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego;
www.e-ekologika.pl
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3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania
kryzysowego;
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na
prawach powiatu;
5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
6) organizacja i realizacja zada ń z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
Zgodnie z art. 17 ust. 3. zadania, o których mowa wyżej, starosta wykonuje przy pomocy powiatowej
administracji zespolonej i jednostek organizacyjnych powiatu. Starosta wykonuje zadania zarządzania
kryzysowego przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powołanego przez starostę, który
określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.
Plan zarządzania kryzysowego Powiatu Prudnickiego został opracowany w 2011r.
Cel średniookresowy do 2016 r.: Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz
przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej
Zadania:
 Realizacja programu rekultywacji gleb zdegradowanych na obszarach rolniczego użytkowania, w tym
ich zalesianie gatunkami rodzimymi
 Zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku rolnym, leśnym i rekreacyjno-wypoczynkowym
 Właściwe kształtowanie ekosystemów rolnych z wykorzystaniem otaczających je systemów
naturalnych i ich zdolności do autoregulacji m.in. poprzez wdrażanie programów rolnośrodowiskowych
 Przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód powierzchniowych
 Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi
 Przeciwdziałanie erozji gleb poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów na gruntach o nachyleniu
powyżej 10%
 Ograniczanie erozji wodnej i wietrznej gleby poprzez możliwie jak najdłuższe utrzymywanie
pokrywy roślinnej w postaci wprowadzenia upraw wieloletnich oraz wsiewek i poplonów
 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
 Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki
antropogeniczne
Jednostki realizujące: Nadleśnictwo, właściciele gruntów, ARiMR, Gmina Głogówek, WIOŚ Opole, Powiat
Prudnik, Organizacje pozarządowe
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Rekultywacja dzikiego
wysypiska śmieci w Racławicach Śląskich”. W ramach zadania wykonano:
10.026,30 zł
2015
2015r. – projekt dokumentację uporządkowania odpadów nielegalnie
(budżet gminy)
zgromadzonych w wyrobisku o powierzchni 2,3300ha
2016r. – usunięcie odpadów i pozostawienie miejsca w takim stanie jak
10.000,00 zł
było przed zanieczyszczeniem w wyrobisku w Racławicach Śląskich w
2016
(budżet gminy)
powierzchni ok 2,3300ha.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przygotowała do druku i wydała 2 katalogi z
przykładami dobrych praktyk rolniczych (wersja polska i angielska) - o łącznym nakładzie 4,2 tys. sztuk.
Ponadto prowadzono doradztwo dla rolników i posiadaczy lasów w zakresie:
 dostosowania gospodarstwa rolnego do zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance), tj. w zakresie
gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt,
zdrowotności roślin;
 zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych;
 wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych;
 ochrony środowiska naturalnego;
 poprawy bezpieczeństwa pracy.
Powyższe zadanie wynika ze statutu jednostki, jest zadaniem ciągłym, realizowanym z własnych środków.
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie realizuje zadania i wykonuje usługi z zakresu doradztwa
rolniczego wynikające z Ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z
2016r. poz. 356 ze zm.). Zgodnie z regulaminem organizacyjnym do zadań Działu Rolnictwa Ekologicznego i
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Ochrony Środowiska należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i upowszechnieniowej w zakresie:
a) zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
b) ochrony środowiska naturalnego,
c) kształtowania krajobrazu i zasobów przyrodniczych, w tym ogrodnictwo i sadownictwo,
d) podnoszenia świadomości proekologicznej,
e) kształtowania proekologicznych postaw i zachowań społeczności wiejskiej,
f) poprawy estetyki i warunków sanitarno–higienicznych oraz proekologicznego urządzania zagrody
wiejskiej,
g) gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej, nawozowej – w gospodarstwie rolnym,
h) ochrony zdrowia,
i) ekologicznych metod produkcji żywności, marketingu i przetwórstwa żywności produkowanej tymi
metodami,
j) podejmowanie działań w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE),
k) przeciwdziałania zmianom klimatu,
l) budownictwa wykorzystywanego w produkcji rolniczej;
2) organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów, pokazów, wystaw i targów w zakresie objętym Działem oraz
sprawowanie merytorycznego nadzoru nad nimi;
3) koordynacja działalności Klubów 4H woj. opolskiego prowadzonych przez lokalnych liderów społeczności
wiejskiej;
4) prowadzenie współpracy zagranicznej w zakresie objętym Działem oraz sprawowanie nad nią
merytorycznego nadzoru;
5) udzielanie pomocy rolnikom i mieszkańcom wsi w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do
ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
6) współpraca z jednostkami i organizacjami pracującymi na rzecz ekologii i ochrony środowiska, w tym z
organami samorządu terytorialnego, sektorem leśnictwa, organizacjami społecznymi oraz organizacjami
pracującymi w zakresie rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska;
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi tj. Grupami Odnowy Wsi, Lokalnymi Grupami Działania;
8) współpraca z uczelniami i instytucjami badawczymi w zakresie upowszechniania rolnictwa ekologicznego i
ochrony środowiska;
9) współpraca merytoryczna z doradcami rolnymi zatrudnionymi w Powiatowych Zespołach Doradztwa
Rolniczego w zakresie działania Działu;
10) realizowanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z
obowiązującymi w Ośrodku Doradztwa procedurami;
11) realizacja zadań merytorycznych Działu w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
12) współpraca w zakresie tworzenia i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach
wiejskich (SIR) na poziomie województwa;
13) udział w pracach komisji dotyczących szacowania strat w rolnictwie w wyniku wystąpienia
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych;
14) prowadzenie gospodarki drzewostanem, ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w
zabytkowym parku w Łosiowie;
15) prowadzenie zadań w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich;
16) poszukiwanie i aplikowanie o środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej lub innych
instytucji krajowych i zagranicznych;
17) prowadzenie spraw w zakresie działań opisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, merytorycznie odpowiadających obszarowi działań komórki organizacyjnej;
18) przygotowywanie artykułów do czasopisma Kurier Rolniczy oraz informacji z zakresu działania Działu na
strony internetowe Ośrodka Doradztwa;
19) opiniowanie w zakresie merytorycznym Działu projektów aktów prawnych.
Powyższe zadania wynikają ze statutu jednostki, są zadaniami ciągłymi, realizowanymi z własnych środków.
Zadanie w zakresie właściwego kształtowania ekosystemów rolnych z wykorzystaniem otaczających je
systemów naturalnych i ich zdolności do autoregulacji m.in. poprzez wdrażanie programów rolnośrodowiskowych realizowane jest poprzez jednostki tj. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (OODR) w
Łosiowie, Opolską Izbę Rolniczą w Opolu oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
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Warszawie. Instytucje prowadzą na bieżąco informowanie i doradztwo wśród rolników polegające na
zalecaniu stosowania następujących zabiegów:
- zakładanie pasów śródpolnych,
- dostosowanie biologicznego potencjału gleby pod uprawę odpowiednich gatunków roślin, w zależności
od wymagań, wpływu na środowisko i strukturę i strukturę gleby,
- określanie wpływu nawożenia organicznego dla poprawy jakości i struktury gleby,
- prawidłowe stosowanie nawozów organicznych (obornika, gnojówki, gnojowicy) w nawożeniu roślin.
Powyższe zadanie wynika ze statutu jednostki, jest zadaniem ciągłym, realizowanym z własnych środków.
Erozja polega na mechanicznym niszczeniu powierzchni ziemi przez różne czynniki zewnętrzne. Jednym z
przykładów erozji wodnej jest spłukiwanie cząstek gleby przez wody deszczowe. Erozja wietrzna z kolei
polega na przenoszeniu ziaren piasku i próchnicy gleb przez wiatr.
Przed erozją wietrzną chroni m.in.:
- uprawa roślin,
- minimalizowanie czasu pokrycia gleby bez roślin,
- podział pola poprzez zakładanie stref ochronnych przed erozją (np. zarośla i miedze).
Przed erozją wodną chroni m.in. tworzenie koryt umożliwiających spływanie wody z pagórków, tworzenie
sieci melioracyjnych.
Sposoby ograniczania erozji gleb:
- orka w poprzek stoku (wzdłuż poziomic), w taki sposób, aby powstały bruzdy zatrzymującą wodę;
- zalesianie stoków lub zmiana przeznaczenia silnie nachylonych stoków np. z gruntów ornych na łąki i
pastwiska;
- tarasowanie stoków (jest zabiegiem agrotechnicznym polegającym na tworzeniu poziomych pól
ułożonych stopniami na zboczu);
- stosowanie poplonów (po zebraniu plonów z pola zasiewa się je ponownie, aby nie pozostawiać gleby
bez okrywy roślinnej i zmniejszyć wywiewanie cząstek mineralnych);
sadzenie zadrzewień śródpolnych hamujących siłę wiatru i ograniczających wywiewanie gleby.
W celu zabezpieczenia gleby przed erozją wodną, należy:
- stosować tam, gdzie to jest możliwe, uprawy w kierunku poprzecznym do spadku zbocza i w tym
kierunku prowadzenie rzędów roślin,
- uprawiać rośliny hamujące spływ wody (trawy, motylkowe i ich mieszanki),
- dobierać rośliny uprawne pod kątem ich ochronnego działania w okresach szczególnego zagrożenia
erozją,
- poprawiać strukturę i zwiększać pojemność wodną gleb,
- zwalczać chwasty konkurujące z roślinami uprawianymi w pobieraniu i tak szczupłych zasobów wody,
- otoczyć pola na stokach rowkami opaskowymi w celu zbierania żyznych osadów.
Zadania w zakresie przeciwdziałanie erozji gleb poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów na gruntach o
nachyleniu powyżej10% oraz ograniczanie erozji wodnej i wietrznej gleby poprzez możliwie jak najdłuższe
utrzymywanie pokrywy roślinnej w postaci wprowadzenia upraw wieloletnich oraz wsiewek i poplonów
wiąże się ze stosowaniem odpowiednich zabiegów agrotechnicznych. Agrotechnika przeciwerozyjna stanowi
samodzielny zabieg na gruntach z erozją umiarkowaną lub zabieg dopełniający na gruntach bardziej
erodowanych (począwszy od erozji średniej). Wśród zabiegów agrotechnicznych poprzecznostokowa uprawa
roli ma podstawowe znaczenie. Poprzecznostokowa orka jesienna, na zboczach o spadku do 10%,
kilkakrotnie zmniejsza nasilenie erozji i równocześnie zwiększa, od kilkunastu do kilkudziesięciu milimetrów,
zapas wody w jednometrowej warstwie gleby (po roztopach śniegowych) oraz zwiększa plony o kilkanaście
procent. Oprócz orki ważny jest poprzecznostokowy kierunek siewu i sadzenia, który w okresie wegetacji
roślin znacznie ogranicza nasilenie erozji. Termin siewu, zwłaszcza ozimin, powinien być możliwie wczesny,
ponieważ wtedy zapewnia dobre ukorzenienie i rozkrzewienie roślin, a przez to lepszą przeciwerozyjną
ochronę gleby. Odpowiedni dobór i następstwo roślin w płodozmianie stanowi kolejne podstawowe ogniwo
w systemie agrotechniki przeciwerozyjnej. Największe właściwości przeciwerozyjne mają trawy i ich
mieszanki z roślinami motylkowatymi, a następnie wieloletnie motylkowate. Na zboczach o nachyleniu
powyżej 10 stopni przeciwerozyjna agrotechnika przestaje być zabiegiem wystarczającym i zachodzi
potrzeba wprowadzenia poprzecznostokowego (warstwicowego) układu pól. Celem takiego układu są nie
tylko względy przeciwerozyjne, ale również uzyskanie możliwie jednorodnych warunków siedliskowych.
Powyższe zadanie należy do zadań rolników i właścicieli gruntów, powinno być zadaniem realizowanym na
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bieżąco w ramach własnej działalności.
Program rolnośrodowiskowy - instrument finansowy Unii Europejskiej służący zachęcaniu rolników do
stosowania praktyk rolniczych prowadzących do ekologizacji produkcji rolniczej, która powinna być czymś
więcej niż dobra praktyka rolnicza. Programy rolnośrodowiskowe mają zapewnić integrację rozwoju
gospodarki rolnej z ochroną środowiska poprzez minimalizowanie negatywnych skutków i
maksymalizowanie pozytywnych efektów działalności rolniczej. System produkcji rolniczej przyjaznej dla
środowiska obejmuje:
- ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska naturalnego wynikających z procesu produkcyjnego,
- dbałość o walory przyrodnicze i kulturowe na terenie gospodarstwa,
- wprowadzenie ograniczeń odnośnie stosowania środków produkcji, tak by wykorzystać naturalny
potencjał produkcyjny agrocenoz.
Programy rolnośrodowiskowe wprowadzono na mocy rozporządzenia 2078/92 WE z 1992 roku, co zostało
utrzymane w kolejnych rozporządzeniach związanych ze wspólną polityką rolną UE. Program
rolnośrodowiskowy jest jednym z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Rolnik,
który dobrowolnie zobowiąże się do realizacji tego programu otrzyma dodatkowo - oprócz dopłat
bezpośrednich - płatność rolnośrodowiskową wypłacaną corocznie przez 5 lat. Ma ona zrekompensować
poniesione w gospodarstwie dodatkowe koszty wynikłe z wdrażania programu rolnośrodowiskowego, lub
część utraconego z tego tytułu dochodu. Warunkiem uzyskania płatności rolnośrodowiskowej jest stosowanie
Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, która zawiera m.in. listę nakazów i zakazów odnoszących się do
prowadzenia gospodarstwa rolnego. Lista ta została opracowana na podstawie przepisów prawnych,
mających zastosowanie w gospodarstwie rolnym, jest więc tylko listą kontrolną przestrzegania przez rolnika
obowiązującego prawa.
Realizacja programów rolnośrodowiskowych przez rolników ma zatem pozytywny wpływ na ograniczenie
degradacji środowiska glebowego w szczególności poprzez 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. Realizacja program służy
również przeciwdziałaniu degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki
antropogeniczne.
Powyższe zadanie należy do zadań rolników i właścicieli gruntów, powinno być zadaniem realizowanym na
bieżąco w ramach własnej działalności.
Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015r., poz. 909 ze
zm.) osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich
rekultywacji na własny koszt.
Rekultywacja, to ciąg działań realizowanych w oparciu o decyzję wydawaną na podstawie art. 22 ust. 1
Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015r., poz. 909 ze zm.). Decyzja w
przedmiocie rekultywacji może być wydana etapowo, tj. może nakładać tylko obowiązek rekultywacji na
konkretną osobę oraz ustalać kierunek jej rekultywacji. Jeśli podmiot zobowiązany do rekultywacji nie
występuje o określenie kierunku, kierunek ten ustala samodzielnie Starosta po zasięgnięciu opinii dyrektora
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do gruntów o
projektowanym leśnym kierunku rekultywacji oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zgodnie z art. 22
ust. 2 cytowanej ustawy. Organy współdziałające mogą w ramach swoich kompetencji zawsze przeprowadzić
postępowanie wyjaśniające (np. oględziny) w związku wydaniem opinii w sprawie wydania decyzji w sprawie
rekultywacji i zagospodarowania.
W sprawie rekultywacji treść decyzji należy do wyłącznej kompetencji Starosty, który w pełni i samodzielnie
odpowiada za treść decyzji, zaś organy współdziałające mają jedynie kompetencję do zajęcia stanowiska w
sprawie, w formie niewiążącej opinii.
Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015r., poz. 909 –
tekst jednolity z późn. zm.) właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na
cele rolne jest obowiązany do przeciwdziałania degradacji gleb, w tym szczególnie erozji. Starosta, a w
przypadku gruntów leśnych – dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, ze względu na ochronę gleb
przed erozją i ruchami masowymi ziemi, może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntów, zalesienie,
zadrzewienie lub zakrzewienie gruntów, lub założenie na nich trwałych użytków zielonych.
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Kierunek rekultywacji określa zakres i sposób rekultywacji pod kątem formy przyszłego zagospodarowania.
Norma PN-G-07800:2002 określa pięć ogólnych kierunków rekultywacji:
− rolny: do zagospodarowania rolniczego, np. grunty orne, sady,
− leśny: do zagospodarowania leśnego, np. lasy produkcyjne, lasy ochronne,
− komunalny: do celów komunalnych, np. parki, obiekty sportowe,
− wodny: pod zbiorniki wodne oraz budowę tych zbiorników,
− specjalny: do zagospodarowania na inne cele niż na rekultywacji rolnej, leśnej, komunalnej oraz wodnej.
Najczęstszą formą rekultywacji, a w konsekwencji zagospodarowania są kierunki leśny i rolny.
Samorząd gminny w ramach wydatków bieżących z zakresu gospodarki
2.135.217,55 zł
2015
odpadami przeznaczył środki na zagospodarowanie odpadów
(budżet gminy)
Samorząd gminny w ramach wydatków bieżących z zakresu gospodarki
60.056,21 zł
odpadami przeznaczył środki na usunięcie i utylizację wyrobów
2015
(budżet
zawierających azbest.
gminy**)
2015r.
Gmina Głogówek otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - 51.047,76 zł
50.363,42 zł
2016r.
2016
(budżet
Gmina Głogówek otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
gminy**)
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 42.808,91 zł
3.281,20 zł
2015
(budżet gminy)
Samorząd gminny w ramach wydatków bieżących z zakresu gospodarki
odpadami przeznaczył środki na transport i utylizację padłych zwierząt
1.296,00 zł
2016
(budżet gminy)
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Budowa PSZOK-a w
28.000,00 zł
Racławicach Śląskich”. W ramach zadania wykonano dokumentację
2016
(budżet gminy)
projektową
Zgodnie z wymaganiami art. 26 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr z 2016r., poz. 1987–
tekst jednolity ze zm.), w przypadku stwierdzenia, że odpady są składowane lub magazynowane w miejscu do
tego celu nieprzeznaczonym, Burmistrz Głogówka jest zobowiązany do nakazania posiadaczowi odpadów (w
drodze decyzji wydawanej z urzędu) usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub
magazynowania, wskazując jednocześnie sposób wykonania tej decyzji. Przywołany przepis jako adresata
decyzji nakazującej usunięcie odpadów, wyraźnie wskazuje posiadacza odpadów. W świetle definicji zawartej
w art. 3 ust. 1 pkt 19 cytowanej ustawy, posiadacza odpadów rozumie się przez wytwórcę odpadów lub osobę
fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w
posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów
znajdujących się na nieruchomości. Zgodnie z art. 3 pkt 44 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519 – tekst jednolity ze zm.), za władającego powierzchnią ziemi uznaje się
właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie Prawa
geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem - podmiot ujawniony jako
władający. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi
wydatek bieżący.
Zgodnie z obowiązująca Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr z 2016r., poz. 1987 – tekst
jednolity ze zm.) gmina zobligowana jest do osiągnięcia odpowiedniego poziomu ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, poziomu recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła odebranych z obszaru gminy, poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru
gminy odpadów komunalnych. Do obowiązków gminy należy również między innymi prowadzenie
sprawozdawczości, polegającej na sporządzaniu rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z do wyłonienia w drodze przetargu przedsiębiorstwa
odbierającego odpady oraz dokonywania rozliczeń finansowych za ich odbiór. Powyższe zadanie jest
zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący.
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Na terenie gminy Głogówek funkcjonuje pojemnikowy i workowy system zbiórki odpadów. Zbierane frakcje
to: odpady opakowaniowe ze szkła (zielony pojemnik), odpady opakowanie z tworzyw sztucznych i
makulatury (żółty pojemnik), odpady z metali – drobny złom żelazny (żółty pojemnik), odpady
biodegradowalne (brązowy pojemnik) oraz zmieszane odpady komunalne (czarny pojemnik). Pozostałe
odpady wytworzone w gospodarstwach domowych np. odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia
odpadów komunalnych, wielkogabarytowe, remontowe, bioodpady, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny) zbierane są w Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
miejscowościach: Głogówek, Racławice Śląskie i Twardawa zgodnie z ustalonym co roku harmonogramem.
Ponadto Gmina Głogówek organizuje zbiórki odpadów wielkogabarytowych cyklicznie zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed posesję najpóźniej w dniu wywozu.
Gmina Głogówek w latach 2015-2016 osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
odebranych z terenu gminy oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z terenu gminy
odpadów komunalnych. Gmina Głogówek w latach 2015-2016 osiągnęła również poziomy ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych.
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 Gmina Głogówek
wchodzi w skład Regionu Południowo-Wschodniego Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (P-W RGOK).
Na terenie gminy Głogówek brak jest instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, odzysku odpadów
zielonych oraz składowisk wchodzących w skład P-W RGOK.
Cel średniookresowy do 2016 r.: Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania
przestrzennego
Zadania:
 Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin
 Stworzenie inwentaryzacji złóż kopalnianych i wyrobisk po eksploatacji bez koncesji
 Kontrola stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji i
naliczanie opłat eksploatacyjnych w przypadku nielegalnej działalności
 Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych
 Dążenie do uzyskiwania informacji z jednostek ministerialnych i wojewódzkich o ilości, rodzaju i
miejscu prowadzenia wydobycia złóż
 Opiniowanie studiów i planów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego
 Bieżąca aktualizacja istniejących planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego
 Ochrona terenów perspektywicznych pod względem wydobycia kopalin
Jednostki realizujące: Przedsiębiorcy, właściciel złoża, WIOŚ Opole, Wojewoda, Marszałek, Starosta,
instytucje zgodnie z ustawą, Organy koncesyjne
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015r., poz. 196 ze zm.)
przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zasobów złoża na podstawie dokumentacji
geologicznej i projektu zagospodarowania złoża. Umożliwia to bieżącą kontrolę racjonalnego
wykorzystywania surowca. Projekt zagospodarowania złoża sporządza się dla istniejącego lub
projektowanego obszaru górniczego, w którym będzie prowadzona eksploatacja złoża lub wydzielonej jego
części przewidzianej do zagospodarowania w okresie objętym koncesją.
Powinien on przedstawiać optymalny wariant wykorzystania zasobów złoża, z uwzględnieniem
geologicznych warunków jego występowania, wymagań w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa
powszechnego, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego, technicznych możliwości oraz ekonomicznych
uwarunkowań wydobywania kopaliny.
W obecnym stanie prawnym „projekt zagospodarowania złoża" w zasadzie staje się elementem wniosku o
udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin i powinien określać zamierzenia w zakresie:
- ochrony złóż kopalin, w tym kopalin towarzyszących i użytecznych pierwiastków śladowych
występujących w złożu, zwłaszcza przez ich kompleksowe i racjonalne wykorzystanie;
- technologii eksploatacji, zapewniającej ograniczenie ujemnych jej wpływów na środowisko.
Aktualne informacje dotyczące terenów wykorzystywanych bądź planowanych pod eksploatację kopalin
zawarte są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku stwierdzenia faktu wydobywania kopaliny bez koncesji Starosta nakazuje wstrzymanie takiej
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działalności, nakładany jest obowiązek skutecznego zabezpieczenia terenu. W przypadku braku sprawcy
nielegalnej eksploatacji powiadamiane są ograny ścigania o zaistniałym fakcie, w celu jego ustalenia.
Urząd Miejski w Głogówku każdorazowo wyraża opinie w ww. sprawach na wniosek Starostwa Powiatowego
w Prudniku.
Przepisy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015r., poz. 196 ze zm.)
zabraniają wydobywania kopalin w sposób inny niż koncesjonowana działalność gospodarcza, zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1829).
System koncesji od strony organizacyjno-prawnej, zapewnia racjonalną gospodarkę surowcami, a przede
wszystkim ochronę kopalin. Zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego w razie wydobywania
kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków, prowadzącemu taką działalność,
właściwe organy ochrony środowiska nakładają, w drodze decyzji, tzw. podwyższoną opłatę eksploatacyjną.
Zgodnie z cytowana ustawą gromadzeniem, archiwizowaniem i przetwarzaniem danych geologicznych
zajmują się: Starostwa, Marszałek oraz Państwowy Instytut Geologiczny. Ponadto Starosta gromadzi
informacje o ilości, rodzaju i miejscu prowadzenia wydobycia złóż, a także prowadzi rejestr złóż kopalnianych
i wyrobisk po eksploatacji bez koncesji. Inwentaryzacja złóż kopalnianych i wyrobisk po eksploatacji
prowadzi również Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu.
Ochrona terenów występowania złóż kopalin prowadzona jest w oparciu o miejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego. Za ich opracowywanie odpowiedzialny jest Burmistrz Głogówka.
Powyższe działanie się więc kosztem bieżącym wliczony w opracowanie dokumentów planistycznych.
Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015r., poz. 909 ze zm.) . W art. 20 cytowanej ustawy wskazuje się, że osoba
powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na
własny koszt.
Rekultywacja, to ciąg działań realizowanych w oparciu o decyzję wydawaną na podstawie art. 22 ust. 1
Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015r., poz. 909 ze zm.). Decyzja w
przedmiocie rekultywacji może być wydana etapowo, tj. może nakładać tylko obowiązek rekultywacji na
konkretną osobę oraz ustalać kierunek jej rekultywacji. Jeśli podmiot zobowiązany do rekultywacji nie
występuje o określenie kierunku, kierunek ten ustala samodzielnie Starosta po zasięgnięciu opinii dyrektora
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do gruntów o
projektowanym leśnym kierunku rekultywacji oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zgodnie z art. 22
ust. 2 cytowanej ustawy. Organy współdziałające mogą w ramach swoich kompetencji zawsze przeprowadzić
postępowanie wyjaśniające (np. oględziny) w związku wydaniem opinii w sprawie wydania decyzji w sprawie
rekultywacji i zagospodarowania.
W sprawie rekultywacji treść decyzji należy do wyłącznej kompetencji Starosty, który w pełni i samodzielnie
odpowiada za treść decyzji, zaś organy współdziałające mają jedynie kompetencję do zajęcia stanowiska w
sprawie, w formie niewiążącej opinii.
POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO
Cel średniookresowy do 2016 r.: Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych
działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia
Zadanie:
 Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi szczególnie w odniesieniu do zawartości w
wodzie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), trihalometanów (THM) oraz
metali ciężkich
 Prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem
narażania na czynniki biologiczne oraz substancje chemiczne niebezpieczne
 Promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka chorób cywilizacyjnych i
ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich powstawania
Jednostki realizujące: organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowa Inspekcja Pracy, Organizacje
pozarządowe
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Art. 12 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. 2017 poz. 328) stanowi, że nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawują
organy Inspekcji Sanitarnej. Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad jakością wody poprzez monitoringowe
badania laboratoryjne oraz egzekwowanie od producentów wody właściwej jej jakości. Jakość wody
przeznaczona dla mieszkańców gminy Głogówek kontrolowana jest w ramach badań prowadzonych przez
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Prudniku – Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna .
Powyższe zadanie jest zadaniem ciągły, realizowanym z wydatków bieżących.
Art. 12 ust.5 niniejszej Ustawy wskazuje, że Burmistrz Głogówka jest zobowiązany do informowania
mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Powyższe zadanie jest zadaniem ciągły, realizowanym z wydatków bieżących.
Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należą m.in.
- nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników
związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych,
- kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem spełniania przez
nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w
odrębnych przepisach,
- współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przez pracodawców
przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska,
- kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w ustawie o
organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
- kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1666) nakłada na każdego pracodawcę
obowiązek zapewnienia właściwej realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym
zapewnienia w zakładzie pracy służby BHP. Kodeks pracy precyzuje również formy, w jakich może
funkcjonować służba bezpieczeństwa i higieny pracy.
Powyższe zadania realizowane są przez Państwowa Inspekcję Pracy oraz pracodawców. Powyższe zadania są
zadaniami ciągłymi, realizowanym z wydatków bieżących jednostki lub ze środków prywatnych
przedsiębiorstwa.
Cel średniookresowy do 2016 r.: 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
Zadania:
 Prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni
 Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania
potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii
 Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii
 Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji z transportu
 Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych
 Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających
efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki
 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
 Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska
 Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. wymian
kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa
 Rozbudowa i modernizacja Strażnicy Przeciwpożarowej OSP w Ściborzycach Wielkich
 Refundacja osobom prywatnym części kosztów zakupu lub modernizacji instalacji grzewczych
 Termomodernizacja budynków SP Szonów i SP Twardawa
 Modernizacja oświetlenia w Gminie Głogówek
 Uchwalenie przez Marszałka Województwa Opolskiego Programu Ochrony Powietrza po
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zaopiniowaniu przez Starostę Prudnickiego oraz jego realizacja
Usprawnienie organizacji ruchu drogowego
Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa w
zakresie ochrony środowiska
 Wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych
przedsięwzięć
 Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych (przykładowo biopaliwa)
 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
 Modernizacja ciepłowni lub łączenie systemów ciepłowniczych w celu optymalizacji wykorzystania
energii pierwotnej paliw
 Spełnienie wymagań prawnych przez zakłady w zakresie jakości powietrza, spełnienie standardów
emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa
 Wykonywanie obowiązkowych pomiarów w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz
przekazywanie odpowiednim organom w formie ustalonej prawem
 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
 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
Jednostki realizujące: Gmina Głogówek, Powiat, Zarządy dróg, Organizacje pozarządowe, Przedsiębiorstwa
komunikacyjne, Marszałek, Starosta, WIOŚ Opole, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Podmioty
gospodarcze, Zarządcy nieruchomości
Samorząd gminny w ramach wydatków bieżących z zakresu oczyszczania
182.346,01 zł
miast i wsi przeznaczył środki na usługi polegające na zamiataniu ulic i
2015
(budżet gminy)
chodników na terenie miasta
106.018,29 zł
2015
Samorząd gminny w ramach wydatków bieżących z zakresu oświetlenia
(budżet gminy)
ulic, placów i dróg przeznaczył środki na konserwację i eksploatację
484.952,23 zł
urządzeń oświetlenia ulicznego
2016
(budżet gminy)
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Montaż dodatkowych punktów
91.462,76 zł
świetlnych oświetlenia ulicznego”. W ramach zadania wykonano montaż
2016
(budżet gminy)
dodatkowych opraw i słupów oświetleniowych ulicznych
Samorząd gminny w ramach wydatków bieżących z zakresu pozostałej
21.370,80 zł
2016
działalności przeznaczył środki na zakup paneli solarnych
(budżet gminy)
Samorząd gminny w ramach wydatków bieżących z zakresu pozostałej
13.247,10 zł
działalności przeznaczył środki na opracowanie planu gospodarki
2016
(budżet gminy)
niskoemisyjnej
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul.
3.997,50 zł
Piastowskiej”. W ramach zadania wykonano projekt remontu elewacji i
2015
(budżet gminy)
stolarki okiennej budynku nr 37 przy ul. Piastowskiej
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń
szkolnych w placówkach oświatowych”. W ramach zadania wykonano
termomodernizację przedszkola i malowanie domu nauczyciela,
69.961,18 zł
2015
wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian i malowanie. Pożyczka udzielona
(budżet gminy*)
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu.
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Termomodernizacja Strzelnicy
w Głogówku”. W ramach zadania wykonano remont i ocieplenie
149.783,88 zł
2015
stropodachu, ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi na PCV, wymiana
(budżet gminy*)
instalacji elektrycznej. Pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Modernizacja budynku sali
gimnastycznej w SP Nr 2”. W ramach zadania wykonano
54.102,39 zł
2016
termomodernizację, wymianę okien, ocieplenie ścian, remont toalet,
(budżet gminy)
cyklinowanie parkietu
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Termomodernizacja budynku
22.140,00 zł
Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach”. W ramach zadania wykonano
2016
(budżet gminy)
dokumentację projektową
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Adaptacja budynku świetlicy
szkolnej na cele oddziału przedszkolnego przy SP Nr 1”. W ramach
151.057,82 zł
zadania wykonano remont instalacji sanitarnej, elektrycznej,
2016
(budżet gminy)
przebudowa i malowanie ścian, wymiana stolarki okienno-drzwiowej,
montaż wyposażenia
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Termomodernizacja budynku
Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich”. W ramach zadania
165.621,14 zł
wykonano roboty dekarskie, wymianę okien, ocieplenie ścian poniżej
2016
(budżet gminy*)
poziomu terenu, ocieplenie ścian powyżej poziomu terenu ocieplenie
ościeży okien i drzwi, wymianę drzwi zewnętrznych
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Remont budynku przedszkola
we Wróblinie”. W ramach zadania wykonano remont instalacji
39.177,66 zł
elektrycznej, zakup wyposażenia kuchennego, wymianę okien i drzwi
2016
(budżet gminy)
oraz wykonano zadaszenia nad wejściem, malowanie ścian, montaż
instalacji sanitarnej
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Remont dachu budynku
25.244,01 zł
punktu skupu w Wierzchu”. W ramach zadania wykonano wymianę
2016
(budżet gminy)
powierzchni dachowej punktu skupu
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Remont dachu stodoły
10.785,87 zł
2016
wiejskiej - Mochów”. W ramach zadania zakupiono materiału
(budżet gminy)
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Zakup i montaż pieca c.o. dla
15.566,55 zł
SP w Twardawie”. W ramach zadania wykonano wymianę kotła
2015
(budżet gminy*)
centralnego ogrzewania na Pleszew KWMS 125kW
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Zakup i montaż pieca c.o. PP
3.936,00 zł
Nr 4 w Głogówku”. W ramach zadania wykonano wymianę kotła UKS
2015
(budżet gminy)
17kW
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Modernizacja instalacji c.o. PP
49.623,27 zł
Racławicach Śl./Oddz. Zawada”. W ramach zadania wykonano remont
2016
(budżet gminy)
instalacji c.o. oraz wymianę grzejników.
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Zakup i montaż pieca c.o. w PP
9.807,32 zł
w Racławicach Śląskich”. W ramach zadania wykonano wymianę na
2016
(budżet gminy)
kocioł stalowy KWM-S 38KW
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadził w ramach zadań własnych kontrolę
zakładów pod względem emisji zanieczyszczeń.
Zgodnie z Ustawą z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. 2016 poz. 1688) Inspektorat
Ochrony Środowiska ma uprawnienia do kontrolowania podmiotów korzystających ze środowiska, a w
sytuacji naruszenia przepisów prawa podjęcia stosownych działań wobec podmiotu działającego na szkodę
dla środowiska.
Inspekcja Ochrony Środowiska ma również ustawowy obowiązek udzielania pomocy organom samorządu
terytorialnego w realizacji ich zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska.
Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący.
Art. 379 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519) wskazuje, że Burmistrz Głogówka posiada
uprawnienia do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Powyższe zadanie
jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący.
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Obowiązek ograniczania emisji do powietrza wynika z zapisów Programu ochrony powietrza dla strefy
opolskiej. Na podstawie oceny jakości powietrza atmosferycznego za rok 2011 oraz odnotowane
przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu atmosferycznym Sejmik Województwa
Opolskiego podjął Uchwałę Nr XXXIV/417/2013 z dnia 25 października 2013r. w sprawie przyjęcia
„Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych
pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań
krótkoterminowych”. Założeniem Programu jest prowadzenie działań zmniejszających emisję zanieczyszczeń
do powietrza.
Na podstawie oceny jakości powietrza atmosferycznego za rok 2012 oraz odnotowane przekroczenia
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu atmosferycznym Sejmik Województwa Opolskiego podjął
Uchwałę Nr III/33/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla
strefy opolskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic w zakresie
benzenu.
Art. 144 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519) wskazuje, że eksploatacja instalacji
powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie powinna powodować przekroczenia
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Organ
ochrony środowiska wydaje w drodze decyzji, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, w
których określa wartości graniczne. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Starosta lub
Marszałek. Decyzje wydawane są w ramach zadań własnych z wydatków bieżących.
Art. 379 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519) wskazuje, że Burmistrz Głogówka posiada
uprawnienia do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Powyższe zadanie
jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący.
Działaniem administracyjnym pozwalającym na uwzględnianie ochrony środowiska przy lokalizacji
przedsięwzięć jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana dla przedsięwzięć określonych w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016r., poz. 71 – tekst jednolity) . Podstawą prawna wydawania decyzji jest
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 –
tekst jednolity). Zgodnie z cytowana ustawą organem uprawnionym do wydawania przedmiotowej decyzji jest
Burmistrz Głogówka, a w niektórych przypadkach Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Powyższe
zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący.
Cel średniookresowy do 2016 r.: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich wód
Zadania:
 Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie edukacji
ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem
 Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk
rolniczych,
niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym
 Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości dla w których jest to ekonomicznie
uzasadnione.
 Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest
niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej
 Ochrona wód
 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Głogówek
 Modernizacja wodociągu w Zawadzie
 Budowa uzbrojenia strefy inwestycyjnej miasta i gminy Głogówek: ul. Powstańców, Olszynka,
Fabryczna, Urbana
 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
 Budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt obornikowych w
gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt
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Rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, dostosowanie jej do wymagań
wspólnotowych
 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
Jednostki realizujące: Gmina Głogówek, Powiat, WIOŚ Opole, Organizacje pozarządowe, ARiMR, Podmioty
gospodarcze, Mieszkańcy gminy
Samorząd gminny w ramach wydatków bieżących z zakresu melioracji
wodnych przeznaczył środki na:
 wykonanie operatu odziaływania stanu wody na grunty sąsiednie w
m. Kazimierz,
 konserwację bieżącą rowów melioracji szczegółowej i konserwacja
przepustów na odcinku 3 km: Zwiastowice, Zawada, Racławice
Śląskie, Kazimierz, Wróblin, Mochów, Błażejowice,
99.799,66 zł
 wykonano remont kolektora kanalizacji burzowej na odcinku 50m w
2015
(budżet gminy)
miejscowości Kazimierz,
 udrożniono i wyremontowano rurociąg deszczowy na odcinku 62 mb
w m. Błażejowice,
 wyremontowano 3 studnie na rurociągu deszczowym w m. Kierpień,
 odbudowano rów na odcinku 158 mb w m. Kazimierz,
 wykonano remont studni deszczowej wraz z syfonem — Głogówek,
ul. Dąbrowskiego
Samorząd gminny w ramach wydatków bieżących z zakresu melioracji
wodnych przeznaczył środki na:
 remont przepustu w Mionowie - 32 mb,
 remont kanalizacji-rurociągu deszczowego w Racławicach Śląskich –
79.979,88 zł
44 mb,
2016
(budżet gminy)
 remont przepustu w miejscowościach Rzepcze, Głogówek Pasternik,
Zwiastowice,
 remont kanalizacji w m. Błażejowice – 64 mb,
 konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy - 3200 mb.
Samorząd gminny w ramach wydatków bieżących z zakresu gospodarki
15.000,00 zł
ściekowej i ochrony wód przeznaczył środki na wykonanie analizy
2015
(budżet gminy)
uporządkowania gospodarki ściekowej
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Rozbudowa sieci
81.415,59 zł
kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Jana Pawła II w Głogówku”. W
2015
(budżet gminy*)
ramach zadania wykonano dokumentację techniczną
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
44.280,00 zł
w m. Rzepcze”. W ramach zadania wykonano budowę sieci wodociągowej
2016
(budżet gminy)
– 65 m i sieci sanitarnej – 50 m.
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Dokumentacja sieci kanalizacji
sanitarnej Rzepcze-Kierpień (NW)”. W ramach zadania wykonano
dokumentacje projektową budowy kanalizacji sanitarnej przyłączeniowo
19.000,00 zł
2015
– rozdzielczej dla miejscowości Rzepcze wraz z tranzytem
(budżet gminy*)
przyłączeniowym Rzepcze – Kierpień – miejska oczyszczalnia w
Głogówku.
Samorząd gminny przekazała dotację na zadanie pn. „Przebudowa
lewostronnego rowu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości
142.418,46 zł
2016
Szonów”– wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej
(budżet gminy)
nr 417. Łączny koszt przebudowy – 284.836,91 zł.
Samorząd gminny realizował zadanie pn. „Wykonanie kanalizacji
16.236,53 zł
deszczowej w Twardawie”. W ramach zadania wykonano budowę sieci
2016
(budżet gminy)
kanalizacji deszczowej – 54 mb.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadził w ramach zadań własnych monitoring
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jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ocenę stanu eutrofizacji, badania prowadzone były na
obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (obszarach
OSN). Badania wód podziemnych prowadzone są przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy
Instytut Badawczy. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągły, realizowanym z wydatków bieżących jednostek.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach zadań własnych kontynuował
prace na wykazem wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu
ze źródeł rolniczych (obszarów OSN). Powyższe zadanie jest zadaniem ciągły, realizowanym z wydatków
bieżących.
Państwowa Służba Hydrogeologiczna zajmuję się analizą presji i oddziaływań na wody podziemne w zakresie
chemicznym i ilościowym oraz oceną stanu wód podziemnych na obszarze JCWPd. W celu spełnienia
wymogów dotyczących oceny stanu jakości wód podziemnych, Ramowa Dyrektywa Wodna nałożyła na
Państwa Członkowskie obowiązek prowadzenia monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych, którego
szczegółowy cel, zakres oraz częstotliwość określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r.
w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
(Dz.U. 2016 poz. 1178). Powyższe zadanie jest zadaniem ciągły, realizowanym z wydatków bieżących.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w ramach zadań własnych prowadziła
doradztwo w zakresie realizacji działań na obszarach OSN. Prowadziła również zestawienie pn. ”Inwestycje w
gospodarstwa położonych na obszarach OSN”. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągły, realizowanym z
wydatków bieżących.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kontynuował realizację „Programu działań mających
na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” 2012 - 2016. Celem Programu działań było
zapobieganie pogorszeniu stanu wód oraz poprawa stanu, w których pogorszenie już nastąpiło poprzez:
1. Przestrzeganie okresów, dawek i sposobów nawożenia
2. Właściwe magazynowanie nawozów naturalnych, pasz soczystych oraz postępowanie z odciekami
3. Przestrzeganie zasad nawożenia pól na terenie o dużym nachyleniu oraz w pobliżu cieków
4. Ograniczenie stosowania nawozów na glebach podmokłych, zalanych, zamarzniętych, pokrytych śniegiem.
Powyższe zadanie jest zadaniem ciągły, realizowanym z wydatków bieżących.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ramach zadań własnych prowadził kontrole na
obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (obszarów OSN)
w zakresie prawidłowego zastosowania nawozów. Rolnicy podlegali również kontroli prowadzonej przez
ARiMR w Warszawie. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągły, realizowanym z wydatków bieżących.
Zgodnie z Ustawą z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. 2016 poz. 1688) Inspektorat
Ochrony Środowiska ma uprawnienia do kontrolowania podmiotów korzystających ze środowiska, a w
sytuacji naruszenia przepisów prawa podjęcia stosownych działań wobec podmiotu działającego na szkodę
dla środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska ma również ustawowy obowiązek udzielania pomocy
organom samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska.
Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący.
Obowiązkiem podmiotów gospodarczych jest przestrzeganie norm i standardów jakości środowiska
określonych prawem i tych zapisanych w decyzjach (pozwoleniu wodnoprawnym). Zgodnie z art. 140 Ustawy
Prawo Wodne (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 469 ze zm.) organ ochrony środowiska wydaje w drodze decyzji,
pozwolenie wodnoprawne, w których określa wartości graniczne wprowadzanych do środowiska substancji.
Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Starosta lub Marszałek (pozwolenie zintegrowane).
Decyzje wydawane są w ramach zadań własnych z wydatków bieżących.
Art. 379 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519) wskazuje, że Burmistrz Głogówka oraz
Starosta Prudnicki posiadają uprawnienia do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie
środowiska. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi
wydatek bieżący.
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Stosownie do art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Gmina jest zobligowana do prowadzenia ewidencji przydomowych
oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów
ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
Cel średniookresowy do 2016 r.: Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na
ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono
największe
Zadania:
 Budowa ścieżek rowerowych
 Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego
 Modernizacja nawierzchni dróg
 Usprawnianie organizacji ruchu drogowego
 Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania w sąsiedztwie
przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu
 Modernizacja ul. Jagiellońskiej
 Modernizacja ul. Korfantego
 Modernizacja ul. Sobieskiego
 Modernizacja ul. J. Pawła II
 Modernizacja ul. Zbożowej
 Modernizacja ul. Podgórnej
 Wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez określonych prawem zarządców dróg i podmioty
gospodarcze oraz przekazywanie wyników pomiarów uprawnionym organom ochrony środowiska
w formie ustalonej prawem
 Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów
prawnych w zakresie ochrony środowiska
 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
 Ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez właściwe organy i
inspekcje ochrony środowiska
Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska
Jednostki realizujące: Gmina Głogówek, Zarządy dróg, WIOŚ Opole, Powiat Prudnik, Organizacje
pozarządowe
Samorząd gminny w ramach wydatków bieżących z zakresu drogi
publiczne gminne przeznaczył środki na:
 wykonano remonty studzienek kanalizacyjnych,
 uzupełniono utwardzenia drogi w Mochowie,
 remont nawierzchni ulicy Polnej w Głogówku,
 remont i wymiana krawężników na ul. Piotra Skargi w Głogówku,
 remont studni rewizyjnej i wpustów ulicznych w sołectwie Mionów,
remont studni rewizyjnej w Biedrzychowicach i przy ul. Szkolnej w
Głogówku,
45.028,24 zł
 wymiana wpustu ulicznego na ul. Konopnickiej,
2015
(budżet gminy)
 malowanie pasów na ul. Zamkowej i Rynek,
 remont wiaty autobusowej w Racławicach Śląskich,
 remont chodnika na drodze gminnej w Starych Kotkowicach,
 utwardzenie placu w M. Kierpień,
 remont pobocza drogi w Racławicach Śląskich — remontpobocza
drogi ul. Ogrodowa,
 wymiana włazu kanalizacyjnego ul. Podgórna w Głogówku,
 wykonanie oznakowania w miejscowościach Kazimierz, Twardawa,
ul. Szkolna i Staszica w Głogówku
Samorząd gminny w ramach wydatków bieżących z zakresu drogi
276.512,74 zł
2016
publiczne gminne przeznaczył środki na:
(budżet gminy)
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 zakup znaków drogowych, zakup lustra,
 remont placu postojowego w Biedrzychowicach, remont placu
postojowego ul. Konopnickiej w Głogówku,
 remont słupków przy drogach gminnych,
 wykonanie przykanalika i wpustu przy ul. Św. Anny w Głogówku,
 remont studni ścinanie poboczy dróg w Racławicach Śląskich,
 remont placu postojowego przy ul. Konopnickiej w Głogówku,
 remont kanalizacji burzowej w Biedrzychowicach,
 czyszczenie łapacza w Racławicach Śląskich,
 obsadzenie rodna w Głogówku,
 czyszczenie kanalizacji burzowej na terenie miasta,
 wymiana uszkodzonych płyt granitowych – ul. Zamkowa, Rynek,
wokół Ratusza,
 zbieranie poboczy z wywozem przy drodze gminnej WierzchMionów.
Samorząd gminny zrealizował zadanie pn. „Modernizacja ul. Kościelnej w
Głogówku”. W ramach zadania wykonano korytowanie drogi i wymiana
istniejącej nawierzchni drogowej i chodnika na kostkę granitową".
Samorząd gminny zrealizował zadanie pn. „Modernizacja dróg
gminnych”. W ramach zadania wykonano:
1) Łatanie dróg gminnych
2) Wymiana nawierzchni ulicy Kąpielowej
3) Utwardzanie placu przy ulicy Ligonia
4) Droga do szkoły w Szonowie – położenie kostki, wymiana na
kostkę betonową
5) Remont drogi w Szonowie – wymiana nawierzchni chodnika,
położeni trylinki
6) Wykonanie dokumentacji remontu drogi osiedlowej w
Biedrzychowicach
7) Wykonanie drogi asfaltowej w Błażejowicach Dolnych
8) Wykonanie dywanika asfaltowego w Dzierżysławicach
9) Wykonanie dywanika asfaltowego w Kazimierzu
10) Wykonanie dywanika asfaltowego w Leśniku
11) Utwardzenie drogi Kopernika w Racławicach Śląskich
Samorząd gminny zrealizował zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi
Mionów - Wierzch”. W ramach zadania wykonano projekt budowlany na
remont drogi gminnej – wymiana nawierzchni.
Samorząd gminny zrealizował zadanie pn. „Modernizacja drogi – ul. Jana
Pawła II w Głogówku”. W ramach zadania wykonano projekt budowlany
modernizacji drogi.
Samorząd gminny zrealizował zadanie pn. „Remont dróg gminnych”. W
ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni drogowej w mieście
Głogówek na ul. Św. Anny oraz w miejscowości Zwiastowice
Samorząd gminny zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Jana
Pawła II w Głogówku”. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię
z kostki brukowej betonowej
Samorząd gminny zrealizował zadanie pn. „Remont ul. Powstańców w
Twardawie”. W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni
drogowej
Samorząd gminny zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
Tomice-Góreczno”. W ramach zadania wykonano dokumentacje
techniczną
Samorząd gminny zrealizował zadanie pn. „Modernizacja drogi - ul.
Bończyka w Głogówku”. W ramach zadania wykonano nową
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2015

40.590,00 zł
(budżet gminy)

2015

273.856,29 zł
(budżet gminy*)

2015

23.000,00 zł
(budżet gminy*)

2015

18.700,00 zł
(budżet gminy*)

2016

317.243,01 zł
(budżet gminy)

2016

150.000,00 zł
(budżet gminy)

2016

60.000,00 zł
(budżet gminy)

2016

25.000,00 zł
(budżet gminy)

2016

52.170,73 zł
(budżet gminy)
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nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
Samorząd gminny zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi do
39.920,01 zł
2016
budynku Caritas i Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów”.
(budżet gminy)
Samorząd gminny zrealizował zadanie pn. „Remont dróg gminnych
(Dzierżysławice, Błażejowice, Leśnik, Szonów, Chudoba, ul. Fabryczna w
Głogówku)”. W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni na
terenie Gminy Głogówek:
1) ul. Fabryczna w Głogówku
427.756,51 zł
2016
2) Błażejowice Dolne
(budżet gminy)
3) Leśnik
4) Szonów
5) Dzierżysławice
6) Chudoba
Samorząd gminny zrealizował zadanie pn. „Modernizacja drogi ul.
78.876,98 zł
Korfantego, Rynek”. W ramach zadania wykonano przełożenie kostki
2016
(budżet gminy)
granowej
Samorząd gminny zrealizował zadanie pn. „Przebudowa ul. Młyńskiej i
18.999,99 zł
2016
W. Oracze”. W ramach zadania wykonano dokumentacje techniczną
(budżet gminy)
Samorząd gminny zrealizował zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej
przy drodze wojewódzkiej Głogówek-Głogowiec”. W ramach zadania
21.247,10 zł
2016
wykonano program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności
(budżet gminy)
wraz ze złożeniem wniosku o dofinansowanie
Samorząd powiatowy zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1211 O relacji Zwiastowice – Ucieszków na odcinku od
skrzyżowania z DK 40 w Zwiastowicach do gr. Powiatu kędzierzyńsko –
kozielskiego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i
948.800,00 zł
pieszego”. Zakres robot obejmuje przebudowę drogi na odcinku 1635
2016
(budżet
mb. Wydatek 948.000,00 zł pochodził z budżetu Powiatu Prudnickiego tj.
jednostki)
474.400,00 zł i środków Wojewody Opolskiego w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 –
2019” tj. 474.400,00 zł.
Samorząd powiatowy zrealizował zadanie pn. „Remont obiektu
424.423,23 zł
mostowego o JNI 01011358 nad kanałem ulgi rzeki Osobłogi w m.
2016
(budżet
Kierpień”. Remont obiektu mostowego w celu przywrócenia ruchu
jednostki)
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t .
Art. 144 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519) wskazuje, że eksploatacja instalacji
powodująca emisję hałasu nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza
terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Art. 115a Ustawy Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2017r., poz. 519) wskazuje, że w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów
hałasu, w wyniku działalności gospodarczej, wydawane są decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu.
Organem właściwy do wydawania decyzji ustalającej dopuszczalny poziom hałasu dla zakładów jest Starosta.
Decyzje wydawane są w ramach zadań własnych z wydatków bieżących.
Obowiązkiem podmiotów gospodarczych jest przestrzeganie norm hałasu, dla terenów, na których
prowadzona jest działalność gospodarcza, w szczególności dostosowywania się do dopuszczalnych poziomów
hałasu dla terenów chronionych akustycznie. Zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z
2017r., poz. 519) eksploatacja instalacji powodująca emisję hałasu nie powinna powodować przekroczenia
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Działania
te prowadzone są ze środków własnych podmiotu.
Samorząd gminny w ramach zadań własnych prowadzi nadzór nad firmami działającymi na swoim terenie. W
przypadku naruszeń związanych z ochroną środowiska ma możliwość podjęcia odpowiednich działań lub
zaalarmowania odpowiednich służb. Działania te prowadzone są ze środków bieżących, w miarę potrzeb.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi badania monitoringowe poziomu hałasu w
ramach zadań własnych i wydatków bieżących. Zgodnie z Ustawą z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
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Środowiska (Dz.U. 2016 poz. 1688) Inspektorat Ochrony Środowiska ma uprawnienia do kontrolowania
podmiotów korzystających ze środowiska, a w sytuacji naruszenia przepisów prawa podjęcia stosownych
działań wobec podmiotu działającego na szkodę dla środowiska.
Inspekcja Ochrony Środowiska ma również ustawowy obowiązek udzielania pomocy organom samorządu
terytorialnego w realizacji ich zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska.
Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący.
Cel średniookresowy do 2016 r.: Ochrona mieszkańców Gminy Głogówek przed szkodliwym
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
Zadania:
 Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie przestrzegania
obowiązujących pomiarów prawem dotyczącym ochrony środowiska
 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
 Monitorowanie i ocena poziomu pól elektromagnetycznych emitowanych na terenach zurbanizowanych
i w miejscach przebywania ludzi
 Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w
zakresie ochrony środowiska
 Skuteczne uniemożliwianie dostępu do strefy o podwyższonym poziomie emisji pól
elektromagnetycznych oraz informowanie o jej szkodliwości
 Modernizowanie sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych
 Wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć
 Wykonywanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z wymogami
przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska
Jednostki realizujące: WIOŚ Opole, Marszałek, Starosta, Podmioty gospodarcze, Właściciele sieci, Wojewoda,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi kontrole i pomiary w zakresie emisji pól
elektromagnetycznych w ramach zadań własnych i wydatków bieżących. Zgodnie z Ustawą z 20 lipca 1991 r. o
Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. 2016 poz. 1688) Inspektorat Ochrony Środowiska ma uprawnienia do
kontrolowania podmiotów korzystających ze środowiska, a w sytuacji naruszenia przepisów prawa podjęcia
stosownych działań wobec podmiotu działającego na szkodę dla środowiska.
Inspekcja Ochrony Środowiska ma również ustawowy obowiązek udzielania pomocy organom samorządu
terytorialnego w realizacji ich zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska.
Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący.
Obowiązkiem podmiotów gospodarczych jest przestrzeganie norm poziomów pól elektromagnetycznych z
instalacji. Zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519) eksploatacja
instalacji powodująca emisję promieniowanie elektromagnetycznego nie powinna powodować przekroczenia
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Działania
te prowadzone są ze środków własnych podmiotu.
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 również należy do zadań Inspekcja Ochrony Środowiska.
Art. 72 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519) wskazuje, że w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę
zasobami środowiska w szczególności poprzez uwzględnianie potrzeb w zakresie ochrony przed
promieniowanie elektromagnetycznym. Za opracowywanie dokumentów planistycznych odpowiedzialny jest
Burmistrz Głogówka. Powyższe działania się więc kosztem bieżącym wliczony w opracowanie dokumentów
planistycznych.
Istotne jest zatem uzgadniania dogodnej lokalizacji instalacji powodującej emisję pól elektromagnetycznych
w oparciu o prawo miejscowe oraz standardy w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych, aby
wykluczyć wpływ emisji na mieszkańców.
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Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący.
Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze
zm.) Burmistrz Głogówka może zasięgnąć opinii organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji.
Cel średniookresowy do 2016 r.: Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
przez nadzór nad wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii
Zadania:
 Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej zasad
postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii, w celu ukształtowania właściwych postaw i
zachowań
 Promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i działań, które w sytuacji awaryjnej
będą wymagać sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych
 Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów
bezpieczeństwa i prewencji
 Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom
 Opracowanie planu operacyjno – ratowniczego na wypadek zaistnienia poważnej awarii
 Utrzymywania w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia poważnej awarii
Jednostki realizujące: Straż Pożarna, Organizacje pozarządowe, WIOŚ Opole
Kształtowanie świadomości mieszkańców Gminy Głogówek w zakresie postępowania podczas zagrożeń i
poważnych awarii przemysłowych odbywa się głównie poprzez lokalne media, w których zamieszczane są
informacje dotyczące sposobów informowania o zagrożeniach, racjonalnego postępowania podczas
zagrożenia oraz jednostek i lokalizacji centrów kryzysowych. Podnoszenie świadomości społeczeństwa
odbywa się poprzez uświadamianie spektrum i kategorii zagrożeń ekologicznych, zarówno tych dotykających
lokalną społeczność – na które nie ma ona większego wpływu (np. dziura ozonowa), jak i tych, z którymi
mieszkańcy gminy stykają się na co dzień np. nielegalne wysypiska, wypadki nagłego zanieczyszczenia wód
powierzchniowych, pożar, powódź. Odbywa sie to drogą systematycznych publikacji, artykułów prasowych,
powiadamiania o aktualnościach na stronie internetowej gminy, czy w postaci różnych form edukacji
prowadzonej m.in. wśród młodzieży i dzieci (np. przez Straż Pożarną).
Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów
bezpieczeństwa i prewencji realizowany jest na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Opolu. Wyniki monitoringu umieszczane są w rocznych biuletynach publikowanych przez WIOŚ oraz na
bieżąco dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Opolu.
Opracowywanie programu zapobiegania poważnym awariom oraz planu operacyjno – ratowniczego na
wypadek zaistnienia poważnej awarii realizowane na bieżąco przez podmioty gospodarcze w porozumieniu z
Powiatowymi Komendami Państwowej Straży Pożarnej. Powiatowymi Komendami Państwowej Straży
Pożarnej zajmuje się również utrzymywania w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia
poważnej awarii.
Cel średniookresowy do 2016 r.: Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych
Zadania:
 Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania
potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii
 Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii
Jednostki realizujące: Gmina Głogówek, Powiat Prudnik, Organizacje pozarządowe
Władze Gminy Głogówek wspierają przedsięwzięcia, wykorzystujące odnawialne i ekologiczne źródła energii.
Informacje umieszczane są na stronie internetowej gminy oraz w lokalnych mediach. Generalnie w
budynkach komunalnych jak i prywatnych oraz podmiotach gospodarczych i instytucjach obserwuje się stałe
dążenie do ograniczenia stosowania węgla jako podstawowego nośnika energii cieplnej – na rzecz innych
nośników – zwłaszcza odpadów drzewnych, oleju opałowego i gazu. Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii notowane jest do tej pory tylko w indywidualnych przypadkach, stosowane przez mieszkańców w
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budownictwie jednorodzinnym do ogrzewania pomieszczeń (m.in. pompy cieplne, instalacje solarne).
* zadanie własne gminy zrealizowane ze środków uzyskanych z pożyczki lub kredytu
** zadanie własne gminy zrealizowane ze środków funduszy europejskich oraz ze środków uzyskanych z pożyczki lub kredytu

3. Ocena realizacji „Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy
Głogówek na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016” na podstawie
wskaźników monitorowania Programu
Opracowana w 2009 r. „Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata
2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016” zakłada kontrolę, zarządzanie środowiskiem oraz monitoring
wdrażania Programu na terenie gminy Głogówek.
Określenie stopnia wykonania zadań odbywa się w następujących etapach:
 określenie stopnia realizacji przyjętych celów,
 ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i zadaniami, a ich wykonaniem,
 analiza przyczyn tych rozbieżności.
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości,
oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko. Wskaźniki
monitorowania działań powinny być realne, trafnie dobrane, mierzalne – umożliwiające wiarygodne i
dostępne porównania. Celem przeprowadzenia analizy wskaźnikowej w ramach monitoringu wdrażania
„Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013
– 2016” jest bezpośrednie monitorowanie podjętych działań oraz ocena realizacji wskazanych celów w
zakresie Programu. Do analizy przyjęto stan na rok, w którym zebrano materiały wejściowe do
opracowania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012 z
perspektywą 2013 – 2016” tj. rok 2007 oraz lata okresu sprawozdawczego tj. rok 2015 i 2016.
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Tabela 2. Ocena skuteczności realizacji polityki ekologicznej państwa na szczeblu gminnym z wykorzystaniem określonych mierników wyznaczonych w „Aktualizacji
Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016”
L.p
.

Mierniki

Źródło
danych

Stan wyjściowy (2007r.)

2015r.

2016r.

brak

brak

3,5%

b.d.

b.d.

b.d.

Ochrona przyrody i krajobrazu

1.

Formy ochrony przyrody:
Obszary Natura 2000, Rezerwaty, Parki
krajobrazowe, Obszary chronionego
krajobrazu, Zespoły przyrodniczokrajobrazowe, Użytki ekologiczne

GDOŚ

brak

Lasy
2.

Lesistość gminy

GUS

3,8%
Gleby

3.

4.

5.

Grunty zdewastowane i zdegradowane

Jakość wód podziemnych

Jakość wód powierzchniowych
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UM

WIOŚ

WIOŚ

23,58 ha

Jakość wód podziemnych i powierzchniowych
JCWP o nr PLGW6220114 i
PLGW6220116- dobry stan wód,
niezagrożony nieosiągnięciem
II – V klasa (pomiary na terenach
wyznaczonych celów
sąsiednich gmin)
środowiskowych;
II – III klasa (pomiary na terenach
sąsiednich gmin)
JCWP o nr
PLRW6000171176889,
PLRW600017117676,
PLRW600017117549,
III - V klasa
PLRW6000171176714,
PLRW600020117499,
PLRW600018117474,
PLRW600018117489,
PLRW60001811746,

JCWP o nr PLGW6000127- dobry
stan wód, niezagrożony
nieosiągnięciem wyznaczonych
celów środowiskowych;
b.d. o wynikach pomiarów w ppk
JCWP o nr
PLRW6000171176889,
PLRW600017117676,
PLRW600017117549,
PLRW6000171176714,
PLRW600020117499,
PLRW600018117474,
PLRW600018117489,
PLRW60001811746,
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6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach
komunalnych odprowadzane do
odbiorników w kg/rok
Ścieki przemysłowe i komunalne
oczyszczane w dam3/rok
Ludność w gminie korzystająca z sieci
kanalizacyjnej
Ludność obsługiwana przez
oczyszczalnie ścieków
Strefa, w której poziom pyłu
zawieszonego PM10 jest wyższy od
wartości dopuszczalnej, lecz nie
przekracza wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji
Strefa, w której poziom pyłu
zawieszonego NO2 jest wyższy od
wartości dopuszczalnej, lecz nie
przekracza wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji
Strefa, w której poziom pyłu
zawieszonego benzenu C6H6 jest
wyższy od wartości dopuszczalnej, lecz
nie przekracza wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji
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GUS
GUS
GUS
GUS

PLRW600018117449 - zły stan
wód, zagrożony nieosiągnięciem
wyznaczonych celów
środowiskowych; JCWP o nr
PLRW600019117699 - dobry
stan wód, niezagrożony
nieosiągnięciem wyznaczonych
celów środowiskowych; nie
prowadzono pomiarów w ppk na
terenie gminy Głogówek
BZT5: 911
BZT5: 1 928
ChZT: 35 202
ChZT: 22 241
Zawiesina: 4 226
Zawiesina: 2 976
Komunalne: 236,4
Komunalne: 254
Przemysłowe: b.d.
Przemysłowe: b.d.
Miasto: 4 955
Miasto: 4 896
Gmina: 1 899
Gmina: 1 785
Miasto: 5 731
Miasto: 5 310
Gmina: 2 340
Gmina: 2 395
Ochrona powietrza atmosferycznego

PLRW600018117449 - zły stan
wód, zagrożony nieosiągnięciem
wyznaczonych celów
środowiskowych; JCWP o nr
PLRW600019117699 - dobry
stan wód, niezagrożony
nieosiągnięciem wyznaczonych
celów środowiskowych; nie
prowadzono pomiarów w ppk na
terenie gminy Głogówek
BZT5: b.d.
ChZT: b.d.
Zawiesina: b.d.
Komunalne: b.d.
Przemysłowe: b.d.
Miasto: b.d.
Gmina: b.d.
Miasto: b.d.
Gmina: b.d.

WIOŚ

brak

strefa opolska

strefa opolska

WIOŚ

brak

brak

brak

WIOŚ
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brak
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4. Podsumowanie i wnioski
Większość zadań wyznaczonych w „Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek
na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016” wynika z obowiązku ustawowego, są to głównie
procedury administracyjne wspierające proces ochrony środowiska. Zadania te są realizowane w sposób
ciągły, z budżetu gminy w ramach wydatków bieżących – nakładu pracy pracowników Urzędu Miejskiego
w Głogówku, wydatków tych nie da się jednoznacznie wydzielić. Podobnie w kwestii innych jednostek
realizujących zadania na terenie gminy Głogówek, środki przeznaczone na zadania w zakresie ochrony
środowiska pochodzą z budżetu jednostki, w ramach zadań własnych. W ramach wydatków na rzecz
ochrony środowiska podejmowane były również zadania inwestycyjne realizowane z budżetu gminy lub
we wsparciu funduszy zewnętrznych lub z budżetu innych jednostek.
Podsumowując wydatki na zadania wyznaczone w „Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla
Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016” ocenia się, że:
 w ramach celu „Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych były zgodne z obowiązującym
prawem” poza wydatkami przeznaczonymi na realizację procedur administracyjnych nie wydano
dodatkowych środków;
 w ramach celu „Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego” poza
wydatkami przeznaczonymi na realizację procedur administracyjnych wydatkowano 24.681,00 zł w
2015r. i 25.065,00 zł w 2016r. Wydatek dotyczył opłat za korzystanie ze środowiska. Zadania w
ramach przedmiotowego celu realizowane były również przez inne jednostki tj. organizacje
pozarządowe;
 w ramach celu „Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą: „myśl globalnie,
działaj lokalnie” poza wydatkami przeznaczonymi na realizację procedur administracyjnych
wydatkowano 19.836,94 zł w 2015r. m.in. na zakup worków, rękawic, nagród rzeczowych na
konkursy ekologiczne. Zadania w ramach przedmiotowego celu w roku 2015 i 2016 realizowane były
również przez inne jednostki tj. organizacje pozarządowe;
 w ramach celu „Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w
środowisku i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody” poza wydatkami przeznaczonymi na
realizację procedur administracyjnych nie wydano dodatkowych środków. Zadania w ramach
przedmiotowego celu realizowane były przez inne jednostki tj. WIOŚ Opole, organizacje pozarządowe;
 w ramach celu „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny
być podstawą lokalizacji nowych inwestycji” poza wydatkami przeznaczonymi na realizację procedur
administracyjnych wydatkowano 58.482,67 zł w 2015r. i 74.552,16 zł w 2016r. Wydatek dotyczył
wynagrodzenia za decyzje o warunkach zabudowy miasta i gminy, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek oraz plan zagospodarowania przestrzennego
dla części miasta Głogówek;
 w ramach celu „Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej ” poza wydatkami przeznaczonymi na
realizację procedur administracyjnych wydatkowano 1.222.015,56 zł w 2015r. i 1.434.705,52 zł w
2016r. Wydatki dotyczyły głównie utrzymania zieleni, stworzenie ciągów pieszych i ścieżki zdrowia w
Parku Miejskim, rewitalizacji Parku Miejskiego, modernizacji obiektów zabytkowych tj. Pałacu w
Kazimierzu i Zamku w Głogówku, dotacji na prace remontowe i konserwatorskie na obiektach
zabytkowych tj. Parafiach Rzymsko – Katolickich. W ramach realizacji celu Gmina Głogówek
przeznaczyła środki z pożyczki w kwocie 103.111,26 zł w 2015r. na zadanie tj. stworzenie ciągów
pieszych i ścieżki zdrowia w Parku Miejskim. W ramach realizacji zadań związanych z rewitalizacją
Parku Miejskiego i modernizacją obiektów zabytkowych tj. Pałacu w Kazimierzu i Zamku w Głogówku,
Gmina Głogówek otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu w kwocie 62.000,00 zł w 2016 r., Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w
kwocie 85.000,00 zł – 50.000,00 zł w 2015 r. i 35.000,00 zł w 2016 r. oraz Ministerstwa Kultury w
kwocie 922.882,90 zł – 389.556,49 zł w 2015 r. i 533.326,41 zł w 2016 r. Zadania w ramach
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przedmiotowego celu realizowane były również przez inne jednostki tj. Nadleśnictwo, organizacje
pozarządowe;
w ramach celu „Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury
gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego” poza wydatkami przeznaczonymi na
realizację procedur administracyjnych nie wydano dodatkowych środków, zadania w ramach
przedmiotowego celu realizowane były również przez inne jednostki tj. Powiat Prudnicki,
Nadleśnictwo, Właścicieli gruntów, Wojewodę, Marszałka;
w ramach celu „Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki
sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody” poza wydatkami przeznaczonymi na realizację
procedur administracyjnych nie wydano dodatkowych środków, zadania w ramach przedmiotowego
celu realizowane były również przez inne jednostki tj. Powiat Prudnicki, podmioty gospodarcze;
w ramach celu „Zabezpieczenie przed skutkami powodzi” poza wydatkami przeznaczonymi na
realizację procedur administracyjnych nie wydano dodatkowych środków, zadania w ramach
przedmiotowego celu realizowane były również przez inne jednostki tj. RZGW Wrocław;
w ramach celu „Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji
przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej ” wydatkowano 2.236.581,26 zł w 2015r. i 61.659,42 zł w
2016r. Wydatki dotyczyły opracowania projektu rekultywacji wraz usuwaniem odpadów z terenu
„dzikiego wysypiska śmieci” z Racławicach Śląskich, zadań bieżących z zakresu gospodarowania
odpadami, usuwania wyrobów zawierających azbest, transportu i utylizacji padłych zwierząt, a także
projektu na budowę PSZOK-a. W ramach realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest Gmina Głogówek otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 51.047,76 zł w 2015 r. i 42.808,91 zł w 2016r. Zadania w
ramach przedmiotowego celu realizowane były również przez inne jednostki tj. Nadleśnictwo,
właścicieli gruntów, ARiMR, WIOŚ Opole, Powiat Prudnicki, organizacje pozarządowe;
w ramach celu „Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego”
poza wydatkami przeznaczonymi na realizację procedur administracyjnych nie wydano dodatkowych
środków, zadania w ramach przedmiotowego celu realizowane były przez inne jednostki tj.
przedsiębiorców, właścicieli złoża, WIOŚ Opole, Wojewodę, Marszałka, Starostę;
w ramach celu „Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony
środowiska z sektorem zdrowia” poza wydatkami przeznaczonymi na realizację procedur
administracyjnych nie wydano dodatkowych środków, zadania w ramach przedmiotowego celu
realizowane były przez inne jednostki tj. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowa
Inspekcja Pracy, organizacje pozarządowe
w ramach celu „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” wydatkowano 531.609,41
zł w 2015r. i 1.138.592,37 zł w 2016r. Wydatki dotyczyły oczyszczania terenu miasta i wsi,
konserwacje i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego lub montaż nowych punktów świetlnych,
opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, realizację zadań z zakresu modernizacji w tym
termomodernizacji obiektów, zakupu i montażu piecu c.o. W ramach realizacji celu Gmina Głogówek
przeznaczyła środki z pożyczki w kwocie 85.527,73 zł w 2015r. na zadanie tj. modernizacja
pomieszczeń szkolnych w placówkach oświatowych (termomodernizacja przedszkola),
termomodernizacja Strzelnicy w Głogówku, zakupu i montażu piecu c.o. dla SP w Twardawie, a w 2016
r. 165.621,14 zł na zadanie tj. termomodernizacja przedszkola w Racławicach Śląskich. Zadania w
ramach przedmiotowego celu realizowane były również przez inne jednostki tj. Powiat Prudnicki,
Zarządów dróg, Organizacje pozarządowe, Marszałka, Starostę, WIOŚ Opole, RDOŚ Opole, podmioty
gospodarcze, zarządców nieruchomości;
w ramach celu „Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich wód ” wydatkowano 215.215,25 zł w
2015r. i 282.914,87 zł w 2016r. Wydatki dotyczyły melioracji wodnych, bieżących zadań z zakresu
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gospodarki ściekowej i ochrony wód, zadań inwestycyjnych z zakresu rozbudowy sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. W ramach realizacji celu Gmina Głogówek przeznaczyła
środki z pożyczki w kwocie 100.415,59 zł w 2015r. na zadanie tj. rozbudowa sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej na ul. Jana Pawła II w Głogówku i wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej
Rzepcze-Kierpień (NW). Zadania w ramach przedmiotowego celu realizowane były również przez inne
jednostki tj. Powiat Prudnicki, WIOŚ Opole, RDOŚ Opole, ARiMR Warszawa, podmioty gospodarcze;
 w ramach celu „Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i
podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe” wydatkowano
401.174,53 zł w 2015r. i 2.833.950,30 zł w 2016r. Wydatki dotyczyły głównie modernizacji dróg
gminnych. W ramach realizacji celu Gmina Głogówek przeznaczyła środki z pożyczki w kwocie
315.556,29 zł w 2015r. Zadania w ramach przedmiotowego celu realizowane były również przez inne
jednostki tj. WIOŚ Opole, Powiat Prudnicki;
 w ramach celu „Ochrona mieszkańców Gminy Głogówek przed szkodliwym oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych” poza wydatkami przeznaczonymi na realizację procedur administracyjnych nie
wydano dodatkowych środków, zadania w ramach przedmiotowego celu realizowane były przez inne
jednostki tj. WIOŚ Opole, Marszałka, Starostę, podmioty gospodarcze, właściciele sieci, RDOŚ Opole;
 w ramach celu „Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad
wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii” poza wydatkami
przeznaczonymi na realizację procedur administracyjnych nie wydano dodatkowych środków, zadania
w ramach przedmiotowego celu realizowane były przez inne jednostki tj. Straż Pożarna, organizacje
pozarządowe, WIOŚ Opole;
 w ramach celu „Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych” poza wydatkami
przeznaczonymi na realizację procedur administracyjnych nie wydano dodatkowych środków.
Analizując przygotowany Raport ocenia się, że większość zaplanowanych zadań została
zrealizowana. Gmina wywiązała się z zadań własnych zaplanowanych w „Aktualizacji Programu ochrony
środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016”, a pojedyncze
niezrealizowane zadania wynikały z koncentracji gminy na najpilniejszych problemach w odniesieniu do
ochrony środowiska. W przypadku pozostałych niezrealizowanych zadań są one w kompetencji innych
podmiotów, na które gmina nie ma wpływu.
Łączna kwota wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wyniosła
4.609.596,62 zł w 2015r. i 5.851.439,64 zł w 2016r. Źródło finansowania tych przedsięwzięć stanowiły
środki własne Gminy oraz w mniejszym stopniu środki własne innych jednostek.
Mając na uwadze skuteczność realizacji polityki ekologicznej państwa z wykorzystaniem
określonych mierników, ocenia się że stan środowiska na terenie gminy Głogówek nie pogorszył się, ale też
znacząco nie poprawił. Okres sprawozdawczy dwóch lat jest zbyt krótki do oceny realizacji polityki
ekologicznej, gdyż niektóre inwestycje z zakresu ochrony środowiska są wieloletnie.
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Uzasadnienie
Ustawodawca, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, zobowiązał jednostki samorządu
terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r. , poz. 519 ze zm.) do opracowania i przyjęcia programów ochrony
środowiska, zawierających cele i priorytety ekologiczne wraz z wyszczególnieniem rodzaju
i harmonogramu działań proekologicznych ze wskazaniem środków niezbędnych do ich realizacji.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Burmistrz
Głogówka sporządza co 2 lata raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawia go Radzie
Gminy.
Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie określają wymagań dotyczących zakresu i formy raportu
z realizacji gminnego programu ochrony środowiska (zwanego dalej Programem). Przyjęto, że raport będzie
służył ocenie realizacji zadań i celów przyjętych w Programie oraz efektów tych działań, w kontekście
stanu środowiska i wymagań prawnych. W wyniku oceny Programu sformułowane zostały propozycje do
jego zmiany, wynikające m.in. z konieczności dostosowania zapisów wynikających głownie z aktualnie
obowiązującego prawa, aktualnego stanu środowiska na terenie Gminy Głogówek, możliwości
finansowania inwestycji i działań w polach strategicznych uznanych w Programie za priorytetowe.
Raport ten po jego akceptacji przez Radę Gminy zostanie przekazany Marszałkowi Województwa, który
na jego podstawie sporządzi raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska.
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