
UCHWAŁA NR XXIX/279/2020 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 25 września 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na 
lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2017-2018” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, 1378), w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 
2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2017-2018”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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1. Wstęp 

1.1 Podstawa prawna opracowania 

Niniejszy Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-

2020 z perspektywą do 2024 roku” został opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1396). W myśl przytoczonego przepisu Raport 

sporządzony jest za okres dwóch lat. Ponadto, obowiązkiem Burmistrza Głogówka jest przedstawienie 

Raportu przed Radą Miejską w Głogówku. 

Obowiązujący „Program ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą 

do 2024 roku” został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku nr XXXVII/264/2017 z dnia 31 sierpnia 

2017 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 (t.j. Dz. 

U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), Burmistrz Głogówka ma obowiązek zamieścić w Biuletynie Informacji 

Publicznej niniejszy Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 

2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” za lata 2017-2018, 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 „Programie ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na 

lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”. 

Podstawą tworzenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z 

perspektywą do 2024 roku” było planowanie strategiczne, które określa długoterminową wizję i misję 

gminy oraz wyznacza cele strategiczne. „Program ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-

2020 z perspektywą do 2024 roku” 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.  

„Program ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” 

został przygotowany na 4 lata tj. 2017 – 2020, w których zakłada realizację zadań krótkoterminowych. 

Kolejne 4 lata tj. do 2024r. uwzględniają perspektywę czasową, na którą wyznaczono zadania 

długoterminowe. Niniejszy Raport obejmuje okres sprawozdawczy lat 2017-2018.  

Kompleksowość  zagadnień  ochrony  środowiska jaki podejmuje „Program ochrony środowiska dla 

Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”,  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 „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-

2020 z perspektywą do 2024 roku” wyznaczono następujące obszary, cele i kierunki interwencji: 

 

1) Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza  
Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza  

 Kierunek interwencji: Monitoring jakości powietrza i wdrażanie działań programowych  
 Kierunek interwencji: Minimalizacja oddziaływań niewydajnych lokalnych źródeł ciepła  
 Kierunek interwencji: Rozwój sieci drogowej i kolejowej, rozwój infrastruktury rowerowej  
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 Kierunek interwencji: Redukcja zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych  
 Kierunek interwencji: Poprawa efektywności energetycznej  
 Kierunek interwencji: Rozwój odnawialnych źródeł energii  

  
2) Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem  
Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego  

 Kierunek interwencji: Ochrona środowiska przed hałasem  
 Kierunek interwencji: Monitoring klimatu akustycznego i wdrażanie działań programowych  

  
Cel: Zapobieganie sytuacjom konfliktowym w zakresie oddziaływania akustycznego  

 Kierunek interwencji: Realizacja działań zapobiegających powstawaniu sytuacji 
konfliktowych   

  
3) Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne  
Cel: Ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym  

 Kierunek interwencji: Ochrona przed polami elektromagnetycznymi  
  
4) Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami  
Cel: Niepogarszanie stanu wód  

 Kierunek interwencji: Ocena stanu środowiska wodnego  
 
Cel: Poprawa stanu wód  

 Kierunek interwencji: Poprawa jakości wód  
 Kierunek interwencji: Kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych  

 
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego  

 Kierunek interwencji: Ograniczenie zasięgu i skutków powodzi  
 
Cel: Przeciwdziałanie skutkom suszy  

 Kierunek interwencji: Ograniczanie zasięgów i skutków suszy  
  
5) Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa  
Cel: Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa służąca poprawie jakości wód  

 Kierunek interwencji: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  
  
6) Obszar interwencji: Zasoby geologiczne  
Cel: Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi  

 Kierunek interwencji: Monitoring, ochrona i kontrola wydobycia kopalin  
  
7) Obszar interwencji: Gleby  
Cel: Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb adekwatnie do zagospodarowania  

 Kierunek interwencji: Wdrażanie działań programowych i edukacja ekologiczna  
 Kierunek interwencji: Ochrona gleb i monitoring  

  
Cel: Ograniczenie negatywnego wpływu procesów gospodarczych na powierzchnię ziemi 

 Kierunek interwencji: Rekultywacja i remediacja gruntów  
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8) Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  
Cel: Racjonalna gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

 Kierunek interwencji: Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów, w 
tym zmniejszenie masy składowanych odpadów  

 Kierunek interwencji: Racjonalna gospodarka odpadami niebezpiecznymi   
 Kierunek  interwencji:  Monitoring  oraz  działalność  kontrolna  w  zakresie  właściwego 

postępowania z odpadami  
 Kierunek interwencji: Inwentaryzacja i rekultywacja terenów nielegalnych składowisk 

odpadów  
  
9) Obszar interwencji:  Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe  
Cel: Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej  

 Kierunek interwencji: Ochrona, rozwój i uporządkowanie systemu obszarów chronionych, w 
tym bioróżnorodności  

 Kierunek interwencji: Gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku   
  
Cel: Ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego  

 Kierunek interwencji: Ochrona i polepszanie stanu krajobrazu kulturowego i zieleni  
 
Cel: Zwiększenie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna  

 Kierunek interwencji: Zwiększanie lesistości i poprawa zdrowotności drzewostanów  
  
10) Obszar interwencji:  Zagrożenia poważnymi awariami  
Cel: Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz minimalizacja skutków wystąpienia awarii  

 Kierunek  interwencji:  Nadzór  nad  zakładami  dużego  i  zwiększonego  ryzyka  wystąpienia 
poważnej awarii  

 Kierunek interwencji: Monitoring zagrożeń związanych z transportem substancji 
niebezpiecznych  

 Kierunek  interwencji:  Wzmocnienie  skuteczności  działań  służb  reagujących  w  przypadku 
wystąpienia poważanej awarii  

 
Cel: Ochrona przeciwpożarowa  

 Kierunek interwencji: Ochrona przed pożarami  
  
11) Obszar interwencji: Działalność edukacyjna  
Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej i zmiana postaw i zachowań społecznych  

 Kierunek interwencji: Kształtowanie postaw społecznych w wykorzystaniem środków 
przekazu  

 Kierunek  interwencji:  Zapewnienie  udziału  społecznego  w  podejmowaniu  decyzji 
środowiskowych  

 Kierunek  interwencji:  Budowa,  rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury  służącej  
edukacji ekologicznej  

 Kierunek  interwencji:  Kształcenie  i  wymiana  najnowszej  wiedzy  wraz  z  
upowszechnianiem systemów zarządzania środowiskiem 
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1.3 Metodyka opracowania 

Ocenę realizacji założeń „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z 

perspektywą do 2024 roku” odniesiono do poszczególnych, nakreślonych w Programie celów, kierunków i 

zadań. Przedstawiono ocenę realizacji zadań w latach 2017-2018 w rozbiciu na poszczególne lata wraz z 

określeniem poniesionych kosztów i jednostki realizującej. Należy jednak zaznaczyć, że wyznaczone cele i 

kierunki w POŚ w sposób ogólny przedstawiają zadania przyjęte do realizacji. Zadania te w większości 

wynikają z działań statutowych poszczególnych jednostek lub warunkowane są przepisami prawa w 

zakresie ustaw i rozporządzeń wykonawczych. POŚ dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 formułuje 

jedynie realizację konkretnych zadań na terenie gminy w przyjętym Planie operacyjnym na lata 2017-

2020, gdzie wskazano szacunkowe koszty realizacji zadania wraz z jednostką koordynująca. Zatem w 

Planie operacyjnym przyjęto zadania miarodajne i realne do osiągnięcia, ponieważ miały one pokrycie w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. W związku z powyższym niniejszy Raport weryfikuje zarówno 

zadania przyjęte w Planie operacyjnym jak i zadania ogólne wyznaczone w ramach poszczególnych 

kierunków interwencji. Należy jednak zaznaczyć, że część zadań jest niemiarodajna i trudna do ustalenia, w 

związku z czym przedstawiono wszystkie zadania realizowane w latach 2017-2018 wpisujące się w 

poszczególne cele i kierunki programowe.  

W celu oceny efektywności realizacji przyjętych założeń porównano stan środowiska z roku, w 

którym zebrano materiały wejściowe do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” tj. rok 2016 oraz lata okresu sprawozdawczego 

tj. rok 2017 i 2018. W „Programie ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z 

perspektywą do 2024 roku” wyznaczono wskaźniki stanu środowiska pozwalające na monitorowanie 

oceny realizacji POŚ w poszczególnych latach. W niniejszym Raporcie w rozdziale 3 dokonano zestawienia 

wartości bazowych wskaźników przyjętych w POŚ ze stanem w latach 2017-2018.  

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 „Programu ochrony środowiska 

dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” były:  

 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za lata 2017 i 2018,  

 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za lata 2017 i 2018,  

 dane statystyczne pochodzące z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego,  

 raporty 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: AB3923FD-2F61-4C29-AF8C-602EC3F8ACF1. Podpisany Strona 7



 
 www.e-ekologika.pl 

biuro@e-ekologika.pl 
 Strona | 8 

 

2. Ocena realizacji zadań zawartych w „Programie ochrony środowiska dla 

Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” za lata 

2017-2018 

2.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Tabela 1. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Głógówek na lata 2017-2020 
w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza za lata 2017-2018 

Cel: prawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 
Kierunek interwencji:  

 Monitoring jakości powietrza i wdrażanie działań programowych  
 Minimalizacja oddziaływań niewydajnych lokalnych źródeł ciepła 
 Rozwój sieci drogowej i kolejowej, rozwój infrastruktury rowerowej 
 Redukcja zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych 
 Poprawa efektywności energetycznej 
 Rozwój odnawialnych źródeł energii 

 
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
 
Nazwa zadania Wykonanie 
Termomodernizacja ratusza TAK 

Wykonanie  dodatkowego  oświetlenia  ulicznego  na terenie gminy TAK 

Termomodernizacja  szkoły  podstawowej  w Biedrzychowicach TAK 

Termomodernizacja obiektów mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy w ramach 

Programu RYŚ 
TAK 

Termomodernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 – oddział Oracze TAK 

Wymiana  drzwi  wejściowych  w  budynku  świetlicy  w Starych Kotkowicach NIE 

Modernizacja  oświetlenia  ulicznego  poprzez  wymianę żarówek sodowych na LED w gminie 

Głogówek 
TAK 

Wymiana oświetlenia w budynkach przy ul.:  

- Powstańców 6-8  

- Szkolna 6-8, Staszica 3-5 

b.d. 

Oświetlenie terenu wewnętrznego i modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach przy ul.:  

- Szkolna 2a-2b i 4a, Mickiewicza 12-16, Spółdzielcza 6, 4a-6a  

- Kościuszki 2-4a  

- Pl. Karola Miarki 2-2b, 2c-2d i Krótka 3 

- Dąbrowskiego 2-2d 

b.d. 

Zakup pompy cieplnej i solar do podgrzewania wody w basenie w Głogówku TAK 

Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnym kąpielisku w Głogówku TAK 

Montaż OZE w ramach Programu PROSUMENT na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy TAK 

Termomodernizacja budynków przy ul.:  

- Kościuszki 2  

- Pl. Karola Miarki 2-2b  

- Pl. Karola Miarki 2c-2d i Krótka 3  

- Dąbrowskiego 2-2d 

b.d. 

Budowa systemu fotowoltaicznego w budynkach przy  

ul.:  

- Powstańców 6-8  

- Szkolna 6-8, Staszica 3-5  

- Kościuszki 2-4a  

- Dąbrowskiego 2-2d  

- Pl. Karola Miarki 2-2b, 2c-2d i Krótka 

b.d. 
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Rewitalizacja (odbudowa)  istniejącego  ruchomego  jazu piętrzącego w miejscowości Rzepcze w 

km 17+400 rzeki Osobłoga  wraz  z  budową  Małej  Elektrowni  Wodnej, budową  przepławki  dla  

ryb  oraz  pozostałej infrastruktury towarzyszącej” 

TAK/NIE1 

Budowa  kotłowni  gazowej  w  budynku  przy  Pl.  Karola Miarki 2-2b, 2c-2d i Krótkiej 3 b.d. 

Modernizacja  kotłowni  –  wymiana  starych  kotłów  na gazowe w budynku przy ul.:  

- Kościuszki 2-4a  

- Powstańców 6-8  

- Staszica 3-5  

- Dąbrowskiego 2-2c 

b.d. 

Dotacja  celowa  na  dofinansowanie  zakupu ekologicznych pieców c.o. TAK 

Monitoring  jakości  powietrza  na  terenie  województwa opolskiego TAK 

Zgodnie z Ustawą z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 995 ze zm.) 
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. 
W latach 2017-2018 WIOŚ w Opolu przeprowadził jedynie 1 kontrolę w zakresie ochrony powietrza na 
terenie gminy Głogówek. Przeprowadzona kontrola nie wykazała przekroczeń standardów emisyjnych 
gazów i pyłów do powietrza.  
 
Art. 379 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.) wskazuje, że Burmistrz 
Głogówka posiada uprawnienia do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 
środowiska. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych.  
Pracownicy Gminy Głogówek w latach 2017-2018 nie przeprowadzili żadnych kontroli w zakresie 
przestrzegania standardów ochrony powietrza na terenie gospodarstw lub poza nimi, w tym kontroli w 
zakresie spalania odpadów w paleniskach domowych.  
 
W przypadku, jeśli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, starosta 
jest organem ochrony środowiska właściwym do wydawania decyzji, w których może nałożyć 
obowiązek: ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do 
stanu właściwego; określając równocześnie zakres ograniczenia lub stan, do jakiego ma zostać 
przywrócone środowisko a także czynności, zmierzające do osiągnięcia tych celów. Zgodnie z otrzymaną 
informacją Starosta Prudnicki w latach 2017-2018 nie przeprowadził żadnych kontroli związanych z 
emisją gazów i pyłów do powietrza na terenie Gminy Głogówek, w oparciu o przedkładane przez 
prowadzących instalacje wyników pomiarów.  

Art. 144 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.) 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, Marszałek lub Wojewoda. Decyzje wydawane są w ramach zadań 
własnych z wydatków bieżących. 

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 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 1839). Podstawą prawną 
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 
(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.). Zgodnie z cytowaną 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 

                                                             
1 W trakcie realizacji (stan na 06.2020) 
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W latach 2017-2018 Gmina Głogówek przeprowadziła liczne remonty i modernizacje dróg gminnych, co 
wpłynęło na zmniejszenie negatywnych oddziaływań w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza np. 
poprzez utwardzenie zniszczonej nawierzchni (emisja wtórna do powietrza, upłynnienie ruchu). 
Szczegółowe zestawienie inwestycji drogowych znajduje się w rozdziale 2.2. Zagrożenie hałasem.  
 
Dnia 1 listopada 2017 r. na terenie całego województwa opolskiego zaczęła obowiązywać Uchwała 
„antysmogowa” Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017r. w 
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z jej wymogami od dnia 1 listopada 2017 r. zakazane jest 
stosowanie w instalacjach ogrzewania obiektów budowlanych, przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej lub przygotowywania posiłków następujących paliw: 

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, 
2) mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, 
3) paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,  
4) paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu 

mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%, 
5) drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. 

 
Ściśle powiązane z Uchwałą „antysmogową” są Programy Ochrony Powietrza, których przygotowanie i 
zrealizowanie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska wymagane jest dla stref, w których 
stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych 
przypadkach o margines tolerancji choćby jednej substancji spośród określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 
Program Ochrony Powietrza dla stref województwa opolskiego jest dokumentem strategicznym, którego 
celem jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa opolskiego, szczególnie ochrona ich 
zdrowia i warunków życia z uwzględnieniem ochrony środowiska z jednoczesnym zachowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju. Cel realizowany będzie poprzez wskazanie działań, które mają doprowadzić 
do osiągnięcia w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w 
powietrzu. Cel ten jest zbieżny z celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza do roku 2020.  
Zgodnie z obowiązującym Programem ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu 
na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz 
poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej, przyjętym uchwałą nr 
XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018r., sprawozdania z jego 
realizacji mają być przygotowywane na szczeblu gminnym i powiatowym.  
 
Za wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w przypadku Gminy Głogówek odpowiedzialny jest Wydział 
Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głogówku. Obowiązki wynikające z 
Programu są na bieżąco wdrażane i realizowane. Sprawozdanie z realizacji działań naprawczych ujętych 
w Programie Ochrony Powietrza sporządzane są co roku i przesyłane do Zarządu Województwa 
Opolskiego, zgodnie z obowiązującym terminem. W ramach realizacji działań ujętych w ww. Programie 
Ochrony Powietrza, Burmistrz Głogówka w latach 2017-2018 realizował zadania związane z 
udzielaniem dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie źródła ogrzewania na 
ekologiczne, które to zadania zostały wykazane w Sprawozdaniu z realizacji POP za rok 2017.  
W 2017 r. zostało złożonych 55 wniosków, z czego zgodnie czego z kolejnością zgłoszeń na udzielenie 
ww. dotacji zakwalifikowało się 30 wniosków, w tym: 

 15 wniosków na wymianę pieca węglowego na kocioł opalany ekogroszkiem, 
 10 wniosków na wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy,  
 4 wnioski na wymianę pieca węglowego na kocioł opalany biomasą – 2.000,00 zł  
 1 wniosek na wymianę pieca węglowego na pompę ciepła – kwota dotacji 4.000,00 zł 

Łącznie w 2017r. udzielono dotacji w kwocie 101000,00 zł.  
W powyższym zakresie dokonano wymiany pieców węglowych na ekologiczne w następujących 
budynkach użyteczności publicznej: 

 Przedszkole Publiczne w Racławicach, 
 Zespół Szkół w Racławicach Śląskich,  
 Oddział Przedszkolny  w Kierpniu  
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W 2018 r. zostało złożonych 47 wniosków, z czego zgodnie czego z kolejnością zgłoszeń na udzielenie 
ww. dotacji zakwalifikowało się 31 wniosków, w tym: 

 16 instalacji gazowych, 
 15 pieców opalanych paliwem stałym. 

Kwota dotacji dla wnioskodawcy – 1.000,00 zł. Łącznie w 2017r. udzielono dotacji w kwocie 31000,00 zł.  
 
W powyższym zakresie w aspekcie budynków gminnych dokonano: 

 Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach w zakresie wymiany 
źródła ciepła na pompę ciepła i kocioł na eko-groszek V klasy, wymiany instalacji c.o. wraz z 
montażem zaworów termostatycznych, ocieplenia ścian i dachu, wymiany żarówek 
energooszczędnych i stolarki okienno-drzwiowej.  

 Wymiany źródeł ciepła na ekologiczne w placówkach oświatowych SP Szonów – 150 kW, SP 
Biedrzychowice – 60 kW, O/P Szonów – 30 kW, PP nr 3 o/Biedrzychowice – 24 kW.  

 
Zadania wykazane w sprawozdaniach z realizacji POP w zakresie działań związanych z ograniczaniem 
emisji liniowej zostały przedstawione w rozdziale 2.2 Zagrożenia hałasem, a ich realizacja związana była 
w głównej mierze z modernizacją dróg na terenie gminy.  
 
W latach 2017-2018 Gmina Głogówek nie wybudowała/nie zmodernizowała żadnej ścieżki rowerowej 
lub edukacyjnej.   
 
W zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii na koniec 2018r. funkcjonowały w gminie następujące 
gminne instalacje: 

a) panele fotowoltaiczne o mocy 12 kW do zasilania obiektu PSZOK w Racławicach Śląskich 
b) pompa ciepła o mocy 13,93 kW w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach 
c) panele solarne o mocy  34 kW do ogrzewania wody  Kąpieliska Gminnego w Głogówku 

 
Zadanie prywatnego inwestora pn.” Rewitalizacja (odbudowa) istniejącego ruchomego jazu piętrzącego 
w miejscowości Rzepcze w km 17+400 rzeki Osobłoga  wraz  z  budową  Małej  Elektrowni  Wodnej, 
budową  przepławki  dla  ryb  oraz  pozostałej infrastruktury towarzyszącej” jest obecnie w trakcie 
realizacji. Została wydana decyzja nr NLROŚ.2020.11.6.D.2016 z dnia 21 listopada 2016 r. o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Inwestor uzyskał również 
pozwolenie na budowę.  
 

Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w  
Biedrzychowicach 

2017 

946599,00, w tym 
499907,00 dotacja 

UE 
(Gmina Głógówek) 

Modernizacja trzech źródeł ciepła z kotłów węglowo miałowych na 
kotły do spalania ekogroszku, spełniające wymagania klasy 5 o 
mocach znamionowych: 
1)    Przedszkole Publiczne w Racławicach - 120 kW, 
2)    Zespół Szkół w Racławicach Śląskich –  240 kW, 
3)    Oddział Przedszkolny w Kierpniu – 20 kW, 

2017 

144283,01, w tym 
70655,39 dotacja 

WFOŚiGW 
(Gmina Głogówek) 

Termomodernizacja pomieszczeń  budynku Przedszkola Nr 4 
O/Oracze 

2017 
72629,00 

(Gmina Głogówek) 

Remont dachu budynku PP Nr 3 w  Głogówku 2017 
55000,00 

(Gmina Głogówek) 

Wykonanie  dodatkowego oświetlenia  ulicznego na terenie  Gminy 2017 
47650,00 

(Gmina Głogówek) 

Montaż  dodatkowych punktów  świetlnych oświetlenia  ulicznego 2017 
28400,00 

(Gmina Głogówek) 
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ekologicznych  pieców  co. 2017 101000,00 
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(Gmina Głogówek) 
Wykonanie dokumentacji projektowej: Montaż  systemu ogrzewania  
wody panelami solarnymi  Kąpieliska Gminnego w  Głogówku 

2017 
25000,00 

(Gmina Głogówek) 

Termomodernizacja ratusza 2017 
206550,73 

(Gmina Głogówek) 

Zakup stacji monitoringu powietrza 2017 
5900,00 

(Powiat Prudnicki) 

Czyszczenie „na mokro” nawierzchni dróg powiatowych 2018 
b.d. 

(Powiat Prudnicki) 
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w 
Biedrzychowicach (wymiana źródła ciepła na pompę ciepła i kocioł z 
podajnikiem oraz instalacji C.O. Ocieplenie ścian zewn., ocieplenie 
dachu, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia na LED) 

2018 

812879,28, w tym 
499596,75 dotacja 

UE 
(Gmina Głogówek) 

Wymiana źródeł ciepła z kotłów węglowo-miałowych na kotły do 
spalania ekogroszku, spełniających wymagania klasy 5 w placówkach 
oświatowych: 
- SP Szonów – 150 kW 
- SP Biedrzychowice – 60 kW 
- O/P Szonów – 30 kW 
- PP nr 3 o/Biedrzychowice – 24 kW 

2018 

160789,15, w tym 
80394,57 zł dotacja 

WFOŚiGW  
(Gmina Głogówek) 

Remont dachu budynku Przedszkola nr 3 w Głogówku  2018 

44438,26, w tym 
22200,00 zł dotacja 

WFOŚiGW 
(Gmina Głogówek) 

Modernizacja źródła ciepła z kotła węglowo miałowego na kocioł 
gazowy o mocy znamionowej ok. 50 kW w budynku internatu w 
Głogówku 

2018 
52838,26 

(Gmina Głogówek) 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego – Jana Pawła II 2018 
30652,53 

(Gmina Głogówek) 
Dotacja do wymiany pieców C.O. na OZE, piece typu ekogroszek, gaz, 
pellet itp.  

2018 
31000,00 

(Gmina Głogówek) 
Montaż systemu solarnego składającego się z 27 kolektorów 
słonecznych do ogrzewania wody na Gminnym Kąpielisku w 
Głogówku 

2018 
247852,14 

(Gmina Głogówek) 

Czyszczenie „na mokro” nawierzchni dróg gminnych 2018 
198700,00 

(Gmina Głogówek) 
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2.2 Zagrożenie hałasem 

Tabela 2. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 
w zakresie zagrożeń hałasem za lata 2017-2018 

Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego 
Cel: Zapobieganie sytuacjom konfliktowym w zakresie oddziaływania akustycznego 
Kierunek interwencji:  

 Ochrona środowiska przed hałasem  
 Monitoring klimatu akustycznego i wdrażanie działań programowych 
 Realizacja działań zapobiegających powstawaniu sytuacji konfliktowych 

Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
 

Nazwa zadania Wykonanie 
Remonty nawierzchni dróg i chodników gminnych – fundusz sołecki TAK 

Modernizacja drogi ul. Jana Pawła II w Głogówku – etap II TAK 

Remont części dróg gminnych w Twardawie TAK 

Przebudowa ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku TAK 

Modernizacja ul. Ogrodowej w Racławicach Śląskich TAK 

Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Zawada TAK 

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 416 Głogówek – Głogowiec NIE 

Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania poboczy w Górecznie TAK 

Remont nawierzchni drogi w m. Biedrzychowice (kierunek szkoła-straż-boisko) TAK 

Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Błażejowicach Dolnych  NIE 

Wykonanie dywanika asfaltowego w Dzierżysławicach TAK 

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od remizy OSP do posesji 89 w 

Kazimierzu 
TAK 

Remont drogi do cmentarza parafialnego ul. Kościelna w Racławicach Śląskich TAK 

Remont dróg gminnych w m. Szonów TAK 

Wyrównanie dróg gminnych w Twardawie TAK 

Remont drogi gminnej we Wróblinie TAK 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów NIE 

Droga polna Stare Kotkowice – Głogówek – budowa ścieżki rowerowej NIE 

Droga krajowa nr 40 Głogówek – Stare Kotkowice – budowa ścieżki rowerowej NIE 

Droga wojewódzka nr 416 Głogówek – Rzepcze – budowa ścieżki rowerowej NIE 

Modernizacja/przebudowa drogi gminnej Wierzch – Mionów NIE 

Modernizacja/przebudowa drogi gminnej Tomice – Góreczno TAK 

Modernizacja/przebudowa drogi gminnej osiedlowej w Biedrzychowicach NIE 

Modernizacja/przebudowa drogi gminnej w m. But NIE 

Modernizacja ul. Korfantego w Głogówku NIE 

Rewitalizacja ulic Mickiewicza, Szkolna, Staszica w Głogówku – nowa nawierzchnia i wymiana sieci 

i oświetlenia 
NIE 

Budowa drogi na osiedlu Jana Pawła II w Głogówku TAK 

Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ulice Polną z Dworcową w Głogówku TAK 

Modernizacja/przebudowa ul. Spółdzielczej NIE 

Modernizacja/przebudowa drogi w Nowych Kotkowicach NIE 

Modernizacja/przebudowa drogi gminnej w Chudobie TAK 

Rewitalizacja ul. Piastowskiej w Głogówku NIE 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie na odcinku 

Dzierżysławice od początku miejscowości do początku Racławic Śląskich.  
TAK/NIE2 

                                                             
2 W trakcie realizacji 
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1254 O relacji Kazimierz-Głogówek-Błażejowice Dolne na 

odcinku od początku miejscowości Kazimierz do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1212 O 

relacji Gościęcin – Szonów. 

NIE 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 O relacji Gościęcin – Szonów na odcinku od skrzyżowania z 

drogą powiatową nr 1254 O do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku wjazdu do Szonowa.  
NIE 

Monitoring hałasu na terenie województwa opolskiego TAK 

Art. 144 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.) 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 (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.) wskazuje, że w przypadku stwierdzenia 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, w wyniku działalności gospodarczej, wydawane są 
decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu. Organem właściwym do wydawania decyzji ustalającej 
dopuszczalny poziom hałasu dla zakładów jest Starosta. Decyzje wydawane są w ramach zadań 
własnych z wydatków bieżących. 
W latach 2017-2018 Starosta Prudnicki nie wydał żadnej decyzji ustalającej dopuszczalny poziom hałasu 
dla zakładów zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Głogówek. Starosta Prudnicki w 
analizowanym okresie nie przeprowadził również żadnych kontroli związanych z emisją hałasu do 
środowiska na terenie Gminy Głogówek.  

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. W ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska na terenie gminy Głogówek w latach 2017-2018 nie wykonywano badań hałasu drogowego.  
Zgodnie z Ustawą z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 995 z zm.) 
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.  
W latach 2017-2018 WIOŚ w Opolu nie przeprowadził kontroli w zakresie ochrony przed hałasem.  
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. 
W rejestrze prowadzonym przez WIOŚ Opole nie odnotowano terenów, na których w latach 2017-2018 
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenie gminy Głogówek. W latach 
2017-2018 WIOŚ w Opolu nie przeprowadził żadnych kontroli w zakresie ochrony przed hałasem na 
terenie gminy Głogówek.  
 
Zgodnie z informacją otrzymaną od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Opolu w 
latach 2017-2018 nie były prowadzone inwestycje na liniach kolejowych w graniach administracyjnych 
gminy Głogówek. W latach 2017-2018 nie zostały wykonane mapy akustyczne dla odcinków linii 
kolejowych przebiegających przez teren gminy Głogówek.  
 
Zgodnie z informacją otrzymaną od GDDKiA oddział w Opolu w latach 2017-2018 nie prowadzono 
żadnych inwestycji (budowa, przebudowa, modernizacja) na DK nr 40 w gminie Głogówek.  

Zgodnie z informacją otrzymaną od Starosty Prudnickiego o w latach 2017-2018 nie zostały opracowane 
żadne mapy akustyczne dla dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Głogówek, z uwagi na 
fakt, że natężenie ruchu po tych drogach nie przekracza ponad 3000000 pojazdów rocznie.  
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Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Przebudowa  drogi dojazdowej do gruntów  rolnych, oznaczonej  w 
ewidencji gruntów  dz. nr 339, obręb  Zawada 

2017 
81450,00 

 (dotacja WO) 

Przebudowa  ul. Młyńskiej  oraz Wielkie Oracze w Głogówku 2017 

897756,20 w tym 
426381,98 dotacja 

PRGiPID 
(Gmina Głogówek) 

Zakup znaków i map drogowych, remonty bieżące nawierzchni ulic i 
chodników – ul. Jagiellońska, 3 Maja, J. Kazimierza, Dzierżysławice, 
Kazimierz, Racławice Śląskie, Twardawa, usługi budowlano-
sprzętowe, demontaż oświetlenia ulicznego i choinek, założenie 
Książek Obiektów Mostowych na terenie Gminy Głogówek, wykonanie 
pomiarów geodezyjnych ul. J. Pawła II w Głogówku.  

2017 
128524,96 

(Gmina Głogówek) 

Dokumentacja  przebudowy drogi powiatowej Mochów  - Racławice  
Śląskie 

2017 
65350,00 

(Gmina Głogówek) 

Remonty  nawierzchni  dróg  i  chodników  gminnych, w tym NW 2017 
466133,80 

(Gmina Głogówek) 

Remont części  dróg  gminnych w Twardawie 2017 
140000,00 

(Gmina Głogówek) 

Ścinanie  poboczy  drogi i utwardzenie  skrajni jezdni w m.  Leśnik 2017 
22050,00 

(Gmina Głogówek) 
Wykonanie dokumentacji projektowej  uporządkowania poboczy  w  
Górecznie 

2017 
11808,00 

(Gmina Głogówek) 

Modernizacja ul. Ogrodowej w  Racławicach  Śląskich 2017 
150450,00 

(Gmina Głogówek) 

Remonty  dróg gminnych na terenie sołectwa  Zawada 2017 
171469,00 

(Gmina Głogówek) 

Modernizacja drogi ul. Jana Pawła  II w  Głogówku -  II etap 2017 
162100,00 

(Gmina Głogówek) 

Wykonanie dywanika asfaltowego w Dzierżysławicach 2017 
6644,84 

(Fundusz Sołecki) 
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od 
remizy OSP do posesji 89 w Kazimierzu 

2017 
4180,80 

(Fundusz Sołecki) 
Remont drogi do cmentarza parafialnego ul. Kościelna w Racławicach 
Śląskich 

2017 
11261,80 

(Fundusz Sołecki) 

Remont dróg gminnych w m. Szonów 2017 
19753,02 

(Fundusz Sołecki) 

Remont drogi gminnej we Wróblinie 2017 
7780,61 

(Fundusz Sołecki) 
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej: 1) Jana Kazimierza w 
Głogówku – pow. 728.50m2, 2) Kąpielowa w Głogówku – pow. 
2350tn2 3) Polna w Głogówku od drogi krajowej do osiedla JP II – 
pow. 550m2, 4) Fabryczna w Głogówku – pow. 715m2 5) Damrota w 
Głogówku – pow. 2 280m2. 6) Sysłów do drogi powiatowej – pow. 
281m2 7) Droga dojazdowa do Chudoby – pow. 5 120m2. 8) Leśnik 
odcinek do mostu nad Osobłogą – pow. 841.60m2 9) Kolejowa W 
Racławicach Śląskich –pow. 1 026m2 10) Biedrzychowice, droga do 
punktu skupu żywca – pow. 1950m2, 11) Dzierżysławice droga 
prowadząca do przystani kajakowej – pow. 552m2, 12) 
Biedrzychowice – do skupu żywca pow. 880m2 13) Ogrodowa w 
Racławicach Śląskich pow. 302m2 

2018 
893720,90 

(Gmina Głogówek) 

Przebudowa  drogi gminnej Tomice-Góreczno  - 11630.00m2 2018 
715914,46 

(Gmina Głogówek) 
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Modernizacja ul. J. Pawła II w Głogówku  2018 
66890,91 

(Gmina Głogówek) 

Dotacja dla powiatu Prudnickiego na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji 
Mochów- Racławice Śl. W m. Dzierżysławice na długości 994,5 m” 

2018 

133400,90 w tym, 
dotacja Gminy 

566000,00 
(Gmina Głogówek, 
Powiat Prudnicki) 

Dotacja dla powiatu prudnickiego na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa pasa drogowego wraz 
z infrastrukturą techniczną drogi powiatowej nr 1212 O relacji 
Gościęcin – Szonów w miejscowości Szonów” 

2018 
21000,00 

(Gmina Głogówek) 

Dotacja dla powiatu Prudnickiego na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa i przebudowa chodników wraz ze 
zjazdami i infrastrukturą techniczną w pasie drogi relacji Gościęcin-
Szonów w miejscowości Kazimierz powiatowej nr 1212 O” 

2018 
40000,00 

(Gmina Głogówek) 

Remont nawierzchni al. Lipowa w Głogówku 2018 
20458,5 

(Gmina Głogówek) 

Remont nawierzchni ul. Wodna w Głogówku 2018 
43354,34 

(Gmina Głogówek) 

Remont ul. Sobieskiego w Głogówku 2018 
119165,44 

(Gmina Głogówek) 

Remont drogi gminnej (tzw. Zidlung) w Biedrzychowicach 2018 
23986,38 

(Fundusz Sołecki) 

Ułożenie dywanika asfaltowego w Dzierżysławicach 2018 
15507,05 

 (Fundusz Sołecki) 
Remont drogi gminnej (położenie nawierzchni asfaltowej na drodze 
gminnej, wyrównanie studzienek) 

2018 
9000,00 

(Fundusz Sołecki) 
Remont i utwardzenie dróg dojazdowych przy ul. Ogrodowej i 
Kolonialnej (kamień+dywanik asfaltowy) 

2018 
28000,00 

(Fundusz Sołecki) 

Remont dróg gminnych w Szonowie 2018 
23133,81 

(Fundusz Sołecki) 
Wykonanie nawierzchni bitumicznych lub kostki brukowej na 
drogach gminnych we Wróblinie 

2018 
19108,05 

(Fundusz Sołecki) 
Wykonanie dywanika asfaltowego W przysiółku Sysłów (kierunek 
Zawada-Kujawy) 

2018 
19994,22 

(Fundusz Sołecki) 
Wykonanie dywanika bitumicznego na ul. Jana Kazimierza w 
Głogówku 

2018 
33048,30 

(Fundusz Sołecki) 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 wraz z budową mostu od km 
5+954 do km 6+95O w m. Racławice Śląskie (inwestycja prowadzona 
w latach 2017-2018) 

2018 
9217429,17 
(ZDW Opole) 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Rzepcze od 
km 9+900 do km 11+450 oraz od km 11+150 do km 12+500 
(inwestycja prowadzona w 2018r.) 

2018 
7268126,81 
(ZDW Opole) 
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2.3 Pola elektromagnetyczne 

Tabela 3. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 
w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych za lata 2017-2018 

Cel: Ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym 
Kierunek interwencji:  

 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi  

Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
 
Nazwa zadania Wykonanie 
Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie woj. opolskiego TAK 

Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ochrony środowiska i 

zdrowia ludzi przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez wyznaczenie stref 

ograniczenia użytkowania lub zakazu zabudowy 

TAK 

W zakresie wyznaczonych kierunków interwencji, Gmina Głogówek w latach 2017-2018 opracowywała 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w których zostały uwzględnione wymogi ochrony 
środowiska i ochrony zdrowia przed promieniowaniem elektromagnetycznym.  
 
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ w Opolu prowadzi w ramach PMŚ, zgodnie z 
Programem PMŚ Województwa Opolskiego na lata 2016-2020, zatwierdzonym przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska badania PEM w stałej sieci punktów pomiarowych, badanych w cyklach 
3 letnich. Lokalizacja tych punktów została wybrana tak aby wyniki badań były reprezentatywne dla 
większego obszaru terenu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 
roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.2007.221.1645). W latach 2017 – 2018 nie stwierdzono 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz dopuszczalnych 
poziomów hałasu. W 2018 r. WIOŚ w Opolu przeprowadził 2 kontrole w zakresie PEM na terenie Gminy 
Głogówek.  
 
Starosta Prudnicki na bieżąco przyjmuje zgłoszenia instalacji stanowiących źródło promieniowania 
elektromagnetycznego, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia. 

2.4 Gospodarowanie wodami 

Tabela 4. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 
w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi za lata 2017-2018 

Cel: Niepogarszanie stanu wód 
Cel: Poprawa stanu wód 
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego 
Cel: Przeciwdziałanie skutkom suszy 
Kierunek interwencji:  

 Ocena stanu środowiska wodnego  

 Poprawa jakości wód 

 Kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych 

 Ograniczenie zasięgu i skutków powodzi 

 Ograniczanie zasięgów i skutków suszy 

Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
 

Nazwa zadania Wykonanie 
Modernizacja i udrożnienie studzienek odprowadzających wodę deszczową w Błażejowicach 

Dolnych 
TAK 
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Obustronne kręgowanie rowów 1300m w Górecznie TAK 

Zagospodarowanie terenu małej architektury wraz z miejscem na spływy kajakowe po Osobłodze TAK 

Utrzymanie cieków i rządzeń wodnych TAK 

Woda naszym cennym skarbem – współpraca na rzecz innowacji i wymiany cennych praktyk NIE 

Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie woj. opolskiego NIE 

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racławice Śląskie na rzece Osobłodze NIE 

Opracowanie szczegółowej analizy i projektu możliwości zwiększenia retencji leśnej  

w zlewniach górskich i podgórskich. Dot. zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej, Kaczawy,  

Bystrzycy, Nysy Kłodzkiej i Osobłogi 

NIE 

Odbudowa rzeki Osobłoga w m. Dzierżysławice (gm. Głogówek), Klisino (gm. Głubczyce), 

Komorniki i Kórnica (gm. Strzeleczki) i Krapkowice 
NIE 

Wprowadzenie do dokumentów strategicznych zasięgów obszarów wynikających z map 

zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz ustaleń planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym 

TAK 

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.) 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 Gliwice 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.  
W latach 2017-2018 nie wyznaczono na terenie gminy Głogówek nowych obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią, ani nie zaktualizowano zasięgów istniejących. Zgodnie z art. 168 Prawo wodnego 
w grudniu 2018 r. ukończono przegląd i aktualizację wstępnej oceny ryzyka powodziowego (aWORP] w 
ll cyklu planistycznym 2016-2021, która została sporządzona zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy - Prawo 
wodne i uzgodniona z właściwymi organami, zgodnie z art. 168 ust. 3 ww. ustawy. Aktualizacja wstępnej 
oceny ryzyka powodziowego (aWORP) została podana do publicznej wiadomości w Biuletynie 
Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
Stosownie do art. 168 ust. 8 ustawy - Prawo wodne projekt aWORP został zatwierdzony przez Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zgodnie z art. 171 ust. 8 Prawo wodne mapy zagrożenia 
powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego (art. 169 i 170 ustawy Prawo wodne) podlegają 
przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji. Obecnie prowadzone są prace nad projektem pn. 
Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Zakończenie 
powyższego projektu jest przewidziane na 2020 rok. Na podstawie aktualizacji MZP i MRP zostanie 
opracowana aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodzi (a_PZRP) w II cyklu planistycznym. 
Prace nad aPZRP rozpoczęto pod koniec 2019r.  
 
Gmina Głogówek znajduje się obecnie na terenie podlegającym pod Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach. Jednostka zajmuje się realizacją zadań związanych z utrzymywaniem oraz 
zarządzaniem wodami i urządzeniami wodnymi, ochroną przed skutkami i zapobieganiem zjawiskom 
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powodzi i suszy, zapewnieniem odpowiedniej ilości i jakości wody na potrzeby rolnictwa, przemysłu, 
turystyki i rekreacji, a także ochroną zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami oraz ich nadmierną i 
niewłaściwą eksploatacją. Dla zapewnienia sprawnej ochrony przed powodzią w ramach struktury 
RZWG Gliwice powołany został Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny (OKI) ochrony 
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). 
Na podstawie uzyskanych informacji od RZGW w Gliwicach na terenie gminy Głogówek w latach 2017-
2018 wykonano następujące prace melioracyjne (konserwacyjne): 

1) Konserwacja (koszenie) wałów przeciwpowodziowych i skarp rzek na terenie województwa 
opolskiego w ramach części 5, Prace konserwacyjne Nadzór Wodny w Prudniku -77 490,00 
(koszt dla wszystkich wałów na terenie NW Prudnik, również poza gminą Głogówek) - 2018 r. 

2) Utrzymanie cieków na terenie NW Prudnik , Część 4 -Młynówka Osobłoga km l+500 - 4+000 - 16 
886,71 zł- 2018 r. 

3) Utrzymanie cieków na terenie NW Prudnik , Część 3 -Rzeka Osobłoga km 15+900 - 17+000 - 14 
358,20 zł- 2018r. 

4) Utrzymanie cieków na terenie NW Prudnik , Część 4 -Rzeka Kanał Ulgi Osobłogi km 0+000-3+200 
33 147,79 zł- 2018 r. 

5) Utrzymanie cieków na terenie NW Prudnik , Część 5 -Rzeka Kanał Ulgi Osobłogi km 6+700-7+980 
- 36 195,21 zł- 2018 r. 

6) Utrzymanie cieków na terenie NW Prudnik , Cześć 6 -Młynówka Osobłoga km 4+000 - 9+500 - 16 
613,39 zł- 2018 r. 

7) Utrzymanie cieków na terenie NW Prudnik , Część 3 -Rzeka Kanał Ulgi Osobłogi km 5+100 - 
6+700- 61451,29 zł - 2018 r. 

8) Utrzymanie cieków na terenie NW Prudnik , Część 3 -Rzeka Kanał Ulgi Osobłogi km3+200 - 
5+100 - 61 155,66 zł- 2018 r. 

Zgodnie z informacją RZGW Gliwice w latach 2017-2018 nie były realizowane projekty: 

1) Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racławice Śląskie na rzece Osobłodze 
2) Opracowanie szczegółowej analizy i projektu możliwości zwiększenia retencji leśnej  w 

zlewniach górskich i podgórskich. Dot. zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej, Kaczawy,  Bystrzycy, Nysy 
Kłodzkiej i Osobłogi 

3) Odbudowa rzeki Osobłoga w m. Dzierżysławice (gm. Głogówek), Klisino (gm. Głubczyce), 
Komorniki i Kórnica (gm. Strzeleczki) i Krapkowice 

Zgodnie z art. 19. Ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1398 ze zm) 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) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, 

zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 
7) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

Zgodnie z art. 19 zadania, o których mowa wyżej Burmistrz wykonuje przy pomocy komórki 
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organizacyjnej Urzędu Gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym 
Burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół 
zarządzania kryzysowego powoływany przez niego, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz 
tryb pracy. 
 
W zakresie wyznaczonego kierunku Gmina Głogówek w latach 2017-2018 opracowała miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, w których zostały uwzględnione wymogi bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego wraz z analizą obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na terenach 
objętych zmianą mpzp. W rozdziale 2.12 wskazano miejscowe plany będące w trakcie opracowania w 
latach 2017-2018.  
 
WIOŚ w Opolu w latach 2017-2018 prowadził ustawowy monitoring jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych. Poniżej znajduje się wykaz JCWPrz objętych monitoringiem w latach 2017-2018 
zlokalizowanych obszarowo na terenie gminy Głogówek: 
 

1) PLRW6000171176889 Młynówka Zielina– ocena stanu JCWP – zły stan wód (2017 r.) 
2) PLRW600019117699 Osobłoga od Prudnika do Odry – zły stan wód (2017 r.) 
3) PLRW600017117676 Dopływ z Kórnicy – nie monitorowana w analizowanym okresie 
4) PLRW600017117549 Swornica – nie monitorowana w analizowanym okresie 
5) PLRW6000171176714 Młynówka – nie monitorowana w analizowanym okresie 
6) PLRW600020117499 Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry – zły stan wód (2017 r.) 
7) PLRW600018117474 Dopływ poniżej Dobieszowic – nie monitorowana w analizowanym okresie 
8) PLRW600018117489 Ligocki Potok – zły stan wód (2017 r.) 
9) PLRW60001811746 Grudynka – nie monitorowana w analizowanym okresie 
10) PLRW600018117449 Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego – zły stan wód (2017 r.) 

 
Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.) 
PGW Wody Polskie przygotowują projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). W listopadzie 
2018 r. została podpisana umowa w KZGW w Warszawie na opracowanie planu przeciwdziałania 
skutkom suszy (PPSS) pn.: „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach 
dorzeczy”. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentu pn.: „Plan przeciwdziałania skutkom 
suszy na obszarach dorzeczy”. Opracowanie PPSS podzielono na 5 zadań:  
 
Zadanie nr 1: Opracowanie harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów 
przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Termin realizacji: 12.08.2016 r. - 28.02.2017 r. 
Etap ten został zakończony w lutym 2017 r. W ramach zadania zostały przeprowadzone konsultacje 
społeczne harmonogramu i programu prac oraz została opracowana ostateczna wersja harmonogramu 
i programu prac. 
Zadanie nr 2: Przygotowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów 
przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Termin realizacji: 18.05.2017 r. - 30.10.2017 r. 
W ramach tego zadania, w październiku 2017 r., została zaktualizowana Metodyka, na podstawie której 
w etapie 3 powstaje plan przeciwdziałania skutkom suszy. 
Zadanie nr 3: Przygotowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy z uwzględnieniem podziału kraju 
na obszary dorzeczy. Termin realizacji: 26.01.2018 r. - 20.09.2019 r. Etap aktualnie realizowany, 
Zadanie nr 4: Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów 
przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Termin realizacji: 23.09.2019 r. - 24.01.2020 r. 
Zadanie nr 5: Przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Termin 
realizacji: 25.01.2020 r. - 30.08.2020 r.  
 
W latach 2017-2018 na terenie gminy Głogówek prowadzone były działania zmierzające do poprawy 
systemu melioracji wodnych poprzez konserwację, odbudowę i modernizację urządzeń wodnych. 
Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm) 
„utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli 
urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek 
wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego 
związku spółek wodnych”.  
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W 2017 r. wykonano konserwację rowów na łącznej długości 8,938 km w m. Stare Kotkowice, 
Błażejowice, Mionów, Kierpień, Mochów, Biedrzychowice, Zwiastowice, Wróblin, Kazimierz, Leśnik, 
Chudoba, Głogówek Winiary, Głogówek Wielkie Oracze, Głogówek Głogowiec, Rzepcze, Zawada, 
Dzierżysławice, Głogówek, Pasternik, Racławice Śląskie, Ciesznów, Twardawa.  
W 2018r. wykonano konserwację rowów na łącznej długości 9,491 km w m. Rzepcze, Zawada, Kierpień, 
Mionów, Głogówek Pasternik, Kazimierz, Mochów, Biedrzychowice, Wróblin, Błażejowice, Leśnik, 
Głogówek Winiary, Głogówek Oracze, Głogówek  Głogowiec, Dzierżysławice. 
 
W latach 2017-2018 Gmina Głogówek realizowała projekt pn. „Zagospodarowanie terenu w 
Dzierżysławicach na cele rekreacyjne”, mający na celu udostępnienie mieszkańcom wsi Dzierżysławice 
oraz turystom infrastruktury rekreacyjnej. Projekt został współfinansowany ze środków UE w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja projektu przyczyniła 
się do stworzenia warunków do organizacji imprez i spływów kajakowych. Obiekt jest ogólnodostępny i 
bezpłatnie udostępniony dla wszystkich chętnych. Przedmiotem zadania było utwardzenie terenu 
poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, montaż altan rekreacyjnych, montaż drewutni, 
montaż urządzeń zabawowych oraz dostawa toalet przenośnych. 

 

Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Bieżąca konserwacja rowów, melioracji szczegółowej w części z 
wywózką urobku oraz częściowym odkrzaczeniem, remontem i 
konserwacją przepustów wjazdów na odcinku o długości łącznej 1225 
mb. Konserwacją objęto rowy w miejscowościach: Głogówek - Park 
Miejski, Mionów, Zwiastowice i Twardawa 

2017 
98701,55 

(Gmina Głogówek) 

Modernizacja i udrożnienie studzienek odprowadzających wodę 
deszczową w Błażejowicach Dolnych 

2017 
7000,00 

(Fundusz Sołecki) 

Obustronne kręgowanie rowów 1300m w Górecznie 2017 
7118,96 

(Fundusz Sołecki) 
Bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej 
w gminie Głogówek w m. Stare Kotkowice, Błażejowice, Mionów, 
Kierpień, Mochów, Biedrzychowice, Zwiastowice, Wróblin, Kazimierz, 
Leśnik, Chudoba, Głogówek Winiary, Głogówek Wielkie Oracze, 
Głogówek  Głogowiec , Rzepcze, Zawada, Dzierżysławice, Głogówek, 
Pasternik, Racławice Śląskie, Ciesznów, Twardawa 

2017 
173585,50 

(Gmina Głogówek) 

Zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne 2017 

181648,18, w tym 
dotacja UE 
115582,00 

(Gmina Głogówek) 

Zabudowa rowu w pasie drogi gminnej w Starych Kotkowicach 2018 
50492,97 

(Gmina Głogówek) 

Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Kazimierzu 2018 
45920,19 

(Gmina Głogówek) 
Montaż systemu napowietrzania stawu w Parku Miejskim w 
Głogówku – wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem 
dwóch napowietrzaczy 

2018 
23570,39 

(Gmina Głogówek) 

Utwardzenie cieku wodnego na skrzyżowaniu ul. Kopernika i 
Kolonialnej (kamień+dywanik asfaltowy) 

2018 
1993,19 

(Fundusz Sołecki) 

Zabudowa rowu w pasie drogi gminnej w Starych Kotkowicach 2018 
18399,35 

(Fundusz Sołecki) 
Bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej 
w gminie Głogówek w m. Rzepcze, Zawada, Kierpień, Mionów, 
Głogówek Pasternik, Kazimierz, Mochów, Biedrzychowice, Wróblin 
Błażejowice, Leśnik, Głogówek Winiary, Głogówek Oracze, Głogówek  
Głogowiec, Dzierżysławice.  

2018 170409,93 
(Gmina Głogówek) 
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Konserwacja (koszenie) wałów przeciwpowodziowych i skarp rzek na 
terenie województwa opolskiego w ramach części 5, Prace 
konserwacyjne Nadzór Wodny w Prudniku (koszt dla wszystkich 
wałów na terenie NW Prudnik, również poza gminą Głogówek) 

2018 77490,00 
(PGWWP – RZGW 

Gliwice) 

Utrzymanie cieków na terenie NW Prudnik , Część 4 -Młynówka 
Osobłoga km l+500 - 4+000 - 16 886,71 zł- 2018 r. 

2018 77490,00 
(PGWWP – RZGW 

Gliwice) 
Utrzymanie cieków na terenie NW Prudnik , Część 3 -Rzeka Osobłoga 
km 15+900 - 17+000 

2018 14358,20 
(PGWWP – RZGW 

Gliwice) 
Utrzymanie cieków na terenie NW Prudnik , Część 4 -Rzeka Kanał 
Ulgi Osobłogi km 0+000-3+200 

2018 33147,79 
(PGWWP – RZGW 

Gliwice) 
Utrzymanie cieków na terenie NW Prudnik , Część 5 -Rzeka Kanał 
Ulgi Osobłogi km 6+700-7+980 

2018 36195,21 
(PGWWP – RZGW 

Gliwice) 
Utrzymanie cieków na terenie NW Prudnik , Cześć 6 -Młynówka 
Osobłoga km 4+000 - 9+500 

2018 16613,39 
(PGWWP – RZGW 

Gliwice) 
Utrzymanie cieków na terenie NW Prudnik , Część 3 -Rzeka Kanał 
Ulgi Osobłogi km 5+100 - 6+700 

2018 61451,29 
(PGWWP – RZGW 

Gliwice) 
Utrzymanie cieków na terenie NW Prudnik , Część 3 -Rzeka Kanał 
Ulgi Osobłogi km3+200 - 5+100 

2018 61155,66 
(PGWWP – RZGW 

Gliwice) 

2.5 Gospodarka wodno-ściekowa 

Tabela 5. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej za lata 2017-2018 

Cel: Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa służąca poprawie jakości wód 
Kierunek interwencji:  

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  

Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
 
Nazwa zadania Wykonanie 
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rzepcze – I etap TAK 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rzepcze – II etap TAK 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kierpniu NIE 

Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy wiejskiej – wykonanie kanalizacji burzowej – 

odwodnienie budynków w m. Mochów 
TAK 

Wybrukowanie parkingu na ul. Podgórnej (przy cmentarzu) w m. Oracze-Głogówek TAK 

Modernizacja Gospodarki Osadowej na miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogówku NIE 

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków NIE 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadził w ramach zadań własnych monitoring 
jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ocenę stanu eutrofizacji na obszarach szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (obszarach OSN). Badania wód 
podziemnych prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. 
Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, realizowanym z wydatków bieżących jednostki. 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w ramach zadań własnych 
kontynuował w latach 2017-2018 prace nad wykazem wód wrażliwych i obszarów szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (obszarów OSN). Powyższe 
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zadanie jest zadaniem ciągłym, realizowanym z wydatków bieżących jednostki. 

Zgodnie z Ustawą z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 995 ze zm.) 
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. 403 
Ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310 ze zm.) organ wydaje w drodze decyzji, pozwolenie 
wodnoprawne, w której określa wartości graniczne wprowadzanych do środowiska substancji. Organem 
właściwym do wydania takiej decyzji na chwilę obecną jest właściwy Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Decyzje wydawane są w ramach zadań własnych z wydatków 
bieżących jednostki. 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogówku w latach 2017-2018 nie przyjęli żadnych zgłoszeń od 
mieszkańców dotyczących niewłaściwego gospodarowania ściekami na terenie gospodarstw.  

Stosownie do art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Gmina jest zobligowana do prowadzenia ewidencji 
zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i 
sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci 
kanalizacyjnej. Gmina Głogówek zgodnie z wymogami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) prowadzi rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
W latach 2017-2018 Gmina Głogówek nie prowadziła żadnych dotacji/dofinansowań na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe lub wykonanie przyłączy do sieci. 
 
W latach 2017-2018 Gmina Głogówek nie prowadziła żadnych prac  remontowych/modernizacyjnych i 
inwestycyjnych na oczyszczalni ścieków, w tym również w zakresie modernizacji części osadowej 
oczyszczalni.  

Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Budowa  kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków  z miejscowości  
Rzepcze do oczyszczalni  ścieków w  Głogówku – etap II”. 

2017 

19458,00, w tym 
1821374,00 

dotacja PROW 
(Gmina Głogówek) 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rzepcze etap  I 2017 
398815,00 

(Gmina Głogówek) 
Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy wiejskiej – wykonanie 
kanalizacji burzowej – odwodnienie budynków w m. Mochów 

2017 
1400,00 

(Fundusz Sołecki) 
Wybrukowanie parkingu na ul. Podgórnej (przy cmentarzu) w m. 
Oracze-Głogówek 

2017 
23060,69 

(Fundusz Sołecki) 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości 
Rzepcze 

2018 
1460814,72, w tym 

52802,00 dotacja UE 
(Gmina Głogówek) 

Remont studzienek w Błażejowicach Dolnych 2018 
5498,51 

(Fundusz Sołecki) 
Wybrukowanie parkingu na ul. Podgórnej (przy cmentarzu) w m. 
Oracze-Głogówek 

2018 
27000,00 

(Fundusz Sołecki) 
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2.6 Zasoby geologiczne 

Tabela 6. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 
w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi za lata 2017-2018 

Cel: Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi 
Kierunek interwencji:  

 Monitoring, ochrona i kontrola wydobycia kopalin  

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 
1161 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 (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1161 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 
Burmistrza (Burmistrza, Prezydenta Miasta), zgodnie z art. 22 ust. 2 cytowanej ustawy. Organy 
współdziałające mogą w ramach swoich kompetencji zawsze przeprowadzić postępowanie wyjaśniające 
(np. oględziny, kontrole na miejscu) w związku wydaniem przez nich opinii w sprawie wydania decyzji o 
rekultywacji i zagospodarowaniu terenu.  

Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 
1161 ze 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. 

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 w/w 

Najczęstszą formą rekultywacji, a w konsekwencji zagospodarowania są kierunki leśny i rolny. 
 
W latach 2017-2018 Starosta Prudnicki nie przeprowadził kontroli w zakresie udzielonych koncesji na 
wydobywanie kopalin, ani nie wydał żadnych nowych koncesji w tym zakresie.  
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2.7 Gleby 

Tabela 7. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 
w zakresie ochrony gleb za lata 2017-2018 

Cel: Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb adekwatnie do zagospodarowania 
Cel: Ograniczenie negatywnego wpływu procesów gospodarczych na powierzchnię ziemi 
Kierunek interwencji: 

 Wdrażanie działań programowych i edukacja ekologiczna  
 Ochrona gleb i monitoring  
 Rekultywacja i remediacja gruntów 

Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
 
Nazwa zadania Wykonanie 
Ścinanie poboczy drogi i utwardzenie skrajni jezdni w m. Leśnik NIE 

Zakup kamienia na utwardzenie dróg polnych w Błażejowicach Dolnych TAK 

Zakup kamienia na drogi polne w Chudobie TAK 

Zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu wokół OSP w Mochowie NIE 

Utwardzenie terenu przy domu pogrzebowym w Racławicach Śląskich TAK 

Remont drogi polnej w m. Wierzch TAK 

Zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacji TAK 

AriMR uczestniczy od wielu lat w licznych konferencjach, seminariach, konkursach oraz inicjatywach o 
charakterze rolniczym, organizowanych przez instytucje i firmy zewnętrzne, uczelnie, ODR-y, instytuty 
naukowe. W 2017 r. AriMR aktywnie uczestniczyła w takich spotkaniach rozpowszechniając materiały 
informacyjne w postaci broszur, ulotek i wydawnictw. W 2017 r. przygotowano do druku i wydano 
publikacje dotyczące działalności AriMR w zakresie PROW 2014–2020 oraz pomocy krajowej, w tym: 16 
broszur – o łącznym nakładzie 136,9 tys. egzemplarzy; 12 ulotek – o łącznym nakładzie 2 725,0 tys. 
sztuk; 4 plakaty – o łącznym nakładzie 7,4 tys. sztuk; 2 foldery – o łącznym nakładzie 11,5 tys. 
egzemplarzy. Ukazało się również 9 numerów Biuletynu Informacyjnego – miesięcznika wydawanego 
wspólnie z MriRW (nakład jednego numeru – 8 tys. egzemplarzy). Biuletyn rozesłano bezpłatnie do 
szerokiego kręgu odbiorców, m.in.: urzędów gmin, ośrodków doradztwa rolniczego, szkół i organizacji 
rolniczych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, starostw, posłów, senatorów, Kancelarii 
Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów.  

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (OODR) w Łosiowie realizuje zadania i wykonuje usługi z 
zakresu doradztwa rolniczego wynikające z Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (obwieszczenie 
t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 721 ze zm.). Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące 
działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, 
mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej 
gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie 
poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Działalność 
Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie obejmuje: 

1) prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich 
2) prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej 
3) prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych 

mieszkańców obszarów wiejskich 
4) prowadzenie analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzenie 

i upowszechnianie informacji rynkowych w tym zakresie 
5) upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska 
6) podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, 

ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego 
7) upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi 

jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku 
8) prowadzenie analiz przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania 
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gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy doradczej 
9) wykonywanie usług w zakresie prowadzenia: ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w 

rachunkowości w gospodarstwach rolnych, działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, 
kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do 
prowadzenia działalności rolniczej, działalności wydawniczej, poligraficznej, hotelarskiej i 
gastronomicznej 

10) organizowanie targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć 
upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujące produkty i wyroby 
przetwórstwa rolno-spożywczego 

11) wypełnianie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub 
współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji 
krajowych i zagranicznych. 

W ramach monitoringu jakości gleb prowadzonego przez WIOŚ w Opolu realizowane są dwa zadania: 

 ocena jakości gleb użytkowanych rolniczo, która przeprowadzana jest w cyklach 5-letnich przez IUNG 
Puławy oraz w ramach badań prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą 
w Opolu. Zadanie to ma na celu śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo, 
szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących pod wpływem rolniczej i pozarolniczej 
działalności człowieka w określonych przedziałach czasu, 

 identyfikacja terenów, na których wystąpiło przekroczenie dopuszczalnych zawartości w glebie 
substancji, powodujących ryzyko. Zadanie jest realizowane na podstawie zapisów art. 26 ustawy – 
Prawo ochrony środowiska. Szczegółowe przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi opisują 
art.101 i 110a ustawy POŚ. Art. 101b stanowi, iż w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
dokonuje się oceny oraz badań i obserwacji stanu gleby i ziemi. 

W latach 2017-2018 nie wyznaczono punktu monitoringowego jakości gleb na terenie gminy Głogówek.  

W latach 2017-2018 Gmina Głogówek realizowała projekt pn. „Zagospodarowanie terenu w 
Dzierżysławicach na cele rekreacyjne”, mający na celu udostępnienie mieszkańcom wsi Dzierżysławice 
oraz turystom infrastruktury rekreacyjnej. Projekt został współfinansowany ze środków UE w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja projektu przyczyniła 
się do stworzenia warunków do organizacji imprez i spływów kajakowych. Obiekt jest ogólnodostępny i 
bezpłatnie udostępniony dla wszystkich chętnych. Przedmiotem zadania było utwardzenie terenu 
poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, montaż altan rekreacyjnych, montaż drewutni, 
montaż urządzeń zabawowych oraz dostawa toalet przenośnych. 
 

Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach  na cele rekreacji 2017 

181582,00, w tym 
115582,00 dotacja 

PROW 
(Gmina Głogówek) 

Zakup kamienia na utwardzenie dróg polnych w Błażejowicach 
Dolnych 

2017 
2000,00 

(Fundusz Sołecki) 

Zakup kamienia na drogi polne w Chudobie 2017 
6837,58 

(Fundusz Sołecki) 
Utwardzenie terenu przy domu pogrzebowym w Racławicach 
Śląskich 

2017 
6138,20 

(Fundusz Sołecki) 

Remont drogi polnej w m. Wierzch 2017 
9746,80 

(Fundusz Sołecki) 

Budowa nowej nawierzchni z kostki brukowej w Głogówku 2018 
66890,91 

(Gmina Głogówek) 
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2.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Tabela 8. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 
w zakresie gospodarki odpadami za lata 2017-2018 

Cel: Racjonalna gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  
Kierunek interwencji:  

 Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów, w tym zmniejszenie masy 
składowanych odpadów  

 Racjonalna gospodarka odpadami niebezpiecznymi 
 Monitoring oraz działalność kontrolna w zakresie właściwego postępowania z odpadami 
 Inwentaryzacja i rekultywacja terenów nielegalnych składowisk odpadów 

 
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
 
Nazwa zadania Wykonanie 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Racławicach Śląskich TAK 

Uzyskanie decyzji na zamknięcie składowiska w m. Nowe-Kotkowice – Rozkochów TAK 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głogówek TAK 

Do 30 czerwca 2013 r. obowiązywał tzw. stary system gospodarowania odpadami komunalnymi, w 
którym mieszkańcy bezpośrednio podpisywali umowy z firmami świadczącymi usługę odbioru odpadów 
komunalnych. Po wprowadzeniu od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami, 
właścicielem odpadów stała się Gmina. Nowy system objął swym zasięgiem – tym samym selektywną 
zbiórką odpadów oraz odbieraniem odpadów komunalnych – 100% nieruchomości.  
W świetle Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 
2019 poz. 2010 ze zm.) – mieszkańcy nie są już zobowiązani do samodzielnego zawierania umów z 
firmami odbierającymi odpady. Odpady stały się własnością Gminy i to ona wybiera w drodze przetargu 
firmę, która odbiera odpady od mieszkańców. Mieszkańcy z kolei płacą tzw. opłatę za zagospodarowanie 
odpadów.  
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2010 ze zm.) wskazuje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi odpowiednio przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta. 
Burmistrz Głogówka sporządził roczne sprawozdanie z gospodarki odpadami osobno dla roku 2017 i 
2018. Ponadto wyżej cytowana Ustawa nakłada na Burmistrza obowiązek opracowania analizy stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi, na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Również w tym przypadku Burmistrz Głogówka w latach 2017-2018 wypełnił 
ustawowy obowiązek opracowania tego rodzaju dokumentu.  
 
Zgodnie z wymaganiami art. 26 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 797 
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 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1396 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. 
W latach 2017-2018 Gmina Głogówek podjęła działania zmierzające do likwidacji miejsc nielegalnego 
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składowania odpadów. Największe skupiska odpadów zalegających na terenach gminnych zostały 
uporządkowane, a teren został zagospodarowany, tj. w miejscowościach: 

 Nowe Kotkowice – teren zamknięty ogrodzony 
 Racławice Śląskie – budowa PSZOK 
 Twardawa – teren zagospodarowany 

 
W związku z pojawiającymi się w miesiącach letnich w 2018 r. podpaleniami dzikich składowisk, tut. 
organ zwrócił się z pismem do sołtysów o informację o lokalizacji takich miejsc na terenie sołectw gminy 
Głogówek. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna informacja o występowaniu takich miejsc. 
 
Na terenie gminy Głogówek w latach 2017-2018 funkcjonował system odpłatnego odbioru odpadów z 
terenu każdej posesji. Zorganizowanym systemem objęci zostali wszyscy mieszkańcy gminy. W latach 
2017-2018 odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głogówek 
odbywał się na podstawie zawartej umowy z firmą REMONDIS Opole Sp. z o.o. z Opola (od 01.01.2017 do 
30.06.2017) oraz firmą NAPRZÓD Sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowy oraz podwykonawcą - Zakładem 
Komunalnym Głogówek Sp. z o.o (od 01.07.2017 do 31.12.2018r.).  
W ramach założeń Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głogówek prowadzony 
był system segregacji odpadów stałych w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz firmach w 
których ze strumienia odpadów komunalnych wydzielane jest szkło, tworzywa sztuczne, papier, tektura. 
Dodatkowo w zabudowie jednorodzinnej istnieje możliwość wydzielenia odpadów ulegających 
biodegradacji. Selektywną zbiórką odpadów komunalnych objęte są wszystkie nieruchomości położone 
na terenie gminy Głogówek.  
Właściciele nieruchomości obowiązani byli w latach 2017-2018 do prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, a w szczególności: 

a) Odpadów opakowaniowych ze szkła- w workach i pojemnikach w kolorze zielonym, 
b) Tworzywa sztuczne, papier i tektura- w workach i pojemnikach w kolorze żółtym, 
c) Odpadów niebezpiecznych wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych, 
d) Odpadów metali, 
e) Odpadów wielkogabarytowych wraz z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, 
f) Odpady biodegradowalne w tym odpady zielone - w workach i pojemnikach w kolorze 

brązowym, w okresie od 1 kwietnia danego roku do 31 października danego roku, natomiast w 
okresie od 1 listopada danego roku do 31 marca danego roku prowadzi się selektywną zbiórkę 
odpadu komunalnego - popiół. 

 
Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. 
budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady 
rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, hotele, szpitale, ogródki działkowe i targowiska), byli włączeni do 
systemu na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej W Głogówku Nr XXXIII/251/2013 z dnia 27 
września 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy. 
 
Na terenie Gminy Głogówek działa od dnia l stycznia 2014r. Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, tj. MPSZOK obsługujący mieszkańców całej Gminy Głogówek. Mobilny Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów ma na celu zapewnienie odbioru odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie przez właścicieli nieruchomości w zakresie: 

a) odpady surowcowe (tzw. ,,suche”), duże ilości papieru, kartony itp. 
b) szkło opakowaniowe, 
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym zielone, (które nie zmieściły się do 

pojemników BIO), 
d) przeterminowane leki, 
e) chemikalia, pojemniki po lakierach do włosów, dezodoranty itp., 
f) zużyte bateria i akumulatory, 
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
i) odpady budowlane i rozbiórkowe, 
j) zużyte opony, skrzynki i naczynia plastykowe, stoły, krzesła, itp., 
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Na terenie Gminy Głogówek nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 
 
W roku 2017 zrealizowano zadania inwestycyjne związanych z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi z tytułu budowy boksu śmietnika z zadaszeniem w wysokości 26 319,33 zł, zakupu 
samochodu elektrycznego park w wysokości 71 340,00zł i zakupu traktorka Kubata G23HD w 
wysokości. 49 200,00 zł.  W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i 
czystości na terenie Gminy Głogówek Gmina w 2017r. zmierzała do utworzenia punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych - PSZOK i konieczności ponoszenia kosztów eksploatacyjnych tego 
punktu. Do Planu Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z 
uwzględnieniem lat 2023-2028 w ramach realizacji planu inwestycyjnego przewidującego 40 nowych 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie województwa, została 
dopisana Gmina Głogówek celem utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  
W 2018r. Gmina Głogówek zakończyła budowę PSZOK w miejscowości Racławice Śląskie, a od kwietnia 
2019r, punkt zaczął przyjmować odpady. PSZOK w Racławicach Śląskich został wybudowany przy 
współudziale dofinansowania w ramach RPOWO 2014-2020 w kwocie 999 980,00 zł, pożyczki 
WFOŚiGW w kwocie 718 000,00 zł, wkładu własnego w kwocie 127 237,00 zł. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 1 845 217,00 zł. W ramach zadania wybudowane zostały: boksy żelbetowe otwarte, 
wiata stalowa z boksami i kontenerami, waga najazdowa, kontener biurowy wraz z systemowym 
szczelnym zbiornikiem na ścieki bytowe. Wymiary są dostosowane do norm ISO dzięki czemu 
przystosowane są do standardowych kontenerów sanitarnych i biurowych, szczelny zbiornik 
bezodpływowy odparowujący wraz z infrastrukturą towarzyszącą: instalacje elektryczna oświetlenia 
zewnętrznego, zasilania z agregatu prądotwórczego, zestawu fotowoltaicznego, urządzeń służących do 
zebrania, transportu, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych sieci kanalizacji 
deszczowej, instalacją wodociągowa służąca zaopatrzeniu w wodę na cele socjalnobytowe.  
 
Na koniec 2018r. Gmina Głogówek liczyła 13337 mieszkańców, zaś w deklaracjach o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych w UM w Głogówku ujęto 10453 mieszkańców. 
Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje 
naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje u osób czynnych 
zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy. Ze złożonych 
deklaracji, 10406 osób zadeklarowało stawkę jako odpady segregowane, zaś 47 osób jako odpady 
niesegregowane (zmieszane).  
 
Powyższy system jest zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2019 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (tj. 
obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7.10.2019 – Dz. U. z 2019, poz. 2028). Gmina Głogówek 
zgodnie z wymogami ustawowymi co roku opracowuje sprawozdania z gospodarki odpadami wraz z 
analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi, które podawane są do publicznej wiadomości 
poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Gminy. 

Zgodnie z obowiązująca Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr z 2020r., poz. 797 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 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.  
W latach 2017-2018 Gmina Głogówek osiągnęła stopień redukcji odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych na składowiska w stosunku do odpadów wytworzonych (odpowiednio na 
poziomie 33,28% - 2017r. i 14% - 2018r.) oraz osiągnęła poziom recyklingu przygotowania do 
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ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych (odpowiednio 100% dla 2017 i 2018r.). W przypadku osiągnięcia poziomu recyklingu i 
przygotowania do ponownego użycia wybranych frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne i 
szkło, Gmina Głogówek w 2018r. nie osiągnęła wymaganego poziomu (30%) osiągając wskaźnik na 
poziomie 19%, natomiast w 2017r. Gmina osiągnęła wymagany poziom osiągając wskaźnik 26,2%.  
 
Zgodnie z aktualizowaną na bieżąco Bazą Azbestową na terenie gminy Głogówek wg stanu na czerwiec 
2020r. ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest wyniosła 1446,615 Mg, a ilość 
usunięta do tej pory azbestu wyniosła 446,587 Mg. Pozostało zatem do usunięcia 1000,028 Mg wyrobów 
zawierających azbest.  
Gmina Głogówek w latach 2017-2018 prowadziła działania w zakresie usuwania wyrobów 
zawierających azbest.  
W 2017 r. w ramach konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z 
gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa 
opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
Gmina Głogówek złożyła wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcia 
związane z usuwaniem azbestu z terenu naszej Gminy. Całkowity koszt zadania wyniósł 30 282,50 zł, w 
tym 15 141,25 zł ze środków NFOŚiGW, a 10 598,88 zł ze środków WFOŚiGW w Opolu, zaś wkład własny 
Gminy wyniósł 4542,37 zł. Ilość wniosków które otrzymały dotację: 27. W ramach zadania 
unieszkodliwionych zostało 68,716 Mg odpadów zawierających azbest.  
W 2018 r. w ramach konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z 
gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa 
opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
Gmina Głogówek złożyła wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcia 
związane z usuwaniem azbestu z terenu naszej Gminy. Całkowity koszt zadania wyniósł 60 325,00 zł, w 
tym 52.834,71zł ze środków WFOŚiGW w Opolu, zaś wkład własny Gminy wyniósł 7490,29 zł. Ilość 
wniosków które otrzymały dotację: 38. W ramach zadania unieszkodliwionych zostało 142,260 Mg 
odpadów zawierających azbest.  

Zgodnie z otrzymaną informacją Starosta Prudnickiego w latach 2017-2018 nie prowadził żadnych 
kontroli podmiotów, w zakresie gospodarowania odpadami, zlokalizowanych na terenie gminy 
Głogówek.  

Zgodnie z informacją WIOŚ w Opolu w latach 2017-2018 przeprowadził 3 kontrole terenowe i 6 kontroli 
z dokumentów w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Głogówek. Przeprowadzone kontrole 
nie wykazały przekroczeń w obszarze ochrony środowiska.  

Pracownicy Gminy Głogówek w latach 2017-2018 nie przeprowadzili żadnych kontroli w zakresie 
niewłaściwego gospodarowania odpadami na terenie gospodarstw lub poza nimi. 
 

Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Budowa boksu śmieciowego wraz z podłożem i zadaszeniem (Rynek 
7-11) 

2017 
26319,33 

(Gmina Głogówek) 

Budowa PSZOK-a w Racławicach Śląskich 2017 
152000,00 

(Gmina Głogówek) 
Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz utrzymanie 
systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Głogówek 

2017 
1505201,83 

(Gmina Głogówek) 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek  2017 

30282,50 w tym 
dotacja WFOŚiGW i 
NFOŚiGW 25740,13 
(Gmina Głogówek) 

Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 

2018 
1839285,80 w tym 

999978,25,00 
dotacja UE 
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(Gmina Głogówek) 
Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz utrzymanie 
systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Głogówek 

2018 
1364519,20 

(Gmina Głogówek) 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek  2018 

60325,00, w tym 
dotacja WFOŚiGW 

52834,71  
(Gmina Głogówek) 

2.9 Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe 

Tabela 9. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 
w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i ochrony dziedzictwa kulturowego za lata 2017-2018 

Cel: Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej 
Cel: Ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego 
Cel: Zwiększenie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna 
Kierunek interwencji:  

 Ochrona, rozwój i uporządkowanie systemu obszarów chronionych, w tym bioróżnorodności  
 Gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku 
 Ochrona i polepszanie stanu krajobrazu kulturowego i zieleni 

 Zwiększanie lesistości i poprawa zdrowotności drzewostanów 

Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
 
Nazwa zadania Wykonanie 
Rewitalizacja zamku w Głogówku wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji 

budynku 
TAK 

Rewitalizacja obiektu szpitala w Głogówku NIE 

Pozyskanie środków finansowych na dalszy remont zamku w Głogówku z RPO WO 2014-2020 TAK 

Wzmocnienie konstrukcji części północnej i zachodniej zamku w Głogówku TAK 

Remont części dachu i elewacji, adaptacja bramy wjazdowej w Głogówku TAK 

Wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach zamku dolnego w ramach odgrzybiania TAK 

Rewitalizacja parku miejskiego w Głogówku NIE 

Renowacja murów obronnych NIE 

Rewitalizacja stacji kolejowej w Racławicach Śląskich NIE 

Rewitalizacja pałacu w Kazimierzu b.d. 

Remont Klasztoru Franciszkanów, Kościoła Przyklasztornego i Repliki Grobu Pańskiego z 

Jeruzalem 
b.d. 

Remont Kościoła Parafialnego pw. Św. Bartłomieja Apostoła b.d. 

Remont Domu Ludowego w Racławicach Śląskich b.d. 

Konserwacja klasztoru w Mochowie b.d. 

Remont wieży wodnej, adaptacja na wieżę widokową, remont tynków b.d. 

Modernizacja Farskiej Stodoły (remonty bieżące) w Biedrzychowicach TAK 

Wymiana pokrycia dachowego stodoły farskiej w Mochowie TAK 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Biedrzychowicach TAK 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Kazimierzu TAK 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Leśniku TAK 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Mochowie TAK 

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w Twardawie TAK 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych we Wróblinie TAK 

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 (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.). 
Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek 
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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 (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.). W okresie sprawozdawczym 
2017-2018 w zakresie istniejących form ochrony przyrody na terenie gminy Głogówek nie 
wprowadzono żadnych zmian co do statusu i formy ich ochrony. Nie zostały również powołane nowe 
formy ochrony przyrody.  

Obszary cenne przyrodniczo winne być wykorzystywane do celów rekreacyjnych i edukacyjnych przez 
mieszkańców gminy Głogówek przy jednoczesnym zapewnieniu warunków dla właściwej ochrony 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez odpowiednie udostępnianie obiektów i terenów 
chronionych. W tym celu w 2018 roku utrzymanie tych terenów prowadzone było przez Zakład 
Komunalny Sp. z o.o. w Głogówku oraz przez firmy specjalistyczne prowadzące usługi w zakresie 
pielęgnacji terenów zieleni. W ramach zlecanych usług pielęgnowany był teren Parku Miejskiego, 
Ogródka Jordanowskiego, skwerów zieleni miejskiej oraz lasu Olszynka. Dodatkowo podpisana została 
umowa z firmą na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu inwentaryzacji dendrologicznej i 
projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej oraz inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki 
drzewostanem dla pozostałej części zabytkowego parku w Kazimierzu, wpisanego do rejestru zabytków. 
W planowanych usługach uwzględnione były również remonty wraz z zakupem nowych ławek i koszy 
celem ustawienia na ww. terenach, nasadzenia zastępcze drzew lub krzewów, wycinka obumierających 
drzew i krzewów, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, usuwanie wiatrołomów i wywałów oraz 
tworzenie terenów zieleni miejskiej poprzez zagospodarowanie nowych terenów (np. skarpa przy PKS). 

Na terenie gminy Głogówek funkcjonują jedynie indywidualne formy ochrony przyrody takie jak 
pomniki przyrody tj. skupisko 9 egzemplarzy dębów szypułkowych w Głogówku i aleja 103 dębów 
szypułkowych w Głogówku. 
Lasy i grunty zadrzewione zajmują ok. 650 ha terenu gminy, co stanowi ok. 4 % jej powierzchni. Udział 
lasów w zagospodarowaniu powierzchni gminy jest zatem niewielki, mniejszy od średniego zalesienia 
obszaru kraju (ponad 28%). Na terenie gminy Głogówek lasy wchodzą w skład Nadleśnictwa Prudnik, 
Kędzierzyn-Koźle i Prószków.  
Do działań prowadzonych przez w/w Nadleśnictwa należą: 
 zwiększanie różnorodności gatunkowej biocenoz oraz różnorodności ekosystemów kompleksów 

leśnych regionu, 
 utrzymywanie zgodności składów gatunkowych drzewostanów z potencjalną roślinnością 
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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 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 danych w opracowanym „Programie ochrony przyrody” dla Nadleśnictwa 

Prudnik, Kędzierzyn-Koźle i Prószków w zakresie 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. 

W zakresie hodowli rodzimych gatunków zwierząt – z posiadanych przez RDLP w Katowicach informacji 
wynika, że w latach 2017-2018 na terenie gminy Głogówek na gruntach w zarządzie PGL LP 
Nadleśnictwo Prudnik, Kędzierzyn-Koźle i Prószków takie działania nie były podejmowane. 

W zakresie odtworzenia populacji zanikających gatunków zwierząt – na terenie gminy Głogówek na 
gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Prudnik, Kędzierzyn-Koźle i Prószków nie wykazano takich działań 
w latach 2017-2018. Należy jednak pamiętać, że gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o 
dziesięcioletnie plany urządzania lasu, w których modyfikuje się działania planowe w celu ochrony 
stanowisk różnych gatunków – co potwierdzane jest w raportach składanych w procesie opiniowania 
tych planów przez RDOŚ. Realizacja gospodarki leśnej, zarówno w zakresie prac planowych, jak i 
pozostałych respektuje wszelkie wymogi ochrony przyrody – w tym zachowanie stanowisk i siedlisk 
chronionych gatunków zwierząt leśnych i nieleśnych. Można zatem stwierdzić, że zachowując 
obowiązujące od wielu lat zasady w zakresie ochrony przyrody Lasy Państwowe utrzymują i stwarzają 
warunki w ekosystemach (nie tylko leśnych, ale np. łąkowych) sprzyjające zachowaniu i naturalnemu 
odtwarzaniu stanowisk gatunków chronionych oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. 

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. (t.j. Dz.U. 2020, poz. 6 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. (t.j. Dz.U. 2020, poz. 6 ze zm.) na wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.  
W latach 2017-2018 obowiązywał Plan Urządzenia Lasu (uproszczony) na lata 2010-2019 zatwierdzony 
decyzją Starosty Prudnickiego nr Ro-II.6162.1.2011 z dnia 28.02.2011 r.  

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 
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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. W latach 2017-2018 Starostwo Powiatowe w Prudniku nie opracowywało uproszczonych Planów 
Urządzania Lasu dla gruntów gminy Głogówek.  

Ochrona lasów i gospodarka w lasach regulowana jest poprzez Ustawę o lasach (t.j. Dz.U. 2020, poz. 6 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.  
W zakresie zwiększenia lesistości – z posiadanych przez RDLP w Katowicach informacji wynika, że we 
wskazanym terminie na terenie gminy Głogówek jedynie Nadleśnictwo Prudnik w 2017r. prowadziło 
prace związane ze zwiększaniem lesistości, czego konsekwencją było zalesienie 15 ha. Pozostałe 
Nadleśnictwa tj. Kędzierzyn-Koźle i Prószków nie prowadziły prac związanych z zalesianiem gruntów w 
obrębie gminy Głogówek.  
 
Instrumentem prawnym związanym z procedurą zwiększania lesistości jest Ustawa o lasach (Dz.U. 2020, 
poz. 6 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 są więc 
kosztem bieżącym wliczonym 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. 

Ocena przestrzegania ustalonych zasad ochrony przyrody na terenach prawnie chronionych jest 
zadaniem niezwykle trudnym, lecz można stwierdzić że w latach 2017-2018 nie doszło do żadnych 
poważnych naruszeń zakazów ochrony przyrody mogących spowodować zmiany ekosystemalne lub 
fragmentację czy też zniszczenie siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk chronionych gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów.  

W latach 2017-2018r. Gmina Głogówek wykonywała bieżące nasadzenia krzewów na terenach 
gminnych, w tym również w ramach prac pielęgnacyjnych i utrzymania zieleni z funduszu sołeckiego w 
ramach poszczególnych sołectw.  

W ramach wydatków związanych z ochroną i opieką nad zabytkami gmina Głogówek pozyskała w latach 
2017-2018 środki finansowe z RPOWO na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zamku w Głogówku 
(skrzydło południowe i wschodnie) wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnienie konstrukcji 
budynku”. Kwota dofinansowania unijnego RPOWO wyniosła łącznie 3 758 820,00 zł, zaś wkład własny 
wynosił 999 180,00 zł, a koszt całkowity 4 758 000,00 zł.  
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W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w 
następującym zakresie: 

 Wymiany lub renowacji stolarki okiennej Zamku. 
 Remont elewacji: 
 prace remontowo-budowlane: - Dezynfekcja ścian pomieszczeń od grzybów pleśniowych - 

Izolacje pionowe - Izolacje poziome - Piwnice - tynki renowacyjne - Przeniesienie izolacji z 
zewnątrz budynku do wnętrza piwnic - Elewacje – Przypory.  

 
Celem projektu było ratowanie zabytku wysokiej klasy, jakim jest Zamek w Głogówku. Dzięki wykonanej 
modernizacji przy udziale wsparcia finansowego UE udało się wykonać kolejny krok w celem 
przywrócenia do stanu użytkowania, a w konsekwencji region nie utraci jednego z najciekawszych 
zabytków. Gmina Głogówek będzie miała szansę stać się bardzo interesującym miejscem, atrakcją 
turystyczną, co ogólnie wpłynie na poprawę jakości życia w Gminie. Inwestycja pozytywnie wpłynie na 
wizerunek województwa opolskiego jako jednostki dbającej o zabytki, historię i kulturę. 
 

Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Rewitalizacja zamku w  Głogówku (skrzydło  północne  i zachodnie) 
wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji 
budynku.  

2017 
348184,00, w tym 
395000,00 PROW 
(Gmina Głogówek) 

Remont  części dachu i elewacji,  adaptacja bramy wjazdowej  w  
Głogówku 

2017 

241904,00, w tym 
160504,00 dotacja 

PROW 
(Gmina Głogówek) 

Głogówek,  zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie  konstrukcji obiektu w  
części  północnej  i zachodniej. 

2017 
250000,00 

(dotacja MKiDN) 

Remont budynku bramy zamkowej  w Głogówku,  wymiana  pokrycia  
dachowego 

2017 
50000,00, w tym 
10000,00 dotacja 

(Gmina Głogówek) 
Utrzymanie zieleni miejskiej, zakup drzew, krzewów i kwiatów do 
nasadzeń na terenie miasta, podlewanie kwiatów, opinie 
dendrologiczne 

2017 
171872,49 

(Gmina Głogówek) 

Wymiana pokrycia dachowego farskiej stodoły w Mochowie 2017 
12000,00 

(Gmina Głogówek) 

Dotacja dla Parafii Św. Bartłomieja w Głogówku na remont zabytków 2017 
10000,00 

(Gmina Głogówek) 

Dotacja dla Fundacji Glogovia na remont zabytków 2017 
10000,00 

(Gmina Głogówek) 

Dotacja dla Parafii w Kazimierzu na remont zabytków 2017 
10000,00 

(Gmina Głogówek) 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Biedrzychowicach 2017 
1984,27 

(Fundusz Sołecki) 
Modernizacja Farskiej Stodoły (remonty bieżące) w 
Biedrzychowicach 

2017 
2630,45 

(Fundusz Sołecki) 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Kazimierzu 2017 
1460,45 

(Fundusz Sołecki) 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Kierpniu 2017 
500,00 

(Fundusz Sołecki) 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Leśniku 2017 
184,62 

(Fundusz Sołecki) 

Wymiana pokrycia dachowego stodoły farskiej w Mochowie 2017 
5000,00 

(Fundusz Sołecki) 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Mochowie 2017 
2318,97 

(Fundusz Sołecki) 

Id: AB3923FD-2F61-4C29-AF8C-602EC3F8ACF1. Podpisany Strona 35



 
 www.e-ekologika.pl 

biuro@e-ekologika.pl 
 Strona | 36 

 

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w Twardawie 2017 
1395,13 

(Fundusz Sołecki) 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych we Wróblinie 2017 
447,60 

(Fundusz Sołecki) 

Zwiększanie lesistości na terenie Nadleśnictwa Prudnik – 15 ha 2017 
166100,00 

(Nadleśnictwo 
Prudnik) 

Remont budynku bramy zamkowej  w Głogówku 2018 

319590,59 w tym 
160504,00 
dotacja UE 

(Gmina Głogówek) 

Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji 
obiektu w części północnej II etap 

2018 

519237,76 w tym 
476089,91 
dotacja UE  

(Gmina Głogówek) 

Rewitalizacja zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie) 
wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnienie konstrukcji budynku 

2018 

4733502,55 w tym 
3758820,00 
dotacja UE 

(Gmina Głogówek) 

Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Mochów 2018 
9999,00 

(Fundusz Sołecki) 

Remont budynku bramy zamkowej i zamku – ekspertyzy 2018 
14240,00 

(Gmina Głogówek) 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Głogowcu 2018 
195,80 

(Fundusz Sołecki) 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Kazimierzu 2018 
1492,65 

(Fundusz Sołecki) 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Leśniku 2018 
206,40 

(Fundusz Sołecki) 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Mochowie 2018 
3856,94 

(Fundusz Sołecki) 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Racławicach Śląskich 2018 
3045,65 

(Fundusz Sołecki) 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Starych Kotkowicach 2018 
396,85 

(Fundusz Sołecki) 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Twardawie 2018 
1655,04 

(Fundusz Sołecki) 
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2.10 Zagrożenie poważnymi awariami 

Tabela 10. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Głogówek na lata 2017-
2020 w zakresie poważnych awarii za lata 2017-2018 

Cel: Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz minimalizacja skutków wystąpienia awarii 
Cel: Ochrona przeciwpożarowa 
Kierunek interwencji:  

 Nadzór nad zakładami dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii  
 Monitoring zagrożeń związanych z transportem substancji niebezpiecznych 
 Wzmocnienie skuteczności działań służb reagujących w przypadku wystąpienia awarii 
 Ochrona przed pożarami 

Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
 
Nazwa zadania Wykonanie 
Modernizacja OSP w Biedrzychowicach (remonty bieżące) TAK 

Doposażenie remizy strażackiej (zakup kompresora) w m. Rzepcze TAK 

Rozbudowa budynku OSP i doposażenie OSP w Starych Kotkowicach TAK 

Doposażenie OSP w Twardawie TAK 

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Głogówek (dotacja celowa) TAK 

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. W latach 2017-2018 na terenie 
Gminy Głogówek nie było zlokalizowanych zakładów o dużym (ZDR) ani zwiększonym (ZZR) ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, z uwagi na powyższe nie prowadzono kontroli w zakresie 
przeciwdziałania poważnym awariom. 
Zgodnie z informacją WIOŚ w Opolu na obszarze gminy Głogówek nie odnotowano w latach 2017 – 2018 
poważnych awarii w ruchu lądowym skutkujących szkodami w środowisku. 

Opracowywanie programu zapobiegania poważnym awariom oraz planu operacyjno – ratowniczego na 
wypadek zaistnienia poważnej awarii realizowane jest na bieżąco przez podmioty gospodarcze w 
porozumieniu z Powiatowymi Komendami Państwowej Straży Pożarnej. Powiatowe Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej zajmują się również utrzymywania w gotowości służb ratowniczych na 
wypadek zaistnienia poważnej awarii. 
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 się to drogą systematycznych 
publikacji, artykułów prasowych, powiadamiania o aktualnościach na stronie internetowej Gminy, czy w 
postaci różnych form edukacji prowadzonej np. wśród młodzieży i dzieci (np. przez Straż Pożarną). 
 

Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Zakup sprzętu, wyposażenia i paliwa dla OSP 2017 
128613,20 

(Gmina Głogówek) 

Remonty budynków i pomieszczeń OSP 2017 
43640,88 

(Gmina Głogówek) 
Dotacja celowa dla OSP Głogówek  na zakup samochodu  pożarniczego  
specjalnego 

2017 
223329,00 

(Gmina Głogówek) 
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Rozbudowa  budynku OSP  w Starych  Kotkowicach  (NW) 2017 
150000,00 

(Gmina Głogówek) 

Modernizacja OSP w Biedrzychowicach (remonty bieżące) 2017 
1500,00 

(Fundusz Sołecki) 

Doposażenie remizy strażackiej (zakup kompresora) w m. Rzepcze 2017 
999,01 

(Fundusz Sołecki) 

Doposażenie remizy strażackiej w m. Stare Kotkowice 2017 
1500,00 

(Fundusz Sołecki) 

Doposażenie OSP w Twardawie 2017 
10100,00 

(Fundusz Sołecki) 

Dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczego dla PSP w Prudniku 2018 
14988,35 

(Gmina Głogówek) 

Zakup sprzętu ratowniczego OSP w Twardawie 2018 
9704,00 

(Gmina Głogówek, 
Fundusz Sołecki) 

2.11 Działalność edukacyjna 

Tabela 11. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Głogówek na lata 2017-
2020 w zakresie edukacji ekologicznej za lata 2017-2018 

Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej i zmiana postaw i zachowań społecznych 
Kierunek interwencji:  

 Kształtowanie postaw społecznych w wykorzystaniem środków przekazu  
 Zapewnienie udziału społecznego w podejmowaniu decyzji środowiskowych 
 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej edukacji ekologicznej 
 Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy wraz z upowszechnianiem systemów zarządzania 

środowiskiem 
 
 

Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
 
Nazwa zadania Wykonanie 
Wdrożenie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych NIE 

Od lutego 2005 r. 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 np.:  
 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 (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 1429 ze zm.). Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja 
o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (np. 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 (np. art. 2). 
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W szczególności organ władzy publicznej, w tym wypadku Burmistrz Głogówka jest zobowiązany 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 Gminy Głogówek www.gminaglogowek.info 
oraz na stronie BIP Urzędu www.bip.glogowek.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 (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 
283 ze zm.) reguluje zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Zgodnie z cytowaną ustawą 
poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości rozumie się: 
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. Ekoportal jest platformą integrującą cały obszar 
środowiska administracji wszystkich szczebli publicznego udostępniania wykazu danych od szczebla 
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.  
Dodatkowo od 2016 r. funkcjonuje Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko (Baza OOŚ). 
Baza ta jest systemem teleinformatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania 
informacji o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Podstawę prawną dla 
funkcjonowania bazy danych ooś stanowi np. 128 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Nowy obowiązek wprowadzania informacji do bazy danych ooś zastąpił 
wcześniejszy wymóg przedkładania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji rocznej.  
Wszystkie wymienione zadania są zadaniami ciągłymi, wynikającym z obowiązków ustawowych lub 
działań statutowych jednostek, stanowią wydatek bieżący jednostki.  
 
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 podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 
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ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do 
pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017, poz. 356 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 
(t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1396 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. 
Istotną rolę w szerzeniu wiedzy ekologicznej na terenie gminy Głogówek odgrywają m.in.:  
 jednostki samorządowe, 
 jednostki oświaty, 
 organizacje społeczne,  
 stowarzyszenia i fundacje, 
 Nadleśnictwo Prudnik, Kędzierzyn-Koźle i Prószków.  

 
Działania podejmowane w Gminie są zróżnicowane, koncentrują się przede wszystkim na wspieraniu 
edukacji ekologicznej w szkołach, przedszkolach oraz organizowaniu akcji – np. „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 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 np. 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 dydaktyczne oraz szlaki turystyczne. Szlaki piesze wytyczone zostały w terenach o 
wysokich walorach turystyczno-krajoznawczych. W większości szlaki biegną lokalnymi drogami 
gruntowymi i leśnymi. 
 
W latach 2017-2018 zgodnie z otrzymaną informacją Starosta Prudnickiego nie prowadził kampanii 
ekologicznych i edukacyjnych na terenie gminy Głogówek.  
 
W latach 2017-2018 Gmina Głogówek koordynowała akcję „Sprzątanie Świata” realizowane głównie 
przez placówki oświatowe we współpracy z Urzędem Miejskim w Głogówku przez rozpowszechnienie 
plakatów i rozdysponowanie niezbędnych materiałów do akcji.  
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2.12 Pozostała działalność w zakresie ochrony środowiska 

Tabela 12. Ocena realizacji pozostałych działań w zakresie ochrony środowiska 

Nazwa zadania Wykonanie 
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego TAK 

Art. 72 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.) 
wskazuje, że w studium oraz mpzp 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.   
 
Zadanie realizowane jest na bieżąco - w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Głogówek oraz prowadzonych na bieżąco zmianach przestrzegane są obecnie obowiązujące 
uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska. W latach 2017-2018 na terenie gminy 
Głogówek zostały zmienione lub uchwalone następujące plany zagospodarowania przestrzennego, w 
których wskazano warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami: 
 
1) UCHWAŁA NR XXXI/226/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Głogówek 
2) UCHWAŁA NR XXXVI/256/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 23 czerwca 2017 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w mieście Głogówek 

3) UCHWAŁA NR XLII/307/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście 
Głogówek, przy ul. Dworcowej. 

4) UCHWAŁA NR XLII/308/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża 
kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” 

5) UCHWAŁA NR XLII/309/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, 
gmina Głogówek 

6) UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego w 
mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej 

7) UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa, 
Gmina Głogówek 

Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Wynagrodzenie za wydanie decyzji o warunkach zabudowy miasta i 
gminy, ogłoszenia prasowe, wykonanie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

2017 
83338,99 

(Gmina Głogówek) 
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3. Ocena stopnia realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z 

podsumowaniem i wnioskami 

Większość zadań wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 

2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” 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. 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.  

W ramach realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek najwięcej środków 

finansowych zostało przeznaczonych na ochronę klimatu akustycznego w ramach zadań związanych z 

przebudową/budową i modernizacją sieci drogowej. Duże nakłady finansowe zostały poniesione na 

realizację zadań dotyczących ograniczenia zużycia energii i ochronę powietrza. Część przedsięwzięć z 

zakresu ochrony środowiska przed hałasem i ochrony powietrza jest ze sobą zbieżna. Są to głównie 

zadania dotyczące modernizacji dróg oraz usprawnienia komunikacji w gminie. W latach 2017-2018 w 

ramach obszaru interwencji ochrona przed hałasem skupiono uwagę na realizacji zadań związanych z 

przebudową/modernizacją dróg, w tym naprawą zużytej nawierzchni. Drugim kluczowym zagadnieniem 

realizowanym w latach 2017-2018 była ochrona powietrza i przeciwdziałanie tzw. niskiej emisji. Gmina 

skupiła szczególną uwagę na zadaniach związanych z termomodernizacją obiektów i wymianą starych 

kotłów na ekologiczne spełniające odpowiednie standardy emisyjne. Trzecim ważnym priorytetem gminy 

była poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej, gdzie kluczowe były w latach 2017-2018 inwestycje 

prowadzące do budowy i modernizacji systemu odprowadzania ścieków m.in. Rzepcze. Kolejnym 

kluczowym zagadnieniem była ochrona przyrody, a w szczególności zabytkowych elementów architektury 

gminy. Gmina Głogówek w latach 2017-2018 położyła ogromny nacisk na zadania związane z rewitalizacja 

zamku, wzmocnieniem jego konstrukcji, adaptacją bramy wjazdowej. Elementem uzupełniającym w 

zakresie ochrony przyrody były coroczne prowadzone zabiegi utrzymaniowe i pielęgnacyjne zieleni na 

terenach poszczególnych sołectw.  

W zakresie ochrony zasobów geologicznych w latach 2017-2018 nie prowadzono żadnych istotnych 

z punktu ochrony środowiska zadań w tym zakresie. W zakresie obszaru interwencji związanego z ochroną 

gleb zrealizowano większość wyznaczonych w POŚ zadań nastawionych głównie na wdrażanie Kodeksu 

Dobrych Praktyk Rolniczych, wdrażaniu programów i technologii produkcji korzystnych dla środowiska, 

realizacji szkoleń dla rolników, racjonalnego użycia nawozów sztucznych. Działania z zakresu ochrony gleb 

realizowane były głównie przez ARMiR oraz OODR w Łosiowie. Na terenie gminy Głogówek w 

analizowanym okresie nie prowadzono monitoringu jakości gleb. W latach 2017-2018 zadania związane z 

rozwojem systemu gospodarki odpadami zostały zrealizowane poprzez osiągnięcie wymaganych prawem 

poziomów redukcji, odzysku, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów. Ponadto Urząd 

Miejski w Głogówku stale monitorował system gospodarowania odpadami udoskonalając jego 

funkcjonowanie w zależności od zgłoszonych potrzeb mieszkańców. Kluczowym projektem w latach 2017-

2018 była budowa PSZOK w Racławicach Śląskich, który został oddany do użytkowania w kwietniu 2019r. 

Gmina Głogówek w latach 2017-2018 kontynuowała prace związane z unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy, poprzez organizowanie wsparcia dla mieszkańców pozyskując 

odpowiednie dotacje/dofinansowania na ten cel od jednostek zewnętrznych. W latach 2017-2018 zadania 

związane z ograniczeniem ryzyka wystąpienia poważnej awarii skupiały się głownie na 

wyposażeniu/doposażeniu jednostek OSP działających na terenie gminy Głogówek w odpowiedni sprzęt. 
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W latach 2017-2018 promowano wśród mieszkańców oraz placówkach oświatowych działania 

proekologiczne o charakterze cyklicznym, np. konkursy i turnieje związane z ideą ochrony środowiska i 

ekologią, akcje, szkolenia i informacje dostarczane w prasie lub internecie. W latach 2017-2018 Gmina 

Głogówek przeprowadzała kampanie informacyjno-edukacyjne oraz koordynowała akcję „Sprzątanie 

Świata” realizowaną głównie przez placówki oświatowe we współpracy z Urzędem Miejskim w Głogówku 

przez rozpowszechnienie plakatów i rozdysponowanie niezbędnych materiałów do akcji. 

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2018 w dużej mierze przyczyniły się do poprawy 

warunków środowiskowych w gminie. Na podstawie przeprowadzonej analizy realizacji celów przyjętych 

w Programie Ochrony Środowiska można stwierdzić, że znaczna większość zadań została zrealizowana 

planowo. Część zadań jest w trakcie realizacji, ze względu na to, że są one wdrażane etapowo w 

poszczególnych latach, co wynika również z Wieloletniej Prognozy Finansowej. Niektóre z zadań mają 

charakter ciągły, np. zadania wynikające z bieżącej działalności administracyjnej poszczególnych 

jednostek. Pozostałe przedsięwzięcia będą albo realizowane w latach kolejnych albo ich realizacja z 

przyczyn finansowych nie będzie kontynuowana. Zmiany stanu środowiska widoczne są dopiero w 

dłuższej perspektywie czasowej, dlatego też niniejszy Raport z realizacji celów i zadań określonych w 

Programie Ochrony Środowiska nie jest jednoznacznym odzwierciedleniem efektów realizacji Programu. 

Zaawansowanie realizacji celów i zadań ekologicznych jest zróżnicowane. Przyczyną tego są przede 

wszystkim niedostateczne środki finansowe, a także np. zbyt długie i skomplikowane procedury 

przetargowe. Powyższe działania w połączeniu z realizacją zadań o charakterze edukacyjnym w dużej 

mierze przyczynią się do poprawy jakości środowiska na terenie gminy. Realizacja zadań w latach 2017-

2018 zawartych w poszczególnych obszarach tematycznych daje podstawy do osiągnięcia przyjętych celów 

i priorytetowych kierunków działań Programu Ochrony Środowiska, zgodnych z polityką ochrony 

środowiska, a tym samym gwarantuje zrównoważony rozwój gminy Głogówek.  
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