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2. WYKAZ SKRÓTÓW 

 Analiza SWOT – Analiza SWOT polega na analizie silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń 

które się przed nią pojawiają. SWOT, to skrót od: strengths (mocne strony),  weaknesses (słabe strony), 

opportunities (szanse), threats (zagrożenia). 
 As – Arsen  
 BaP – banzo(a)piren  
 Cd – Kadm  
 CO – Tlenek węgla 
 C6H6 – Benzen 
 CRFOP – Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 
 GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
 GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
 GUS – Główny Urząd Statystyczny 
 GUW – Głębinowe Ujęcie Wody 
 JCWP – Jednolite Części Wód Powierzchniowych 
 JCWPd – Jednolite Części Wód Podziemnych 
 JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego 
 KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 
 KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
 KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
 NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 Ni – Nikiel  
 NO2 – Tlenek azotu 
 OZE – Odnawialne Źródła Energii 
 Pb – Ołów  
 PEM – Pola elektromagnetyczne 
 PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 
 PM2,5 – Pył zawieszony o granulacji do 2,5 μm 
 PM10 – Pył zawieszony o granulacji do 10 μm 
 PMŚ – Państwowy Monitoring Środowiska 
 POKzA – Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 
 POŚ – Program Ochrony Środowiska 
 RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
 RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
 RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
 SOOŚ – Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
 SO2 – Tlenek siarki 
 SPA2020 – Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 
 WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
 WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

 ZDR – Zakłady Dużego Ryzyka 
 ZZR – Zakłady Zwiększonego Ryzyka 
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3. STRESZCZENIE 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022 – 2025 z perspektywą  

do roku 2029 zawiera podstawowe informacje na temat stanu aktualnego poszczególnych komponentów 

środowiska na terenie gminy oraz zagrożeń i problemów w poszczególnych obszarach interwencji. Opracowany 

dokument jest zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym.  

Głównym celem opracowania jest:  
Zrównoważony rozwój Gminy Pawłowiczki dążący do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska 

przyrodniczego. 
Gmina Pawłowiczki położona jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego,  

w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Gmina zlokalizowana jest pomiędzy Płaskowyżem Głubczyckim 

oraz Kotliną Raciborską. Gmina od północnego – wschodu graniczy z gminą Reńska Wieś, od południowego – 

wschodu z gminą Polska Cerekiew, południowego – zachodu z gminą Baborów, od zachodu z gminą Głubczyce 

oraz od północnego – zachodu z gminą Głogówek. 

Administracyjnie siedzibą gminy jest miejscowość Pawłowiczki będąca ośrodkiem obsługi lokalnej 

oraz z 22 sołectw. 

Gmina Pawłowiczki, tak jak i obszar całej Polski, leży w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego. 

W podziale klimatycznym podanym przez Okołowicza, Gmina położona jest w obrębie Podsudeckiej Dzielnicy 

Klimatycznej. Warunki klimatyczne charakteryzują się długim ciepłym latem, łagodną i krótką zimą 

oraz malejącymi opadami w kierunku centrum Polski. Zgodnie z danymi z wielolecia od 1991 do 2020 roku, 

najcieplejszym miesiącem jest lipiec a jego średnie temperatury wynoszą około 18oC. Najchłodniejszy jest styczeń 

o temperaturach średnich –2oC. Najbardziej słonecznym miesiącem jest sierpień, gdzie obserwuje się około 

9 całkowicie słonecznych dni, w tym 5,3 dni z dużym zachmurzeniem. Średnioroczna suma opadów na obszarze 

Gminy wynosi ponad 600 mm.  

Gmina Pawłowiczki należy do strefy opolskiej oceny jakości powietrza. Na terenie Gminy brak jest 

punktów monitoringu jakości powietrza. 

Na przeważającym obszarze województwa opolskiego w ostatnich latach występuje niski poziom 

zanieczyszczenia powietrza (poniżej dopuszczalnych norm) dla następujących substancji: dwutlenek siarki, 

benzen, tlenek węgla oraz oznaczane w pyle PM10 metale: ołów, kadm, arsen i nikiel. Największym problemem 

w skali województwa opolskiego są wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, 

obserwowane szczególnie w okresie grzewczym. 

Jednym ze źródeł hałasu na terenie Gminy Pawłowiczki jest hałas komunikacyjny. O poziomie hałasu 

komunikacyjnego decyduje głównie charakter drogi, jej stan techniczny oraz parametry ruchu.  

W celu zmniejszenia emisji hałasu nawierzchnie dróg powinny być utrzymywane w jak najlepszym stanie. 

Podczas budowy i remontów dróg powinny być wykorzystywane tzw. ciche nawierzchnie. Ciche nawierzchnie 

charakteryzujące się zawartością wolnych przestrzeni powyżej 15%, nawierzchnie drogowe o zwiększonej 

zawartości wolnych przestrzeni wpływają istotnie na zmniejszenie emisji hałasu. 

Gmina Pawłowiczki w całości położona jest w obrębie dorzecza Odry, zlewni Odry (I) oraz Psiny (II). 

Najważniejszymi ciekami na terenie Gminy są: rz. Stradunia oraz Ligocki Potok. Pierwsza z wymienionych jest 

lewostronnym dopływem Odry natomiast potok jest dopływem rzeki Straduni. Uzupełnieniem głównych cieków 

są pomniejsze rzeki takie jak potok  Grudynka, potok Olsza, potok Jakubowicki, potok Malawa, oraz pozostałe 

pomniejsze cieki i rowy melioracyjne. 

Gmina Pawłowiczki należy do Przedkarpackiego, Sudeckiego, Wrocławskiego oraz Śląsko-Krakowskiego 

Regionu Hydrogeologicznego, które charakteryzuje się umiarkowanym zagrożeniem wód podziemnych. 

Sześć z siedmiu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych znajdujących się na terenie Gminy 

Pawłowiczki objęte są monitoringiem jakości wód powierzchniowych płynących. Grudynka nie została objęta 

monitoringiem. 
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Sieć wodociągowa na terenie gminy Pawłowiczki jest dobrze rozwinięta. Według najbardziej aktualnych 

danych zawartych w GUS (31.XII.2019), łącznie z sieci wodociągowej na terenie gminy korzysta 99,8% 

mieszkańców. 

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej w gminie Pawłowiczki wynosi obecnie 85,3 km. W system 

kanalizacyjny ujmowane są ścieki z miejscowości: Chrósty, Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Jakubowice, 

Maciowakrze, Milice, Ostrożnica, Pawłowiczki, Radoszowy, Ucieszków, Dobrosławice, Dobieszów, Urbanowice –

Naczęsławice, Trawniki, Grodzisko, Gościęcin i Mierzęcin. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 90% mieszkańców gminy.  

Zasoby geologiczne to ogólna kategoria określania zasobów złóż i potencjalnych złóż kopalin lub wystąpień 

mineralnych. Na terenie Gminy Pawłowiczki nie ma udokumentowanych złóż kopalin.  
Na terenie Gminy Pawłowiczki zlokalizowanych jest 14 osuwisk. 

Gleby na terenie Gminy Pawłowiczki wykazują małe zróżnicowanie pod względem typologicznym. Wynika 

to przede wszystkim z budowy geomorfologicznej terenu oraz spowodowane jest warunkami hydrologicznymi. 

Zależność gleb od utworów geologicznych widoczny jest w podziale terenu, pokrywającym się z podziałem 

geomorfologicznym. Gleby gminy Pawłowiczki wykształciły się z utworów pochodzenia czwartorzędowego 

eolicznego (wytworzone z lessów oraz z utworów lessowych i pyłowych różnej genezy), wodnolodowcowego 

(wytworzone z glin i pyłów), aluwialnego (wytworzone z piasków) oraz organicznego. 

Gmina Pawłowiczki należy do Związku Międzygminnego „Czysty Region”, który został zarejestrowany 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 02.07.2008 r., a powołany został w celu realizacji 

następujących zadań:  

1) odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,  

2) budowy zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką odpadami poprzez:  

- budowę i modernizację istniejącej instalacji,  

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

- informację i edukację o nowych zasadach gospodarki odpadami komunalnymi,  

3) administrowania i inicjowania zmian w systemie zarządzania. 

Według informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, na terenie Gminy 

Pawłowiczki, nie występują zakłady, które mogłyby zostać zakwalifikowane jako zakłady o dużym ryzyku 

wystąpienia awarii (ZDR) oraz ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważnej awarii (ZZR).      

W programie ochrony środowiska wyznaczono zadania własne gminy oraz zadania monitorowane innych 

jednostek. Realizacja tych zadań przyczyni się do poprawy jakości środowiska. Zadania zostaną sfinansowane 

ze środków własnych gminy oraz uzyskanych dotacji.  
 Dla wszystkich celów wyznaczonych w programie określono wskaźnik ich realizacji. Co dwa lata należy 

sporządzić raport z realizacji programu, natomiast po 4 latach dokonać jego aktualizacji. 
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4. WSTĘP 

4.1. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 

2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029”, który jest głównym dokumentem strategicznym na poziomie gminy, 

wyznaczającym cele ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, oraz określający kierunki 

działań, zmierzające do osiągnięcia tych celów.  

Obowiązek sporządzenia Programu ochrony środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973). Zgodnie z art. 17 wyżej wymienionej ustawy organ gminy 

sporządza program ochrony środowiska. Z wykonania programu organ wykonawczy sporządza co dwa lata 

raporty, które przedstawia Radzie Gminy. 

Program ochrony środowiska powinien spełniać wymagania określone w art. 14, art. 17 i art. 18 ustawy 

Prawo ochrony środowiska. Zasady i tryb udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

sporządzenie programu ochrony środowiska określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 

Program ochrony środowiska spełnia wymagania zawarte w opracowanych przez Ministerstwo 

Środowiska „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska”. Oznacza to, że w przygotowanym programie: 

 dokonano oceny stanu środowiska na terenie gminy z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej 

interwencji, 

 zdefiniowano zagrożenia i problemy dla poszczególnych obszarów przyszłej interwencji (analiza SWOT), 

 uwzględniono cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska, 

 zamieszczono harmonogram rzeczowo – finansowy, osobno dla zadań własnych i zadań 

monitorowanych. 

Podczas opracowywania programu uwzględniono założenia zawarte w wojewódzkim i powiatowym 

programie ochrony środowiska oraz programach sektorowych, strategiach i istniejących planach rozwoju. 

4.2. Metodyka wykonywania POŚ 

We wrześniu 2015 roku struktura oraz zakres programów ochrony środowiska określony został 

w Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska 

opracowanych przez Ministerstwo Środowiska. W 2020 zaktualizowaniu przez Ministra Klimatu uległy „Załączniki 

do Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”.  

Zgodnie z wytycznymi Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki zawiera: 

 spis treści, 

 wykaz skrótów, 

 wstęp, 

 streszczenie w języku niespecjalistycznym, 

 ocena stanu środowiska, 

 cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie, 

 system realizacji programu ochrony środowiska, 

 spis tabel, rycin, wykresów i załączników. 

Wytyczne Ministerstwa Klimatu i Środowiska określiły ponadto, że ocena stanu środowiska na obszarze 

objętym opracowaniem powinna zostać przeprowadzona w oparciu o analizę wyznaczonych obszarów przyszłej 

interwencji, do których należą: 

 ochrona klimatu i jakości powietrza, 
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 zagrożenia hałasem, 

 pola elektromagnetyczne,  

 gospodarowanie wodami, 

 gospodarka wodno – ściekowa, 

 zasoby geologiczne, 

 gleby, 

 gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

 zasoby przyrodnicze. 

Do opracowania dokumentu wykorzystano model D-P-S-I-R, czyli model „siły naprawcze – presja – stan – 

wpływ – reakcja”. Polega on na opisaniu poszczególnych elementów oraz przedstawieniu jakie są przyczyny 

obecnego stanu środowiska, a także jak środowisko wpływa m.in. na życie społeczne i gospodarcze. 

Opracowując Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022 – 2025 z perspektywą 

do roku 2029: 

 konsultowano się z pracownikami Urzędu Gminy w zakresie pozyskania informacji niezbędnych 

do opracowania Programu; 

 dokonano oceny relacji pomiędzy zapisami środowiskowych dokumentów strategicznych szczebla 

centralnego, wojewódzkiego i powiatowego, w celu ustalenia uwarunkowań zewnętrznych 

dla opracowywanego programu; 

 dokonano analizy aktualnych dokumentów strategicznych gminy w celu zachowania spójności 

priorytetów oraz zapewnienia skoordynowanej realizacji planowanych działań ujętych we wszystkich 

dokumentach strategicznych; 

 na podstawie zebranych danych i informacji określono potrzeby w zakresie ochrony środowiska 

na terenie gminy i na ich podstawie sprecyzowano cele i niezbędne działania ekologiczne pozostające 

w zgodności z celami ujętymi w dokumentach strategicznych wyższego szczebla oraz obowiązującymi 

dokumentami strategicznymi dla Gminy; 

 we współpracy z gminą oraz innymi jednostkami opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji poszczególnych działań ekologicznych, mając na uwadze pilność zaspokojenia potrzeb 

w zakresie ochrony środowiska, możliwości finansowe gminy oraz dostępne źródła finansowania, 

zadania zostały przyporządkowane poszczególnym celom, równocześnie dołożono wszelkiej 

staranności, aby zadania i cele zostały określone zgodnie z zasadą SMART, czyli były realne, mierzalne 

i określone w czasie.  

 uzgodniono sposoby wdrażania i zasady monitorowania programu ochrony środowiska.  

Dane o stanie środowiska naturalnego podane są według stanu na dzień 31.12.2019 r., tam gdzie było to 

możliwe podane zostały dane bardziej aktualne. Koszty realizacji działań i określenie sposobu finansowania 

określono na podstawie informacji udostępnionych przez podmioty odpowiedzialne za dane zadania.  

 

4.3. Uwarunkowania prawne wykonania POŚ 

Program Ochrony Środowiska sporządzono zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych 

dotyczących zagadnień ochrony środowiska. Podstawę prawną dokumentu stanowią wymienione niżej ustawy 

oraz akty wykonawcze do tych ustaw: 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 poz. 1973), 

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 

247 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), 
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 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), 

 ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 

r. poz. 2187), 

 ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 332 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 

888), 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021 r. poz. 1420 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i  leśnych  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 z późn. 

zm.), 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu  (Dz.U. z 2021 r. poz. 76 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 

z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638), 

 ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. 

zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych (Dz. U. Dz.U.2019  poz.2448).  

4.4. Spójność z dokumentami nadrzędnymi 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029 

uwzględnia założenia i cele zawarte w dokumentach nadrzędnych wyższego szczebla: 

 nadrzędne dokumenty strategiczne: 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), 

 Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 

wodnej 

 zintegrowane strategie o charakterze horyzontalnym: 

 Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030, 

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, 

 Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030, 

 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) do 2030 

roku, 

 Polityka energetyczna Polski do 2040 roku. 

 dokumenty sektorowe: 

 Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku, 
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 Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 

 Krajowy plan gospodarki odpadami 2022, 

 Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz 

z Planem działań na lata 2015 – 2020, 

 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 (z perspektywą do roku 2030), 

 Program wodno-środowiskowy kraju, 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

 Plan zarządzania ryzykiem powodziowym, 

 dokumenty o charakterze programowym/wdrożeniowym oraz pozostałe branżowe programy, plany 

i strategie na terenie województwa zachodniopomorskiego: 

 Strategia Opolskie 2030, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2022 

z uwzględnieniem lat 2023 – 2028, 

 Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2021-2027, 

 Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej.  

 dokumenty lokalne: 

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2021-2024 

wraz z perspektywą na lata 2025 - 2028, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowiczki, 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki, 

 Strategia Rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011 – 2021, 

Szczegółowa analiza spójności celów Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022 

– 2025 z perspektywą do 2029 roku z celami dokumentów nadrzędnych w tabeli 42.  

4.5. Efekty realizacji dotychczasowego Programu 

Dotychczas obowiązującym dokumentem dotyczącym ochrony środowiska przyrodniczego na terenie 

Gminy Pawłowiczki był Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2018 – 2021 

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025.   
W ramach obowiązującego programu Gmina  zrealizowała następujące zadania w 2019 roku min.: 

 budowa kanalizacji sanitarnej w Gościęcinie – III etap, 

 budowa kanalizacji sanitarnej w Urbanowicach – I etap, 

 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 6 i 10 w Milicach, 

 przebudowa ul. Kopidolskiej w Ostrożnicy, 

 przebudowa ul. Górnej w Gościęcinie, 

 przebudowa ul. Słonecznej w Pawłowiczkach – II etap 

 wykonano również dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Mierzęcin, 

 remonty dróg gminnych i wewnętrznych – nowe nawierzchnie asfaltowe. 

 Pozyskano dotację w wysokości 100% kosztów unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Pawłowiczki. Unieszkodliwiono 56,975 Mg z 33 nieruchomości, 

 W ramach edukacji ekologicznej zakupiono 64 drzewka dla pierwszaków oraz ok. 145 drzew i krzewów, 

które posadzono w miejscowościach naszej gminy.  

 Realizując Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, wymieniono 37 żarówek 
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na ledowe w miejscowościach Urbanowice, Pawłowiczki i Ostrożnica. Ponadto w ramach ww. programu 

wymieniono piec C.O. w Publicznej Szkole Podstawowej w Maciowakrzu. Zdemontowano istniejący piec 

c.o. z podajnikiem o mocy 150 kW. Zamontowano nowy piec o mocy 100 kW. Wpłynęło 

to na zmniejszenie emisji. Koszt całkowity zadania 54 146,75 zł ,w tym dotacja z WFOŚiGW w Opolu 

27 008,39 zł.  

 W ramach programu „Czyste Powietrze” z informacji otrzymanych od WFOŚiGW w Opolu w 2019 r. 

mieszkańcy gminy złożyli 18 wniosków. Dotyczyły one wymiany źródła ciepła oraz dociepleń budynków. 

Dwa wnioski rozpatrzono negatywnie, cztery pozytywnie, pozostałe dwanaście jest w trakcie 

rozpatrywania. 

W ramach obowiązującego programu Gmina  zrealizowała następujące zadania w 2020 roku min.: 

 budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Urbanowice – etap II i III  

 wykonano dokumentację techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Karchów 

 przebudowa ul. Chrósteckiej nr 108425 O w Ostrożnicy 

 przebudowa drogi gminnej nr 108467 O Ostrożnica - Chrósty 

 Pozyskano dotację w wysokości 100% kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Pawłowiczki. Unieszkodliwiono 28,08 Mg z 10 nieruchomości.  

 W ramach edukacji ekologicznej wynikającej z Programu Ochrony Środowiska:  zakupiono 52 drzewka 

dla pierwszaków, posadzono aleję czereśni przy ul. Czereśniowej w Maciowakrzu (30 szt. za kwotę 986 zł), 

o zakupiono 115 drzew dla innych miejscowości.  

 Realizując zapisy Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: o wymieniono 

57 żarówek na ledowe w miejscowości Pawłowiczki za kwotę ok. 3 192 zł, o zakupiono lampę solarną 

dla wsi Trawniki za kwotę 6 767, 00 zł, o wymieniono piec C.O. w Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach.  

 W ramach Programu „Czyste Powietrze” na podstawie pozyskanych informacji z WFOŚiGW w Opolu 

w 2020 r. złożonych zostało 19 wniosków 45 przez mieszkańców gminy. Dotyczyły one termomodernizacji 

budynków, głównie wymiany starych źródeł ciepła na nowe tj.: o 8 pomp ciepła o 8 kotłów na węgiel 

o 3 kotły na biomasę Na dzień 21 styczna 2021 r. otrzymano informację, iż 18 wniosków przeszło 

pozytywną weryfikację, 1 pozostawał w trakcie weryfikacji.  

 W 2020 r. przeprowadzono 10 kontroli w zakresie zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych 

na posesjach. Nie stwierdzono w tym zakresie żadnych uchybień na kontrolowanych posesjach. 

Dokonano również 21 kontroli dot. realizacji obowiązków pozbywania się przez mieszkańców Gminy 

Pawłowiczki nieczystości ciekłych. Mieszkańcy musieli okazać podpisane umowy na wywóz nieczystości 

ciekłych. Dwudziestu z kontrolowanych miało zawarte umowy z Zakładem Usług Komunalnych 

w Baborowie, większość została pouczona o obowiązku wynikającym z Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku w gminie tj. o konieczności co najmniej dwukrotnego wywozu nieczystości. Jeden właściciel 

nieruchomości wskazał, że posiada przydomową oczyszczalnię ścieków. 
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5. OCENA STANU ŚRODOWISKA 

5.1. Charakterystyka Gminy Pawłowiczki 

5.1.1. Informacje ogólne i położenie 

Gmina Pawłowiczki położona jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego,  

w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Gmina zlokalizowana jest pomiędzy Płaskowyżem Głubczyckim 

oraz Kotliną Raciborską. Gmina od północnego – wschodu graniczy z gminą Reńska Wieś, od południowego – 

wschodu z gminą Polska Cerekiew, południowego – zachodu z gminą Baborów, od zachodu z gminą Głubczyce 

oraz od północnego – zachodu z gminą Głogówek. 

 Administracyjnie siedzibą gminy jest miejscowość Pawłowiczki będąca ośrodkiem obsługi lokalnej oraz 

z 22 sołectw: Borzysławice, Chrósty, Dobieszów, Dobrosławice, Gościęcin, Grodzisko, Grudynia Mała, Grudynia 

Wielka, Jakubowice, Karchów – Ligota Wielka, Kózki, Maciowakrze, Mierzęcin, Milice, Naczęsławice, Ostrożnica, 

Pawłowiczki, Przedborowice, Radoszowy, Trawniki, Ucieszków oraz Urbanowice. Ogólna powierzchnia Gminy 

wynosi 153,58 km², gdzie sam powiat kędzierzyńsko – kozielski zajmuje 625,28 km². Położenie Gminy 

Pawłowiczki, przedstawiające jej całkowity obszar przedstawia poniższa rycina.  

 

Rycina 1. Położenie Gminy Pawłowiczki 

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 2. Położenie Gminy Pawłowiczki na tle powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego 

Źródło: opracowanie własne 

Według podziału fizyczno-geograficznego (Kondracki, 2000) gmina Pawłowiczki obejmuje fragmenty 

dwóch mezoregionów, tj. Płaskowyż Głubczycki oraz Kotlinę Raciborską. Zarówno pierwszy jak i drugi 

z wymienionych należą do makroregionu Nizina Śląska. Gmina Pawłowiczki leży w strefie maksymalnego zasięgu 

lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego. Obszar ten charakteryzuje się formami pochodzenia lodowcowego, 

wodnolodowcowego a także eolicznego. Na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego, w rzeźbie terenu zaczynają 

dominować rozczłonkowane wysoczyzny przez szereg dolin cieków wodnych oraz dolin suchych. Rzędne terenu 

w południowej części Gminy sięgają do 295 m n.p.m. 

Do Płaskowyżu Głubczyckiego należy południowa i centralna część Gminy, pokrytego lessami i rozciętego 

dolinami biegnącymi na północ i północny wschód. Najwyżej położony punkt, 293,0 m n.p.m., znajduje się 

w okolicy Dobrosławic. Doliny rozcinające pokrywy lessowe mają przeważnie płaskie dna, a ich głębokość 

dochodzi do 30,0 m. Młode krawędzie erozyjne tych dolin mają kilkumetrową wysokość. Analizowany obszar jest 

rejonem intensywnej gospodarki rolnej. Doliny rzeczne są stosunkowo głęboko wcięte,  szereg młodych rozcięć 

erozyjnych mają charakter wąwozów. Miąższość utworów eolicznych przeważnie nie przekracza 4-5m a jedynie 

w miejscach, gdzie lessy wypełniły dawne obniżenia erozyjne wzrasta do około 10 m. Niewielkie fragmenty 

wysoczyzny morenowej i powierzchni akumulacji wodnolodowcowej, nie przykryte utworami pyłowymi, 

widoczne są w okolicach Grudyni i Milic. Powierzchnie tych wysoczyzn są silnie denudacyjnie przekształcone. 

 Pod względem budowy geologicznej teren gminy położony jest w obrębie Kotliny Raciborskiej 

oraz Płaskowyżu Głubczyckiego. Gleby analizowanego terenu są wykazują małe zróżnicowanie pod względem 

typologicznym. Wynika to przede wszystkim z budowy geomorfologicznej terenu oraz spowodowane jest 

warunkami hydrologicznymi. Zależność gleb od utworów geologicznych widoczny jest w podziale terenu, 

pokrywającym się z podziałem geomorfologicznym. Gleby gminy Pawłowiczki wykształciły się z utworów 

pochodzenia czwartorzędowego eolicznego (wytworzone z lessów oraz z utworów lessowych i pyłowych różnej 
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genezy), wodnolodowcowego (wytworzone z glin i pyłów), aluwialnego (wytworzone z piasków) 

oraz organicznego. Na utworach trzeciorzędowych zalegają utwory czwartorzędowe, wśród których wyróżnia się:  

1. utwory zlodowacenia Odry: 

 utwory wodno-lodowcowe, wykształcone w postaci glin zwałowych oraz glin piaszczystych 

wodnomorenowych, 

 utwory wodno-lodowcowe, wykształcone w postaci glin zwałowych, ich zwietrzelin oraz piaski 

i żwiry lodowcowe, 

2. utwory holoceńskie wykształcone jako: 

 utwory rzeczne i starorzeczy reprezentowane przez piaski i żwiry oraz mułki i mułki piaszczyste, 

 utwory den dolinnych reprezentowane przez  namuły den dolinnych wraz z piaskami i żwirami 

oraz mułkami rzecznymi. 

 Biorąc pod uwagę podział fizyczno-geograficzny Polski (Kondracki, 2002), obszar Gminy 

Pawłowiczki określają następujące jednostki: 

 Megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa, 

 Prowincja: Niż Środkowoeuropejski, 

 Podprowincja: Niziny Środkowopolskie (318), 

 Makroregion: Nizina Śląska (318.5), 

 Mezoregion:  Płaskowyż Głubczycki (318.58), Kotlina Raciborska (318.59). 

 

Rycina 3. Położenie Gminy Pawłowiczki na tle podziału fizycznogeograficznego 

Źródło: opracowanie własne 

Płaskowyż Głubczycki (318.58) – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, równina lessowa 

o krajobrazie zbliżonym do wyżynnego, która jest wyniesiona do wysokości 235–260 m n.p.m. Obejmuje 

południowo–wschodnią część Niziny Śląskiej. Granica państwowa dzieli go na część polską o powierzchni 

ok. 1700 km² i część czeską o powierzchni ok. 390 km². Od północnego zachodu graniczy z Doliną Nysy Kłodzkiej 

i Równiną Niemodlińską, od północy i wschodu z Kotliną Raciborską, od południowego wschodu z Kotliną 

Ostrawską, od południa i południowego zachodu z Niskim Jesionikiem i Górami Opawskimi i od zachodu 

z Przedgórzem Paczkowskim. Cecha charakterystyczna krajobrazu Płaskowyżu Głubczyckiego to występowanie 
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słabo nachylonych powierzchni wierzchowin i gęstej sieci nieckowatych suchych dolin. Region typowo rolniczy 

o dużym udziale urodzajnych czarnoziemów w strukturze glebowej. Osady lessowe charakteryzują się niewielką 

miąższością, pod którym zalegają piaski i gliny. Znamiennym elementem krajobrazowym płaskowyżu jest nieduży 

udział lasów, który w skali całego regionu osiąga około 4%. Płaskowyż przecinają lewe dopływy Odry: Opawa, 

Psina z Troją, Osobłoga z Prudnikiem, Stradunia. Najwyższą górą Płaskowyżu Głubczyckiego jest w Polsce 

Plechowa Góra (328 m n.p.m., między Branicami i Boboluszkami) i w Czechach Almín kopec (315 m n.p.m.; 1,5 km 

północno-zachodnie od gminy Služovice w powiecie Opawa). Najwyższą warstwicą Płaskowyżu Głubczyckiego 

jest warstwica 340 m n. m. południowo-wschodnie od wierchu Cvilín (wierch Hradisko / Přední Cvilínský kopec 

(441 m n.p.m.) jest 2,5 km południowo-wschodnie od miasta Karniów w powiecie Bruntal). Na terenie 

płaskowyżu znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki. 

Kotlina Raciborska (318.59) – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, stanowiący południowo-

wschodnią część Niziny Śląskiej. Kotlina Raciborska położona jest po obu stronach górnej Odry, pomiędzy 

Płaskowyżem Rybnickim na wschodzie a Płaskowyżem Głubczyckim na zachodzie i Równiną Niemodlińską 

na północnym zachodzie. Mezoregion jest najdalej na południe wysuniętą częścią Niziny Śląskiej, która rozciąga 

się wzdłuż biegu Odry na terenie powiatu wodzisławskiego i raciborskiego oraz dalej na północ w kierunku 

Kędzierzyna-Koźla i Krapkowic. Powierzchnia wynosi 1219 km². Ponad połowa powierzchni gminy Racibórz leży 

w obrębie Kotliny Raciborskiej. Północno-wschodnią część Kotliny Raciborskiej przecina Kanał Gliwicki. Dno 

kotliny budują osady holoceńskie i są to utwory gliniaste i pyłowe, rzadziej ilaste i piaszczyste o zróżnicowanej 

miąższości. Natomiast pod nimi zalegają czwartorzędowe polodowcowe osady okruchowe w postaci piasków 

i żwirów. Powierzchnia Kotliny osiąga wysokości nieco poniżej 200 m n.p.m. Obszar ten jest bardzo słabo 

urozmaicony z przewagą rzeźby równinnej o różnicach wysokości z reguły nie przekraczających 3 metrów, 

a niewielkie urozmaicenia w rzeźbie tworzą zagłębienia w formie meandrycznych starorzeczy, często 

wypełnionych wodą lub podmokłych. Charakterystycznymi formami geomorfologicznymi w dolinie Odry są dwie 

tarasy akumulacyjne: zalewowy, który sięga 0,5–2 metrów nad poziomem rzeki oraz nadzalewowy, który sięga 

4 -7 metrów nad poziomem rzeki. Obszar przecina dolina rzeki Rudy. Na klimat kotliny duży wpływ mają ciepłe 

masy powietrza, które napływają z południa przez Bramę Morawską, a także oceaniczne masy powietrza, które 

napływają z zachodu. Klimat jest o wiele cieplejszy niż w ościennych krainach geograficznych. Średnia 

temperatura powietrza kształtuje się na poziom +8 °C, lato jest długie, a zimy łagodne. Średnie opady 

atmosferyczne wahają się w przedziale 600–700 mm. W lecie przeważają wiatry północno-wschodnie, a w zimie 

południowo-wschodnie. Związane jest to z tym, że przez około 40% roku następuje wymuszony przepływ mas 

powietrza przez Bramę Morawską. 

5.1.2. Sytuacja demograficzna 

 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 XII 2020 roku teren gminy zamieszkiwało 

7 277  osób, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2016-2020 liczba mieszkańców zmalała 

o 405 osób. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku 

mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. 

 Tabela poniżej przedstawia sytuację demograficzną na terenie Gminy Pawłowiczki na przestrzeni lat 2016-

2020. 

Tabela 1. Liczba mieszkańców Gminy Pawłowiczki w latach 2016-2020 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba mieszkańców ogółem 7 682 7 609 7 547 7 426 7 277 

Kobiety 3 899 3 862 3 837 3 760 3 679 

Mężczyźni 3 783 3 747 3 710 3 666 3 598 

Współczynnik feminizacji 103 103 103 103 102 

Przyrost naturalny -21 -52 -58 -51 -99 

Źródło: GUS 
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Mieszkańcy gminy Pawłowiczki zawarli w 2020 roku 19 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom 

na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej 

od wartości dla Polski. Gmina Pawłowiczki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -99. Odpowiada 

to przyrostowi naturalnemu -13,41 na 1000 mieszkańców Gminy Pawłowiczki. W 2020 roku urodziło się 69 dzieci, 

w tym 44,93% dziewczynek i 55,07% chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby 

urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie 

mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. Na 1000 ludności gminy Pawłowiczki 

przypada 22,76 zgonów. 66,5% mieszkańców Gminy Pawłowiczki jest w wieku produkcyjnym, 13,51% w wieku 

przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Strukturę ludności gminy, według 

ekonomicznej grupy wieku oraz liczbę bezrobotnych zarejestrowanych i udziału bezrobotnych zarejestrowanych 

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym przedstawiają poniższe tabele. 

Tabela 2. Grupy wieku ekonomicznego oraz struktura bezrobocia w latach 2016-2020 

Rok 
Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

[osoby] [%] [osoby] [%] [osoby] [%] 

2016 998 12,99 5 201 67,70 1 483 19,30 

2017 992 13,04 5 146 67,63 1 471 19,33 

2018 985 13,05 5 068 67,15 1 494 19,80 

2019 981 13,21 4 957 66,75 1 488 20,04 

2020 983 13,51 4 839 66,50 1 455 19,99 

Źródło: GUS 

Tabela 3. Bezrobocie na terenie Gminy Pawłowiczki w latach 2016-2020 

Rok Bezrobotni 
zarejestrowani ogółem 

[os.] 

Udział bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie ludności 
w wieku produkcyjnym wg płci [%] 

2016 279 5,6 

2017 245 5,0 

2018 220 4,5 

2019 210 4,4 

2020 203 4,4 

Źródło: GUS 

Zgodnie z danymi z GUS w Gminie Pawłowiczki na 1000 mieszkańców przypada 93 osób pracujących. 

Spośród wszystkich pracujących ogółem, kobiety stanowią 46,76%, a 53,24% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane 

w gminie Pawłowiczki wynosiło w 2020 roku 4,4% (5,9% wśród kobiet i 3,1% wśród mężczyzn). Wśród aktywnych 

zawodowo mieszkańców gminy Pawłowiczki 468 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 111 pracujących 

przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -357. 14,8% aktywnych 

zawodowo mieszkańców gminy Pawłowiczki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo), 38,8% w przemyśle i budownictwie, a 19,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, 

transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym 

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 

5.1.3. Gospodarka 

Do jednych z największych zakładów zlokalizowanych na terenie Gminy należy firma Karol Kania i Synowie, 

Producent Podłoża do Uprawy Pieczarek. 

Zgodnie z GUS ilość osób w wieku produkcyjnym stanowi 66,5% ogółu ludności w Gminie Pawłowiczki. 

Liczba pracujących na 1000 mieszkańców wynosiła 93 tj. o 4 osób mniej niż w 2016r. Wśród zarejestrowanych 

podmiotów przeważają małe i średnie przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Strukturę przedsiębiorstw 

przedstawiono w poniższej tabeli.  

W Gminie Pawłowiczki w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 474 podmioty gospodarki 

narodowej, z czego 351 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku 
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zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 

najwięcej (34) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (17) w roku 2016. W tym samym okresie 

najwięcej (27) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano 

natomiast w 2020 roku. Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną 

w Gminie Pawłowiczki najwięcej (19) jest stanowiących spółki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby 

zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (455) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 

do 9 pracowników. 5,9% (28) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,1% (100) podmiotów, a 73,0% 

(346) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą w Gminie Pawłowiczki najczęściej deklarowanymi rodzajami 

przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle (28.8%) oraz Budownictwo (14.8%). 

W tabelach poniżej przedstawiono zmiany liczby podmiotów gospodarczych na przestrzeni lat 2016– 2020 

z podziałem na działy PKD oraz z podziałem na sektor publiczny i prywatny. 

 

Tabela 4. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Pawłowiczki w latach 2016-2020 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

Podmioty gospodarcze wpisane 
do rejestru REGON 

452 455 464 469 474 

Źródło: GUS 

Tabela 5. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Pawłowiczki w latach 2016-2020 według 

działów PKD 2007 

PKD 2007 2016 2017 2018 2019 2020 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, 
rybołówstwo 

32 31 30 28 28 

Przemysł i budownictwo 92 86 91 96 100 

Pozostała działalność 328 338 343 345 346 

Źródło: GUS 

Tabela 6. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Pawłowiczki w latach 2016-2020 według 

sektorów własnościowych 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

Sektor publiczny 23 23 23 21 21 

Sektor prywatny 427 430 439 446 449 

Źródło: GUS 

5.1.4. Infrastruktura mieszkaniowa 

W 2020 roku w gminie Pawłowiczki oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano 

więc do użytku 1,10 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego 

oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Pawłowiczki 

to 2 568 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 346 mieszkań. Jest to wartość 

nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. 

Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Pawłowiczki to 6,25 i jest znacznie większa 

od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej 

Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie 

Pawłowiczki to 132,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa 

opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce. 

Według danych GUS na koniec 2020 roku, w Gminie znajdowało się 1 891 budynków mieszkalnych. 

W porównaniu z rokiem 2016 liczba ta zmalała o 119 budynków. Według najnowszych danych GUS, które 
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pochodzą z dnia 31.XII.2019 liczba mieszkań w gminie Pawłowiczki wynosiła 2 568 natomiast ich łączna 

powierzchnia 257 786 m2. Od roku 2016 liczba mieszkań wzrosła o 6, natomiast ich powierzchnia o 1 636 m2. 

Tabela poniżej przedstawia zasoby mieszkaniowe na terenie gminy Pawłowiczki na przestrzeni lat 2016-2019.  

 

Tabela 7. Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Pawłowiczki w latach 2016-2019 

Wyszczególnienie Jednostka 2016 2017 2018 2019 

Budynki mieszkalne szt. 2 010 2 010 2 011 2 027 

Mieszkania szt. 2 562 2 562 2 564 2 568 

Powierzchnia użytkowa mieszkań m2 256 150 256 479 256 855 257 786 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 
mieszkania 

m2 100,0 100,1 100,2 100,4 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na 1 osobę 

m2 33,3 33,7 34,0 34,7 

Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie os. 3,00 2,97 2,94 2,89 

Źródło: GUS 

5.1.5. Infrastruktura techniczna i komunikacyjna 

Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną, gaz i ciepło 

Gmina Pawłowiczki jest w całości zelektryfikowana. Wszystkie gospodarstwa wyposażone są w instalację 

elektryczną i obsługiwane przez Rejonowy Zakład Energetyczny w Kędzierzynie - Koźlu. Odbiorcy energii 

elektrycznej z terenu gminy zasilani są m.in. z: GPZ-ów: Polska Cerekiew, Koźle, Głubczyce i Głogówek. Wszystkie 

miejscowości Gminy wyposażone są w stacje transformatorowe 15/0,4 kV (łącznie na terenie gminy 

zlokalizowane są 72 stacje transformatorowe), zasilane głównie liniami napowietrznymi - 15 kV. Linie średniego 

napięcia (SN 15 kV), wykonane są jako sieci napowietrzne na słupach betonowych i drewnianych (jedynie 

w miejscowości Grudynia linia 15 kV jest kablowa). Na obszarze gminy Pawłowiczki nie przewiduje się budowy 

nowych obiektów elektroenergetycznych o napięciu 220 kV lub wyższym. Ponadto przez teren gminy nie 

przebiegają linie elektroenergetyczne 110 kV, jak również nie ma zlokalizowanych stacji 110/15 kV.1 Najbliżej 

położone linie elektroenergetyczne najwyższego napięcia występują w przy wschodniej granicy Gminy.  Przebieg 

linii elektroenergetycznych najwyższego napięcia przedstawia rysunek poniżej. 

                                                           
1 STRATEGIA ROZWOJU DLA GMINY PAWŁOWICZKI NA LATA 2011-2021 
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Rycina 4. Schemat przebiegu linii najwyższego napięcia w pobliżu Gminy Pawłowiczki 

Źródło: opracowanie własne 

Gmina Pawłowiczki nie posiada sieci gazowniczej. Mieszkańcy poszczególnych wsi zaopatrywani są w gaz 

bezprzewodowy (w butlach). Najbliższa sieć gazowa gazu ziemnego 6,3 MPa relacji Racibórz – Obrowiec 

przebiega po południowej stronie Gminy. Najbliższa istniejąca stacja redukcyjno – pomiarowa I° i II° położona 

jest w północnej części miasta Baborów. Ponadto po zachodniej stronie granicy Gminy przebiega przesyłowa sieć 

gazowa gazu wysokoprężnego relacji Szonów – Głogówek – Krapkowice. Najbliższe istniejące stacje redukcyjne 

I° i II° stopnia znajdują się na terenie miasta Głogówek oraz na terenie miasta Głubczyce. Zakład Gazowniczy 

w Opolu nie planuje żadnych inwestycji na terenie gminy Pawłowiczki. W zakresie ochrony powietrza największy 

wpływ na ograniczenie ilości zanieczyszczeń miało wdrażanie nowoczesnych technologii, likwidacja kotłowni 

węglowych poprzez wymianę kotłów węglowych na urządzenia grzewcze opalane olejem opałowym 

oraz zainstalowanie nowoczesnych urządzeń do redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z emitorów 

zakładowych. 

Pozyskiwanie paliwa 

 Spora część potrzeb cieplnych zabudowy gminy pokrywana jest na bazie rozwiązań indywidualnych. 

Szczególnie uciążliwe dla gminy (w tej grupie) są instalacje i urządzenia grzewcze wykorzystujące energię 

chemiczną paliwa stałego (węgla kamiennego) spalanego np. w kotłach węglowych. Ten rodzaj ogrzewania jest 

głównym źródłem powstawania CO, ze względu na utrudnione przeprowadzenie zupełnego spalania w warunkach 

domowych. Ogrzewania takie są źródłem zanieczyszczenia powietrza i stanowią podstawowe źródło emisji m.in.: 

pyłu, CO i SO2, czyli tzw. „niskiej emisji”. Liczną grupę stanowią mieszkańcy zużywający jako paliwo na potrzeby 

grzewcze przede wszystkim gaz ziemny sieciowy oraz mniej olej opałowy, gaz płynny lub energię elektryczną. 

Są to źródła energii droższe od węgla, a o ich wykorzystaniu decyduje świadomość ekologiczna i zamożność. 

Częstą praktyką jest wykorzystywanie drewna lub jego odpadów jako dodatkowego, a jednocześnie tańszego 



 

21 

 

paliwa w instalacjach grzewczych budynków jednorodzinnych przystosowanych do opalania węglem. 

Infrastruktura komunikacyjna 

Przez Gminę Pawłowiczki przebiegają następujące ciągi komunikacyjne:  

 droga krajowa nr 38 Granica Państwa – Kędzierzyn Koźle o łącznej długości 11,654 km, 

 droga wojewódzka nr 417 relacji Laskowice – Klisino – Szonów – Szczyty – Racibórz o długości 13,507 km, 

 drogi powiatowe których łączna długość wynosi 75,63 km. 

 drogi gminne o długości 59,753 km. 

Przez teren gminy przebiega 1 jednotorowa, niezelektryfikowana obecnie nieczynna linia kolejowa relacji:  

 Polska Cerekiew – Baborów. 

5.2. Ochrona klimatu i jakości powietrza 

5.2.1. Analiza stanu wyjściowego 
Opis klimatu 

Jakość powietrza – a dokładniej poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu ściśle zależy od warunków 

meteorologicznych oraz działalności antropogenicznej. Temperatura powietrza, prędkość wiatru, natężenie 

promieniowania słonecznego czy też wilgotność oddziałują na wielkość emisji zanieczyszczeń.  
Na rozprzestrzenianie się substancji zanieczyszczających znaczący wpływ mają prędkość i kierunki wiatrów. 

W momencie braku wiatrów oraz wiatrów o małych prędkościach następuję pogarszanie wentylacji powietrza, co 

przyczynia się do wzrostu stężeń zanieczyszczeń w przypowierzchniowych warstwach atmosfery. Prędkość wiatru 

wpływa na tempo przemieszczania się powietrza wraz z zanieczyszczeniami, natomiast kierunek decyduje o trasie 

ich migracji. Opady atmosferyczne, wilgotność, natężenie promieniowania słonecznego wpływa także 

na przemiany fizyko – chemiczne zanieczyszczeń w atmosferze oraz ich wymywanie. Od kierunków i prędkości 

wiatru zależy natomiast transport zanieczyszczonych mas powietrza znad obszarów ich emisji. Innym czynnikiem 

fizycznym wpływającym na poziom zanieczyszczeń jest stopień zróżnicowania ukształtowania terenu, w którym 

mogą występować obszary o specyficznym klimacie, mikroklimacie i specyficznych warunkach 

meteorologicznych. Kolejnym czynnikiem wyznaczającym jakość powietrza jest zjawisko tzw. inwersji termicznej, 

odznaczające się występowaniem temperatury niższej tuż przy powierzchni ziemi, niż w wyższych partiach 

atmosfery. Najlepsze warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń panują na terenach płaskich, gdzie występuje 

duża liczba dni z nasłonecznieniem, dobre warunki termiczne oraz wysokie prędkości mas powietrza. Natomiast 

w dolinach, nieckach wymiana mas powietrza jest utrudniona. Temperatura powietrza wpływa pośrednio 

na jakość powietrza. Niskie temperatury powodują wzrost emisji zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw 

w instalacjach grzewczych. 
Gmina Pawłowiczki, tak jak i obszar całej Polski, leży w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego. 

W podziale klimatycznym podanym przez Okołowicza, Gmina położona jest w obrębie Podsudeckiej Dzielnicy 

Klimatycznej. Warunki klimatyczne charakteryzują się długim ciepłym latem, łagodną i krótką zimą 

oraz malejącymi opadami w kierunku centrum Polski. Zgodnie z danymi z wielolecia od 1991 do 2020 roku, 

najcieplejszym miesiącem jest lipiec a jego średnie temperatury wynoszą około 18oC. Najchłodniejszy jest styczeń 

o temperaturach średnich –2oC. Najbardziej słonecznym miesiącem jest sierpień, gdzie obserwuje się około 

9 całkowicie słonecznych dni, w tym 5,3 dni z dużym zachmurzeniem. Średnioroczna suma opadów na obszarze 

Gminy wynosi ponad 600 mm. Najwięcej deszczu pada w sierpniu około 92 mm. W okresie jesienno–zimowym 

obserwuje się największe wartości wilgotności powietrza. Są one powodem występowania gęstych mgieł, które 

obserwuje się przez ok. 50 dni w roku. Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi średnio od 45 do 65 dni w roku, 

od października do kwietnia. Dni pochmurnych w roku jest 127, pogodnych – 69 (źródło: meteoblue.com).  
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Rycina 5. Meteogram dla najbliższej stacji pomiarowej położonej od Gminy Pawłowiczki (Racibórz) 

Źródło: https://www.meteoblue.com 

 

Wiatr jest jednym z głównych czynników wpływających na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w dolnych 

warstwach atmosfery, natomiast kierunek wiatru decyduje o trasie ich transportu. Zgodnie z danymi dla stacji 

meteorologicznej w Raciborzu dominują wiatry południowe, południowo – zachodnie i północno – zachodnie. 

Przeważają wiatry słabe o prędkościach 0 – 2 m/s oraz 2 – 5 m/s. Najmniej wietrznym miesiącem jest sierpień. 
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Rycina 6. Róża wiatrów dla stacji najbliższej Gminy Pawłowiczki (Racibórz) 

Źródło: www.meteoblue.com 

Stan jakości powietrza 

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska co roku 

dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach. Ocenę taką przeprowadza się 

z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę roślin. 

W rozumieniu założeń do ustawy Prawo ochrony środowiska, przygotowywanych w związku z transpozycją 

do prawa polskiego Dyrektywy w sprawie jakości i czystszego powietrza dla Europy przyjmuje się, że od stycznia 

2010 r. dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie, strefę stanowi: 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

 miasto niebędące aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

 pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców. 

Substancje podlegające ocenie to:  

 dwutlenek siarki SO2, 

 dwutlenek azotu NO2, 
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 tlenek węgla CO, 

 benzen C6H6, 

 pył zawieszony PM10, 

 pył zawieszony PM2.5, 

 ołów w pyle Pb (PM10), 

 arsen w pyle As (PM10), 

 kadm w pyle Cd (PM10), 

 nikiel w pyle Ni (PM10), 

 benzo(a)piren w pyle B(a)P (PM10), 

 ozon O3. 

Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: 

 dopuszczalnego - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej, 

w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie 

lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym terminie nie 

powinien być przekroczony, 

 docelowego - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania 

lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który ma 

być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie, 

 poziomu celu długoterminowego - oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć 

w dłuższej perspektywie z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze zastosowania 

proporcjonalnych środków – w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. 

Oprócz w/w poziomów określony jest również poziom krytyczny, po przekroczeniu którego mogą wystąpić 

bezpośrednie niepożądane skutki w odniesieniu do komponentów przyrody, ale nie w odniesieniu do człowieka 

oraz margines tolerancji, który określa procentową część poziomu dopuszczalnego, o którą poziom ten może 

zostać przekroczony. W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić 

następujące klasy stref: 

 klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 

lub poziomów docelowych, 

 klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie 

przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, 

 klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone 

o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony –  

poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe. 

Dla ozonu: 

 klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego, 

 klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego, 

oraz dla PM2.5: 

 klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomu docelowego, 

 klasa C2 – stężenia PM2.5 przekraczają poziom docelowy. 

Klasy stref dla zanieczyszczeń oraz wymagane działania w zależności od ich poziomu stężeń przedstawia 

tabela poniżej. 
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Tabela 8. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczenia 

Poziom stężeń Zanieczyszczenie Klasa Wymagane działania 

Poziom dopuszczalny i poziom krytyczny 

<poziom 
dopuszczalny 

i poziom krytyczny 

dwutlenek siarki 
dwutlenek azotu 

tlenki azotu 
tlenek węgla 

benzen, pył PM10 
ołów (PM10) 

A 
- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu 
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości 
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 

>poziom 
dopuszczalny 

i poziom krytyczny 
C 

- określenie obszarów przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych, 
- opracowanie Programu Ochrony Powietrza POP w celu 
osiągnięcia odpowiednich poziomów dopuszczalnych 
substancji w powietrzu (jeśli POP nie był uprzednio 
opracowany), 
- kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach 
przekroczeń i prowadzenie działań mających na celu 
obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów dopuszczalnych 

Poziom dopuszczalny i margines tolerancji 

<poziom 
dopuszczalny 

pył zawieszony PM2.5 
dodatkowo 
dwutlenek 

azotu, benzen i pył 
zawieszony PM10 dla 
stref, które uzyskały 

derogacje 

A 
- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu 
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości 
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 

>poziom 
dopuszczalny 

<poziom 
dopuszczalny 
z marginesem 

tolerancji 

B 

- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego, 
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego 
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 

>poziom 
dopuszczalny 
z marginesem 

tolerancji 

C 

- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego 
oraz poziomu dopuszczalnego powiększonego  
o margines tolerancji, 
- opracowanie Programu Ochrony Powietrza POP w celu 
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym 
terminie 

Poziom docelowy 

<poziom docelowy 
Ozon 

AOT40 
arsen (PM10) 
nikiel (PM10) 
kadm (PM10) 
benzo/a/piren 

(PM10) 

A - działania niewymagane 

>poziom docelowy 
C 

- dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego substancji 
w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych 
działań technicznych i technologicznych, 
- opracowanie Programu Ochrony Powietrza, w celu 
osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych 
w powietrzu, jeśli POP nie był opracowany pod kątem 
określonej substancji 

PM2.5 C2 - dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego do 2016 r. 

Poziom celu długoterminowego 

<poziom celu 
długoterminowego Ozon 

AOT40 

D1 - działania niewymagane 

>poziom celu 
długoterminowego 

D2 
- dążenie do osiągnięcia poziomu celu 
długoterminowego do 2020 r. 

Źródło: www.gios.gov.pl 

Gmina Pawłowiczki należy do strefy opolskiej oceny jakości powietrza. Na terenie Gminy brak jest 

punktów monitoringu jakości powietrza. Brakuje więc danych o stanie jakości powietrza w samej gminie. Dlatego 

ocenę jakości powietrza wykonano w oparciu o dane dla całej strefy, do której należy gmina. W poniższej 

tabeli przedstawiono klasyfikację strefy opolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia. Prowadzona ocena ma na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i ma być podstawą do podjęcia 

działań powodujących zmniejszenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu przynajmniej do poziomu stężenia 
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dopuszczalnego na terenie kraju w określonym terminie. W tabeli poniżej przedstawione zostały dane za rok 

2020. 

Tabela 9. Klasyfikacja strefy opolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 
strefy opolskiej za rok 2020 

Nazwa strefy 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NO2 SO2 CO C6H6 Pył PM 2,5 Pył PM10 BaP As Cd Ni Pb O3 

2020 

A A A A C C C A A A A A(D2) 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2020 

Na przeważającym obszarze województwa opolskiego w ostatnich latach występuje niski poziom 

zanieczyszczenia powietrza (poniżej dopuszczalnych norm) dla następujących substancji: dwutlenek siarki, 

benzen, tlenek węgla oraz oznaczane w pyle PM10 metale: ołów, kadm, arsen i nikiel. Największym problemem 

w skali województwa opolskiego są wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, 

obserwowane szczególnie w okresie grzewczym. System pomiarów zanieczyszczeń powietrza na terenie 

województwa opolskiego w 2020 roku składał się z 8 stacji automatycznych i 6 manualnych, z czego 

w 4 lokalizacjach realizowano równocześnie oba typy pomiarów. Dodatkowo w 4 punktach pomiarowych 

prowadzono pomiar pasywny benzenu.  Na wszystkich stacjach pomiarowych uzyskano wymagane pokrycie roku 

pomiarami.  

 W sezonie letnim na terenie całego kraju rejestrowany jest wzrost stężeń ozonu, spowodowany 

obecnością w atmosferze jego prekursorów oraz w dużej mierze warunkami meteorologicznymi. Przekroczenia 

poziomu docelowego ozonu określonego dla kryterium ochrony zdrowia stwierdzono we wszystkich stacjach 

pomiarowych w województwie. 

Należy zaznaczyć, że w/w przekroczenia są dla całej strefy opolskiej, a nie dla samej gminy Pawłowiczki. 

W związku z brakiem punktów monitoringu jakości powietrza na terenie gminy niemożliwe jest określenie 

czy na jej obszarze te przekroczenia mają miejsce. Należy jednak zaznaczyć, że w sezonie grzewczym stan jakości 

powietrza w gminie Pawłowiczki odczuwalnie się pogarsza, zwłaszcza w dni o małym przewietrzaniu, wysokim 

zachmurzeniu i niskiej temperaturze, kiedy to mieszkańcy gminy ogrzewają mieszkania. Główną przyczyną 

wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, a także 

niekorzystne warunki meteorologiczne występujące podczas powolnego rozprzestrzeniania się emitowanych 

lokalnie zanieczyszczeń oraz emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, 

chodników, boisk. Na stan sanitarny powietrza atmosferycznego na terenie strefy opolskiej mają wpływ również 

emisje z indywidualnych źródeł węglowych, kotłowni przemysłowych oraz z dużych źródeł energetycznych.  

Głównymi przyczynami wysokich stężeń pyłu PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu, zarówno w całej strefie, 

jak i na terenie gminy Pawłowiczki, jest przede wszystkim emisja z procesów grzewczych opartych na paliwie 

stałym, w tym tzw. niska emisja z indywidualnego ogrzewania budynków oraz chociażby napływ zanieczyszczeń 

spoza granic gminy. Stężenia tych zanieczyszczeń wykazują sezonowość, w okresie zimowym są znacznie wyższe 

niż w sezonie letnim. 

Ocena jakości powietrza pod kątem ochrony roślin w roku 2020 wykazała przekroczenia dopuszczalnych 

stężeń określających poziom celu długoterminowego dla ozonu (wartość wskaźnika dla roku 2020 przekroczyła 

6 000 µg/m3 x h), przez co strefę zaliczono do klasy D2.  
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Tabela 10. Klasyfikacja z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla SO2, NOx oraz O3 pod 
kątem ochrony roślin za rok 2020 

Nazwa strefy 

Klasa dla obszaru 
ze względu na poziom 

dopuszczalny SO2 

Klasa dla obszaru 
ze względu 
na poziom 

dopuszczalny NOx 

Klasa dla obszaru 
ze względu 
na poziom 

dopuszczalny O3 

Klasa dla obszaru ze względu 
na poziom celu 

długoterminowego dla O3 
(do roku 2020) 

2020 

A A A A(D2) 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2020 

Na terenie Gminy Pawłowiczki brak zewnętrznych jednostek ciepłowniczych stanowiących źródło ciepła 

dla mieszkańców. Budynki publiczne, mieszkania zbiorowego, budynki użyteczności publicznej oraz budynki 

prywatne ogrzewane są również indywidualnie za pomocą pieców lub lokalnych kotłowni. Do niedawna jedyną 

kotłownią zapewniającą obsługę budynkom mieszkalnym jak i budynkom użyteczności publicznej była kotłownia 

o wydajności 5 Gcal/h, położona na gruntach wsi Grudynia Wielka. Zaopatrywała ona w ciepłą wodę i ciepło 

wielorodzinne osiedle mieszkaniowe oraz zakład produkcyjny (Przedsiębiorstwo Produkcji Sadowniczej S.A.). 

Kotłownia ta została jednak zlikwidowana ze względu na przemiany własnościowe, a jej miejsce zastąpiły 

niezależne lokalne kotłownie dla potrzeb ogrzewania istniejących wielorodzinnych budynków. Kotłownie lokalne 

posiadają jedynie większe zakłady produkcyjne i usługowe, gospodarstwa rolne oraz mieszkaniowe budynki 

wielorodzinne. Kotłownie opalane węglem kamiennym i jego pochodnymi stopniowo wymienia się na urządzenia 

wykorzystujące olej opałowy, biomasę lub gaz. 

Na terenie Gminy zlokalizowane są:  

 kotłownie lokalne – węglowe,  

 źródła indywidualne - źródła i urządzenia grzewcze na paliwa stałe (węgiel, koks, drewno),  

paliwa ciekłe i gazowe (olej opałowy, gaz płynny LPG) oraz elektryczne urządzenia grzewcze. Spora część 

potrzeb cieplnych zabudowy gminy pokrywana jest na bazie rozwiązań indywidualnych (kotłownie 

indywidualne, piece ceramiczne, ogrzewania etażowe itp.). Szczególnie uciążliwe dla gminy (w tej 

grupie) są instalacje i urządzenia grzewcze wykorzystujące energię chemiczną paliwa stałego (węgla 

kamiennego) spalanego np. w kotłach węglowych lub piecach ceramicznych. Ten rodzaj ogrzewania jest 

głównym źródłem powstawania CO, ze względu na utrudnione przeprowadzenie zupełnego spalania 

w warunkach domowych. Ogrzewania takie są źródłem zanieczyszczenia powietrza i stanowią 

podstawowe źródło emisji m.in.: pyłu, CO i SO2, czyli tzw. „niskiej emisji”. Mniejszą grupę stanowią 

mieszkańcy zużywający jako paliwo na potrzeby grzewcze olej opałowy, gaz płynny lub energię 

elektryczną. 

 Głównym źródłem ciepła wykorzystywanym do ogrzewania wyżej wymienionych odbiorców są:  

 Kotły węglowe na paliwo stałe, 

 Kotłownia olejowa zasilana olejem opałowym, 

 Ogrzewanie elektryczne. 
Znaczna część mieszkańców Gminy korzysta z indywidualnych kotłów grzewczych. Jedyną możliwością 

na ograniczenie emisji pochodzącej z indywidualnych kotłowni jest zmiana sposobu ogrzewania budynków 

z pieców węglowych na ogrzewanie na gaz lub olej, lub wymiana przestarzałych systemów grzewczych na nowe 

kotły węglowe wyposażone w zasobniki. Spalanie paliw w takich kotłach powoduje znacznie mniejszą emisję 

zanieczyszczeń do powietrza, w tym nie powoduje emisji zanieczyszczeń pyłowych. Wykorzystanie energii 

słonecznej jako alternatywy zamiast ogrzewanie mieszkań źródłami energii nieodnawialnej zwiększy szanse 

redukcji emisji substancji szkodliwych.  

Na terenie Gminy w terminie od 19.09.2018 do 21.06.2021 r. zarejestrowano 61 wniosków 

o dofinansowanie w ramach realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Łączna kwota z podpisanych 

umów od 19.09.2018 do 21.06.2021 wyniosła 630 196,63 zł w tym: 

 Dotacje na kwotę 620 656,63 zł, 
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 Pożyczki na kwotę 9 540 zł. 

Gmina Pawłowiczki posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki z roku 

2016 przyjęty Uchwałą NR XXII/144/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki. W celu podjęcia 

działań naprawczych wyodrębniono następujące obszary problemowe:  

 problem rozprzestrzeniania się niskiej emisji, 

 wysokie roczne zużycie energii cieplnej oraz duża emisja szkodliwych gazów i pyłów 

do atmosfery z budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w obiektach o dużym 

stopniu dekapitalizacji, 

 znaczące przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń niekorzystnie oddziałujących 

na środowisko oraz powietrze atmosferyczne w sektorze transportu, 

 niewielki udział OZE na terenie gminy, 

 niewielka  świadomość społeczeństwa w zakresie oszczędzania energii, wykorzystania OZE,  

 małe zaangażowanie i współuczestnictwo interesariuszy w opracowywaniu dokumentów 

strategicznych gminy. 

W oparciu o analizę problemów wyodrębniono cel strategiczny, który brzmi: Wzmacnianie działań na rzecz 

poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych 

substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie 

następujących celów szczegółowych: 

 Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE),  

 Wzrost efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej,  

 Poszerzenie zakresu usług transportu publicznego na terenie gminy,  

 Poprawa spójności i sprawności systemu komunikacyjnego w układzie gminy,  

 Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie ruchu rowerowego i pieszego, 

 Ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego.  

Celem wdrożenia zaleceń dokumentu jest wyznaczenie kierunków działań zmierzających do osiągnięcia 

celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, 

a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.  

Odnawialne źródła energii 

Na poprawę stanu jakości powietrza ma również wpływ stosowanie odnawialnych źródeł energii. Rozwój 

OZE powoduje zmniejszenie zużycia paliw kopalnych podczas spalania których odbywa się emisja zanieczyszczeń. 

Produkcja energii z odnawialnych źródeł przyczynia się do rozkwitu innowacyjnych sektorów gospodarki, 

m.in. w sektorze usług inżynieryjnych, informatycznych medycznych i doradczych, oraz wpływa na rozwój 

wysokowydajnych, niskoemisyjnych branży wytwórczych, takich jak przemysł maszynowy, elektrotechniczny 

i elektroniczny, chemiczny i farmaceutyczny oraz samochodowy co skutkuje rozrastaniem się rynku pracy. 

Najważniejszym i najbardziej aktualnym dokumentem dla energetyki w Unii Europejskiej jest Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych, która nakłada na Polskę obowiązek uzyskania 15% udziału energii z OZE 

w bilansie zużycia energii finalnej w 2020 r.  

 

Energia wiatru 

Jednym ze źródeł OZE jest energia wiatru. Jest ona przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin 

wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych 

Lokalizacja elektrowni wiatrowych głównie zależy od dwóch czynników tj. od zasobu energii wiatru 

oraz od uwarunkowań przyrodniczo-przestrzennych. Przyjmuje się, że strefy I - III charakteryzują się korzystnymi 

warunkami dla rozwoju energetyki wiatrowej.  
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Teren gminy Pawłowiczki ma ogólnie korzystne warunki dla lokalizacji farm wiatrowych. Przesądza o tym 

przede wszystkim niski stopień urbanizacji, zwarta zabudowa wsi, niewielka powierzchnia lasów i zadrzewień 

oraz przeważająca na obszarze Gminy płaskorówninna i niskofalista rzeźba terenu. Poza tym gmina nie ma 

walorów rekreacyjno-wypoczynkowych, z którymi kolidowałyby turbiny wiatrowe, a wysokie klasy gleb na niemal 

całym obszarze Gminy wykluczają rozwój innej zabudowy. Na terenie Gminy znajdują się obszary występowania 

średnich rocznych prędkości wiatru przekraczających 3 m/s. Jest to prędkość użyteczna dla potrzeb 

energetycznych. Każda inwestycja związana z wykorzystaniem energii wiatru powinna być poprzedzona 

dokładnymi badaniami rozkładu prędkości wiatru. Badania takie pozwalają jednoznacznie ustalić 

czy wykorzystanie siły wiatru do produkcji energii elektrycznej jest w danym miejscu opłacalne pod względem 

ekonomicznym.  

Obecnie na terenie miejscowości Pawłowiczki funkcjonują dwie elektrownie wiatrowe o mocy do 1MW 

na wieżach do 55 metrów wysokości. Planowana jest również ferma wiatrowa na terenie gminy Pawłowiczki, 

ale z uwagi na zmianę przepisów prawnych rozmiar jej zostanie znacznie zmniejszony. Na terenie gminy 

Pawłowiczki brak jest możliwości budowy morskich farm wiatrowych (farm wiatrowych napędzanych wiatrami 

morskimi) ze względu na znaczne oddalenie Gminy od akwenów morskich.  

Nie można jednak wykluczyć rozwoju małych turbin wiatrowych (MTW), wykorzystywanych na potrzeby 

własne właściciela, m.in. do oświetlenia domów, pomieszczeń gospodarczych, ogrzewania. 

 

Energia słoneczna 

Energia słoneczna już od tysięcy lat służyła ludziom do suszenia ubrań i żywności, rozniecania ognia 

czy ogrzewania pomieszczeń, jednak dopiero od niedawna wykorzystywana jest do wytwarzania prądu 

elektrycznego. Energię tą można wykorzystywać na trzy główne sposoby:   

 zamiana bezpośrednia energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną (konwersja 

fotowoltaiczna), 

 zamiana energii promieniowania słonecznego na energię cieplną w kolektorach słonecznych (konwersja 

fototermiczna), 

 pośrednia zamiana tej energii w energię elektryczną w piecach słonecznych lub wykorzystanie jej 

do celów przemysłowych. 

Słońce to źródło taniej i nieograniczonej energii cieplnej, której wykorzystanie niesie za sobą korzyści 

ekonomiczne i ekologiczne. Z powierzchni słońca mającego temperaturę około 6 000 K, dociera do kuli ziemskiej 

promieniowanie o całkowitej mocy 1,75 X 1017 W. Jest to 15 000 razy więcej niż aktualne zapotrzebowanie mocy 

na naszym globie. Energia słoneczna może być wykorzystana w kolektorach słonecznych do ogrzewania 

budynków lub podgrzewania wody lub ogniwach fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej. 

W eksploatacji słonecznych instalacji grzewczych, bardzo ważny jest rozkład dawek napromieniowania w ciągu 

roku. Panuje powszechny pogląd, że w krajowych warunkach klimatycznych, energię słoneczną warto pozyskiwać 

w sezonie ciepłym tj. od kwietnia do października. Preferowane są zatem instalacje do podgrzewania wody 

lub wspomagające ogrzewanie zimowe. Blok Przedsudecki, w obrębie której położona jest Gmina Pawłowiczki, 

należy pod względem solarnym do umiarkowanie uprzywilejowanych. W granicach powiatu występują lokalne 

zróżnicowania pod względem nasłonecznienia, uzależnione od ekspozycji i nachylenia. Obecnie istotnym 

elementem ograniczającym powszechne stosowanie tego typu instalacji jest jej koszt. Gmina Pawłowiczki 

położona jest na obszarze, gdzie usłonecznienie względne w ciągu roku (czyli liczba godzin z bezpośrednio 

widoczną tarczą słoneczną) waha wynosi ok. 30%. Rejonizacja obszaru Polski pod względem możliwości 

wykorzystania energii słonecznej, gdzie – 996–1022 kWh/m2/rok, tj. 9,75–10,00 MJ/m2/dobę, natomiast 

średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni 

poziomej na obszarze Gminy wynoszą poniżej 3 600 MJ/m2, zaś roczna liczba godzin czasu promieniowania 

słonecznego mieści się w granicy od 1 400 do 1 450 h/rok. 

Na terenie Gminy Pawłowiczki energia słoneczna może zostać wykorzystana jako alternatywne źródło 

energii. Szczególnie latem może być wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej, suszenia płodów 
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rolnych, w tym np. biomasy wykorzystywanej do spalania. Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki 

słonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektorów na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności 

publicznej. Możliwe jest także wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania znaków ostrzegawczych 

ustawionych na drogach przebiegających przez gminę Pawłowiczki, co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo osób 

poruszających się tymi szlakami  komunikacyjnymi. Największa efektywność kolektorów słonecznych przypada 

na okres od kwietnia do końca września i to właśnie w tym okresie ich wykorzystanie jest najbardziej opłacalne, 

choć można ich używać przez cały rok. Nawet jeśli ogrzeją one wodę tylko o kilka stopni, to generowane 

są oszczędności. 

Biomasa i biogaz 

Biomasa to najczęściej wykorzystywane źródło energii odnawialnej. Stanowi całą istniejącą na Ziemi 

materię organiczną, a wszystkie jej stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające 

biodegradacji. Wykorzystanie biomasy pozwala spożytkować odpady oraz zagospodarować nieużytki. 

W zależności od stopnia przetworzenia biomasy, wyodrębnić można następujące rodzaje surowców: 

 surowce energetyczne pierwotne: drewno, słoma, rośliny energetyczne, 

 surowce energetyczne wtórne: gnojowica, obornik, inne produkty dodatkowe i odpady organiczne, 

osady ściekowe, 

 surowce energetyczne przetworzone: biogaz, bioetanol, biometanol, estry olejów roślinnych (biodiesel), 

biooleje, biobenzyna i wodór. 

Potencjalne zasoby energetyczne biomasy można podzielić w zależności od kierunku pochodzenia na trzy 

grupy: 

 biomasa pochodzenia leśnego, 

 biomasa pochodzenia rolnego, 

 odpady organiczne. 

Biogaz to paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, 

produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych 

lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu 

pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. 

Gmina Pawłowiczki posiada duży potencjał do wykorzystania biomasy jako źródła energii odnawialnej. 

Największy potencjał posiada biomasa ze słomy, odpadki drewniane, trociny, siano i inne. Wysoki potencjał 

biomasy ze słomy wynika z dużego udziału powierzchni terenów rolnych w strukturze gruntów na terenach gminy 

Pawłowiczki. Potencjał ten może stać się bodźcem dla władz lokalnych do propagowania wykorzystywania 

biomasy jako jednego ze źródeł energii wśród mieszkańców tego obszaru. 

Energia geotermalna 

Energia geotermalna jest najtrudniejszym do pozyskania rodzajem odnawialnego źródła energii. 

Najbardziej wydajne złoża gromadzą się bowiem głęboko pod powierzchnią ziemi w postaci gorącej wody, pary 

lub suchych gorących skał. Zasoby te można wykorzystać do generowania energii elektrycznej w elektrowniach 

geotermalnych. Oszacowanie potencjału energii geotermalnej wiąże się z koniecznością kosztownych odwiertów 

próbnych dlatego na terenie omawianej gminy nie ma wystarczającego rozpoznania zasobów wód 

geotermalnych pozwalającego ocenić opłacalność ich wykorzystania. Na terenie Polski występują naturalne 

baseny sedymentacyjno-strukturalne, wypełnione gorącymi wodami podziemnymi o zróżnicowanych 

temperaturach, których bezwzględna wartość zdeterminowana jest powierzchniowymi zmianami intensywności 

strumienia cieplnego ziemi. Temperatury tych wód wynoszą od kilkudziesięciu do ponad 90°C, a w skrajnych 

przypadkach osiągają ponad 100ºC.  

Teren Gminy Pawłowiczki położony jest w okręgu przedkarpackim, który charakteryzuje się dość dobrymi 

warunkami zasobów energii geotermalnej. Objętość wód geotermalnych w wyżej wymienionym okręgu wynosi 

22 600 000 [m3/km2]. Dodatkowo na terenie Gminy istnieje możliwość wykorzystania geotermii płytkiej, które 

może następować poprzez wykorzystanie pomp ciepła. Ciepło produkowane przez pompy może być w dużej 

części pobierane z ogólnie dostępnego środowiska cechującego się niewyczerpalnymi zasobami energii 
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(np. grunt, cieki wodne, powietrze atmosferyczne), nie powodując przy tym jego degradacji. Ponadto pompy 

zapewniają wysoki komfort użytkowania, nie wymagają codziennej obsługi, cechują się cichą pracą i nie 

zanieczyszczają środowiska w miejscu użytkowania. Wadę pomp stanowią duże koszty inwestycyjne, zwykle 

znacząco wyższe od innych równoważnych systemów pozyskania energii.  

Na terenie gminy Pawłowiczki obecnie nie są wykorzystywane w większych ilościach pompy ciepła i należy 

się spodziewać, że ze względu na ich wysoki koszt będą one pełniły marginalną rolę w produkcji energii. Mogą 

one być wykorzystywane przede wszystkim w budynkach o dużej kubaturze, np. użyteczności publicznej, jednak 

trudno jest je promować wśród indywidualnych odbiorców. Ponadto biorąc pod uwagę koszt instalacji pomp 

ciepła na analizowanym obszarze, należy uznać to źródło energii za mało efektywne w porównaniu z innymi 

odnawialnymi źródłami energii. 

W ramach Programu „Czyste Powietrze” na podstawie pozyskanych informacji z WFOŚiGW w Opolu 

w 2020 r. złożonych zostało 19 wniosków 45 przez mieszkańców gminy. Dotyczyły one termomodernizacji 

budynków, głównie wymiany starych źródeł ciepła na nowe tj.: 

 8 pomp ciepła, 

 8 kotłów na węgiel, 

 3 kotły na biomasę. 

Na dzień 21 stycznia 2021 r. otrzymano informację, iż 18 wniosków przeszło pozytywną weryfikację, 

1 pozostawał w trakcie weryfikacji. 

Energia wodna 

Energia wodna to wykorzystywana gospodarczo, energia mechaniczna płynącej wody. Współcześnie 

energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną (hydroenergetyka, często oparta 

na spiętrzeniach uzyskanych dzięki zaporom wodnym). Można ją także wykorzystywać bezpośrednio do napędu 

maszyn – istnieje wiele rozwiązań, w których płynąca woda napędza turbinę lub koło wodne.  

W Gminie Pawłowiczki nie jest wykorzystywana energia wodna ze względu na brak większych zbiorników 

i cieków wodnych, na których możliwe byłoby usytuowanie elektrowni wodnej. Najbliżej położona elektrownia 

wodna zlokalizowana jest w miejscowości Kędzierzyn-Koźle.  

5.2.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu zidentyfikowania najważniejszych problemów i zagrożeń w Gminie 

Pawłowiczki w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza. 

Tabela 11. Analiza SWOT – Ochrona klimatu i jakości powietrza 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, 

 Istniejące instalacje odnawialnych źródeł 
energii, 

 Niewielka ilość zakładów przemysłowych. 

 Brak stacji pomiarowej jakości powietrza 
na terenie gminy, 

 Wzrost zanieczyszczenia pyłami w okresie 
zimowym, spowodowany sezonem grzewczym. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii, 

 Rozbudowa ścieżek rowerowych, 

 Stała modernizacja dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych, 

 Monitoring jakości powietrza na terenie gminy, 

 Wymiana indywidualnych źródeł ciepła. 

 Niska emisja pochodząca z niesprawnych bądź 
przestarzałych urządzeń grzewczych, 

 Indywidualne systemy grzewcze wykorzystujące 
paliwo stałe, w tym głównie węgiel. 

Źródło: opracowanie własne 
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5.3. Zagrożenie hałasem 

5.3.1. Analiza stanu wyjściowego 

Hałas to każdy dźwięk o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz, zwykle o nadmiernym natężeniu 

(odczuwalne jako zbyt głośne) w danym miejscu i czasie. Z fizycznego punktu widzenia hałas, czyli odbierane 

jako dokuczliwe, przykre i szkodliwe dźwięki, to drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, najczęściej powietrza. 

Zmiana ciśnienia gazu w stosunku do ciśnienia atmosferycznego wywołana tymi drganiami, przenosi się w postaci 

następujących po sobie lokalnych rozrzedzeń i zagęszczeń cząstek ośrodka w przestrzeni otaczającej źródło 

drgań, tworząc falę akustyczną. Różnica między wartością chwilową ciśnienia w ośrodku przy przejściu fali 

akustycznej a wartością ciśnienia atmosferycznego zwana jest ciśnieniem akustycznym. Ciśnienie akustyczne 

opisuje natężenie dźwięku i wyrażane jest w paskalach. Ponieważ słuch ludzki reaguje na bodźce w sposób 

logarytmiczny, ciśnienie akustyczne wyraża się często w skali logarytmicznej – w decybelach (dB).  

Długotrwałe narażenie na hałas może powodować negatywne skutki zdrowotne. Ochrona przed hałasem 

polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego, w szczególności przez obniżenie hałasu przynajmniej 

do stanu normatywnego, i utrzymywanie go na jak najniższym poziomie. Dopuszczalne poziomy emisji hałasu 

do środowiska, uzależnione są od formy zagospodarowania terenu i pory dnia, zostały określone 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).  

Tabela 12. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny pozom hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeq D 
Przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 8 h 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8-miu 

najmniej 
korzystnym 
godz. dnia 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1-ej 
najmniej 

korzystnej godz. 
nocy 

1. 
a. Obszary A ochrony 
uzdrowiskowej  
b. Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2. 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
b. Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży 
c. Tereny domów opieki 
d. Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3. 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 
c. Tereny zabudowy zagrodowej 
d. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4. 
Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 

68 60 55 45 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112.) 
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Jednym ze źródeł hałasu na terenie Gminy Pawłowiczki jest hałas komunikacyjny. O poziomie hałasu 

komunikacyjnego decyduje głównie charakter drogi, jej stan techniczny oraz parametry ruchu.  

Stan akustyczny Gminy Pawłowiczki możemy ocenić na podstawie badań przeprowadzonych  

w środowisku. Źródła hałasu możemy podzielić w następujący sposób:  

a) komunikacyjne,  

b) przemysłowe i rolnicze,  

c) pozostałe (prace remontowe, hałas lotniczy).  

W celu zmniejszenia emisji hałasu nawierzchnie dróg powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

Podczas budowy i remontów dróg powinny być wykorzystywane tzw. ciche nawierzchnie. Ciche nawierzchnie 

charakteryzujące się zawartością wolnych przestrzeni powyżej 15%, nawierzchnie drogowe o zwiększonej 

zawartości wolnych przestrzeni wpływają istotnie na zmniejszenie emisji hałasu. 

Na wielkość emisji hałasu wpływa także prędkość przejeżdżających pojazdów. Zmniejszenie prędkości 

ruchu jest efektywną metodą redukcji hałasu drogowego. Dużym problemem jest skuteczna egzekucja prędkości 

ruchu pojazdów samochodowych. W tym celu stosuje się fotoradary, progi spowalniające, ronda, wyniesione 

skrzyżowania, przewężenia jezdni (np. wysepki), fragmenty ulic z nawierzchnią w innym kolorze lub innym 

rodzajem nawierzchni (np. z kostki brukowej).  

O poziomie hałasu komunikacyjnego decydują także inne parametry ruchu takie jak natężenie ruchu, 

płynność ruchu, struktura pojazdów, stan techniczny pojazdów. Średni poziom głośności różnych źródeł hałasu 

komunikacyjnego w dB wynosi: 

 samochód osobowy – 40-80, 

 hałas ulicy – 60-105, 

 autobus – 65-104, 

 samochód ciężarowy – 64-92. 

Przez teren Gminy przebiega droga krajowa Nr 38 Granica Państwa – Kędzierzyn Koźle o łącznej długości 

11,654 km oraz droga wojewódzka nr 417 Laskowice – Klisino – Szonów – Szczyty – Racibórz na odcinku Milice – 

Szczyty w kilometrze 19+230 – 32+737 o długości 13,507 km. Przez teren Gminy przebiega także 21 drogi 

powiatowe i 81 dróg gminnych. Teren przecina ponad 75,63 km dróg powiatowych oraz ponad 59,75 km dróg 

gminnych. Sieć dróg w gminie jest wystarczająco rozwinięta, jednak wskazana jest przebudowa i  poprawienie 

jakości nawierzchni dróg na której nie występuje nawierzchnia asfaltowa. Drogi pod zarządem powiatowym 

znajdujące się na terenie gminy w większości są utwardzone. Przez południową część Gminy Pawłowiczki 

przebiega zamknięta lokalna, niezelektryfikowana linia kolejowa nr 195, relacji Kędzierzyn - Koźle – Polska 

Cerekiew – Baborów. Obecnie ze względów ekonomicznych nie jest ona eksploatowana przez Polskie Koleje 

Państwowe SA (PKP SA) dla przewozu pasażerów i towarów. Długość linii na terenie gminy Pawłowiczki wynosi 

23,041 km. Prędkość konstrukcyjna linii wynosi 60 km/h. 

Przez obszar Gminy Pawłowiczki przebiegają następujące ciągi komunikacyjne:  

 droga krajowa nr 38 przebiegająca przez centralną część Gminy o długości 11,654 km, relacji Granica 

Państwa – Kędzierzyn Koźle, 

 droga wojewódzka nr 417, relacji Laskowice – Klisino – Szonów – Szczyty – Racibórz o długości 

13,507 km, 

 drogi powiatowe których łączna długość wynosi 75,63 km, 

 drogi gminne o długości 59,753 km. 

Przez teren Gminy przebiega 1 jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa relacji:  

 Polska Cerekiew – Baborów. 

Źródłem tego rodzaju emisji są drogi o dużym natężeniu ruchu kołowego. Zanieczyszczenia komunikacyjne 

to głównie: tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły, metale ciężkie. Wpływają one 

na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego i powodują wzrost stężenia ozonu w troposferze. Istotne jest 

również zapylenie powstające na skutek ścierania się opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni dróg. Emisja 

komunikacyjna stanowi szczególne zagrożenie dla terenów przyległych, głównie ma niekorzystny wpływ 

na uprawy polowe.  
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Uciążliwości związane z nadmierną emisją hałasu komunikacyjnego na terenie Gminy pojawiają się 

przy drodze krajowej nr 38 w miejscowościach Ucieszków oraz Pawłowiczki. 

Uzupełnieniem sieci dróg są drogi powiatowe i gminne, które zostały przedstawione w poniższych 

tabelach. 

Tabela 13. Sieć dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowiczki 

Numer drogi Przebieg 

1211 O Zwiastowice – Ucieszków 

1212 O Gościęcin – Szonów 

1249 O Stare Kotkowice – Trawniki 

1259 O Baborów – Radoszowy 

1405 O Pawłowiczki – Kochaniec 

1406 O Pawłowiczki – Wronin 

1410 O Urbanowice – DP Nr 1409 O 

1411 O Gościęcin – Urbanowice – Łężce 

1414 O Ligota Wielka – Karchów 

1415 O Grudynia Wielka – Milice 

1416 O Grudynia Wielka – Grudynia Mała 

1417 O Grudynia Mała – Borzysławice 

1418 O Karchów – DK Nr 38 

1419 O Chrósty – Dobrosławice 

1420 O Ucieszków – Radoszowy 

1421 O Chrósty – Ligota Mała 

1430 O Gierałtowice – DK Nr 38 

1462 O Naczęsławice – Grodzisko 

`1469 O Mierzęcin – Gościęcin 

1473 O Koza – Maciowakrze 

1476 O Opatrzność – DP Nr 1418 

Źródło: Wydział Infrastruktury Drogowej - Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu 

Tabela 14. Sieć dróg gminnych na terenie Gminy Pawłowiczki 

Numer drogi Przebieg 

108403 O  Chrósty, ul. Ligocka 

108404 O  Chrósty, ul. Polna 

108401 O  Borzysławice, ul. Górna 

108402 O  Borzysławice, ul. Majątkowa i Dolna 

108408 O  Grodzisko, ul. Główna 

108409 O  Grodzisko, ul. Majątkowa 

108410 O  Kózki, ul. Główna 

108411 O  Maciowakrze, ul. Czereśniowa 

108412 O  Maciowakrze, ul. Kościuszki 

108413 O  Maciowakrze, ul. Mickiewicza 

108414 O  Milice, ul. Kościelna 

108415 O  Milice, ul. Majątkowa 

108416 O  Milice, ul. Szkolna 

108417 O  Milice, ul. Teszniowska 

108418 O  Naczęsławice, ul. Piękna 

108419 O  Naczęsławice, ul. Spółdzielcza 

108420 O  Naczęsławice, ul. Kierunek Kózki 

108421 O  Ostrożnica, ul. Chróstecka 

108422 O  Ostrożnica, ul. Grodzisko 
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Numer drogi Przebieg 

108423 O  Ostrożnica, ul. Kąty 

108424 O  Ostrożnica, ul. Klasztorna 

108425 O  Ostrożnica, ul. Kopidolska 

108426 O  Ostrożnica, ul. Leśna 

108427 O  Ostrożnica, ul. Olszewska 

108428 O  Ostrożnica, ul. Ogrodowa 

108429 O  Ostrożnica, ul. Parkowa 

108430 O  Ostrożnica, ul. Polna 

108431 O  Ostrożnica, ul. Przedborowska 

108432 O  Ostrożnica, ul. Sienkiewicza 

108406 O  Gościęcin, ul. Górna 

108405 O  Gościęcin, ul. Kościelna 

108407 O  Gościęcin,  

108433 O  Pawłowiczki, ul. Magnoliowa 

108434 O  Pawłowiczki, ul. Karola Miarki 

108435 O  Pawłowiczki, ul. Kościuszki 

108436 O  Pawłowiczki, ul. Ks. Kuliga 

108437 O  Pawłowiczki, ul. Kościelna 

108438 O  Pawłowiczki, ul. Leśna 

108439 O  Pawłowiczki, ul. Mickiewicza 

108440 O  Pawłowiczki, ul. Gustawa Morcinka 

108441 O  Pawłowiczki, ul. Nowa 

108442 O  Pawłowiczki, ul. Ogrodowa 

108443 O  Pawłowiczki, ul. Opatrzność 

108444 O  Pawłowiczki, ul. Parkowa 

108445 O  Pawłowiczki, ul. Polna 

108446 O  Pawłowiczki, ul. Smykały 

108447 O  Pawłowiczki, ul. Plac Jedności Narodu 

108448 O  Pawłowiczki, ul. Lipowa 

108449 O  Pawłowiczki, ul. Szkolna 

108450 O  Radoszowy, ul. Polna 

108451 O  Radoszowy, ul. Zamkowa 

108452 O  Trawnik, ul. Leśna 

108456 O  Ucieszków, ul. Klasztorna 

108457 O   Ucieszków, ul. Kozielska 

108458 O  Ucieszków, ul. Krótka 

108459 O  Ucieszków, ul. Piękna 

108460 O  Ucieszków, ul. Szkolna 

108453 O  Urbanowice, ul. Łąkowa 

108454 O  Urbanowice, ul. Majątkowa 

108455 O  Urbanowice, ul. Polna 

108463 O  Gościęcin – Milice 

108464 O  Grudynia Wielka - Dziećmarów 

108465 O  Borzysławice Wieś 

108467 O Ostrożnica Chrósty 

108468 O Maciowakrze Wronin 
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Numer drogi Przebieg 

108469 O Ostrożnica Przedborowice 

108466 O Pawłowiczki Borzysławice 

108470 O Mierzęcin bez nazwy dz. 36/1, 36/2 

108471 O Jakubowice bez nazwy dz. 49 

108472 O Naczęsławice obwodnica 

108473 O Gościęcin kierunek Borzysławice, ul. Górna 

108474 O Gościęcin dz. 886/7, ul. Szkolna osiedle 

108475 O Trawniki dz. 38, 92, 86, ul. Polna 

108476 O Trawniki bez nazwy dz. 168 

108477 O Grudynia Wielka dz. 50/14, ul. Kozielska 

108478 O Ucieszków obwodnica 

108479 O Grudynia Mała - Gościęcin 

108480 O Dobrosławice dz. 179, 282, ul. Wiejska 

108481 O Milice – Nowe Sady dz. 19 

108482 O Grodzisko dz. 477 

108483 O O Trawniki - Urbanowice 

 Źródło: UG Pawłowiczki, stan na dzień 31.12.2020 r. 

Stan dróg gminnych przeznaczonych do komunikacji mieszkańców jest dobry lecz wymaga stałego 

bieżącego utrzymania jakości. Droga wojewódzka na całej swej długości wymaga przebudowy i poprawy stanu 

technicznego, w szczególności jej parametrów.  

W celu zmniejszenia emisji hałasu nawierzchnie dróg powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

Podczas budowy i remontów dróg powinny być wykorzystywane tzw. ciche nawierzchnie. Ciche nawierzchnie 

charakteryzujące się zawartością wolnych przestrzeni powyżej 15%, nawierzchnie drogowe o zwiększonej 

zawartości wolnych przestrzeni wpływają istotnie na zmniejszenie emisji hałasu. 

Jednym ze sposobów na zmniejszenie emisji hałasu jest zachęcenie do korzystania z transportu 

zbiorowego, rowerowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa pieszym.  

Drugim źródłem hałasu są zakłady przemysłowe, a szczególnie zakłady świadczące usługi  

w zakresie tartacznictwa i obróbki drewna.  

5.3.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu zidentyfikowania najważniejszych problemów i zagrożeń w Gminie 

Pawłowiczki w zakresie zagrożenia hałasem. 

Tabela 15. Analiza SWOT – Zagrożenie hałasem 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Dobre położenie komunikacyjne, 
 Wysoki udział dróg utwardzonych, 
 Umiarkowanie dobra jakość dróg, 
 Niewielka ilość zakładów przemysłowych. 

 Intensywny ruch drogowy na drogach krajowych, 
wojewódzkich i powiatowych,  

 Obszary narażone na przekroczenia 
dopuszczalnych norm hałasu, 

 Niewielka ilość ścieżek rowerowych.  
SZANSE ZAGROŻENIA 

 Pomiary natężenia hałasu, 
 Stałe modernizacje i rozbudowa dróg, 
 Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, 
 Poprawa stanu technicznego aut. 

 

 Wysokie koszty modernizacji dróg, 
 Wzrost natężenia ruchu na drogach wojewódzkich 

i powiatowych. 
 Możliwe zwiększenie natężenia ruchu 

samochodowego i kolejowego.  

Źródło: opracowanie własne 
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5.4. Pole elektromagnetyczne 

5.4.1. Analiza stanu wyjściowego 

Działania w ramach ochrony przed polami elektromagnetycznymi polegają na zapewnieniu 

jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 

dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach albo zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych 

co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 

Na pole elektromagnetyczne (PEM) składają się pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne 

o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, które tworzą zakres promieniowania elektromagnetycznego 

niejonizującego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), w kontekście pól elektromagnetycznych, 

zalicza się:  

 stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym 

wynoszącym nie mniej niż 110 kV, 

 instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące 

pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, których równoważna moc 

promieniowana izotropowo wyznaczona dla jednej anteny wynosi nie mniej niż 15 W. 

Gmina Pawłowiczki jest w całości zelektryfikowana. Dostawcą energii na terenie gminy Pawłowiczki jest 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. Odbiorcy energii elektrycznej z terenu Gminy zasilani są m.in. z: GPZ-

ów: Polska Cerekiew, Koźle, Głubczyce i Głogówek. Wszystkie miejscowości Gminy wyposażone są w stacje 

transformatorowe 15/0,4 kV (łącznie na terenie gminy zlokalizowane są 72 stacje transformatorowe), zasilane 

głównie liniami napowietrznymi - 15 kV. Linie średniego napięcia (SN 15 kV), wykonane są jako sieci napowietrzne 

na słupach betonowych i drewnianych (jedynie w miejscowości Grudynia linia 15 kV jest kablowa). Na obszarze 

gminy Pawłowiczki nie przewiduje się budowy nowych obiektów elektroenergetycznych o napięciu 220 kV 

lub wyższym. Ponadto przez teren gminy nie przebiegają linie elektroenergetyczne 110 kV, jak również nie ma 

zlokalizowanych stacji 110/15 kV.  

Na terenie Gminy Pawłowiczki nie są prowadzone pomiary natężenia PEM. Najbliżej zlokalizowany punkt 

pomiarowy względem analizowanej Gminy znajduje się w miejscowości Kędzierzyn – Koźle. Średnia arytmetyczna 

zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego 

dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 300 GHz z uzyskanych dla punktu pomiarowego wynosiła 

0,62 [V/m]. W punkcie tym nie odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego PEM wynoszącego 7 V/m.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, zgodnie z ustawą: Prawo ochrony środowiska, 

dokonuje w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku. Dodatkowym źródłem informacji, w tym o stacjach bazowych i liniach elektroenergetycznych 

mogą być: 

 działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska, 

 starosta, 

 baza danych o pozwoleniach radiowych wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, 

 informacja od Polskich sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. 

Na terenie Gminy Pawłowiczki głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego 

jest sieć i urządzenia elektroenergetyczne (napowietrzne sieci elektromagnetyczne 15kV). Źródłami emisji 

promieniowania elektromagnetycznego na terenie Gminy są również stacje bazowe telefonii komórkowej. 

Zasięgi występowania pól elektromagnetycznych o wartościach granicznych w otoczeniu stacji bazowych 

telefonii komórkowych są zależne od mocy doprowadzanej do anten i charakterystyki promieniowania tych 

anten. Lokalizacja stacji została przedstawiona na poniższej rycinie. 
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Rycina 7. Lokalizacja pobliskich telekomunikacyjnych stacji bazowych w Gminie Pawłowiczki 

Źródło: https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/ 

5.4.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

w zakresie pól elektromagnetycznych.  

Tabela 16. Analiza SWOT - pola elektromagnetyczne 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Zelektryfikowanie całej gminy, 

 Brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku.  

 Występowanie źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego na terenie gminy, 

 Mała świadomość społeczna na temat 
oddziaływania pól elektromagnetycznych oraz 
skutków zdrowotnych.  

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Wprowadzenie do planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisów poświęconych 
ochronie przed polami elektromagnetycznymi, 

 Kontrola obecnych oraz potencjalnych źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego. 

 Możliwość powstania nowych źródeł emitujących 
promieniowanie elektromagnetyczne, 

 Wzrost zapotrzebowania na Internet, smartfony 
(sprzęt emitujący promieniowanie 
elektromagnetyczne).  

Źródło: opracowanie własne 
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5.5. Gospodarowanie wodami 

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624) jednym z dokumentów planistycznych 

w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dokumenty te stanowią 

podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi 

w przyszłości.  
Obecnie obowiązującym na terenie Gminy Pawłowiczki jest Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry, Na podstawie art. 114 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.). Dokument ten wyznacza cele środowiskowe dla JCWP które zostały 

na podstawie granicznych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających 

stan ekologiczny i chemiczny wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. 

5.5.1. Analiza stanu wyjściowego 

Gmina Pawłowiczki w całości położona jest w obrębie dorzecza Odry, zlewni Odry (I) oraz Psiny (II). 

Najważniejszymi ciekami na terenie Gminy są: rz. Stradunia oraz Potok Ligocki. Pierwsza z wymienionych jest 

lewostronnym dopływem Odry natomiast potok jest dopływem rzeki Straduni. Uzupełnieniem głównych cieków 

są pomniejsze rzeki takie jak potok Grudynka, potok Olsza, potok Jakubowicki, potok Malawa, oraz pozostałe 

pomniejsze cieki i rowy melioracyjne. 

Gmina Pawłowiczki położona jest w zasięgu działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Kędzierzynie – Koźlu.  

Gmina Pawłowiczki należy do Przedkarpackiego, Sudeckiego, Wrocławskiego oraz Śląsko-Krakowskiego 

Regionu Hydrogeologicznego, które charakteryzuje się umiarkowanym zagrożeniem wód podziemnych. 

Dla regionu tego cechą charakterystyczną jest występowanie warstw wodonośnych w różnych strukturach 

geologicznych i często brak jest wzajemnego kontaktu hydraulicznego pomiędzy odrębnymi częściami tego 

samego poziomu lub jest on bardzo ograniczony. 

Największe zbiorniki powierzchniowe na terenie gminy znajdują się we wsi Grodzisko, Jakubowice 

i Ostrożnica i są to lokalne zbiorniki małej retencji, stawy hodowlane. Za najbardziej przydatny do celów 

turystycznych należy uznać sztuczny zbiornik wodny położony w rejonie wsi Grodzisko, w dolinie rzeki Straduni.  

Rzeka Stradunia jest lewostronnym dopływem Odry. Źródło Straduni znajduje się w pobliżu wioski 

Lwowiany, w granicach mezoregionu Płaskowyż Głubczycki. Całkowita długość rzeki wynosi 37,83 km. 

Prawostronnymi dopływami Straduni są niewielkie trzy cieki wodne, mające swój początek na terenie gminy 

Pawłowiczki: Potok Jakubowicki, Potok Grudynka i Potok Ligocki. W górnym i dolnym biegu w granicach Gminy 

rzeka przepływa głównie przez tereny rolnicze ale również wzdłuż zabudowań oraz terenów leśnych . Sieć rzeczna 

w zlewni posiada meandry o dość znacznych zakrętach zwłaszcza w zachodniej części Gminy, które występują 

wzdłuż terenów rolnych z fragmentami terenów leśnych. Według typologii wód powierzchniowych rz. Stradunia 

w północnej części Gminy Pawłowiczki jest rzeką nizinną żwirową. Stanowi ona naturalną część wód. Stan JCWP 

jest określony jako zły i jest oceniana jako zagrożona. Potok Ligocki swój początek ma na gruntach wsi Ucieszków 

i płynie przez Borzysławice, Karchów i Ligotę Wielką w kierunku wsi Łężce (gmina Reńska Wieś). Lewostronnym 

dopływem potoku Ligockiego jest Potok Malawa, przepływający przez wieś Gościęcin - Urbanowice. Oba te cieki 

stanowią dopływy rzeki Straduni.  

 Gmina położona jest w obrębie występowania siedmiu jednolitych części wód powierzchniowych 

rzecznych. Przedstawiają je tabela oraz rycina poniżej.  
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Tabela 17. Jednolite części wód powierzchniowych na terenie Gminy Pawłowiczki 

Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP Typ JCWP 

JCWP RZECZNE 

1. Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry PLRW600020117499 20 – Rzeka nizinna żwirowa 

2. Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego PLRW600018117449 18 – Potok nizinny żwirowy 

3. Ligocki Potok PLRW600018117489 18 – Potok nizinny żwirowy 

4. Olsza PLRW6000161171429 16 – Potok nizinny lessowy lub gliniasty 

5. Cisek PLRW600016115949 16 – Potok nizinny lessowy lub gliniasty 

6. Psina do Suchej Psiny włącznie PLRW60001611524 16 – Potok nizinny lessowy lub gliniasty 

7. Grudynka PLRW60001811746 18 – Potok nizinny żwirowy 

Źródło: GIOŚ 

 

Rycina 8. Jednolite części wód powierzchniowych na terenie Gminy Pawłowiczki 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KZGW  

 Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód na podstawie 

wyników państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). Stan JCWP ocenia się uwzględniając wyniki klasyfikacji 

stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Stan ekologiczny określa się dla wód typu naturalnego, 

potencjał ekologiczny dla wód uznanych jako sztuczne lub silnie zmienione. Na ocenę stanu/potencjału 

ekologicznego JCWP składają się elementy biologiczne, wspierające ich ocenę wskaźniki fizykochemiczne 

wraz z grupą substancji specyficznych i hydromorfologiczne. Klasyfikuje się je na podstawie kryteriów 

wyrażonych jako wartości graniczne wskaźników jakości wód, z uwzględnieniem typów wód powierzchniowych. 

Stan ekologiczny JCWP klasyfikuje się przez przypisanie jej jednej z pięciu klas jakości. Potencjał ekologiczny 

klasyfikuje się poprzez przypisanie JCWP czterech klas jakości (klasy I i II tworzą wspólnie potencjał dobry 

i powyżej dobrego). Kolejnym osobnym elementem oceny JCWP jest stan chemiczny, klasyfikowany 

na podstawie wyników badań obecności substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń. Środowiskowe 
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normy jakości dla substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń nie uwzględniają typologii wód. Są to 

stężenia pojedynczego wskaźnika lub grupy wskaźników w wodzie, osadach wodnych lub  organizmach wodnych, 

które nie powinny być przekroczone z uwagi na ochronę środowiska i zdrowia ludzi. 

 Sześć z siedmiu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych znajdujących się na terenie Gminy 

Pawłowiczki objęte są monitoringiem jakości wód powierzchniowych płynących. Grudynka nie została objęta 

monitoringiem.  

 Tabela poniżej przedstawia ocenę wykonaną dla jednolitej części wód powierzchniowych należącej 

do terenu Gminy w ostatnich 4 lat uwzględniając najnowsze badania.  

 

Tabela 18. Monitoring JCWP występujących na terenie Gminy Pawłowiczki 

Lp. Nazwa JCWP 
Kod 

JCWP 
Status 

Klasa 
elementów 

fizyko-
chemicznych 

Stan/ 
potencjał 

ekologiczny 

Klasyfikacja 
stanu 

chemicznego 

Ocena stanu  
JCWP 

JCWP RZECZNE 

Rok najnowszych badań 2017 2017 - 2017 

1. 
Stradunia od 

Jakubowickiego 
Potoku do Odry 

PLRW600020
117499 

Naturalna część 
wód 

>2 
umiarkowany 

potencjał 
ekologiczny 

b.d. zły stan wód  

Rok najnowszych badań 2017 2017 - 2017 

2. 
Stradunia od 

źródła do Potoku 
Jakubowickiego 

PLRW600018
117449 

Naturalna część 
wód 

>2 
umiarkowany 

potencjał 
ekologiczny 

b.d. zły stan wód 

Rok najnowszych badań 2017 2017 - 2017 

3. Ligocki Potok 
PLRW600018

117489 
Naturalna część 

wód 
>2 

umiarkowany 
potencjał 

ekologiczny 
b.d. zły stan wód 

Rok najnowszych badań 2019 2019 - - 

4. Olsza 
PLRW600016

1171429 
Silnie zmieniona 

część wód 
2 

dobry 
potencjał 

ekologiczny 
b.d. 

brak 
możliwości 
wykonania 

oceny 
Rok najnowszych badań 2017 2017 - 2017 

5. Cisek 
PLRW600016

115949 
Silnie zmieniona 

część wód 
>2 

słaby potencjał 
ekologiczny 

b.d. zły stan wód 

Rok najnowszych badań 2017 2017 - 2017 

6. 
Psina do Suchej 
Psiny włącznie 

PLRW600016
11524 

Naturalna część 
wód 

>2 
zły potencjał 
ekologiczny 

b.d. zły stan wód  

Źródło: WIOŚ Opole 

 Jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych są zanieczyszczenia 

zawarte w ściekach odprowadzanych bez oczyszczania z gospodarstw indywidualnych. Tak jest w przypadku 

Gminy Pawłowiczki. Stosowanie nadmiernych ilości nawozów sztucznych i chemicznych ochrony roślin w znacznej 

mierze mogą przyczyniać się do zanieczyszczeń zlewni rzeki Odry. 

 Według danych GIOŚ większość wód płynących zlokalizowanych na terenie Gminy charakteryzuje się 

znacznym stopniem zanieczyszczeń. Wody potoków i cieków w większości zostały zaliczone do III oraz IV a więc 

takiej, w której klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na umiarkowany lub słaby stan elementów 

biologicznych. Na terenie Gminy występuje potok Olsza, który posiada II klasę pod względem potencjału 

ekologicznego oraz klasy elementów fizykochemicznych. 

 Wody o II klasie czystości nadają się do m.in.:  
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 zaopatrzenia w wodę hodowli zwierząt, do celów rekreacji, sportów wodnych i kąpielisk oraz do hodowli 

ryb z wyjątkiem łososiowatych 

 Wody o III klasie czystości nadają się do m.in.:  

 zaopatrzenia zakładów innych niż zakłady wymagające wody o jakości wody do picia,  

 nawadniania terenów rolniczych, wykorzystywanych do upraw ogrodniczych pod szkłem i pod osłonami 

z innych materiałów, lub nawet pozaklasowe.  

 Wody o IV klasie czystości nadają się do m.in.: 

 zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem 

właściwym dla kategorii A3. 

 

Wody podziemne 

Podstawowym źródłem pokrycia potrzeb wodnych mieszkańców oraz gospodarki na terenie gminy są 

wody podziemne. Użytkowe piętra i poziomy wodonośne występują w utworach czwartorzędu, trzeciorzędu, 

kredy i karbonu. Najbardziej wodonośne są piętra: czwartorzędowe oraz trzeciorzędowe. Poziomy wodonośne  

występujące w utworach karbońskich i kredowych są słabo wodonośne. Ludność Gminy Pawłowiczki 

zaopatrywana jest w wodę z ujęcia wód podziemnych pochodzącego z 2 zasadniczych poziomów wodonośnych: 

czwartorzędu oraz trzeciorzędu. Gmina leży w granicach trzech jednolitych części wód podziemnych i są to: 

(JCWPd) 127 o łącznej powierzchni 1877,0 km2, (JCWPd) 141 o łącznej powierzchni 554,6 km2 oraz (JCWPd) 

142 o powierzchni 761,3 km2. Dwie z trzech jednolitych części wód podziemnych położone są w regionie wodnym 

Górnej Odry. Trzecia JCWPd (127) położona jest w regionie wodnym Środkowej Odry. Na trzech JCWPd 

w najbliższym otoczeniu Gminy i na samym jej obszarze rozciąga się jeden GZWP nr 332 (Subniecka 

kędzierzyńsko-głubczycka). GZWP nr 332 zlokalizowany jest w południowo-wschodnich granicach Gminy. 

Położenie GZWP przedstawia rysunek poniżej. 

 

Rycina 9. Położenie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w granicach zlewni JCWPd (127, 141, 142) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIG 



 

43 

 

Zgodnie z regionalnym podziałem zwykłych wód podziemnych Polski, obszar Gminy Pawłowiczki należy  

do makroregionu południowo-zachodniego (Paczyński, 1995). Wody podziemne obszaru zasilane są 

bezpośrednio przez infiltracje opadów atmosferycznych na licznych wychodniach utworów wodonośnych 

lub pośrednio poprzez warstwy przepuszczalne lub półprzepuszczalne a co za tym idzie, może negatywnie 

wpływać na jakość wód podziemnych w płytkich warstwach wodonośnych. Dla regionu tego cechą 

charakterystyczną jest średnia lub zmienna zasobność wód podziemnych, głównie pierwszego poziomu 

użytkowego.  

Głównym użytkowym piętrem wodonośnym na tym terenie jest poziom czwartorzędowy, związany 

z piaszczystymi i piaszczysto – żwirowymi osadami rzecznymi zlodowaceń północnopolskich i holocenu. 

Zwierciadło wody tego poziomu we wszystkich JCWPd ma charakter swobodny i jeden napięty. Znajdują 

na głębokości od 0,1 do 110 m p.p.t. W granicach trzech jednolitych części wód podziemnych występują także 

piętra trzeciorzędowe, które zostały wykształcone w piaskach i żwirach. Zwierciadło wody tego poziomu 

ma  charakter napięty. Na znacznych obszarach powyższe poziomy posiadają niewielkie pokłady warstw 

izolujących przez co są narażone na przedostawanie się zanieczyszczeń metodą infiltracyjną. Miąższość warstw 

wodonośnych wynosi od kilku do 90 m.  

Uwzględniając zasięg występowania, wodonośność, zasobność, jakość wód podziemnych oraz ich 

znaczenie dla gospodarki w kraju wydzielono Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. W obrębie zbiornika  znalazły 

się zasoby wód terenu gminy – jest to zbiornik nr 332 „Subniecka kędzierzyńsko-głubczycka”. Zbiornik ten 

zajmujący powierzchnię 461,1 km², wykształcony w utworach czwartorzędowych oraz neogeńskich, o charakterze 

porowym. Zasobność dyspozycyjna wód zbiornika szacowana jest na poziomie ponad 109 tys. m³/dobę. 

Na obszarze Gminy Pawłowiczki oraz w niewielkiej odległości znajduje się jeden GZWP. Wg Kleczkowskiego 

(1990a) to GZWP nr 332 Subniecka (Tr) Kędzierzyńsko-Głubczycka), natomiast nazwa zbiornika wg rozporządzenia 

Rady Ministrów z 27 czerwca 2006 r. to GZWP nr 332 Subniecka kędzierzyńsko-głubczycka. Powierzchnia zbiornika 

według dokumentacji hydrogeologicznej z 2013 roku wynosi 461,1 km2 co stanowi ok. 34% poprzednio 

wydzielonego obszaru. Zasilanie zbiornika Subniecka kędzierzyńsko-głubczycka następuje przez infiltrację opadów 

atmosferycznych (dotyczy to głównie poziomów czwartorzędowych, sporadycznie poziomów neogeńskich 

w obrębie okien hydrogeologicznych) oraz przez dopływ lateralny z poziomów neogeńskich w obrębie kopalnej 

rynny czwartorzędowej, bądź też z poziomów starszych (triasowych, kredowych, karbońskich) na obrzeżach 

jednostki czwartorzędowo-neogeńskiej. Dominującym typem zagospodarowania terenu na obszarze zbiornika są 

tereny rolne stanowiące 59% jego powierzchni (272,1 km2), obejmujące grunty orne, uprawy trwałe, łąki 

i pastwiska oraz obszary upraw mieszanych. Poza wschodnią częścią zbiornika obszary o tym typie pokrycia terenu 

zdecydowanie przeważają w krajobrazie  

GZWP nr 332. Jakość wód występujących na obszarze zbiornika Subniecka kędzierzyńsko-głubczycka 

to ogólnie wody klasy II i III, wody dobrej i zadowalającej jakości. Wody w utworach czwartorzędowych wykazują 

niekiedy wysokie stężenia żelaza, dochodzące do 5 mg Fe/dm3, wysoką mętność i podwyższone stężenia manganu 

(dotyczy to szczególnie rejonu Raciborza). Sporadycznie obserwuje się podwyższone stężenia związków azotu 

(szczególnie azotanów). Natomiast wody w utworach neogeńskich cechują się podwyższonymi stężeniami 

amoniaku pochodzenia geogenicznego (do 2,6 mg NH4/dm3) oraz lokalnie podwyższonymi stężeniami związków 

żelaza i manganu. Ocenia się, że z ujęć wody zlokalizowanych na obszarze zbiornika jest zaopatrywane ok. 90% 

ludności. Proponowany obszar ochronny szacuje się na wartość 276,63 km2. Zgodnie z informacjami zawartymi 

w Charakterystyce Głównych i Lokalnych Zbiorników Wód Podziemnych (2017), przedmiotowy zbiornik jest 

średnio i mało podatny na antropopresje. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 109 890 m3/d. Moduł 

jednostkowy zasobów dyspozycyjnych sięga wielkości 238,3 m3/d × km2. Obszar GZWP nr 332 znajduje się 

w południowo – zachodniej Polsce.  
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Rycina 10. Jednolite Części Wód Podziemnych na terenie Gminy Pawłowiczki 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych https://www.pgi.gov.pl/ 

Na terenie Gminy Pawłowiczki nie wyznaczono Obszarów Najwyższej Ochrony (ONO) oraz Obszar Wysokiej 

Ochrony (OWO). Gmina nie posiada punktów pomiarowych oceny jakości wód podziemnych wchodzących 

w skład sieci krajowej monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych, natomiast zawiera szczegółowo opisane 

ujęcia wód podziemnych.  

Zagrożenie powodzią 

Lokalne podtopienia mogą mieć miejsce w porze wiosennych roztopów oraz w trakcie ulewnych opadów 

w okolicach rzeki Straduni. W wyniku naturalnych zjawisk a także zmian środowiskowych takich, jak: osuwiska, 

intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne, nadmierne regulowanie biegu rzeki, zmiany szaty roślinnej 

na terenach zalewowych, czy jednokierunkowych melioracji, na terenie gminy mogą pojawić się lokalne wylewy 

cieku. Narażone na lokalne podtopienia są tereny zlokalizowane wzdłuż doliny rzeki Stradunia. Dla mniejszych 

cieków zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowiczki charakterystyczne są okresy wezbrań roztopowych 



 

45 

 

wiosennych (miesiące I-IV) i wezbrań opadowych letnich (miesiące V - VIII). Na obszarach narażonych 

na niebezpieczeństwo powodzi obowiązuje całkowity zakaz wykonywania obiektów budowlanych, sadzenia 

drzew i krzewów oraz zmiany ukształtowania terenu. Źródło wystąpienia potencjalnych zagrożeń powodziowych 

przy dużej współzależności z większymi rzekami przedstawia rysunek poniżej. 

 

Rycina 11. Obszar zagrożenia powodziowego w najbliższym otoczeniu Gminy Pawłowiczki 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap 

W zakresie ochrony przed powodzią koniecznym będzie dążenie do odpowiedniego zagospodarowania 

terenów zagrożonych wystąpieniem wody stuletniej poprzez preferowanie zagospodarowania rolniczego 

w formie użytków zielonych oraz stosowanie ograniczeń w trwałym zainwestowaniu tych terenów. Obszary 

zamieszkałe w gminie nie są zagrożone powodzią, jednakże istnieje możliwość występowania okresowych 

podtopień terenów wzdłuż rzeki Stradunia, pozostałych cieków wód płynących oraz rowów melioracyjnych. 

Gmina Pawłowiczki jest poza obszarami zagrożenia powodziowego wskazanymi na sporządzonych 

Mapach zagrożenia powodziowego 
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5.5.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

Pawłowiczki w zakresie gospodarowania wodami. 

Tabela 19. Analiza SWOT - Gospodarowanie wodami 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Położenie granic gminy na obszarze GZWP, 

 Umiarkowany zasób wód powierzchniowych, 

 Minimalna ilość obszarów zagrożonych 
powodzią. 

 Zły stan wód powierzchniowych, 

 Zwiększone stężenie związków żelaza i manganu, 

 Pogarszający się stan czystości wód podziemnych 
poziomu czwartorzędowego. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Propagacja rolnictwa ekologicznego 

 Zwiększenie retencji wodnej  

 Edukacja mieszkańców w zakresie koniczności 
ochrony wód  

 Niekontrolowane zrzuty ścieków, 

 Niewłaściwa gospodarka komunalna. 

Źródło: opracowanie własne 

5.6. Gospodarka wodno-ściekowa 

5.6.1. Analiza stanu wyjściowego 

Zaopatrzenie w wodę 

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę ludności gminy Pawłowiczki są zasoby wód podziemnych 

poziomu czwartorzędowego oraz trzeciorzędowego. W obrębie województwa opolskiego zaopatrzenie ludności 

w wodę odbywa się z ujęć podziemnych. Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Baborowie, jest podmiotem 

odpowiedzialnym za zbiorowe dostarczanie wody odpowiedniej jakości i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

na podstawie posiadanego zezwolenia. Zużycie wody na 1 mieszkańca w 2020 roku wynosiło średnio 28,6 m3. 

Zgodnie z danymi GUS w 2020 roku dostarczono 210 800 m3 wody gospodarstwom domowym. Dyspozycyjna 

wydajność istniejących ujęć wody podziemnej jest w zupełności wystarczająca dla całej ludności gminy na wodę 

pitno-gospodarczą. Wody podziemne cechują się wysoką jakością i nadają się do spożycia przez ludzi w stanie 

bezpośrednim lub jedynie po podstawowym ich uzdatnianiu z nadmiaru żelaza, manganu oraz azotanów.  

Sieć wodociągowa na terenie gminy Pawłowiczki jest dobrze rozwinięta. Według najbardziej aktualnych 

danych zawartych w GUS (31.XII.2019), łącznie z sieci wodociągowej na terenie gminy korzysta 99,8% 

mieszkańców. Charakterystyka sieci wodociągowej została przedstawiona w poniższej tabeli. 

 

Tabela 20. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Pawłowiczki (stan na 31.XII.2019/2020 r.) 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość Rok 

1. Długość czynnej sieci rozdzielczej km 106,82 2020 

2. Przyłącza prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
szt. 1991 2020 

3. Woda dostarczona gospodarstwom 
domowym 

m3 210 800 2020 

4. Ludność korzystająca z sieci 
wodociągowej 

osoba 7 409 2019 

5. % ludności korzystającej z instalacji % 99,8 2020 

6. Zużycie wody na 1 mieszkańca m3 28,6 2020 

Źródło: GUS i UG Pawłowiczki 

 

Stacje ujęć wody, z których czerpie się wodę na potrzeby mieszkańców zlokalizowane są 

w 4 miejscowościach na terenie gminy: Pawłowiczki, Dobieszów, Gościęcin i Grodzisko. Mieszkańcy 

Przedborowic pobierają wodę z Gminy Reńska Wieś - ujęcie w Gierałtowicach. 
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 Pawłowiczki – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ujętych za pomocą studni 

wierconych nr 3 i 4  

Qśrd=460 m3/d 

Pozwolenie wodnoprawne nr Śr.6223-30/2010 z 29-11-2010r. ważne do 30.10.2030r. 

Zaopatruje w wodę wsie Pawłowiczki i Ostrożnic 

 Dobieszów – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconych 

nr 2 i 3 pracujących naprzemiennie 

Qśrd=640 m3/d 

Pozwolenie wodnoprawne nr Śr.6341.2.20.5.2011 z 21-12-2011r. ważne do 30.11.2031r. 

Zaopatruje w wodę wsie Dobieszów,  Radoszowy,  Chrósty,  Maciowakrze,  Dobrosławice,  Ucieszków,  Grudynia  

Mała, Grudynia Wielka, Milice, Jakubowice i Borzysławice oraz Nowe Sady w Gminie Głubczyce 

 Gościęcin – pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą studni wierconych 

nr 1 i 2 pracujących naprzemiennie.  

Qśrd=600 m3/d 

Pozwolenie wodnoprawne nr Śr.6341.2.19.6.2011 z dnia 21-12-2011r. ważne do 30.11.2031r. 

Zaopatruje  w  wodę  wsie Gościęcin, Mierzęcin, Ligota Wielka, Karchów, Kózki, Urbanowice, Trawniki i Ciesznów 

w Gminie Głogówek 

 Grodzisko – pobór  wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujętych ze studni wierconych 

nr 1 i 2  

Qśrd=876 m3/d 

Pozwolenie wodnoprawne nr Śr.6223-31/2010 z dnia 29-11-2010r. ważne do 31.10.2030r. 

Zaopatruje  w  wodę  wsie Grodzisko, Naczęsławice  oraz  Wróblin, Kazimierz,  Góreczno, Tomice i Głogowiec 

w Gminie Głogówek 

Istniejące i planowe zbiorniki małej retencji.  

Na terenie gminy Pawłowiczki największe zbiorniki powierzchniowe znajdują się we wsi Grodzisko, 

Jakubowice i Ostrożnica i są to lokalne zbiorniki małej retencji, stawy hodowlane oraz zbiorniki poeksploatacyjne. 

Gospodarka ściekowa 

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej w gminie Pawłowiczki wynosi obecnie 85,3 km. W system 

kanalizacyjny ujmowane są ścieki z miejscowości: Chrósty, Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Jakubowice, 

Maciowakrze, Milice, Ostrożnica, Pawłowiczki, Radoszowy, Ucieszków, Dobrosławice, Dobieszów, Urbanowice –

Naczęsławice, Trawniki, Grodzisko, Gościęcin i Mierzęcin. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 90% mieszkańców gminy. 

Charakterystyka sieci kanalizacyjnej została przedstawiona w poniższej tabeli. 

 

Tabela 21. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Pawłowiczki (stan na 31.12.2019/2020 r.). 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość Rok 

1. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 82,63 2021 

2. Przyłącza prowadzące do budynków 
mieszkalnych  

i zbiorowego zamieszkania 

szt. 1 793  2020 

3. Ścieki odprowadzone m3 156 000 2020 

4. Ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej 

osoba 6653 2020 

5. % ludności korzystający z instalacji % 90 2020 

Źródło: GUS i UG Pawłowiczki 

Na terenie Gminy Pawłowiczki funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków, zlokalizowane w: Pawłowiczkach 

i Jakubowicach, Naczęsławicach.  

Oczyszczalnia w Pawłowiczkach to mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia typu „Biogradex”, oddana 

do eksploatacji w 1997 roku. Jej średnia zdolność produkcyjna wynosi 400 m³/dobę, natomiast maksymalna 

480 m³/ dobę. W ciągu roku ilość produkowanych ścieków wynosi więc 210 000 m³. Ścieki oczyszczone o składzie 
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BZT5 – 25 g O2/dm³, ChZT – 125 g O2/dm³, zawiesina – 35 g/dm³ odprowadzane są do sąsiedniego cieku wodnego 

tj. Potoku Olsza. Oczyszczalnia ścieków w Pawłowiczkach obsługuje mieszkańców wsi Chrósty, Maciowakrze, 

Ostrożnica, Pawłowiczki, Radoszowy, Dobieszów, Dobrosławice i Ucieszków. 

Oczyszczalnia w Jakubowicach również typu „Biogradex” jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną 

oddaną do eksploatacji w 2003 roku. Jej średnia zdolność produkcyjna wynosi 200 m³/dobę, natomiast 

maksymalna 270 m³/dobę. Ścieki oczyszczone o składzie BZT5 – 15 g O2/dm³, ChZT – 150 g O2/dm³, zawiesina – 

50 g/dm³ odprowadzane są do Potoku Jakubowickiego. Oczyszczalnia w Jakubowicach obsługuje mieszkańców 

Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Jakubowice, Milice oraz Nowe Sady w gminie Głubczyce. 

Oczyszczalnia w Naczęsławicach zlokalizowana na działce o nr ewid. 1007/1 wykorzystująca technologię 

„Biogradex”. Obciążenie oczyszczalni ścieków wynosi 4000 RLM. Jej maksymalna zdolność produkcyjna wynosi 

608 m³/dobę. Ścieki oczyszczone o składzie BZT5 – 25 g O2/dm³, ChZT – 125 g O2/dm³, zawiesina – 35 g/dm³ 

odprowadzane są do rowu R-A-1 w km 0+325 (dz. nr 108 obręb Naczęsławice). Oczyszczalnia odbiera ścieki 

z miejscowości: Naczęsławice, Grodzisko, Trawniki i Gościęcina, Urbanowice, Mierzęcin. 

Oczyszczalnie w Pawłowiczkach, Naczęsławicach i w Jakubowicach wykorzystują technologię „Biogradex”, 

polegającą na odpowiednim przygotowaniu niskoobciążonego osadu czynnego (proces przygotowania 

i utrzymania pracy ciągłej tego osadu polega na jego energetycznym stresowaniu i odgazowaniu). 

Zgodnie z prowadzonym rejestrem przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pawłowiczki, 

wg stanu na koniec  2020 r. jest 5 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 193 zbiorników bezodpływowych. 

Ilość zbiorników w latach 2018-2020 przedstawia tabela poniżej. 

W roku 2021r. została wybudowana kanalizacja sanitarna dla wsi Mierzęcin. Po podłączeniu 

nieruchomości do kanalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki funkcjonuje obecnie 176 zbiorników 

bezodpływowych, a ich ilość do końca 2021r. jeszcze się zmniejszy po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 

dla wsi Karchów.  

Tabela 22. Ilość zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków 

Lp. Rodzaj urządzenia 
2018 2019 2020 

[szt.] 

1. Zbiorniki bezodpływowe 349 275 193 

2. Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków 

4 4 5 

Źródło: UG Pawłowiczki 

Gmina Pawłowiczki zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych objęta jest 

aglomeracją Pawłowiczki (nr aglomeracji PLOP029). Aglomeracja ta została ustanowiona Uchwałą Rady Gminy 

Pawłowiczki nr XVI/119/20 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 września 2020 r. W 2020 roku RLM aglomeracji 

wynosił 4 035. W 2020 roku liczba mieszkańców w granicach aglomeracji zameldowana na pobyt stały i czasowy 

powyżej 3 miesięcy na terenie aglomeracji (RLM mieszkańców aglomeracji) wynosiła 3 860, natomiast liczba 

mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosiła 3 825, a liczba mieszkańców korzystających 

ze zbiorników bezodpływowych wynosiła 35 osób.  Zgodnie z AKOPŚK długość sieci kanalizacji sanitarnej 

w aglomeracji wynosi 43,6 km, a długość kanalizacji deszczowej 20,5 km. W 2020 roku ilość ścieków komunalnych 

odprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni wynosiła 134,2 tys. m3/r, a taborem 

asenizacyjnym do oczyszczalni z terenu aglomeracji dostarczono 0,3 tys. m3/r.  
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5.6.2. Analiza SWOT 

 Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

Pawłowiczki w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

Tabela 23. Analiza SWOT - Gospodarka wodno-ściekowa 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Istniejące 3 oczyszczalnie ścieków, 

 Występowanie przydomowych oczyszczalni 
ścieków,  

 Woda dobrej jakości dostarczana mieszkańcom, 

 Prowadzenie ewidencji ilości zbiorników 
bezodpływowych. 

 

 Brak pełnego skanalizowania gminy Pawłowiczki. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Stałe modernizacje sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 Możliwość zanieczyszczenia wód w przypadku 
awarii w oczyszczalni lub wycieków ze zbiorników 
bezodpływowych. 

Źródło: opracowanie własne 

5.7. Zasoby geologiczne 

5.7.1. Analiza stanu wyjściowego 

Teren gminy Pawłowiczki położony jest we wschodniej części przedpola Sudetów Wschodnich. Podłoże 

całego obszaru budują dolnośląskie utwory strefy morawsko–śląskiej. Jest ono podzielone uskokami na kilka 

stopni. W części południowo–zachodniej, poza terenem gminy pod cienkim płaszczem utworów 

czwartorzędowych lub na powierzchni występują osady dolnego karbonu, reprezentowane przez warstwy 

morawickie i hradecko – kyjowickie. Na stopniach tektonicznych Głubczyc i rzeki Osłobogi podłoże przykryte jest 

osadami górnej kredy i trzeciorzędu. Na zachód od granic gminy Pawłowiczki występuje fragment 

trzeciorzędowego, tektonicznego rowu Kędzierzyna, łączącego się ku wschodowi z zapadliskiem przedkarpackim. 

Warstwy morawickie wykształcone są w postaci piaskowców szarogłazowych z łupkami ilastymi, mułowcami 

i zlepieńcami. Są to niebieskoszare i szare piaskowce średnioziarniste, występujące w ławicach o miąższości 

od kilku centymetrów do kilku metrów. Spągowe partie ławic budują piaskowce gruboziarniste, miejscami 

zlepieńcowate, ku stopowi przechodzące w drobnoziarniste. Łupki ilaste i mułowce występują w postaci 

niewielkich wkładek w kompleksach piaskowcowych lub też tworzą przeławicające się nawzajem pakiety 

o grubości od kilku do kilkunastu centymetrów, a nawet kilkudziesięciu metrów. Warstwy te występują w podłożu 

utworów kenozoicznych. Najstarszymi utworami trzeciorzędu są tutaj dolnomioceńskie iłowce, mułowce, 

miejscami iły z wkładkami węgla brunatnego, czyli tak zwane warstwy kłodnickie. W spągu tych warstw występują 

pstre iły. W wyższych ogniwach warstw kłodnickich dominują iłowce z niewielkimi przewarstwieniami mułków 

i iłów. Miocen środkowy reprezentowany jest przez margle, iły margliste, iłowce i mułowice z wkładkami gipsów 

i anhydrytów oraz iły z wkładkami mułków i piasków. Osady miocenu górnego, wykształconego w postaci iłów, 

mułków i piasków, lokalnie z węglem brunatnym, największe rozprzestrzenienie mają w rowie Kędzierzyna 

oraz na stopniu tektonicznym Osłobogi. Najmłodszymi osadami trzeciorzędu jest plioceńska seria Gozdnicy: żwiry 

i piaski spojone gliną kaolinową barwy kremowej, rzadziej żółtordzawej, o miąższości dochodzącej do 50 m. 

Osady te występują w postaci niewielkich soczewek między innymi w rejonie Naczęsławic. Gliny zwałowe 

występują na całym terenie gminy. Na powierzchni odsłaniają się jedynie w miejscach, gdzie procesy erozji 

i denudacji usunęły pokrywę przykrywających je lessów. Są to przeważnie gliny żółtobrązowe, najczęściej 

o miąższości 2 – 4 m, a sporadycznie 12 m. Charakteryzują się znaczną domieszką frakcji pyłowej i dużym 

stopniem zwietrzenia. Silnie zwietrzałe są również występujące w nich żwiry skał skandynawskich. W stropie gliny 

te są często zapiaszczone i miejscami przechodzą w piaski gliniaste. Osady holocenu to mady, iły, piaski rzeczne 
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tarasów zalewowych, namuły den dolinnych wypełniających dna dolin potoków i rzek oraz torfy. Te ostatnie 

występują w dolinie Straduni na całej jej szerokości. Ich miąższość nie przekracza 2 m.2 

Zasoby geologiczne to ogólna kategoria określania zasobów złóż i potencjalnych złóż kopalin lub wystąpień 

mineralnych. Na terenie Gminy Pawłowiczki nie ma udokumentowanych złóż kopalin.  

Na terenie Gminy Pawłowiczki zlokalizowanych jest 14 osuwisk z czego:  

 1 aktywne,  

 11 okresowo aktywnych – 1 objęte monitoringiem obserwacyjnym,  

 2 nieczynne. 

Wykaz przedstawiony został w poniższych tabelach. 

Tabela 24. Zestawienie osuwisk na terenie Gminy Pawłowiczki 

Nr roboczy 
osuwiska 

Nr osuwiska w 
bazie SOPO 

Miejscowość Gmina 

Stopień aktywności: 
A–aktywne, 
O–okresowo 

aktywne, 
N–nieaktywne. 

Uwagi 
dotyczące 

monitoringu 

1 77051 Milice Pawłowiczki N  

2 77052 
Grudynia 

Wielka 
Pawłowiczki O 

Monitoring 
obserwacyjny 

3 77054 Borzysławice Pawłowiczki A  

4 77053 Borzysławice Pawłowiczki N  

5 77056 Radoszowy Pawłowiczki O  

6 77064 Maciowakrze Pawłowiczki O  

7 77057 Radoszowy Pawłowiczki O  

8 77059 Maciowakrze Pawłowiczki O  

9 77060 Maciowakrze Pawłowiczki O  

10 77058 Maciowakrze Pawłowiczki O  

11 77061 Maciowakrze Pawłowiczki O  

12 77062 Maciowakrze Pawłowiczki O  

13 77063 Maciowakrze Pawłowiczki O  

14 77055 Ostrożnica Pawłowiczki O  

Źródło: bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl 

Tabela 25. Zestawienie terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie Gminy Pawłowiczki. 

Nr roboczy terenu 
zagrożonego na mapie 

autorskiej 
Nr terenu zagrożonego w bazie SOPO Gmina 

1 9280 Pawłowiczki 

2 9281 Pawłowiczki 

3 9285 Pawłowiczki 

4 9284 Pawłowiczki 

5 9278 Pawłowiczki 

6 9282 Pawłowiczki 

7 9338 Pawłowiczki 

8 9286 Pawłowiczki 

9 9290 Pawłowiczki 

10 9287 Pawłowiczki/Polska Cerekiew 

Źródło: bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl 
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Rycina 12. Tereny zagrożone ruchami masowymi na terenie Gminy Pawłowiczki 

Źródło: opracowanie własne 

5.7.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 

Pawłowiczki w zakresie zasobów geologicznych.  

Tabela 26. Analiza SWOT - Zasoby geologiczne 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Brak terenów poeksploatacyjnych, 

 Zróżnicowana budowa geologiczna, 

 Brak występowania złóż kopalin, 

 Występowanie osuwisk. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Przemyślane działanie i korzystanie z zasobów 
geologicznych,  

 Degradacja powierzchni ziemi, 

Źródło: opracowanie własne 
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5.8. Gleby 

5.8.1. Analiza stanu wyjściowego 

Gleby na terenie Gminy Pawłowiczki wykazują małe zróżnicowanie pod względem typologicznym. Wynika 

to przede wszystkim z budowy geomorfologicznej terenu oraz spowodowane jest warunkami hydrologicznymi. 

Zależność gleb od utworów geologicznych widoczny jest w podziale terenu, pokrywającym się z podziałem 

geomorfologicznym. Gleby gminy Pawłowiczki wykształciły się z utworów pochodzenia czwartorzędowego 

eolicznego (wytworzone z lessów oraz z utworów lessowych i pyłowych różnej genezy), wodnolodowcowego 

(wytworzone z glin i pyłów), aluwialnego (wytworzone z piasków) oraz organicznego. Z uwagi na umiarkowaną 

częstotliwość opadów atmosferycznych oraz  odpowiednie nawożenie, rolnictwo odgrywa w gminie znaczącą 

rolę. Rodzaje gleb występujące na terenie gminy Pawłowiczki są determinowane przez rodzaj skał na których 

zostały utworzone oraz przez warunki glebotwórcze występujące w poszczególnych obszarach gminy. Na terenie 

gminy można wyróżnić następujące rodzaje gleb:  

 Gleby brunatne (właściwe i kwaśne) – wytworzone z lessów i utworów lessowatych. Rozciągają się 

niemal na całej powierzchni gminy, z wyłączeniem dolin cieków wodnych oraz północno-wschodniej 

części terenu. Są to tzw. gleby całkowite, wykazujące skład mechaniczny pyłowo - ilasty i gliniasto - 

pylasty. Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami fizycznymi oraz wysoką zdolnością 

magazynowania wody. Reprezentują I i II klasę bonitacyjną a zakwalifikowano je do 1-go pszennego 

bardzo dobrego kompleksu przydatności rolniczej. Dominują na gruntach wsi Grudynia Wielka, Grudynia 

Mała. Jakubowice i Kózki, 

 Czarnoziemy - najczęściej zdegradowane, gdzie w porównaniu z glebami brunatnymi charakteryzują się 

miąższym poziomem orno - próchnicznym i wyższą zawartością próchnicy. Z reguły spotyka się je 

na wierzchołkach pagórków Płaskowyżu Głubczyckiego. Reprezentują II i III klasę bonitacyjną, 

a zakwalifikowane są do 1-go pszennego bardzo dobrego kompleksu przydatności rolniczej. Dominują 

na gruntach wsi Gościęcin, Karchów, Borzysławice, Ucieszków oraz Ostrożnica, 

 Bielicowe - wytworzone przeważnie z glin, występują sporadycznie i w dużym rozproszeniu głównie 

w północno - wschodniej części gminy (wieś Urbanowice, Ligota Wielka, a także Gościęcin). 

Reprezentują IV klasę bonitacyjną, 

 Mady Rzeczne - występują tylko we współczesnej dolinie rzeki Straduni. Wytworzone z osadów 

aluwialnych o składzie mechanicznym pyłów ilastych, iłów pylastych i glin ciężkich pylastych. 

Charakteryzują się warstwową budową i znaczną zawartością substancji organicznej. Reprezentują 

głównie IV klasę bonitacyjną i zaliczane są do użytków zielonych.  

Zbliżoną typologię gleb posiada powiat kędzierzyńsko-kozielski. Gleby powiatu charakteryzuje zmienność 

typologiczna związana z budową geologiczną, morfologią terenu, stosunkami wodnymi, charakterem szaty 

roślinnej oraz działalnością człowieka. 3Zdecydowanie przeważają gleby kwaśne, udział tych gleb wynosi 75-95%. 

Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, które wprowadzają do gleby jony siarczanowe, azotanowe, 

chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery.  

Struktura bonitacyjna gleb Gminy Pawłowiczki przedstawiona została w tabeli poniżej.  

 

Tabela 27. Klasy bonitacyjne gleb w Gminie Pawłowiczki 

Klasy bonitacyjne użytków rolnych w % 

I II III IV V VI 

1,4 32,2 59,7 5,9 0,7 0,1 

Źródło: Badania jakości gleb i ziemi na obszarach użytkowanych rolniczo w gminach powiatu kędzierzyńsko – 

kozielskim 
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Najlepsze pod względem bonitacji gleby na terenie powiatu posiadają gminy Pawłowiczki i Polska Cerkiew.  

Stopień zalesienia Gminy Pawłowiczki jest bardzo mały, co wynika głownie z występowania urodzajnych 

gleb wykorzystywanych rolniczo. Występujące na obszarze Gminy kompleksy leśne są rozczłonkowane, zajmują 

niewielki obszary. Lasy występujące w południowej części Gminy częściowo wchodzą w skład Obszaru 

Chronionego krajobrazu „Rejon Wronin – Maciowakrze". 

Głównym zagrożeniem dla stanu gleb w gminie Pawłowiczki jest niewłaściwie prowadzona gospodarka 

rolna oraz kwaśne deszcze. W wyniku niewłaściwej działalności rolniczej do gleb i gruntów przedostają się 

zanieczyszczenia pochodzące z użytych w nadmiarze nawozów mineralnych i organicznych. Niebezpieczne 

związki pochodzą także z stosowanych pestycydów i innych środków ochrony roślin. 

Szkodliwe substancje zmieniają w znaczny sposób właściwości gleb. Zwiększone zakwaszenie 

lub alkalizacja gleb negatywnie wpływa na mikrofaunę i mikroflorę glebową, co powoduje zmniejszenie tempa 

rozkładu szczątek organicznych oraz tworzenie warstwy humusowej. Gleby takie stają się mniej urodzajne, 

co wpływa na mniejsze ilości i gorszą jakość plonów. Na zakwaszenie wpływają również tzw. kwaśne deszcze, 

które wymywają zanieczyszczenia z powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenie gleby nadmierną ilością 

azotanów, powoduje zmniejszenie odporności roślin na choroby i szkodniki. Rośliny rosnące 

na zanieczyszczonych, przenawożonych glebach zawierają toksyczne substancje, które po spożyciu powodują 

zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (pasze). 

Zanieczyszczenia gleb mogą ulegać przemieszczeniu do środowiska wodnego na skutek wymywania 

do wód podziemnych lub spływu powierzchniowego do zbiorników i cieków wodnych, powodując ich 

zanieczyszczenie. Aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń pochodzących z pól uprawnych należy 

przestrzegać zasad stosowania nawozów wynikających z obowiązujących aktów prawnych m.in.: 

 nawozy (z wyjątkiem gnojowicy) na gruntach rolnych stosuje się w odległości co najmniej 5 m od brzegu 

jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha, cieków wodnych; rowów (z wyłączeniem rowów 

o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu i rowu), kanałów, 

 nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od brzegu jezior i zbiorników 

wodnych o powierzchni 50 ha; stref ochronnych ujęć wody oraz obszaru pasa nadbrzeżnego, 

 gnojowicę na gruntach rolnych należy stosować co najmniej 10 m od brzegu jezior i zbiorników wodnych 

o powierzchni powyżej 50 ha, cieków wodnych, rowów z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m 

oraz kanałów, 

 zabrania się stosowania nawozów na glebach zalanych wodą przykrytych śniegiem, zamarzniętych 

do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu. 

W celu kontroli zanieczyszczenia gleb konieczne jest prowadzanie kontroli jej jakości. Monitoring jakości 

gleby i ziemi stanowi podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem badań jest obserwacja zmian 

gleb użytkowanych rolniczo, a szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach 

czasu, pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka. 

W latach 2019-2020, Powiat w ramach podpisanej umowy z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą 

w Opolu wykonał kompleksowe badania jakości gleby, obejmujące m.in. teren gm. Pawłowiczki. Dokument jest 

dokumentem kompleksowym z przeprowadzoną dogłębną analizą tendencji zmian na terenie Powiatu 

w odniesieniu do roku 2006, kiedy wykonano pierwsze badania jakości gleby. 

Ogółem na terenie powiatu pobrano 1321 próbek zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami. Z ogólnej liczby 

1321 próbek glebowych wykonane były następujące analizy: 

 107 próbek – oznaczanie metali ciężkich, 

 48 próbek – oznaczenie azotu mineralnego, 

 1116 próbek oznaczenie pH, zawartości przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu.  

Na terenie Gminy Pawłowiczki próbki pobrano w miejscowościach: Ostrożnica (2), Dobrosławice (2), 

Gościęcin (2), Grudynia Mała (1), Grudynia Wielka (2), Maciowakrze (1), Pawłowiczki (2), Urbanowice (2), 

Ucieszków (1), Chrósty (1), Dobieszów (1), Grodzisko (1), Jakubowice (1), Karchów (1), Kózki (1), Ligota Wielka 

(1), Milice (1), Trawniki (1), Mierzęcin (1), Naczęsławice (1), Przedborowice (1), Radoszowy (1). 
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  W Gminie Pawłowiczki dominują gleby lekko kwaśne, dla 35% gleb wapniowanie jest wskazane, dla 19% 

potrzebne, a dla 17% konieczne. W Gminie Pawłowiczki gleby posiadają zbliżone zawartości fosforu 

w poszczególnych klasach zasobności, z nieznaczną przewagą zasobności wysokiej oraz bardzo wysokiej. 

Pod względem zasobności w potas i magnez przeważają gleby o średniej zasobności.  

Zawartość azotu mineralnego opracowano dla całego powiatu, ze względu na małą ilość badanych próbek 

(16 punktów – po 3 poziomy z każdego). Spośród przebadanych próbek 56% wykazywało wysoką oraz bardzo 

wysoką zawartość N mineralnego, 19% średnią, natomiast 25% bardzo niską oraz niską. Wysoka zawartość tych 

form azotu spowodowana jest niższą ilością opadów w dłuższym okresie poprzedzającym badania, co z jednej 

strony  ogranicza pobieranie składników przez rośliny, z drugiej proces wymywania ich do głębszych warstw 

gleby. Wzmożeniu procesów mineralizacji azotu organicznego i wzrostu jego form mineralnych  sprzyja również 

temperatura powietrza powyżej średniej wieloletniej. 

W Gminie Pawłowiczki nie został przekroczona wartość dopuszczalna dla cynku, kadmu, chromu, ołowiu, 

miedzi, niklu oraz rtęci.   

 

5.8.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 

Pawłowiczki w zakresie gleb.  

Tabela 28. Analiza SWOT – Gleby 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Występowanie gleb wysokiej klasy bonitacyjnej, 

 Brak nadmiernych ilości pierwiastków, 
przyswajalnych dla roślin. 

 Występowanie kwaśnych gleb, 

 Niewielki udział terenów leśnych, 

 Intensywne rolnictwo na terenie Gminy. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Rozwój rolnictwa ekologicznego 

 Rozpowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki 
Rolniczej 

 Depozycja zanieczyszczeń z wód opadowych 

 Nadmierne stosowanie nawozów chemicznych 

Źródło: opracowanie własne 

 5.9. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

5.9.1. Analiza stanu wyjściowego 

W Polsce gospodarka odpadami funkcjonuje na podstawie systemu rozwiązań na poziomie regionalnym 

na szczeblu gminnym i powiatowym. Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), za region 

gospodarki odpadowej uznaje się obszar sąsiadujących ze sobą gmin, obejmujący minimum 150 tysięcy osób. 

Region funkcjonuje w oparciu o regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych o mocy 

przerobowej przyjmowania i przetwarzania odpadów obszaru zamieszkałego przez minimum 120 tysięcy osób.  

W dniu 22 sierpnia 2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej nowelizacją), która 

w zakresie zmiany ustawy o odpadach przewiduje m.in. rozwiązanie polegające na możliwości zmieniania WPGO 

na podstawie przepisów ustawy o odpadach w brzmieniu nadanym tą nowelizacją, a uchwalonych przed dniem 

wejścia w życie tej nowelizacji. Wobec powyższego, samorządy województw w przypadku podjęcia decyzji 

o zmianie WPGO uchwalonego przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji, to jest przed dniem 6 września 2019 

r., mają możliwość uwzględnienia zmian przepisów wynikających z tej ustawy, dotyczących m.in. zniesienia 

obowiązku regionalizacji. Natomiast aktualizacja WPGO zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o odpadach, uchwalonego 

przed dniem wejścia w życie ww. nowelizacji, musi być sporządzona z uwzględnieniem zmian dotyczących 

przepisów o zniesieniu obowiązku regionalizacji.  

Każda gmina jest zobowiązana do utworzenia stacjonarnego punktu zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK). Punkty te oraz niejednokrotnie gniazda recyklingowe są uzupełnieniem systemu odbierania odpadów 
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komunalnych. W PSZOK najczęściej zbierane są różnego rodzaju opakowania, odpady wielkogabarytowe, opony, 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, leki, odpady budowlane. Według danych GUS z 2019 roku na terenie 

województwa opolskiego funkcjonowało 44 PSZOK. Liczba gmin w województwie, w których była prowadzona 

selektywna zbiórka odpadów komunalnych wynosiła 71. W 2020 roku na terenie województwa opolskiego 

zebrano łącznie ponad 147 tys. Mg odpadów zebranych selektywnie.  

 Gmina Pawłowiczki należy do Związku Międzygminnego „Czysty Region”, który został zarejestrowany 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 02.07.2008 r., a powołany został w celu realizacji 

następujących zadań:  

1) odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,  

2) budowy zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką odpadami poprzez:  

- budowę i modernizację istniejącej instalacji,  

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

- informację i edukację o nowych zasadach gospodarki odpadami komunalnymi,  

3) administrowania i inicjowania zmian w systemie zarządzania. 

Zadania jakie są prowadzone dla gmina członkowskich to: 

 Pełna administracyjna obsługa systemu, 

 Doposażenie właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów 

(nie dotyczy zbiórki i popiołu), 

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, 

 MPSZOK (tymczasowo) i zbiórki akcyjne, 

 Budowa i utrzymanie PSZOK dla każdej gminy, 

 Kontrola jakości usług operatora i segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości, 

 Modernizacja Instalacji Komunalnej jako centrum przetwarzania odpadów (od 2017-2022 r.), 

 Ustawiczna i kompleksowa edukacja ekologiczna (warsztaty, konkursy, ulotki, kampanie medialne 

oraz akcje). 
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Rycina 13. Położenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" 

Źródło: http://www.czystyregion.bip-e.pl/ 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane z nieruchomości położonych na terenie 

Związku, dostarczane były do Instalacji Przetwarzania Odpadów, (IK), której Zarządzającym jest Czysty Region 

Sp. z o.o., ul. Naftowa 7, 47-230 Kędzierzyn-Koźle. Moc przerobowa Instalacji Komunalnej do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych była wystarczająca do zagospodarowania całego strumienia 

odpadów powstających na terenie Związku. Łączna ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych przekazanych w 2020 roku do regionalnej instalacji wyniosła 22 730,93 Mg.  

Odpady zielone selektywnie zebrane zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gmin członkowskich Związku, są odbierane z nieruchomości lub mogą być dostarczane przez 

mieszkańców nieodpłatnie do mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Łączna ilość 

odpadów zielonych przekazanych w roku 2020 do instalacji kompostowania wyniosła 9517,64 Mg. Cały strumień 

odpadów o kodzie 200201 przekazany został do instalacji kompostowania Czysty Region Sp. z o.o. Informację 

o masie odebranych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz ulegających biodegradacji w latach 2017-

2020 przedstawiają tabele poniżej. 

Tabela 29. Informacja o masie i sposobie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych w latach 2017-2020 

Nazwa i adres 
instalacji 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odpadów 

[Mg] 
Sposób 

zagospodarowania 

2017 

Instalacja 
do mechaniczno-

biologicznego 
przetwarzania 

20 03 01 
Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 
komunalne 

30 594,410 
z czego powstało: 

R12/D8, 
z czego powstało: 

  
5 090,366 

R1-19 12 12 (balast 
z nadsitówki) 
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Nazwa i adres 
instalacji 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odpadów 

[Mg] 
Sposób 

zagospodarowania 

odpadów komunalnych 
(MBP) 

Ul. Naftowa 7 47-230 
Kędzierzyn-Koźle 

Zarządzający: 
Regionalne Centrum 
Zagospodarowania 
i Unieszkodliwiania 
Odpadów „Czysty 
Region” Sp. z o.o., 

ul. Naftowa 7, 47-230 
Kędzierzyn-Koźle 

  
9 522,647 

R13-19 12 12 
(balast 

z nadsitówki) 

  33,273 R4 – 15 01 04 

  30,550 R5 – 15 01 07 

  14 556,618 D8 – 19 12 12 

  
612,428 

R1 – 19 12 12 
(pod sitówka 

z siania balastu) 

  

748,528 

R1 – 19 12 12 ex 
balast z siania 
balastu z nad 

sitówki 

2018 

Instalacja 
do mechaniczno-

biologicznego 
przetwarzania 

odpadów komunalnych 
(MBP) 

Ul. Naftowa 7 47-230 
Kędzierzyn-Koźle 

Zarządzający: 
Regionalne Centrum 
Zagospodarowania 
i Unieszkodliwiania 
Odpadów „Czysty 
Region” Sp. z o.o., 

ul. Naftowa 7, 47-230 
Kędzierzyn-Koźle 

20 03 01 

Niesegregowane 
(zmieszane) 

odpady 
komunalne 

31 101,99 
z czego powstało: 

R12/D8, 
z czego powstało: 

  8 507,87 
R1-19 12 12 (balast 

z nadsitówki) 

  906,449 
R13-19 12 
12(balast 

z nadsitówki) 

  65,219 R4 – 15 01 04 

  20 416,916 
D8 – 19 12 12 (pod 

sitówka) 

  1 205,535 
R13 – 19 12 12 
(pod sitówka) 

2019 

Instalacja 
do mechaniczno-

biologicznego 
przetwarzania 

odpadów komunalnych 
(MBP) 

ul. Naftowa 7 47-230 
Kędzierzyn-Koźle 

Zarządzający: 
Czysty Region Sp. 

z o.o., ul. Naftowa 7, 
47-230 Kędzierzyn-

Koźle 

20 03 01 
Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 
komunalne 

28 466,55 
z czego powstało: 

R12/D8, 
z czego powstało: 

  4 587,578 
R1-19 12 12 (balast 

z nadsitówki) 

  2 593,392 R1-ex 19 12 12 

  639,911 
R13-19 12 12 

(balast 
z nadsitówki) 

  20 623,219 
D8 – 19 12 12 (pod 

sitówka) 

  2,295 R3-15 01 01 

  7,635 R3-15 01 02 

  9,740 R4-15 01 04 

  2,780 R5-15 01 07 

2020 

Instalacja 
do mechaniczno-

biologicznego 
przetwarzania 

odpadów komunalnych 
(MBP) 

20 03 01 
Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 
komunalne 

25 891,212 
z czego powstało: 

R12/D8, 
z czego powstało: 

  3 160,282 
R1-19 12 12 (balast 

z nadsitówki) 

  1 650,899 R1-ex 19 12 12 
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Nazwa i adres 
instalacji 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odpadów 

[Mg] 
Sposób 

zagospodarowania 

ul. Naftowa 7 47-230 
Kędzierzyn-Koźle 

Zarządzający: 
Czysty Region 

Sp. z o.o., ul. Naftowa 
7, 47-230 Kędzierzyn-

Koźle 

  1 509,383 
R13-19 12 12 

(balast 
z nadsitówki) 

  17 609,304 
D8 – 19 12 12 (pod 

sitówka) 

  1 925,271 R1-19 12 04 

  32,665 R4-19 12 02 

  3,408 R5-15 01 07 

Źródło: Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Na Terenie Związku  Międzygminnego 

„Czysty Region” za rok 2017,2018,2019,2020. 

Tabela 30. Informacja o masie odebranych odpadów ulegających biodegradacji oraz sposobie ich 
zagospodarowania w latach 2017-2020 

Nazwa i adres instalacji 
Kod 

odpadów 
Rodzaj  odpadów 

Masa odpadów 
[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

2017 

Kompostownia Zakład 
Komunalny Sp. z o.o., 

ul. Podmiejska 69, Opole 
20 01 08 

Odpady kuchenne 
ulegające 

biodegradacji 
1 660,49 R3 

2018 

Kompostownia 
Regionalne Centrum 
Zagospodarowania 
i Unieszkodliwiania 
Odpadów „CZYSTY 

REGION” 
Sp. z o.o. 

Ul. Naftowa 7 
47-230 Kędzierzyn-Koźle 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
7 466,731 R3 

2019 

Instalacja 
kompostowania 

Czysty Region 
Sp. z o.o. 

ul. Naftowa 7 
47-230 Kędzierzyn-Koźle 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
7 658,47 R3 

2020 

Instalacja 
kompostowania 

Czysty Region 
Sp. z o.o. 

ul. Naftowa 7 
47-230 Kędzierzyn-Koźle 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
9 517,64 R3 

Źródło: Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Na Terenie Związku  Międzygminnego 

„Czysty Region” za rok 2017,2018,2019,2020. 
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Tabela 31. Zestawienie liczby mieszkańców Gminy Pawłowiczki wg złożonych deklaracji i ogólnej liczby 
ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 2017-2020 

 2017 2018 2019 2020 

Jednostka osoba 

Liczba osób 
w należących do ZMCR 

5 586 5 496 5 446 5 407 

Liczba mieszkańców 
w wieku produkcyjnym 

i poprodukcyjnym 
w gminie Pawłowiczki 

6 617 6 562 6 445 6 294 

Źródło: Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Na Terenie Związku  Międzygminnego „Czysty 

Region” za rok 2017,2018,2019,2020 

W 2020 roku na terenie Związku nie funkcjonowały stacjonarne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych tzw. PSZOK-i. Prowadzone w gminach poprzez mobilne punkty zbiórki selektywnie zebranych 

odpadów, zapewniały nieodpłatny odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie sektora w zakresie:  

 odpady surowcowe ( tzw. „suche”),  

 szkło opakowaniowe,  

 odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym zielone,  

 przeterminowane leki,  

 chemikalia, 

 zużyte baterie i akumulatory,  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

 meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

 odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg na mieszkańca/rok),  

 zużyte opony.  

Ponadto każdy mieszkaniec gminy, jeśli nie miał możliwości samodzielnego wywiezienia odpadów 

do MPSZOK miał alternatywne rozwiązanie, polegające na zamówieniu usługi dodatkowej w Związku 

(na podstawie uchwały nr LXXIV/18/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 

20 października 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek 

Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi). Mieszkańcy gminy mogą także zawieźć odpady 

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Kędzierzyn-Koźle. 

W gminie będzie realizowana inwestycja w ramach projektu „Budowa PSZOK na terenie gmin Polska 

Cerekiew oraz Pawłowiczki zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region"”.  

Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie 

odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, które wymusza 

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zgodnie z art. 6 pkt 11 Statutu Związku Międzygminnego 

"Czysty Region"). Gmina na podstawie zapisu art. 3b oraz 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

zobowiązana jest do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, i tak: 

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę 

Pawłowiczki wyniósł w 2020 r. – 0,00% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania) Poziom wymagany do osiągnięcia w 2020 r. –  maksimum 

35% – poziom został osiągnięty;  

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Pawłowiczki w 2020 r. Wyniósł: 
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34,48% (wymagany poziom w 2020 r. wg rozporządzenia – minimum 50%)  – poziom nie został 

osiągnięty; 

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Pawłowiczki w 2020 r. 

wyniósł – 99,34% (wymagany poziom w 2020 r. wg rozporządzenia – minimum 70%) – poziom został 

osiągnięty. 

Istotnym zagrożeniem dla środowiska oraz mieszkańców jest obecność wyrobów azbestowych. Zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 poz. 

10) wyroby te są uznawane za odpady niebezpieczne. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKzA) na lata 2009 

– 2032 zakłada usunięcie i zutylizowanie azbestu z terenu całego kraju do roku 2032. Główne cele POKA to: 

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,  

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu, 

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

Nadrzędnym celem opracowania Aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest dla gminy Pawłowiczki na lata 2014-2032” jest stworzenie mechanizmu działań systemowych w zakresie 

skutecznej likwidacji szkodliwych oddziaływań azbestu na zdrowie człowieka i środowisko lokalne gminy 

Pawłowiczki. Dlatego celem priorytetowym jest „Usunięcie Wyrobów Zawierających Azbest Z Terenu Gminy 

Pawłowiczki Do Końca 2032r.”. Cel ten pozostaje w ścisłym związku z nadrzędnym długoterminowym celem 

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętym 

przez Radę ministrów 14 maja 2002r. Ponadto jest zgodny z obowiązującym „Programem oczyszczania Kraju 

z azbestu na lata 2009-2032” przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2009r., który to program 

utrzymuje cele „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” 

i aktualizuje jedynie zadania w zakresie odpowiedniego gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest. 

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe w perspektywie długoterminowej (okres do 2032 roku) poprzez usunięcie 

z terenu gminy stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest i ich bezpieczne unieszkodliwienie. 

Do pozostałych celów Aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Pawłowiczki na lata 2014-2032” należą:  

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie 

gminy Pawłowiczki, 

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko lokalne, 

 inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pawłowiczki, 

 instruktaż z zakresu postępowania z wyrobami zawierającymi azbest dla osób fizycznych, prawnych, 

jednostek organizacyjnych, na których ciążą określone obowiązki z tytułu posiadania, wytwarzania, 

składowania, transportu i usuwania wyrobów zawierających azbest,  

 stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych, norm, standardów 

postępowania oraz procedur odnoszących się do wyrobów i odpadów zawierających azbest,  

 identyfikacja dostępnych źródeł finansowania oraz zaprogramowanie wsparcia finansowego 

przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu.  

Realizacja poszczególnych zadań wymaga współpracy zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. 

Istotnym jest przepływ informacji o postępie oraz procedurach usuwania wyrobów zawierających azbest między 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami rządowymi lub pozarządowymi. Nie bez znaczenia 

pozostaje kwestia ciągłego monitoringu efektywności zdeklarowanych działań oraz wyciągania odpowiednich 

wniosków w celu bieżącego dopracowywania systemu usuwania azbestu z terenu gminy Pawłowiczki. 

Na terenie Gminy Pawłowiczki zinwentaryzowano 376 gospodarstw posiadających wyroby zawierające 

azbest (płyty azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie) od osób fizycznych oraz 14 osób prawnych. 

Łącznie na terenie Gminy Pawłowiczki zinwentaryzowano 96 934 m2 (tj. ok 1454,01 Mg) wyrobów zawierających 

azbest oraz 3500mb (tj. ok 140 Mg) rur azbestowych. 
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Na terenie Gminy Pawłowiczki wyznaczono także 3 punkty pomiarowe monitoringu włókien azbestu. Średnie 

stężenie włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym na terenie gminy Pawłowiczki wyniosło 102 wł/m3. Jest 

to wartość akceptowalna nie zagrażająca standardom zdrowia i życia mieszkańców gminy Pawłowiczki.  

Gmina Pawłowiczki od 2012r. pozyskuje dotacje z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Opolu dotacje, które przy 

współudziale środków z budżetu Gminy Pawłowiczki w 100% pokrywają koszty demontażu, utylizacji 

i składowania odpadów zawierających azbest.   

W 2020 r. Gmina Pawłowiczki pozyskała dotację w wysokości 100% kosztów na unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Całkowita wartość zadania to 17 745,26 zł, z czego:  

• z WFOŚiGW w Opolu 8 872,63 zł,  

• z NFOŚiGW 8 872,63 zł. 

 

5.9.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 

Pawłowiczki w zakresie gospodarki odpadami.  

Tabela 32. Analiza SWOT - Gospodarka odpadami 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Funkcjonujący dwa razy w roku na terenie gminy 
MPSZOK, 

 Prawidłowo przyjęte w dokumentach gminy i 
stosowane zasady gospodarowania odpadami 
komunalnymi  

 Spełnianie przez gminę wymogów dotyczących 
poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych oraz poziomu ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji. 

 Duża ilość odpadów zmieszanych w całości 
wytwarzanych opadów, 

 Względnie wysokie koszty gospodarowania 
odpadami komunalnymi w porównaniu do 
średnich zarobków mieszkańców, 

 Wyroby zawierające azbest, 

 Zagrożenie powstawania „dzikich” wysypisk, 

 Niespełniony przez gminę wymóg dotyczący 
poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia poszczególnych frakcji 
odpadów komunalnych. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwego 
postępowania z odpadami, 

 Budowa PSZOK na terenie gmin Polska Cerekiew 
oraz Pawłowiczki zrzeszonych w Związku 
Międzygminnym "Czysty Region"», 

 Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu gminy, 

 Wdrażanie i upowszechnianie wśród 
społeczności lokalnej nawyku selektywnej 
zbiórki odpadów. 

 Względna łatwość znalezienia uprawnionych 
podmiotów przetwarzających zgodnie z prawem 
wytworzone odpady inne niż komunalne  

 Powstanie miejsc nielegalnego składowania 
odpadów, 

 Zwiększanie ilości wytwarzanych odpadów 
zmieszanych 

Źródło: opracowanie własne 
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5.10. Zasoby przyrodnicze 

5.10.1. Analiza stanu wyjściowego 

Gmina Pawłowiczki nie wyróżnia się szczególnymi walorami florystycznymi. Obecny charakter roślinności 

to efekt przekształceń dokonywanych przez człowieka. Większość lasów została zastąpiona przez tereny 

użytkowane rolniczo i tereny zabudowane, ze sztucznymi powierzchniami i towarzyszącą im roślinnością 

synantropijną i roślinnością obcą. Niewielkie fragmenty o charakterze zbliżonym do naturalnego zlokalizowane 

na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wronin – Maciowakrze” w południowo wschodniej części gminy.  

Roślinność naturalną gminy w dolinie rzeki Straduni i jej dopływów tworzą łęgi olszowe i jesionowo – 

olszowe. Roślinność naturalną centralnej części gminy tworzą grądy środkowoeuropejskie, odmiany śląsko – 

wielkopolskiej, formy pogórskiej, serii żyznej. Zaś w południowej części gminy zlokalizowane są grądy 

środkowoeuropejskie, odmiany śląsko – wielkopolskiej, formy niżowej, serii ubogiej. 

Na terenie gminy dominują grunty orne, z którymi związane są agrocenozy: Echinochloo Setarietum, 

Vicietum tetraspermae, Papa veretum argemones, Lamio – Veronicetum politae. W dnach dolin pozostały 

niewielkie zbiorowiska wilgotne reprezentowane przez rośliny szuwarowe i bagienne z klasy kępkowo – 

dolinkowej. Zbiorowiska łąkowe reprezentowane są przez eutroficzne, mokre łąki turzycowe powstające 

w bezpośrednim kontakcie z łąkami kośnymi z klasy Molinio – Arrhenathererea. 

Na terenie Gminy Pawłowiczki nie stwierdzono występowania gatunków roślin rzadkich i prawnie 

chronionych. Pomimo tego flora roślin naczyniowych na badanym obszarze jest zróżnicowana, mimo znaczącego 

odlesienia terenu. 

Elementem uzupełniającym i różnicującym przyrodniczo obszar gminy są użytki zielone, występujące 

głównie w dolinach cieków wodnych. W obrębie terenów produkcji rolnej do najcenniejszych elementów 

przyrodniczych zaliczyć należy zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, a także układy zieleni przydrożnej 

i obudowy biologicznej cieków. Pełnią one istotne funkcje ekologiczne, krajobrazowe i ochronne. Ekosystemy 

łąkowe wraz z nielicznymi ekosystemami leśnymi i zadrzewionymi tworzą mozaikę o dużym znaczeniu 

biocenotyczno – środowiskowym, stanowiąc element urozmaicający krajobraz gminy. 

Gmina Pawłowiczki należy do jednych z najmniej zasobnych w wartościowe przyrodniczo ekosystemy 

wodne w skali województwa opolskiego. Praktycznie na terenie gminy nie występują większe zbiorniki wodne. 

Nieliczne i niewielkie cieki wodne są silnie uregulowane i pozbawione naturalnego charakteru przyrodniczego. 

Charakteryzują się również wysoką niestabilnością ekologiczną wynikających z nagłych przyborów wody, 

uwarunkowanych wylesionymi zlewniami i urozmaiconą rzeźbą terenu. 

Obszar gminy charakteryzuje się silnym przekształceniem ekosystemów i w związku z tym wysokie walory 

faunistyczne zostały zachowane fragmentarycznie. Skład fauny dostosowany jest do aktualnej struktury 

siedliskowej. Małe zróżnicowanie siedlisk oraz istniejąca zabudowa powoduje, że na obszarze gminy dominują 

gatunki pospolite, towarzyszące ekosystemom rolniczym oraz związane z siedliskami ludzkimi. Charakteryzują się 

one umiejętnością dostosowania do silnie przekształconych ekosystemów i często szeroką tolerancją ekologiczną 

na różne czynniki środowiskowe. Ze względu na ukształtowanie terenu i niewielki udział lasów i zadrzewień 

różnorodność gatunkowa zwierząt jest uboga. Najczęściej spotykane są gryzonie: nornik zwyczajny (Microtus 

arvalis), mysz zaroślowa (Appodemus sylvaticus), owadożerne: kret europejski (Talpa europaea), jeż europejski 

(Erinaceus europeaus), a także zając szarak (Lepus europaeus) oraz drapieżniki z rzędu łasic (Mustela). 

W niewielkiej ilości mogą na omawiany teren zachodzić z obszarów sąsiednich: bażanty (Phasianus colchicus), 

przepiórki (Coturnix coturnix), lisy (Vulpes vulpes) oraz sarny (Capreolus capreolus). Ornitofauna jest stosunkowo 

uboga. Występują ptaki typowe dla terenów pól i łąk, np. kuropatwy (Perdix perdix). Przeważają gatunki, którym 

nie przeszkadza sąsiedztwo ludzi: szpak (Sturnus vulgaris), kos (Turdus merula), skowronek (Alauda arvensis), 

wróble (Passer) oraz krukowate – sroka (Pica pica), kawka (Corvus monedula), gawron (Corbus frugilegus). 

Z drapieżników można spotkać myszołowa zwyczajnego (Buteo buteo). Większość pozostałości naturalnych 

ekosystemów stanowiących lokalne ostoje fauny na terenie gminy Pawłowiczki to kompleksy leśne i zadrzewione. 
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Ich funkcjonowanie jest jednak zakłócone poprzez silną penetrację przez miejscowa ludność. Typowymi dla nich 

gatunkami są:  

 płazy – żaba wodna (Rana esculenta), żaba trawna (Rana tempraria), ropucha szara (Bufo bufo), ropucha 

zielona (Bufo viridis), rzekotka drzewna (Hyla arborea), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), traszka 

zwyczajna (Triturus vulgaris),  

 gady – jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara), padalec (Anguis 

fragilis), zaskroniec (Natrix natrix), żmija zygzakowata (Yipera berus), 

 ptaki – myszołów (Buteo buteo), jastrząc (Accipiter genitiiis), pustułka (Falco tirununculus), kruk (Corvus 

corax), gawron (Corvus frugilegus), kukułka (Coculus canorus), dzięcioł duży (Dendrocopos major), 

dzięcioł czarny (Driocopus martius), świergotek drzewny (Anthus trivialis), kos (Turdus merula), drozd 

(Turdus torquatus), kwiczoł (Turdus pilaris), kląskawka (Saxicola torquata), pełzacz leśny (Certhia 

familiaris), wilga (Oriolus oriolus), sroka (Pica Pica), zięba (Fringilla coelebs),  

 ssaki – sarna (Capreolus capreolus), dzik (Sus scrofa), lis (Vulpes vulpes), kuna (Martes foina), łasica 

(Mustela nivalis), tchórz (Mustella putorius), zając (Lepus capeusis), jeż (Erinaceus europaeus), kret 

(Talpa europaea). 

Do grup zwierząt, które mogą być rzadkie w skali regionu należą zwłaszcza niektóre gatunki ptaków 

i zwierzęta bezkręgowe związane z ciepłolubnymi murawami. Należy do nich ginący na Opolszczyźnie suseł 

moręgowany (Citellus citellus), który może jeszcze występować na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Rejon Wronin – Maciowakrze”. Gmina Pawłowiczki pod względem liczebności zwierzyny łownej należy do grupy 

gmin najmniej zasobnych na Opolszczyźnie. Gatunek łowny wymagający większych powierzchni leśnych – jeleń 

szlachetny (Cervus elaphus) występuje tu bardzo nielicznie jako tak zwany „przechodni” jedynie w dwóch 

większych kompleksach leśnych to jest w północnej części gminy w okolicach Trawników i w południowej części 

w okolicach Radoszowów. Dzik (Sus scrofa) również wskazywany jest jako gatunek przechodni, natomiast sarna 

(Capreolus capreolus) występuje głównie w subpopulacji polnej.4 

 

Obszary Chronione 

Obszar Gminy Pawłowiczki objęty jest ochroną prawną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody. Ochrona 

przyrody oznacza ochronę wartości ekologicznych, naukowych, dydaktycznych, estetycznych oraz cech 

stanowiących o tożsamości przyrodniczej regionu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 r. poz. 1098) elementami środowiska objętymi ochroną na podstawie w/w 

ustawy są następujące formy ochrony przyrody: 

 parki narodowe, 

 rezerwaty przyrody, 

 parki krajobrazowe, 

 obszary chronionego krajobrazu, 

 obszary Natura 2000, 

 pomniki przyrody, 

 stanowiska dokumentacyjne, 

 użytki ekologiczne, 

 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 

 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wronin – Maciowakrze - położony w południowo wschodniej części 

gminy. Obszar objęto ochroną na mocy uchwały nr XXIV/193/88 wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 

26 maja 1988r. Powierzchnia obszaru objętego ochroną wynosi 3989,6 ha. Obszar podlega ochronie na zasadach 

określonych w uchwale Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie 

                                                           
4 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PAWŁOWICZKI NA LATA 2018 – 2021 Z PERSPEKTYWNĄ DO 

2025 R. 
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obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016, poz. 2017 z późn. zm.) Na obszarze OchK nie 

obowiązuje ochrona na podstawie prawa międzynarodowego. Nadzór nad wyżej opisywaną formą ochrony 

sprawuje Zarząd Województwa Opolskiego.  

Obszar charakteryzuje się typowym dla południowej Opolszczyzny pagórkowatym ukształtowaniem 

terenu z wysokościami względnymi dochodzącymi do 40 m. Występują liczne wąwozy, jary wraz z płatami 

grądów, które tworzą urokliwy zakątek województwa opolskiego. Teren ten leży w górnej części zlewni 

Wrońskiem Wody – lewobrzeżnego dopływu Odry. Charakterystyczne są rozległe, suche wierzchowiny lessowe 

oraz silnie wilgotne dna dolinne z licznymi mokradłami oraz oczkami wodnymi.  

W bardzo gęstej sieci dolinek denudacyjnych spływ wód jest okresowy w porach obfitych opadów i tajania 

śniegów. Na terenie OChK stwierdzono liczne występowanie płazów, w tym grzebiuszki ziemnej (Pelobates 

fuscus). Przypuszcza się, że w tym rejonie mogły ocaleć resztkowe, pojedyncze kolonie susła moręgowanego 

(Citellus citelluc). Liczna jest także populacja ptaków śpiewających z rządka kląskawką (Sexicola torquata) 

na czele. 

 

Rycina 14. Obszary chronione na terenie Gminy Pawłowiczki 

Źródło: opracowanie własne 

Pomniki przyrody - zasoby przyrody objęte ochroną prawną 

Pomniki przyrody są ważne nie tylko z powodu ochrony bioróżnorodności, ale także spełniają ważną 

funkcję społeczną w edukacji ekologicznej. Liczba drzew objętych ochroną będzie systematycznie się zmniejszać 

z powodu zniszczeniu przez wichury lub obumieranie. W związku z powyższym obiekty takie powinny być stale 

monitorowane i objęte specjalną pielęgnacją, która umożliwi jak najdłuższą egzystencję. Na terenie Gminy 

Pawłowiczki znajduje się jeden pomnik przyrody przedstawiony w tabeli poniżej. 
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Tabela 33. Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie Gminy Pawłowiczki 

Lp. Lokalizacja pomnika Typ pomnika Rodzaj tworu Opis pomnika 

1. 

Orzeczenie Nr 3 PWRN z dn. 21 października 1952 r. o uznaniu za pomniki przyrody, Dz.Urz.WRN 
w Opolu z dnia 31 stycznia 1953r. Nr 1, poz. 6 

Nadleśnictwo: Prudnik, Obręb 
leśny: Prudnik, Leśnictwo: 

Biernatów, Oddz.: 20 d 
Wieloobiektowy drzewo 

Dąb szypułkowy - 
Quercus robur; 

pierśnica: 154cm; 
obwód: 484cm; 
wysokość: 21m, 

Dąb szypułkowy - 
Quercus robur; 

pierśnica: 148cm; 
obwód: 465cm; 
wysokość: 20m, 

Dąb szypułkowy - 
Quercus robur; 

pierśnica: 150cm; 
obwód: 471cm; 
wysokość: 21m, 

Dąb szypułkowy - 
Quercus robur; 

pierśnica: 155cm; 
obwód: 487cm; 
wysokość: 22m 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CRFOP 

Lasy 

Na terenie gminy Pawłowiczki lesistość jest niewielka. Według danych GUS z 2020 r. lasy zajmują 

powierzchnię ogólną 791,62 ha. Na terenie Gminy dominują lasy publiczne, z czego 5,50 ha stanowi własność 

gminy. Wskaźnik lesistości dla omawianego obszaru jest zatem znacznie niższy od średniej krajowej, która wynosi 

26,7%. Największym wskaźnikiem lesistości charakteryzują się sołectwa Chrósty, Grudynia Wielka, Jakubowice, 

Ligota Wielka, Radoszowy i Urbanowice. Na terenach sołectw Mierzęcin i Naczęsławice w ogóle nie występują 

tereny leśne. Dąb zajmuje około 50% powierzchni natomiast pozostałe gatunki jak: buk, jesion, brzoza, lipa, 

jawor, modrzew oraz olsza, stanowią od 5-8 % powierzchni leśnej. Średnia wieku gatunków panujących to 49 lat.  

W lasach Gminy dominują siedliska lasu świeżego – 90%. Strukturę gruntów leśnych na terenie Gminy 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 34. Struktura gruntów leśnych na terenie Gminy Pawłowiczki 

Rodzaj własności Powierzchnia [ha] 

Lasy ogółem 791,62 

Lasy publiczne ogółem 730,32 

Lasy publiczne Skarbu Państwa 724,82 

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów 
Państwowych 

716,13 

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności 
Rolnej SP 

5,52 

Lasy publiczne gminne 5,50 

Lasy prywatne ogółem 61,30 

Źródło: GUS 

 Rozmieszczenie terenów leśnych jest nierównomierne. Można wydzielić trzy główne lokalne kompleksy: 

 na północ od wsi Urbanowice, 

 na wschód od wsi Chrósty i Radoszowy (Las Radoszowski) oraz na wschód od wsi Maciowakrze (zachodni 

fragment Lasu Wronińskiego), 
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 na zachód od wsi: Jakubowice, Grudynia Mała i Grudynia Wielka (górna część biegu Potoku 

Jakubowickiego). 

 Teren gminy leży w (V) Śląskiej Krainie Przyrodniczo – Leśnej. Kraina zajmuje południowo-zachodnią część 

Polski. Grunty rolne stanowią 62% pow. krainy, a obszary leśne i seminaturalne ponad 30%. Wody (rzeki i jeziora) 

zajmują 0,9% jej obszaru, najwięcej ich (ponad 5%) jest w mezoregionie Pradoliny Wrocławskiej. Tereny krainy 

znajdują się w dorzeczu górnej i środkowej Odry. Ważniejsze rzeki to: Odra, Bóbr, Kwisa, Kaczawa, Nysa Łużycka 

i Nysa Kłodzka. Na obszarze krainy brak większych jezior. Są natomiast liczne zbiorniki retencyjne, wśród których 

jednymi z większych są tzw. jeziora Otmuchowskie i Turawskie. Klimat jest słabo zróżnicowany. Część zachodnia 

oraz południowa to tereny nieco chłodniejsze, ze średnią roczną temperaturą powietrza poniżej 7,5°C i okresem 

wegetacyjnym do 210 dni. Na pozostałym obszarze średnia roczna temperatura mieści się w granicach 8,0–8,5°C, 

a okres wegetacyjny trwa około 220 dni. Suma rocznych opadów atmosferycznych kształtuje się w granicach 550–

650 mm. Lasy zgrupowane są głównie w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części krainy. Lesistość 

krainy wynosi 28,3% i w mezoregionach waha się od ok. 4–6% w mez. Równiny Wrocławskiej i Płaskowyżu 

Głubczyckiego  do ok. 60% w mez. Lasów Raciborskich i prawie 70% w mez. Lasów Lublinieckich. Przeważają lasy 

iglaste, których jest ok. 55%, znacznie mniej jest lasów mieszanych – ok. 25%, a najmniej lasów liściastych 

ok. 14%. Obszary uznane za tereny leśne w stanie zmian i lasy rozproszone zajmują ok. 1,5% powierzchni lasów 

krainy. Zdecydowaną większość stanowią lasy w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Średni wiek drzewostanów 

wynosi 58 lat. Dominują drzewostany w wieku 41–60 lat, których jest ponad 26%, młodsze stanowią 33%, 

a starsze (ponad 80-letnie) zajmują ponad 41%. Średnia zasobność drzewostanów wynosi 223 m3/ha i jest 

najniższa wśród krain. W mezoregionach waha się od 173 m3/ha w Lasach Raciborskich do 290 m3/ha na Równinie 

Niemodlińskiej. Lasy ochronne (głównie uszkodzone, wodochronne i wokół miast) stanowią 63% pow. leśnej LP 

w krainie.  

 Na terenie Gminy Pawłowiczki zagrożeniem dla zasobów leśnych są: 

 czynniki naturalne abiotyczne - obniżanie poziomu wód gruntowych, susze, wiatr i mróz; 

 czynniki naturalne biotyczne - owady fitofagiczne, grzyby pasożytnicze, zwierzyna leśna; 

 czynniki pochodzenia antropogenicznego - zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wód, 

gospodarka odpadami (dzikie wysypiska), zagrożenia pożarowe, zmiana leśnego użytkowania terenu 

na inne formy, zaśmiecanie terenów leśnych. 

Ważną zasadą ochrony lasu jest wymóg minimalizacji szkód ekologicznych, które mogą wystąpić  

na skutek wykonywanych zabiegów. Celem ochrony lasu przed szkodnikami i patogenami chorobotwórczymi nie 

jest całkowite ich wyniszczenie, lecz ograniczenie występowania tych organizmów do poziomu niepowodującego 

szkód gospodarczo znośnych. Stosowane zabiegi powinny zapewniać stan równowagi i możliwie swobodny 

przebieg procesów ekologicznych w biocenozie.  

 Szkody od zwierzyny płowej w formie zgryzania upraw lub spałowania młodników są gospodarczo znośne. 

Głównymi sprawcami są sarny i jelenie. Na terenie nadleśnictwa występują również szkody spowodowane 

działalnością bobrów, wynikiem czego jest podtapianie drzewostanów. 

Korytarze ekologiczne  

Przez teren gminy Pawłowiczki nie przebiegają korytarze ekologiczne. Najbliżej zlokalizowany korytarz 

występuje w południowo-wschodniej części miasta Kędzierzyn-Koźle.    
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Rycina 15. Położenie Gminy Pawłowiczki na tle korytarzy ekologicznych 

Źródło: opracowanie własne 

Tereny zieleni 

Na terenie Gminy Pawłowiczki występuje znikoma ilość terenów zieleni. Bez zmian pozostała 

powierzchnia lasów gminnych. Zarówno w roku 2016 oraz 2019 powierzchnia wynosiła 5,50 ha. Wykaz terenów 

zieleni przedstawia tabela poniżej.   

Tabela 35. Wykaz terenów zieleni na terenie Gminy Pawłowiczki 

Lp. Tereny zieleni 
Powierzchnia [ha] 

2016 2017 2018 2019 

1. Cmentarze 5,90 5,90 5,90 5,90 

2. Lasy gminne 5,50 5,50 5,50 5,50 

Źródło: GUS 
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5.10.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 

Pawłowiczki w zakresie zasobów przyrodniczych.  

Tabela 36. Analiza SWOT – zasoby przyrodnicze 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Występowanie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 

 Występowanie na terenie gminy rzadkich, 
objętych ochroną gatunków roślin i zwierząt. 

 Minimalna powierzchnia terenów zieleni 
urządzonej, 

 Podatność zasobów przyrody ożywionej 
na zanieczyszczenia środowiska, 

 Niski wskaźnik lesistości w gminie. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Wzrost lesistości gminy, 

 Tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej 
(parków, zieleńców itp.). 

 Wzrost liczby pomników przyrody, 

 Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, 

 Wzrastająca antropopresja, 

 Fragmentacja siedlisk, 

 Degradacja cennych terenów przyrodniczych 
przez działalność rolniczą, 

Źródło: opracowanie własne 

5.11. Zagrożenie poważnymi awariami 

5.11.1 Analiza stanu wyjściowego 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1973) 

za poważną awarię uważa się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych 

substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska 

lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Natomiast przez poważną awarię przemysłową rozumie się 

poważną awarię powstałą w zakładzie.   

Podstawowym aktem prawnym w zakresie poważnych awarii jest ustawa Prawo ochrony środowiska, 

w której zawarte są przepisy ogólne, instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii 

przemysłowej, obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową oraz zagadnienie współpracy 

międzynarodowej w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej o charakterze transgranicznym. 

Ochrona środowiska przed poważną awarią oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować 

awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska. W zakresie przeciwdziałania poważnym awariom 

do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 

(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1070.) należy: 

1. kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii, 

2. prowadzenie szkoleń dla organów administracji oraz podmiotów, o których mowa w pkt 1, 

3. badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska, 

4. prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, 

w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii 

w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 

W przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zdarzeń o znamionach poważnej awarii Inspekcja Ochrony 

Środowiska współdziała w akcji ich zwalczania z organami właściwymi do jej prowadzenia (głównie Państwową 

Strażą Pożarną ale również OSP) oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków tych awarii.  

Według informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, na terenie Gminy 

Pawłowiczki, nie występują zakłady, które mogłyby zostać zakwalifikowane jako zakłady o dużym ryzyku 

wystąpienia awarii (ZDR) oraz ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważnej awarii (ZZR).      
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Podstawowe zagrożenia dla mieszkańców jak i środowiska gminy wiążą się z transportem drogowym 

i kolejowym substancji niebezpiecznych. Władze gminy nie posiadają w praktyce możliwości wpływania 

na zagrożenia związane z transportem substancji niebezpiecznych przez teren powiatu zarówno w odniesieniu 

do transportu kolejowego jak i samochodowego. Charakter  przemysłowo – rolniczy powoduje, że 

wykorzystywane są środki chemiczne podczas zabiegów agrochemicznych w uprawach. Niewłaściwe 

gospodarowanie chemikaliami może spowodować trudne do usunięcia skutki działalności człowieka 

na środowisko. Inną formą zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i żyjących tu mieszkańców są katastrofy 

naturalne. Największe ryzyko związane jest z wystąpieniem susz lub pożarów. W granicach sieci komunikacyjnej 

o zwiększonym natężeniu ruchu, zagrożenia jakie mogą mieć negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie 

człowieka są powiązane głównie z drogą krajową nr 38 oraz wojewódzką nr 417. Awarie i katastrofy w transporcie 

mogą spowodować przedostanie się do gruntu a następnie do wód podziemnych substancji ropopochodnych 

oraz o właściwościach palnych i wybuchowych (przewóz amoniaku, kwasów, chloru, dwutlenku siarki, gazów 

płynnych, etyliny, olejów opałowych i napędowych. Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów, obok 

przyczyn naturalnych, jest wypalanie traw oraz nieumyślne i celowe podpalenia.  

 

5.11.2. Analiza SWOT 

Przeprowadzenie oceny stanu aktualnego obszaru interwencji zagrożenia poważnymi awariami pozwoliło 

na przeprowadzenie analizy SWOT przedstawionej w tabeli poniżej. 

 
Tabela 37. Analiza SWOT – Zagrożenie poważnymi awariami 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Brak zakładów ZDR oraz ZZR, 

 Szkolenia i ćwiczenia z przeciwdziałania 
powstawaniu i usuwania skutków awarii, 

 Opracowany Plan Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego Kędzierzyn-Koźle,  

 Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej.  

 Brak obwodnic mniejszych miast, 
wyprowadzających transport substancji 
niebezpiecznych poza teren zurbanizowany,  

 Transport substancji niebezpiecznych przez tereny 
zabudowane, 

 Negatywne oddziaływanie na środowisko. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Wspieranie jednostek OSP poprzez doposażanie 
w niezbędny sprzęt, szkolenia, 

 Zabezpieczenie  transportu niebezpiecznych 
substancji oraz minimalizacja ich przebiegu 
przez obszary zamieszkałe, 

 Budowa dróg ekspresowych i obwodnic miast 
odciążających ruch drogowy w powiecie,  

 Doposażanie i szkolenie jednostek ratowniczych.  

 Wypadek podczas transportu niebezpiecznych 
substancji, 

 Zwiększenie ruchu towarowego na istniejących 
drogach i liniach kolejowych, co związane jest 
ze zwiększeniem ilości materiałów 
niebezpiecznych przewożonych tymi drogami 
i liniami,  

 Oddziaływanie zakładów przemysłowych,  

 Możliwość wystąpienia poważnej awarii. 

Źródło: opracowanie własne 

5.12. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i adaptacje do zmian klimatu 

W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się coraz bardziej widoczne skutki zmian klimatu, polegające m.in. 

na wzroście temperatury oraz zwiększeniu częstotliwości i skali ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wyniki badań 

naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie 

dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski, a proces ten 

w kolejnych latach będzie się nadal pogłębiał. Wobec tego konieczne i ekonomicznie uzasadnione jest 

prowadzenie adaptacji do nadchodzących zmian. 
Przez adaptacje do zmian klimatu należy rozumieć taki sposób planowania, realizacji, eksploatacji 

i likwidacji przedsięwzięcia, aby było ono optymalnie przystosowane do postępujących zmian klimatu, jak również 

by nie powodowało zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. 
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W związku z powyższymi uwarunkowaniami w celu ograniczenia gospodarczego i społecznego ryzyka 

związanego ze zmianami klimatycznymi, opracowano Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 (SPA2020), który wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które 

należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020. Jako najbardziej wrażliwe 

na zmiany klimatu, wskazano dziedziny i obszary, takie jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, 

różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary 

zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy wybrzeża. Pamiętać jednak trzeba, że kwestie związane 

ze zmianami klimatu, dotyczyć mogą również przedsięwzięć z innych dziedzin i obszarów. 
Głównym obszarem narażonym na zmiany klimatu jest gospodarka wodna. Występowania ulewnych 

deszczy zwiększają zagrożenie wystąpienia lokalnych podtopień. 
W ostatnich latach występują coraz częstsze i intensywniejsze fale upałów. Okresy, gdy dni upalne trwają 

przez co najmniej kilka dni stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Wysokie temperatury prowadzą do zaburzeń 

układu krążenia, pracy nerek, układu oddechowego i metabolizmu. Szczególnie narażone na udar słoneczny są 

osoby starsze oraz dzieci. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenie przed upałami. Podczas 

okresów upałów zaleca się pozostawanie w budynkach zwłaszcza w godzinach największego nasłoneczniania. 

W celu adaptacji należy rozbudowywać systemy klimatyzacyjne w budynkach użyteczności publicznej 

oraz prywatnych mieszkaniach. Długo trwające fale upałów powodują występowanie zjawiska suszy. Susza jest 

skutkiem długotrwałych okresów bez opadów atmosferycznych i upałów, kiedy maksymalna temperatura dobowa 

osiąga wartości wyższe niż 30°C. Ujemny wpływ zjawiska suszy można zaobserwować w różnych dziedzinach 

gospodarczych i społecznych. Jednym z najbardziej wrażliwych na niedobory wody sektorów jest rolnictwo. 

Występowanie zjawiska suszy obniża potencjał produkcyjny gleb i utrudnia prowadzenie produkcji rolnej. 
Obniżenie wód gruntowych może także doprowadzić do utraty bioróżnorodności oraz bezpośredniego 

zniszczenia rodzimych siedlisk naturalnych. Zanik małych powierzchniowych zbiorników wodnych (bagien, 

stawów, oczek wodnych, potoków i małych cieków) stanowi zagrożenie dla licznych gatunków, które bytują na tych 

terenach, bądź korzystają z nich okresowo. Obniżanie się poziomu wód gruntowych negatywnie wpływa 

na różnorodność biologiczną w szczególności na zbiorniki wodne i tereny podmokłe. 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podejmuje działania mające na celu: 

1. analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 
2. propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych; 
3. propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej 

i sztucznej retencji; 
4. katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. 

Zmiany klimatu wpływają także na procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne w ciekach wodnych. 

Z powodu wzrostu temperatury następuje przyśpieszenia zjawiska eutrofizacji. W celu jego ograniczenia 

wymagane jest podjęcie działań ograniczających spływ biogenów z pól uprawnych poprzez ograniczenie 

wykorzystania sztucznych nawozów przez rolników. Ważną rolne pełnią tu Ośrodki Doradztwa Rolniczego, 

zachęcające rolników do rolnictwa ekologicznego czy ekstensywnego.  
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska takie jak m.in. gwałtowne burze z silnym wiatrem, długotrwałe susze 

zwiększające ryzyko pożaru w lasach, powodują zagrożenie dla ludzi oraz dóbr materialnych. Ochronę 

przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska oraz innymi zdarzeniami zagrażającymi zdrowiu lub życiu ludzi 

zajmuje się Państwowa Straż Pożarna. W związku ze zmianami klimatu liczba zdarzeń zagrażających ludziom 

i środowisku może wzrastać. Na terenie gminy Pawłowiczki działa 13 jednostek OSP. Jednostki OSP są wyposażone 

w specjalistyczny sprzęt dzięki czemu mogą skuteczne wspomóc w działaniach jednostki PSP.  

Skuteczna adaptacja do zmian klimatu nie jest możliwa do przeprowadzenia bez osiągnięcia 

odpowiedniego poziomu świadomości zagrożeń w społeczeństwie. Konieczne jest zatem wdrożenie działań 

edukacyjnych zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i szerokiej edukacji pozaformalnej przyczyniającej się 

do podnoszenia świadomości społecznej. Podstawowym celem jest zwiększenie zrozumienia wpływu procesów 

klimatycznych na życie społeczne i gospodarcze. 
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5.13. Działania edukacyjne 

Edukacja ekologiczna jest zagadnieniem horyzontalnym dotyczącym wszystkich obszarów ochrony 

środowiska. Głównym jej celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 

ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, upowszechnianie wiedzy 

z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu 

społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży. 
Konieczność prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej wynika z polskich i europejskich aktów 

prawnych oraz dokumentów strategicznych, w tym z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973). w ustawie tej zawarto przede 

wszystkim obowiązek uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 

w programach kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół.  
Działania edukacyjne powinny jednak obejmować także dorosłych mieszkańców, ponieważ 

to oni mają największy wpływ na obecny stan środowiska w gminie. Prowadzone działania edukacyjne powinny 

dotyczyć przede wszystkim prawidłowego postępowania z odpadami, ochrony powietrza 

przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z domowych kotłowni oraz podnosić ogólną świadomość ekologiczną 

lokalnej społeczności. 
Bardzo ważne jest planowanie i realizowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej na szczeblu lokalnym 

mających na celu ukształtowanie świadomości mieszkańców przejawiającej się w ich konkretnych działaniach 

związanych z troską o otaczające ich najbliższe środowisko. 
Na terenie Gminy Pawłowiczki edukacja ekologiczna prowadzona jest m.in. w placówkach edukacyjnych 

ale edukowani są również dorośli mieszkańcy gminy. Tematyka edukacji ekologicznej to przede wszystkim: 
 racjonalna gospodarka odpadami i ich segregacja,  

 edukacja w zakresie szkodliwości azbestu, efektywności energetycznej czy niskiej emisji 

 możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędność energii i wykorzystywania odnawialnych źródeł 

energii.  

Istotnym działaniem ze strony Gminy Pawłowiczki, ukierunkowanym na ochronę i poprawę środowiska 

naturalnego, jest edukacja ekologiczna. Jednym z jej elementów są konkursy i turnieje ekologiczne skierowane 

do dzieci i młodzieży placówek oświatowych z terenu gminy. W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej, 

każdego roku szkolnego gmina realizuje i wspiera działania konkursowe, celem których jest ukazywanie lokalnych 

problemów związanych z wytwarzaniem nadmiernej ilości odpadów, wskazywanie na potrzebę selektywnego 

gospodarowania odpadami oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności i ciekawości poznawczej. W ramach 

edukacji młodzieży, szkoły biorą udział w corocznych akcjach Sprzątania Świata i Dnia Ziemi. Równie istotnym 

zagadnieniem, w edukacji ekologicznej zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych jest dbanie o czyste powietrze. 

W ramach działań edukacyjnych na terenie gminy przeprowadzono kilka zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu 

prawidłowego postępowania z odpadami. Pierwsze z nich, połączone z warsztatami plastycznymi „Nie marnuję, 

segreguję”, odbyły się 10 lutego 2020 r. w bibliotece w Gościęcinie oraz w Pawłowiczkach. 2 marca 2020 r. 

przeprowadzono 4 eko-lekcje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowiczkach. Kolejne zajęcia dla placówek 

oświatowych w Jakubowicach, Ostrożnicy i Maciowakrzu, ze względu na pandemię koronawirusa, 

przeprowadzono w trybie online. W 2020 r. Związek Międzygminny „Czysty Region” kontynuował także konkurs 

„Segreguj.pl”, w którym czynnie brały udział placówki z terenu gminy Pawłowiczki: ZSP Pawłowiczki, 

ZSP Ostrożnica oraz SP Maciowakrze. 

Instytucjami i organizacjami, które mogą wspierać działania gminy w zakresie kształtowania świadomości 

ekologicznej są: Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz 

organizowania własnych działań, gmina powinna także włączać się w akcje edukacyjne prowadzone na wyższym 

poziomie administracyjnym czy organizowane przez fundacje i stowarzyszenia pozarządowe. Udział 

w kampaniach organizowanych na przykład przez Ministerstwo Środowiska, które udostępnia niezbędne 

materiały takie jak infografiki, ulotki, poradniki itp. obniża koszty realizacji edukacji ekologicznej. 
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5.14. Monitoring Środowiska 

Źródłem informacji o środowisku jest w szczególności państwowy monitoring środowiska. Został on 

utworzony ustawą z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2021 poz.1070) w celu 

zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. 

Państwowy Monitoring Środowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska 

oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Gromadzone informacje służą 

wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska, poprzez systematyczne informowanie organów administracji 

i społeczeństwa o:  

 jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska lub innych poziomów 

określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów lub innych 

wymagań,  

 występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian, w tym 

powiązaniach przyczynowo - skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów 

przyrodniczych. 

Po nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w 2001 r. PMŚ realizowany był na podstawie: 

wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska, wojewódzkich 

programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i zatwierdzonych 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ostatnim programem PMŚ realizowanym w tej strukturze był 

program na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku. 

Nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z 2018 r. (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie 

ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1479) zmieniła uwarunkowania 

realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska. W myśl nowych przepisów zasoby i zadania PMŚ 

realizowane do końca 2018 r. przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska zostały przeniesione 

do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i tym samym od 1 stycznia 2019 r. zadania PMŚ są realizowane 

wyłącznie przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ). 

Zakres zadań państwowego monitoringu środowiska jest określany w wieloletnich strategicznych 

programach PMŚ opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez 

Ministra Klimatu oraz w wykonawczych programach PMŚ opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. Obecnie obowiązujący Strategiczny Program PMŚ na lata 2020 - 2025 powstał na podstawie ustawy 

z dnia 10 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Dokument ten obejmuje zadania wynikające z odrębnych 

ustaw, zobowiązań międzynarodowych oraz innych potrzeb wynikających ze strategii rozwoju oraz innych 

programów i dokumentów programowych. Zawarto w nim następujące obszary monitoringu, które mogą 

dotyczyć Gminy Pawłowiczki: 

1. Monitoring jakości powietrza 

2. Monitoring jakości wód 

3. Monitoring gleby i ziemi 

4. Monitoring przyrody 

5. Monitoring klimatu akustycznego 

6. Monitoring pól elektromagnetycznych. 

Dotychczas na terenie Gminy Pawłowiczki prowadzony był monitoring wód powierzchniowych, 

podziemnych do roku 2017. Na terenie gminy Pawłowiczki nie planowano i nie prowadzono badań wód 

powierzchniowych w latach 2018-2020. Badania są wykonywane w roku 2021 w punkcie pomiarowo-kontrolnym 

Grudynka - ujście do Straduni, Trawniki.   

Prezentacja danych odniesionych przestrzennie (z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej) 

odbywać się będzie m.in. poprzez dedykowane do tego celu portale mapowe, umożliwiające dostęp do usług 

sieciowych. W zakresie kompetencji GIOŚ kontynuowane będą prace wynikające z Rozporządzenia Ministra 

Cyfryzacji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania 
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w centralnym repozytorium informacji publicznej. Zasoby GIOŚ określone w ww.  rozporządzeniu będą 

aktualizowane na potrzeby upowszechnienia i udostępniania danych poprzez portal https://dane.gov.pl/. 

 

6. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA ORAZ 

ICH FINANSOWANIE 

6.1. Cele ochrony środowiska i kierunki interwencji 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029 ma 

służyć realizacji przez gminę polityki ochrony środowiska i nawiązywać do polityki ochrony środowiska wyższych 

jednostek, a sam Program Ochrony Środowiska musi być spójny z założeniami dokumentów strategicznych 

i programowych wyższego rzędu.  
Dokument będzie stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajając 

wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska w gminie. Głównym celem programu jest:  

 

Zrównoważony rozwój Gminy Pawłowiczki dążący do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu 

środowiska przyrodniczego.   

Pod każdą z charakterystyk dziesięciu obszarów interwencji przeprowadzona została analiza SWOT, mająca 

na celu określenie największych zagrożeń środowiska, słabych i mocnych stron istniejącego stanu środowiska 

oraz wskazanie dążeń w tych obszarach i szans na jego poprawę. 
Na tej podstawie, zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Środowiska z 2015 roku, zaktualizowanymi 

w 2020 roku, dotyczącymi opracowywania programów ochrony środowiska, wyznaczono cele wraz z wskaźnikami 

stanu aktualnego i stanu docelowego. Narzędziem osiągnięcia stanu docelowego jest realizacja wyznaczonych 

w ramach obszarów zadań, które zostały zgrupowane w harmonogramie zadań. Cele, wskaźniki, kierunki 

interwencji oraz zadania przedstawia tabela nr 38. Zostały w niej określone również źródła finansowania 

wyznaczonych zadań, którymi będą zarówno środki własne gminy, jak i dotacje zewnętrzne, środki własne                      

i pozyskane przez inne jednostki realizujące zadania. Do wyznaczonych zadań przypisano orientacyjną kwotę                  

i czas realizacji. Kwoty i czas realizacji w wielu przypadkach zależą od możliwości i wielkości uzyskanych dotacji. 

Niektóre z zadań będą realizowane w ramach obowiązków pracowników Urzędu Gminy. W tabeli 

39 przedstawiono harmonogram zadań własnych wraz z finansowaniem, z kolei w tabeli nr 40 zadania 

wykonywane przez inne jednostki tzw. zadania monitorowane.
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6.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Tabela 38. Cele, wskaźniki, kierunki interwencji oraz zadania przewidziane do realizacji na terenie Gminy Pawłowiczki 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

1. 

O
ch
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n

a 
kl

im
at

u
 i 

ja
ko

śc
i p

o
w

ie
tr

za
 

I.
 P

o
p

ra
w

a 
ja

ko
śc

i p
o

w
ie

tr
za

 

Liczba substancji 
z przekroczeniami 
w strefie opolskiej 

(WIOŚ) 

3 0 

I.1. Rozwój 
odnawialnych 
źródeł energii 

Montaż instalacji OZE na budynkach 
użyteczności publicznej: Szkoła 
Pawłowiczki, Szkoła Gościęcin 

Gmina 
Pawłowiczki 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Montaż instalacji OZE na budynkach 
mieszkalnych 

mieszkańcy 
Ograniczone 

środki 
finansowe 

I.2. Zmniejszenie 
emisji 

pochodzącej 
ze spalania paliw 

podczas 
ogrzewania 
budynków 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
do powietrza z ogrzewania 

indywidualnego -likwidacja spalania 
paliw stałych, dotacje dla mieszkańców 

Gmina 
Pawłowiczki, 

mieszkańcy 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Prowadzenie Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków – wprowadzanie 

danych 

Gmina 
Pawłowiczki 

Problem 
z pozyskiwaniem 

danych, braki 
kadrowe 

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej  - Dom Spotkań 

Pawłowiczki 

Gmina 
Pawłowiczki 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Termomodernizacja budynków 
komunalnych: Radoszowy ul. Główna 1, 

Karchów 

Gmina 
Pawłowiczki 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

I.3. Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej 

w gminie 

Kontrola mieszkańców w zakresie 
spalania odpadów i zabronionych paliw 

w paleniskach domowych 

Gmina 
Pawłowiczki 

Ograniczone 
środki 

finansowe, braki 
kadrowe 

Wymiana oświetlenia tradycyjnego 
na energooszczędne, wymiana urządzeń 

Mieszkańcy 
Gminy 

Ograniczone 
środki 

finansowe, brak 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

gospodarstwa domowego na 
energooszczędne 

chęci 
mieszkańców 
do podjęcia 

działań 

I.4. Edukacja 
społeczeństwa 

w zakresie 
ochrony klimatu 

i jakości 
powietrza 

Prowadzenie systematycznych akcji 
edukacji ekologicznej w zakresie potrzeb 

i możliwości ochrony powietrza 
oraz uświadamianie nt. problemu niskiej 

emisji w punkcie konsultacyjnym 
„Program Czyste Powietrze” 

Gmina 
Pawłowiczki, 

WFOŚiGW 

Brak 
zainteresowania 

ze strony 
mieszkańców 

2. 
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Poziom hałasu 
Leq  

(WIOŚ) 

- 

Poniżej 
poziomu 

dopuszczal
nego 

II.1. Zmniejszenie 
emisji hałasu 
z transportu 
drogowego 

Remonty i przebudowa dróg gminnych, 
wewnętrznych i dojazdowych 

do gruntów rolnych 

Gmina 
Pawłowiczki 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Wyznaczenie ścieżek rowerowych 
na terenie Gminy Pawłowiczki 

Gmina 
Pawłowiczki 

Ograniczone 
środki 

finansowe, 
ograniczenia 
przestrzenne 

Przebudowa drogi nr 1211 O odc. 
Karchów – Ucieszków 

Powiat 
Kędzierzyńsko-

Kozielski 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

3. 

P
o
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e
le
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ro

m
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n
e

ty
cz

n
e

 

II
I.
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n
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Ilość emitorów 
pól 

elektromagnetycz
nych w gminie 

5 >5 

III.1. Ograniczenie 
oddziaływania 

pól 
elektromagnetycz

nych 
na człowieka 
i środowisko 

Inwentaryzacja źródeł emisji 
promieniowania elektromagnetycznego 

WIOŚ Opole Niedokładność 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

4. 
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o
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Liczba jednolitych 
części wód 
w stanie co 

najmniej dobrym 

(WIOŚ) 

1 >1 

IV.1. 
Zmniejszenie  

presji rolnictwa 
na stan wód 

Upowszechnienie zasad Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej w zakresie 

prawidłowego stosowania 
i przechowywania środków ochrony 

roślin oraz ograniczanie ich złego 
wpływu na wody powierzchniowe 

i podziemne 

ODR Brak dotacji 

IV.2. Podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 

społeczeństwa 
w zakresie 

ochrony wód 

Prowadzenie edukacji ekologicznej 
w zakresie racjonalnej gospodarki 

wodami i jej ochrony przed 
zanieczyszczeniem 

Gmina 
Pawłowiczki 

Brak 
zainteresowania 

ze strony 
mieszkańców 

IV.3. Utrzymanie 
wód 

Monitoring wód powierzchniowych 
i podziemnych 

WIOŚ Opole 
Niedokładność 

pomiarów 

Roboty utrzymaniowe cieku – bieżąca 
konserwacja w ramach potrzeb 

terenowych 

PGW Wody 
Polskie 

Brak środków 
finansowych, 
ekstremalne 

zjawiska 
pogodowe 

5. 
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Procent ludności 
korzystającej 
z kanalizacji 

(GUS) 

 

75,2 >75,2 

V.1. 
Uporządkowanie 

gospodarki 
wodno-ściekowej 

Bieżąca modernizacja sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 

1. Połączenie Trawniki-
Naczęsławice 

2. Pawłowiczki – 
ul. Wyzwolenia 

3. Kózki 

Gmina 
Pawłowiczki 

Ograniczone 
środki 

finansowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Procent ludności 
korzystającej 

z wodociągów 

(GUS) 

99,8% 100% 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
na terenie Gminy Pawłowiczki 

1. wieś Borzysławice 
2. wieś Kózki 

3. wieś Ligota Wielka 
4.        wieś Przedborowice 

Gmina 
Pawłowiczki 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Liczba 
przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków 

Liczba zbiorników 
bezodpływowych 

5 

 

 

 

193 

>5 

 

 

 

<193 

Prowadzenie ewidencji i kontroli 
zbiorników bezodpływowych 

i przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz sposobu pozbywania się 

nieczystości ciekłych przez mieszkańców 

Gmina 
Pawłowiczki 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

6. 

G
le

b
y 

V
I.

 O
ch

ro
n

a 

gl
e

b
 

i z
ap

e
w

n
ie

n
ie

 

w
ła

śc
iw

e
go

 

sp
o

so
b

u
 

u
ży

tk
o

w
an

ia
 

p
o

w
ie

rz
ch

n
i 

zi
e

m
i 

Powierzchnia 
terenów 

wymagających 
rekultywacji  

b.d. 0 

VI.1. 
Zapobieganie 

niekorzystnym 
zmianom 

środowiska 
glebowego 

Minimalizacja negatywnego wpływu 
działalności rolniczej  na stan gleb 
poprzez wdrażanie Zasad Dobrej 

Praktyki Rolniczej w zakresie ochrony 
gleb użytkowanych rolniczo 

ODR Brak dotacji 

7. 

G
o

sp
o

d
ar

ka
 o

d
p

ad
am

i 

i z
ap

o
b

ie
ga

n
ie

 p
o

w
st

aw
an

iu
 

o
d

p
ad

ó
w

 

V
II

. R
ac

jo
n

al
n

a 
go

sp
o

d
ar

ka
 

o
d

p
ad

am
i Ilość zebranych 

odpadów 
zmieszanych 

(GUS) 

22 730,9
3 

Mg 

(na 
terenie 
całego 

związku) 

<22 730,93 

Mg 

VII.1. Wzrost 
ilości zebranych 

selektywnie 
odpadów 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty Region” 

Brak środków 
finansowych 

Porządkowanie dzikich wysypisk 
Gmina 

Pawłowiczki 
Brak środków 
finansowych 

Coroczne opracowanie Analizy stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty Region” 

Brak środków 
finansowych 

Kontrola mieszkańców w zakresie 
prawidłowej gospodarki odpadami 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty Region” 
Braki kadrowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Budowa PSZOK na terenie gminy 
Związek 

Międzygminny 
„Czysty Region” 

Brak środków 
finansowych 

Podnoszenie świadomości mieszkańców 
na temat prawidłowej gospodarki 

odpadami komunalnych 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty Region” 

Braki kadrowe, 
ograniczony 

dostęp 
do mieszkańców

, ograniczenia 
w organizacji 

imprez 
masowych 
w związku 

z pandemią 

Ilość wyrobów 
azbestowych 
pozostałych 
do usunięcia 

na terenie gminy 

2 024,26 

Mg 

Poniżej 
podanej 

ilości 

Usuwanie wyrobów azbestowych 
z terenu gminy 

Gmina 
Pawłowiczki, 
mieszkańcy 

gminy 

Brak środków 
finansowych, 

niechęć 
mieszkańców 

gminy 
do wymiany 

pokryć 
dachowych 

Aktualizacja inwentaryzacji azbestu 
i wyrobów zawierających azbest 

Gmina 
Pawłowiczki 

Brak środków 
finansowych 

8. 

Za
so

b
y 

p
rz

yr
o

d
y 

V
II

I.
 O

ch
ro

n
a 

e
ko

sy
st

e
m

ó
w

 

i w
al

o
ró

w
 

p
rz

yr
o

d
n

ic
zy

ch
 

gm
in

y 

Powierzchnia 
zieleni urządzonej 

(GUS) 
8,35 ha >8,35 ha 

VIII.1. Rozwój 
i utrzymanie 

zieleni urządzonej 

Bieżąca pielęgnacja zasobów 
przyrodniczych 

Gmina 
Pawłowiczki 

Dewastacja 
mienia 

publicznego,  

Lesistość (%) 5,2% >5,2% 
Melioracje agrotechniczne, w tym: 

rozdrabianie pozostałości pozrębowych, 
usuwanie podszytów – jako prace 

Nadleśnictwo  
Ograniczone 

środki 
finansowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

VIII.2. Ochrona 
i zrównoważony 

rozwój lasów 

przygotowujące do pozyskiwania 
drewna 

Zabiegi z zakresu ochrony lasu 
(odnowienia, przebudowa stanu, 
pielęgnacja upraw, dokarmianie 

zwierząt) trzebieże)  

Nadleśnictwo  
Ograniczone 

środki 
finansowe 

Utrzymanie infrastruktury leśnej 
w dobrym stanie (utrzymanie obiektów 

turystycznych i edukacyjnych) 
Nadleśnictwo  

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Ochrona PPOŻ., budowa dróg 
pożarowych, oraz monitoring  

występowania szkodników w lasach 
Nadleśnictwo  

Ograniczone 
środki 

finansowe 

9. 

Za
gr

o
że

n
ia

 p
o

w
aż

n
ym

i 

aw
ar

ia
m

i 

IX
. O

ch
ro

n
a 

śr
o

d
o

w
is

ka
 p

rz
ed

 

p
o

w
aż

n
ym

i a
w

ar
ia

m
i 

Liczba poważnych 
awarii na terenie 

gminy 
0 0 

IX. 
Zminimalizowani

e ryzyka 
wystąpienia 

zdarzeń 
mogących 

powodować 
poważną awarię 

oraz ograniczenie 
jej skutków dla 

ludzi i środowiska 

Utrzymanie jednostek OSP oraz wsparcie 
w zakresie wyposażenia do prowadzenia 

działań ratowniczych, zapobiegania 
i przeciwdziałania poważnym awariom 
oraz zagrożeniom środowiska i zdrowia 

człowieka wynikającym 
z nadzwyczajnych zdarzeń 

Gmina 
Pawłowiczki 

Brak chętnych 
do działaniach 
w ramach OSP 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacja jednostek 
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Tabela 39. Zadania własne Gminy Pawłowiczki na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2022 2023 2024 2025 2025-2029 

1. 
O

ch
ro

n
a 

p
o

w
ie

tr
za

 

Montaż instalacji 
OZE na budynkach 

użyteczności 
publicznej: Szkoła 

Pawłowiczki, Szkoła 
Gościęcin 

Gmina 
Pawłowiczki 

- 100 000 100 000 - - 
środki własne + 

środki 
zewnętrzne 

2. 

Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń 
do powietrza 
z ogrzewania 

indywidualnego -
likwidacja spalania 

paliw stałych, 
dotacje 

dla mieszkańców 

Gmina 
Pawłowiczki 

100 000 100 000 100 000 100 000 100 000/rok 
środki własne + 

środki 
zewnętrzne 

3. 

Prowadzenie 
Centralnej 
Ewidencji 

Emisyjności 
Budynków – 

wprowadzanie 
danych 

Gmina 
Pawłowiczki, 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
środki własne + 

środki 
zewnętrzne 

4. 

Termomodernizacja 
budynków 

użyteczności 
publicznej – 

Dom Spotkań 
Pawłowiczki 

Gmina 
Pawłowiczki 

- 85 000 - - 
środki własne + 

środki 
zewnętrzne 

5. 
Termomodernizacja  

budynków 
komunalnych: 

Gmina 
Pawłowiczki 

160 000 
(Radoszowy 
ul. Główna 

1) 

65 000 
(Karchów) 

- - - 
środki własne + 

środki 
zewnętrzne 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2022 2023 2024 2025 2025-2029 

Radoszowy ul. 
Główna 1, Karchów 

6. 

Kontrola 
mieszkańców 

w zakresie spalania 
odpadów 

i zabronionych 
paliw w paleniskach 

domowych 

Gmina 
Pawłowiczki 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

7. 

Prowadzenie 
systematycznych 

akcji edukacji 
ekologicznej 

w zakresie potrzeb 
i możliwości 

ochrony powietrza 
oraz uświadamianie 
nt. problemu niskiej 

emisji w punktu 
konsultacyjnego 
„Program Czyste 

Powietrze” 

Gmina 
Pawłowiczki 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

8. 

Za
gr

o
że

n
ie

 h
ał

as
e

m
 

Remonty 
i przebudowa dróg 

gminnych, 
wewnętrznych 
i dojazdowych 

do gruntów rolnych 

Gmina 
Pawłowiczki 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 
środki własne + 

środki 
zewnętrzne 

9. 

Wyznaczenie 
ścieżek rowerowych 

na terenie Gminy 
Pawłowiczki 

Gmina 
Pawłowiczki 

30 000 30 000 - - - 
środki własne + 

środki 
zewnętrzne 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2022 2023 2024 2025 2025-2029 

10. 
G

o
sp

o
d

ar
o

w
an

ie
 

w
o

d
am

i 

Prowadzenie 
edukacji 

ekologicznej 
w zakresie 
racjonalnej 

gospodarki wodami 
i jej ochrony przed 
zanieczyszczeniami 

Gmina 
Pawłowiczki 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

11. 

G
o

sp
o

d
ar

ka
 w

o
d

n
o

 -
 ś

ci
e

ko
w

a 

Bieżąca 
modernizacja sieci 

wodociągowej 
i kanalizacyjnej: 

Połączenie Trawniki 
0 Naczęsławice, 
Pawłowiczki – 

ul. Wyzwolenia, 
Kózki, 

Gmina 
Pawłowiczki 

2. – 100 000 
1.- 300 000 
3. 500 000 

- - - 
środki własne + 

środki 
zewnętrzne 

12. 

Rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej na 

terenie Gminy 
Pawłowiczki: 

1.Wieś 
Borzysławice, 
2. Wieś Kózki, 
3. Wieś Ligota 

Wielka, 
4. Wieś 

Przedborowice 

Gmina 
Pawłowiczki 

2 500 000 
(Wieś 

Borzysławice
) 

2 500 000 
(Wieś Kózki) 

500 000 
(Wieś Ligota 

Wielka) 

500 000 
(Wieś 

Przedborowi
ce) 

- 
Środki własne 

gminy 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2022 2023 2024 2025 2025-2029 

13. 

Prowadzenie 
ewidencji i kontroli 

zbiorników 
bezodpływowych 
i przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków 

oraz sposobu 
pozbywania się 

nieczystości 
ciekłych przez 
mieszkańców 

Gmina 
Pawłowiczki 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

14. 

G
o

sp
o

d
ar

ka
 o

d
p

ad
am

i Usuwanie wyrobów 
azbestowych 

z terenu gminy 

Gmina 
Pawłowiczki 

100 000 100 000 100 000 100 000 - 

środki własne + 
środki 

zewnętrzne + 
środki 

mieszkańców 

15. 

Aktualizacja 
inwentaryzacji 

azbestu i wyrobów 
zawierających 

azbest 

Gmina 
Pawłowiczki 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

16. 

Za
so

b
y 

p
rz

yr
o

d
y Bieżąca pielęgnacja 
zasobów 

przyrodniczych 

Gmina 
Pawłowiczki 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Środki własne 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2022 2023 2024 2025 2025-2029 

17. 

P
o

w
aż

n
e

 a
w

ar
ie

 

Utrzymanie 
jednostek OSP oraz 
wsparcie w zakresie 

wyposażenia 
do prowadzenia 

działań 
ratowniczych, 
zapobiegania 

i przeciwdziałania 
poważnym 
awariom 

oraz zagrożeniom 
środowiska 

i zdrowia człowieka 
wynikającym 

z nadzwyczajnych 
zdarzeń 

Gmina 
Pawłowiczki 

- - - - - Środki własne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacja jednostek 

Tabela 40. Zadania monitorowane, realizowane na terenie Gminy Pawłowiczki w latach 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 

finansowania 2022 2023 2024 2025 2025-2030 

1. 

O
ch

ro
n

a 
kl

im
at

u
 i 

ja
ko

śc
i 

p
o

w
ie

tr
za

 

Montaż instalacji OZE 
na budynkach 
mieszkalnych 

Mieszkańcy 
Gminy 

- - - - - 
Środki własne, 

WFOŚiGW 

2. 

Wymiana oświetlenia 
tradycyjnego 

na energooszczędne, 
wymiana urządzeń 

gospodarstwa 
domowego 

na energooszczędne 

Mieszkańcy 
Gminy 

- - - - - 
Środki własne, 

WFOŚiGW 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 

finansowania 2022 2023 2024 2025 2025-2030 

3. 

Za
gr

o
że

n
ie

 

h
ał

as
e

m
 

Przebudowa drogi 
nr 1211 O odc. Karchów - 

Ucieszków 

Powiat 
Kędzierzyńsko-

Kozielski 
- - - - - 

Środki własne, 
dotacje 

4. 

P
o

la
 

e
le

kt
ro

m
ag

n
e

ty
cz

n
e

 

Inwentaryzacja źródeł 
emisji promieniowania 
elektromagnetycznego 

WIOŚ Opole - - - - - Środki własne, 

5. 

G
o

sp
o

d
ar

o
w

an
ie

 w
o

d
am

i 

Upowszechnienie zasad 
Kodeksu Dobrej Praktyki 

Rolniczej w zakresie 
prawidłowego 

stosowania 
i przechowywania 

środków ochrony roślin 
oraz ograniczanie ich 

złego wpływu na wody 
powierzchniowe 

i podziemne 

ODR - - - - - Środki własne, 

6. 
Monitoring wód 

powierzchniowych 
i podziemnych 

WIOŚ Opole - - - - - Środki własne, 

7. 

Roboty utrzymaniowe 
cieku – bieżąca 

konserwacja w ramach 
potrzeb terenowych 

PGW Wody 
Polskie 

- - - - - Środki własne, 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 

finansowania 2022 2023 2024 2025 2025-2030 

8. 
G

le
b

y 

Minimalizacja 
negatywnego wpływu 
działalności rolniczej  
na stan gleb poprzez 

wdrażanie Zasad Dobrej 
Praktyki Rolniczej 

w zakresie ochrony gleb 
użytkowanych rolniczo 

ODR - - - - - Środki własne, 

9. 

G
o

sp
o

d
ar

ka
 o

d
p

ad
am

i i
 z

ap
o

b
ie

ga
n

ie
 p

o
w

st
aw

an
iu

 

o
d

p
ad

ó
w

 

Odbiór 
i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty Region” 

- - - - - Środki własne, 

10. 
Porządkowanie dzikich 

wysypisk 
Gmina 

Pawłowiczki 
- - - - - Środki własne, 

11. 
Coroczne opracowanie 

analizy stanu gospodarki 
odpadami 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty Region” 

- - - - - Środki własne, 

12. 
Kontrola mieszkańców 
w zakresie prawidłowej 
gospodarki odpadami 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty Region” 

- - - - - Środki własne, 

13. 

Podnoszenie 

świadomości 

mieszkańców na temat 

prawidłowej gospodarki 

odpadami komunalnymi 

Związek 

Międzygminny 

„Czysty Region” 

- - - - - Środki własne, 

14. Budowa PSZOK 
na terenie gminy 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty Region” 

1 000 000 - - - - 
środki własne + 

środki zewnętrzne 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 

finansowania 2022 2023 2024 2025 2025-2030 

15. 
Za

so
b

y 
p

rz
yr

o
d

y 

Melioracje 
agrotechniczne, w tym: 

rozdrabnianie  
pozostałości 

pozrębowych, usuwanie 
podszytów – jako prace 

przygotowujące 
do pozyskania drewna 

Nadleśnictwo b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne, 

16. 

Zabiegi z zakresu 
ochrony lasu 
(odnowienia, 

przebudowa stanu, 
pielęgnacja, dokarmianie 

zwierząt, trzebieże) 

Nadleśnictwa b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne, 

17. 

Utrzymanie 
infrastruktury leśnej 

w dobrym stanie 
(utrzymanie obiektów 

turystycznych 
i edukacyjnych) 

Nadleśnictwa b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne, 

18. 

Ochrona ppoż., budowa 
dróg pożarowych 
oraz monitoring 
występowania 

szkodników w lasach 

Nadleśnictwa b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne, 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacja jednostek 
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7. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

7.1. Zarządzanie programem 

Obowiązek sporządzania Programu Ochrony Środowiska przez Wójta Gminy Pawłowiczki wynika 

z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973). Ostatnim 

opracowanym dokumentem w tym zakresie był Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 

2018-2021 z perspektywą do roku 2025. Dostosowanie polityki ochrony środowiska realizowanej na poziomie 

gminy do zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych spowodowało konieczność opracowania 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029.  

Dokument sporządzano w kilku etapach. W pierwszym etapie pracy zgromadzono materiały źródłowe 

oraz dane dotyczące aktualnego stanu środowiska gminy. Pozyskano je głównie z materiałów przekazanych przez 

Urząd Gminy w Pawłowiczki oraz opracowań statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, a także 

z raportów instytucji zajmujących się problematyką ochrony środowiska, m.in.: Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, danymi z portalu geoportal.gov.pl oraz 

geoserwis.gov.pl. Podczas opracowywania dokumentu korzystano również z dokumentów strategicznych 

opracowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.  

Podczas wdrażania programu ochrony środowiska ważna jest kontrola przebiegu realizacji przyjętych 

w nim zadań oraz osiągnięcia postawionych celów. Opracowano w tym celu system monitoringu, który będzie 

wykonywany w dwóch zakresach: jako monitoring środowiskowy oraz monitoring programowy. Narzędziem 

umożliwiającym ilościową i jakościową ocenę realizacji Programu Ochrony Środowiska są wskaźniki 

monitorowania. W niniejszym Programie Ochrony Środowiska w rozdziale 6. wyznaczono wskaźniki, które będą 

wykorzystywane do oceny stopnia realizacji celów ochrony środowiska. Po zakończeniu tego okresu Gmina 

Pawłowiczki podsumuje stopień realizacji POŚ oraz jego łączny efekt ekologiczny, wyrażony wartością 

wskaźników ekologicznych.  

Monitoring środowiskowy prowadzony będzie w głównej mierze w ramach Strategicznego Programu PMŚ 

na lata 2020 - 2025  opracowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Na podstawie 

wyników tego monitoringu WIOŚ publikuje co roku „Raport o stanie środowiska” oraz roczną ocenę jakości 

powietrza. Dane z tych dokumentów pozwolą określić zmiany stanu środowiska na terenie gminy.  

Monitoring programowy opierać się będzie na monitorowaniu realizacji poszczególnych zadań i poziomie 

osiągnięcia wyznaczonych celów. Zgodnie z artykułem art. 18 ustawy Prawo Ochrony Środowiska po dwóch 

latach obowiązywania programu zostanie sporządzony raport stanu realizacji programu, który następnie zostanie 

przedstawiony Radzie Gminy. W przypadku niewykonania zaplanowanych zadań zostanie dokonana analiza 

sytuacji umożliwiająca poznanie przyczyny takiej sytuacji  i dokonanie ewaluacji celów i zadań. Kolejny raport 

zostanie wykonany na koniec obowiązywanie dokumentu. Po okresie obowiązywania programu wymagane jest 

opracowanie kolejnej aktualizacji.  

7.2. Monitoring POŚ 

Wójt Gminy Pawłowiczki jest zobowiązany do sporządzania co dwa lata raportów z wykonania programów 

ochrony środowiska, które przedstawia Radzie Gminy. Następnie raporty są przekazywane przez Wójta 

do Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskim 

W raporcie zostanie dokonana ewaluacja realizowanych zadań i poziomu osiągnięcia przyjętych 

wskaźników. Raporty te stanowią syntetyczne zestawienie zadań, które w analizowanym dwuleciu powinny być 

zrealizowane oraz przedstawienie, które z nich zostały zrealizowane, jakie były koszty. W proces ewaluacji tym 

samym zostaną włączeni wszyscy interesariusze, w tym służby i inspekcje działające na terenie gminy 

i odpowiedzialne za realizację zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska.  

W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram monitoringu realizacji programu. 
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Tabela 41. Harmonogram monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki 

na lata 2022 - 2025 

Podejmowane działania 2022 2023 2024 2025 2026 

Monitoring stanu środowiska + + + +  

Monitoring programowy – 
raport z realizacji programu 

  +  
+ 

Aktualizacja programu     + 

Źródło: Opracowanie własne 

7.3. Źródło finansowania programu 

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów finansowych znacznie 

przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba 

pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są: 

 środki własne, 

 kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych, 

 kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin, 

 dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych, 

 emisja obligacji. 

7.3.1. Fundusze krajowe 

Wszelkie działania związane z ochroną środowiska i ekologią są wspierane finansowo poprzez różne 

krajowe i zagraniczne fundusze ekologiczne oraz programy a także środki własne inwestorów. 

Do publicznych funduszy ochrony środowiska w Polsce zalicza się: 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 

 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją finansującą 

inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu 

dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Narodowy Fundusz działa od 1 lipca 1989 roku, 

a powstał na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska. 

Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu 

i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb 

środowiska. Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin: 

 Ochrona powietrza, 

 Ochrona wód i gospodarka wodna, 

 Ochrona powierzchni ziemi, 

 Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo, 

 Geologia i górnictwo, 

 Edukacja ekologiczna, 

 Państwowy Monitoring Środowiska, 

 Programy międzydziedzinowe, 

 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 

 Ekspertyzy i prace badawcze. 

W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania: 
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 finansowanie pożyczkowe ( pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze środków NF, 

konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF obsługiwane przez 

banki), 

 finansowanie dotacyjne ( dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów 

bankowych, umorzenia), 

 finansowanie kapitałowe ( obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach 

w celu osiągnięcia efektu ekologicznego). 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma bardzo istotne znaczenie dla ochrony środowiska 

i gospodarki kraju: 

 finansuje ochronę środowiska, 

 uruchamia środki innych inwestorów, 

 stymuluje nowe inwestycje, 

 wspomaga tworzenie nowych miejsc pracy, ważny dla zrównoważonego rozwoju. 

Szczegółowy zakres działalności NFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, kryteria 

i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków i procedury ich rozpatrywania dostępne są 

w oficjalnym serwisie internetowym: www.nfosigw.gov.pl oraz w siedzibie Funduszu w Warszawie 

przy ul. Konstruktorskiej 3a. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest finansowe wspieranie 

przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę 

zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów 

ekologicznych państwa i województwa w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego. 

W ramach funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

dofinansowywane są zadania inwestycyjne z zakresu m.in. 

 gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, 

 gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, 

 ochrony powietrza (w tym odnawialne źródła energii) i termomodernizacji, 

 ochrony przed hałasem; 

oraz zadania nieinwestycyjne takiej jak: 

 edukacja ekologiczna, 

 przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody (np. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, sporządzenie 

planów ochrony dla obszarów objętych ochroną, nasadzenia drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne 

pomników przyrody), 

 państwowy monitoring środowiska, 

 wojewódzkie programy i plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną; 

Szczegółowy zakres działalności WFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, kryteria 

i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków i procedury ich rozpatrywania dostępne są 

w oficjalnym serwisie internetowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu oraz w siedzibie Funduszu w Opolu. 

7.3.2. Fundusze UE 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko  

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) stanowi 

kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. 

Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury 

technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez: 
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 obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku 

i o obiegu zamkniętym, 

 budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie 

na środowisko naturalne, 

 dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030, 

 poprawę bezpieczeństwa transportuzapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę 

odporności systemu ochrony zdrowia, 

 wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym 

Program ma być realizowany w celu zwiększenia efektywności energetyczną mieszkalnictwa, budynków 

użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz zwiększyć udział zielonej energii z odnawialnych źródeł energii 

w końcowym zużyciu energii. 

Inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa 

funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych i wzrost ich znaczenia 

w nowoczesnym, zielonym systemie energetycznym. Inwestycje w sektorze środowiska mają przyczynić się 

do większej odporności na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie) oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego 

(wzrost zdolności retencyjnych oraz poprawę systemów monitorowania i zarządzania kryzysowego). 

W Programie będziemy dążyć do poprawy gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, 

a także odpadami komunalnymi. 

Realizacja Programu ma wzmocnić ochronę bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów; rozwijać 

systemy monitorowania zasobów przyrodniczych, aby ułatwić ich ochronę. 

Dążąc do zmniejszenia emisji w transporcie, program ma rozwijać transport szynowy, w tym w miastach, 

zwiększać dostępność komunikacji zbiorowej, a także alternatywne wobec dróg łańcuchy logistyczne (porty 

morskie, drogi wodne śródlądowe, przewozy intermodalne). 

W celu poprawy spójności komunikacyjnej i ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego program ma 

koncentrować się na budowie nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych oraz dróg krajowych, w tym 

obwodnic miast. 

Program ma służyć podejmowaniu decyzji w inwestycje w kluczowych obszarach sytemu ochrony zdrowia, 

które przyczynią się do wzrostu dostępności pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz większej ich 

skuteczności.   

W sektorze kultury planujemy działania mające na celu ochronę zabytków o światowym i krajowym 

znaczeniu zarówno ruchomych i nieruchomych. Jednocześnie będziemy rozwijać instytucję kultury oraz wspierać 

ich  adaptację do nowych funkcji kulturalnych i społecznych. 

Oferta Programu skierowana będzie do m.in.: 

 przedsiębiorstw, 

 jednostek samorządu terytorialnego, 

 podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek 

samorządu terytorialnego, 

 właścicieli budynków mieszkalnych, 

 państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej, 

 dostawców usług energetycznych, 

 zarządców dróg krajowych i linii kolejowych,  

 służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu, 

 Państwowej Straży Pożarnej, 

 podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi, 

 organizacji pozarządowych, 

 instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury, 

 kościoły i związki wyznaniowe. 
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Formy wsparcia 

 dotacje, 

 instrumenty finansowe, 

 instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne. 

Budżet - ponad 25 mld euro 

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO).  

Zakres tematyczny polityki spójności na lata 2021-2027 obejmuje w szczególności 5 celów polityki, 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego+ 

(EFS+). Planuje się skierować wsparcie na następujące obszary: 

Cel Polityki 1 – Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji 

gospodarczej: 

 innowacje w gospodarce, 

 e – usługi publiczne oraz cyfryzacja MŚP, 

 wzrost konkurencyjności w MŚP, 

 inteligentne specjalizacje regionu. 

Cel Polityki 2 – Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej 

i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 

przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem: 

 efektywność energetyczna, 

 odnawialne źródła energii, 

 zapobieganie zagrożeniom, 

 gospodarka wodno-ściekowa, 

 gospodarka o obiegu zamkniętym, 

 ochrona różnorodności biologicznej, 

 strategie niskoemisyjne. 

Cel Polityki 3 – Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych 

połączeń teleinformatycznych: 

 infrastruktura drogowa. 

Cel Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw 

socjalnych (EFS + EFRR): 

 rynek pracy, 

 programy zdrowotne dla aktywności zawodowej, 

 rozwój edukacji, 

 kształcenie ustawiczne, 

 aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 

 integracja społeczna obywateli państw trzecich i społeczności marginalizowanych, 

 usługi zdrowotne i społeczne, 

 Europejski Budżet Obywatelski (EBO) realizowany w ww. zakresie, 

 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (EFRR), 

 inwestycje w infrastrukturę społeczną (EFRR), 

 inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (EFRR). 

Cel Polityki 5 – Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju 

obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.  

 dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki oraz rewitalizacja na obszarach miejskich, 

 Europejska Inicjatywa Miejska, 

 Dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki oraz rewitalizacja na pozostałych obszarach, 

 Europejska Inicjatywa Sołecka. 
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Wspólna Polityka Rolna 2021 – 2027 

W dniu 1 czerwca 2018 r. Komisja Europejska opublikowała swoje propozycje legislacyjne związane 

z modernizacją i uproszczeniem wspólnej polityki rolnej (WPR) na okres programowania 2021–2027. 

Dziewięć celów przyszłej WPR to: 

 zapewnienie rolnikom godziwych dochodów -główny cel: wspieranie godziwych dochodów 

gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego; 

 zwiększenie konkurencyjności - główny cel: zwiększenie konkurencyjności i wydajności rolnictwa 

w sposób zrównoważony, aby sprostać wyzwaniom związanym z wyższym popytem w warunkach 

ograniczonych zasobów i niepewnej sytuacji klimatycznej; 

 pozycja rolnika w łańcuchach wartości - główny cel: poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości; 

 rolnictwo i łagodzenie zmiany klimatu - główny cel: przyczynianie się do łagodzenia skutków zmian 

klimatu i przystosowywania się do nich, a także do zrównoważonej produkcji energii; 

 wydajne gospodarowanie glebą - główny cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego 

gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze; 

 różnorodność biologiczna i krajobrazy rolnicze - główny cel: przyczynianie się do ochrony różnorodności 

biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu; 

 zmiany strukturalne i wymiana pokoleń - główny cel: modernizacja sektora rolnego przez przyciągnięcie 

młodych ludzi i udoskonalenie ich rozwoju zawodowego; 

 zatrudnienie i wzrost gospodarczy na obszarach wiejskich - główny cel: promowanie zatrudnienia, 

wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym 

biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa; 

 Zdrowie, żywność i oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe - główny cel: poprawa reakcji rolnictwa 

UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki 

odżywcze i zrównoważonej żywności, ograniczenia marnotrawienia żywności, jak również poprawy 

dobrostanu zwierząt. 

Nowym elementem WPR jest: 

 silniejsze ukierunkowanie na klimat i środowisko; 

 nowy sposób wdrażania WPR: sprawdzanie rezultatów zamiast zgodności z przepisami UE; objęcie I 

filara programowaniem (Plan Strategiczny); 

 zmiana tzw. zielonej architektury: warunkowość zamiast wzajemnej zgodności, ekoprogramy zamiast 

płatności za zazielenienie; 

 nowe możliwości tzw. interwencji sektorowych (promocja działań grupowych ze środków I filara); 

 wzmocnienie roli postępu technologicznego i innowacyjności; rosnąca waga doradztwa i nauki (AKIS); 

 dwufilarowa struktura (zmniejszenie udziału II filara); 

 dalsze (niewielkie) zmniejszenie różnic w wysokości płatności bezpośrednich; 

 uproszczony system płatności obszarowych (SAPS); 

 płatność redystrybucyjna - ukierunkowanie na małe i średnie gospodarstwa; 

 płatności związane z produkcją (lista sektorów i mniej środków – 10%+2% koperty). 

Nowy model wdrażania WPR, ma opierać się na tzw. planie strategicznym, który będzie kluczowym 

elementem realizacji WPR na poziomie krajowym. Każde państwo członkowskie przygotuje kompleksowy plan 

wsparcia, w którym zaprogramowane będzie wdrożenie instrumentów obu filarów WPR: płatności 

bezpośrednich, tzw. programów sektorowych (przeniesionych ze wspólnej organizacji rynków, np. wsparcie 

sektora owoców i warzyw, sektora pszczelarskiego) oraz instrumentów rozwoju obszarów wiejskich. Każdy plan 

strategiczny ma obejmować: 

 ocenę potrzeb, 

 strategię interwencji, 

 opis elementów wspólnych dla kilku interwencji, 
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 opis płatności bezpośrednich i interwencji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich określonych 

w strategii, 

 opis programów sektorowych i ich interwencje, 

 plan finansowy, 

 opis struktur zarządzania i koordynacji, 

 ocenę uwarunkowań ex-ante. 
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Tabela 42. Szczegółowa analiza spójności celów Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku z celami 

dokumentów nadrzędnych 

Nadrzędny dokument strategiczny Analiza zgodności Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki 

Nazwa dokumentu Cele wyznaczone w dokumencie Cele projektu POŚ dla Gminy Pawłowiczki Uwagi 

Długookresowa 
Strategia Rozwoju Kraju. 
Polska 2030. Trzecia Fala 

Nowoczesności 

Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona 
i poprawa stanu środowiska 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 
Wszystkie cele POŚ mają na celu poprawę 

stanu środowiska 

Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia 
rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 

regionalnych 

I. Poprawa jakości powietrza 
V. Poprawa systemu gospodarki wodno-

ściekowej 
IX. Ochrona środowiska przed poważnymi 

awariami 

- 

Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski 
I. Poprawa jakości powietrza 

II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu 
dla mieszkańców gminy 

W POŚ dla Gminy zaplanowano budowę 
i modernizację dróg gminnych 

Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą do 2030 

roku) 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz 
silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną 

i. Kierunek interwencji – Rozwój nowoczesnego przemysłu, 
iii. Kierunek interwencji – Surowce dla przemysłu 

I. Poprawa jakości powietrza 
V. Poprawa systemu gospodarki wodno-

ściekowej 

Realizacja wszystkich zadań POŚ dla Gminy 
ma na celu administrowanie i zarządzanie 

w gminie zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz 
silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną 

iv. Kierunek interwencji – Stymulowanie popytu na innowacje 
przez sektor publiczny 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 

Zaplanowane w POŚ dla Gminy zadania 
mają na celu zaspokojenie potrzeb ogółu 

mieszkańców, a co za tym idzie także 
indywidualnych potrzeb obywatela 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz 
silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną 

vi. Kierunek interwencji – Konkurencyjne gospodarstwa rolne 
i producenci rolno - spożywczy 

VI. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego 
sposobu użytkowania powierzchni ziemi 

- 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz 
silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną 

vii. Kierunek interwencji – Wzmocnienie rozpoznawalności polskich 
produktów, marki Polska” raz Marki Polskiej Gospodarki 

VIII. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych gminy 

 
- 

Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony 

i. Kierunek interwencji – Poprawa dostępności do usług, 
w tym społecznych i zdrowotnych 

I. Poprawa jakości powietrza 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu 

dla mieszkańców gminy 

Do tego celu zawiązują zadania dotyczące 
budowy i modernizacji dróg ujęte w dwóch 

celach w POŚ dla Gminy 
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Cel szczegółowy II - Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony 

iv. Kierunek interwencji - Aktywne gospodarczo i przyjazne 
mieszkańcom miasta 

I. Poprawa jakości powietrza  
VIII. Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych gminy 
- 

Cel szczegółowy II - Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony 

iv. Kierunek interwencji – Rozwój obszarów wiejskich 

I. Poprawa jakości powietrza 
IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

V. Poprawa systemu gospodarki wodno-
ściekowej 

VII. Racjonalna gospodarka odpadami 
VIII. Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych gminy 
 

 

I Poprawa jakości powietrza – zgodność 
w zakresie dywersyfikacji źródeł 

wytwarzania energii i dystrybucji energii 
na poziomie lokalnym, poprawy 
dostępności obszarów wiejskich, 

zrównoważonego wykorzystania zasobów,  
Cele IV i V POŚ dla Gminy nawiązują 
do Strategii w zakresie modernizacji 

infrastruktury, 
Cel IX nawiązuje w zakresie promowania 

gospodarki o obiegu zamkniętym 
i gospodarki zasobooszczędnej, 

Cel VIII POŚ nawiązuje do promowania ładu 
przestrzennego gminy 

Cel szczegółowy II - Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony 

vi. Kierunek interwencji – Wzmocnienie sprawności administracji 
samorządów terytorialnych oraz ich zdolności do współpracy 

z partnerami na rzecz rozwoju 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy - 

Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi 
oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu 

i. Kierunek interwencji – Zwiększenie efektywności 
programowania rozwoju poprzez zintegrowanie 

planowania przestrzennego i społeczno – gospodarczego 
oraz zapewnienie  realnej partycypacji społecznej 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy - 

Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Transport 
i. Kierunek interwencji – Budowa zintegrowanej, wzajemnie 

powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej 
gospodarce 

I. Poprawa jakości powietrza 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu 

dla mieszkańców gminy 
- 
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ii. Kierunek interwencji – Zmiany w indywidualnej i zbiorowej 
mobilności 

iii. Kierunek interwencji – Poprawa efektywności wykorzystania 
publicznych środków na przedsięwzięcia transportowe 

Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Energia 
i. Kierunek interwencji – Poprawa bezpieczeństwa 

energetycznego kraju 
ii. Poprawa efektywności energetycznej 

iii. Rozwój techniki 

I. Poprawa jakości powietrza 
 

- 

Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Środowisko 
i. Kierunek interwencji – Zwiększenie dyspozycyjnych 

zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości wód, 
ii. Kierunek interwencji – Likwidacja źródeł niskiej emisji 

zanieczyszczeń powietrza lub istotne zmniejszenie ich 
oddziaływania, 

iii. Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami dziedzictwa 
przyrodniczego 

iv. Kierunek interwencji – Ochrona gleb przed degradacją, 
v. Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami 

geologicznymi, 
vi. Kierunek interwencji – Gospodarka odpadami, 

vii. Kierunek interwencji – Oddziaływanie na jakość życia 
w zakresie klimatu akustycznego i oddziaływania pól 

elektromagnetycznych 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy - 

Strategia 
„Bezpieczeństwo 

Energetyczne 
i Środowisko” 

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska Wszystkie cele POŚ dla Gminy - 

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego 
i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię 

I. Poprawa jakości powietrza - 

Cel 3. Poprawa stanu środowiska Wszystkie cele POŚ dla Gminy - 

Strategia 
innowacyjności 
i efektywności 

gospodarki 

Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych 
i surowców 

I. Poprawa jakości powietrza 
IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 

powierzchniowych 
VII. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego 

sposobu użytkowania powierzchni ziemi 

- 
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„Dynamiczna Polska 
2020” 

VIII. Ochrona środowiska przed poważnymi 
awariami 

Strategia rozwoju 
transportu do 2020 roku 
(z perspektywą do 2030 

Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego 
Cel szczegółowy 1. Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury 

transportowej 

I. Poprawa jakości powietrza 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu 

dla mieszkańców gminy 
- 

Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego 
Cel szczegółowy 4. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu 

na środowisko 

I. Poprawa jakości powietrza 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu 

dla mieszkańców gminy 
- 

Strategia 
zrównoważonego 

rozwoju wsi, rolnictwa 
i rybactwa na lata 2012 - 

2020 

Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich 
oraz poprawa ich dostępności przestrzennej 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy - 

Cel szczegółowy 3. Bezpieczeństwo żywnościowe Wszystkie cele POŚ dla Gminy 
POŚ dla Gminy ma na celu poprawę stanu 
środowiska, co zapewni produkcję lepszej 

jakościowo żywności 

Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na 
obszarach wiejskich 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy - 

Polityka energetyczna  
Polski do 2030 r. 

1. Kierunek – poprawa efektywności energetycznej I. Poprawa jakości powietrza 
Zadania zaplanowane w ramach poprawy 

jakości powietrza mają na celu zwiększenie 
efektywności energetycznej w gminie 

2. Kierunek – wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii I. Poprawa jakości powietrza 
Zadania zaplanowane w ramach poprawy 

jakości powietrza mają na celu rozwój 
odnawialnych źródeł energii 

3. Kierunek – wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła I. Poprawa jakości powietrza 
Zadania zaplanowane w ramach poprawy 

jakości powietrza mają na celu rozwój 
odnawialnych źródeł energii 

6. Kierunek – rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii I. Poprawa jakości powietrza 
Zadania zaplanowane w ramach poprawy 

jakości powietrza mają na celu rozwój 
odnawialnych źródeł energii 

7. Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko I. Poprawa jakości powietrza 
Zadania zaplanowane w ramach poprawy 

jakości powietrza mają na celu rozwój 
odnawialnych źródeł energii 

Krajowy Program 
Ochrony Powietrza do 

roku 2020 

Poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, 
szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy - 
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ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju 

Krajowy plan 
gospodarki odpadami 

2022 

 Zapobieganie powstawaniu odpadów IX. Racjonalna gospodarka odpadami - 

 objęcie 100% mieszkańców systemem selektywnego odbierania 
odpadów komunalnych 

IX. Racjonalna gospodarka odpadami - 

Krajowy program 
zapobiegania 

powstawaniu odpadów 

Rozwój zrównoważonej gospodarki opartej na efektywniejszym 
wykorzystaniu zasobów, poszanowaniu środowiska i osiągnięciu wyższej 

konkurencyjności, dzięki wykorzystaniu technologii o niższym 
zapotrzebowaniu na surowce i energię oraz umożliwiającej 

wykorzystanie surowców wtórnych i odnawialnych źródeł energii 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy - 

Budowa świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa na rzecz 
zrównoważonego rozwoju poprzez edukację ekologiczną opartą 

na propagowaniu działań o charakterze niematerialnym np. 
propagowanie inwestycji w rozwój kompetencji, naukę, 

rozpowszechnianie kultury, turystyki zamiast dóbr materialnych, 
ograniczenia zbędnej konsumpcji, uczenia podejmowania świadomych 

wyborów i wsparciu dobrych praktyk oraz inicjatyw społecznych 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 
W ramach każdego obszaru interwencji 

zaplanowano zadania mające na celu 
edukację ekologiczną 

Zmniejszenie ilości zbieranych zmieszanych odpadów komunalnych VII. Racjonalna gospodarka odpadami - 

Program Operacyjny 
Infrastruktura 

i Środowisko 2014 - 
2020 

Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

I. Poprawa jakości powietrza 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu 

dla mieszkańców gminy 
III. Ochrona środowiska i ludności przed 

oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 
VIII. Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych gminy 

- 

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Wszystkie cele POŚ dla Gminy - 

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego I. Poprawa jakości powietrza 
Zadania zaplanowane w ramach poprawy 

jakości powietrza mają na celu zwiększenie 
efektywności energetycznej w gminie 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

VIII. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych gminy 

Zadania zaplanowane w POŚ mają na celu 
zapewnienie ochrony dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego 
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Program ochrony 
i zrównoważonego 

użytkowania 
różnorodności 

biologicznej oraz Plan 
działań na lata 2015 - 

2020 

1. Cel nadrzędny Poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze 
powiązanie jej ochrony z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju 

VIII. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych gminy 

- 

Cel strategiczny A: Podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie 
postaw społeczeństwa związanych z włączaniem się do działań na rzecz 

różnorodności biologicznej 

VIII. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych gminy 

- 

Cel strategiczny B: Włączenie wybranych sektorów gospodarki 
w działania na rzecz różnorodności biologicznej 

VIII. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych gminy 

- 

Cel strategiczny C: Zachowanie i przywracanie populacji zagrożonych 
gatunków i siedlisk 

VIII. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych gminy 

- 

Cel strategiczny D: Efektywne zarządzanie zasobami przyrodniczymi 
VIII. Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych gminy 
- 

Cel strategiczny E: Utrzymanie i odbudowa ekosystemów oraz ich usług 
VIII. Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych gminy 
- 

Cel strategiczny G: Ograniczenie i łagodzenie skutków zmian 
klimatycznych 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 

Wszystkie zadania POŚ obejmują 
zagadnienia związane z przeciwdziałaniem 

zmianom klimatu i adaptacją do zmian 
klimatu 

Strategiczny Plan 
Adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych 

na zmiany klimatu 
do roku 2020 

z perspektywą 
do 2030 r. 

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu 
środowiska 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy  - 

Cel 2.  Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich Wszystkie cele POŚ dla Gminy 
Wszystkie zadania POŚ obejmują 

zagadnienia związane z adaptacją do zmian 
klimatu 

Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu I. Poprawa jakości powietrza - 

Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego 
z uwzględnieniem zmian klimatu 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy  
Wszystkie zadania POŚ obejmują 

zagadnienia związane z adaptacją do zmian 
klimatu 

Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu Wszystkie cele POŚ dla Gminy  
Wszystkie zadania POŚ obejmują 

zagadnienia związane z adaptacją do zmian 
klimatu 

Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji 
do zmian klimatu 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy  
Wszystkie zadania POŚ obejmują 

zagadnienia związane z adaptacją do zmian 
klimatu 
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Program wodno – 
środowiskowy kraju 

1. Niepogarszanie stanu części wód 
IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 

2. Osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny 
dla wód powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód 

podziemnych 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 

3. Spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach 
prawnych i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych 

(w tym wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł komunalnych, narażonych na zanieczyszczenia 

związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przeznaczonych 
do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności 

w wodę przeznaczoną do spożycia, przeznaczonych do ochrony 
gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony 

siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest ważnym 
czynnikiem w ich ochronie) 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 

4. Zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji 
priorytetowych do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 

Plan gospodarowania 
wodami na obszarach 

dorzecza Odry 

Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

Obecnie stan dwóch z trzech JCWP 
na terenie gminy jest sklasyfikowany poniżej 

stanu dobrego. Celem jest osiągnięcie 
dobrej jakości wszystkich JCWP na terenie 

gminy 

Zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń 
do wód podziemnych 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 

Zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych 
(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW) 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 

Zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód 
podziemnych 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego 
i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia 

powstałego w skutek działalności człowieka 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 
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Strategia Opolskie 2030 
Cel strategiczny 2: Środowisko i rozwój – środowisko odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające rozwojowi 
Wszystkie cele POŚ dla Gminy  

Wszystkie zadania POŚ obejmują 
zagadnienia związane z adaptacją do zmian 

klimatu i zrównoważonego rozwoju 

Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Województwa 

Opolskiego 

Głównym zadaniem Planu jest określenie przestrzennych uwarunkowań 
rozwoju oraz kierunków i priorytetów kształtowania środowiska 

przyrodniczego, kulturowego i zurbanizowanego w ciągu najbliższych 
kilkunastu lat, w dostosowaniu do strategicznych kierunków rozwoju 

społecznego i gospodarczego województwa zawartych w Strategii 
Rozwoju Województwa Opolskiego, z równoczesnym uwzględnieniem 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy - 

 
Plan Gospodarki 

Odpadami dla 
Województwa 

Opolskiego na lata 2016 
– 2022 

z uwzględnieniem lat 
2023 – 2028 

Celem sporządzenia Planu gospodarki odpadami dla województwa 
opolskiego jest weryfikacja stanu istniejącego w gospodarce odpadami 

komunalnymi po wprowadzeniu reformy z 2012 roku i poprawa 
funkcjonalności systemu poprzez przyjęcie nowej regionalizacji 
województwa umożliwiającej maksymalne wykorzystanie mocy 

przerobowych istniejącej infrastruktury do przetwarzania 
i zagospodarowania odpadów, przy minimalizacji kosztów jej 

funkcjonowania i rozbudowy 

VII. Racjonalna gospodarka odpadami 

- 

- 

 
Program ochrony 

środowiska dla 
województwa 

opolskiego na lata 2021-
2027 

1.1. Spełnianie wymagań w zakresie jakości powietrza; 

I. Poprawa jakości powietrza 

W POŚ dla Gminy Pawłowiczki wyznaczono 
obszar interwencji Ochrona powietrza 
i klimatu, w jego ramach zapisano cel 

„Poprawa jakości powietrza”, jednak cen 
ten jak i zadania wyznaczone w tym zakresie 
długofalowo prowadzą również co ochrony 

klimatu.  

1.2. Adaptacja do zmian klimatu; 

1.3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych; 

2.1 Poprawa stanu klimatu akustycznego i osiągnięcie stanu braku 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu; II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców gminy 
- 

2.2 Zmniejszenie liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny 
hałas; 

3.1 Utrzymanie stanu braku przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych; 

III. Ochrona środowiska i ludności przed 
oddziaływaniem  pól elektromagnetycznych 

- 

4.1. Zwiększenie retencji wodnej województwa, zwłaszcza naturalnej; IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 

4.2. Racjonalizacja i ograniczenie zużycia wody; - 
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4.3 Przeciwdziałanie skutkom suszy;  

4.4 Ochrona przed powodzią z uwzględnieniem nietechnicznych metod 
ochrony wykorzystujących naturalne możliwości środowiska; 

 

4.5 Osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód;  

5.1 Poprawa jakości wody; V. Poprawa systemu gospodarki wodno-
ściekowej 

- 

5.2 Poprawa stopnia zwodociągowania i skanalizowania województwa;  

7.1 Utrzymanie dobrej jakości gleb i ochrona ich przed degradacją 
7.2 Rekultywacja i zdegradowanych rewitalizacja terenów 

VI. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego 
sposobu użytkowania powierzchni ziemi 

- 

8.1 Redukcja ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności 
zmieszanych odpadów komunalnych; 8.2 Zwiększenie udziału odpadów 

zbieranych selektywnie;  
8.3 Ograniczenie ilości odpadów komunalnych przekazywanych 

do składowania;  
8.4 Ograniczenie nielegalnego obrotu odpadami; 

VII. Racjonalna gospodarka odpadami - 

9.1 Zwiększenie lesistości województwa i zachowanie dobrego stanu 
terenów leśnych;  

9.2 Zachowanie różnorodności biologicznej;  
9.3 Kształtowanie i wzmacnianie systemu przyrodniczego;  

9.4 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo przed urbanizacją i 
wykorzystaniem rolniczym;  

9.5 Ochrona krajobrazowa województwa, w szczególności krajobrazów 
priorytetowych; 

VIII. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych gminy 

- 

10.1 Brak incydentów o znamionach poważnej awarii; 
IX. Ochrona środowiska przed poważnymi 

awariami 
- 

Program ochrony 
powietrza dla strefy 

opolskiej 

Poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) na obszarach, gdzie występują 

przekroczenia. 

I. Poprawa jakości powietrza 
 

 

Program Ochrony 
Środowiska dla Powiatu 

Kędzierzyńsko-

Poprawa jakości powietrza na terenie powiatu  I. Poprawa jakości powietrza 

- 
Poprawa stanu klimatu akustycznego na terenie powiatu 

II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu 
dla mieszkańców gminy 
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Kozielskiego na lata 
2021-2024 wraz z 

perspektywą na lata 
2025-2028 

Utrzymanie poziomu PEM na obecnym poziomie 
III. Ochrona środowiska i ludności przed 

oddziaływaniem  pól elektromagnetycznych 

Niepogarszanie stanu wód  
IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy 
IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin  

VI. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego 
sposobu użytkowania powierzchni ziemi 

Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy 
zagospodarowania oraz kierunków i intensywności produkcji do ich 

naturalnego potencjału przyrodniczego 
 

Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, 
w której priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz 

stworzenie niezbędnej infrastruktury do selektywnego zbierania 
odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich efektywny recykling 

VII. Racjonalna gospodarka odpadami  

Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu 
i różnorodności biologicznej  

V. Poprawa systemu gospodarki wodno-
ściekowej 

 

Tereny zieleni  
VIII. Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych gminy 
 

Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu 
wzmocnienia jego ochrony  

VIII. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych gminy 

 

Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna  
VIII. Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych gminy 
 

Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja 
skutków w przypadku wystąpienia  

IX. Ochrona środowiska przed poważnymi 
awariami 

 

Studium uwarunkowań 
i kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Pawłowiczki 

Cel Rozwoju (odpowiadający problemom w sferze ekologicznej). 
Zahamowanie degradacji i odbudowa lokalnego systemu ekologicznego 

oraz powiązań z systemem regionalnym 
Wszystkie cele wyznaczone w POŚ - 

Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

dla Gminy Pawłowiczki 

 Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii 
(OZE), 

 Wzrost efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 
publicznej, 

I. Poprawa jakości powietrza 
 

 



 

105 

 

Nadrzędny dokument strategiczny Analiza zgodności Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki 

Nazwa dokumentu Cele wyznaczone w dokumencie Cele projektu POŚ dla Gminy Pawłowiczki Uwagi 

 Poszerzenie zakresu usług transportu publicznego na terenie 
gminy, 

 Poprawa spójności i sprawności systemu komunikacyjnego 
w układzie gminy, 

 Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie ruchu rowerowego 
i pieszego, 

 Ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza 
atmosferycznego. 

Strategia Rozwoju dla 
Gminy Pawłowiczki 
na lata 2011 – 2021 

I. CEL STRATEGICZNY – Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury. 
1. Cel operacyjny – Poprawa standardu infrastruktury 

technicznej. 
II. CEL STRATEGICZNY – Tworzenie warunków dla rozwoju 

gospodarczego Gminy 
2. Cel operacyjny – Rozwój bazy przetwórczej dla 

rolnictwa. 
3. Cel operacyjny – Podjęcie działań wspierających 

rozwój przedsiębiorstw. 
III. CEL STRATEGICZNY – Rozwój oświaty i rekreacji. 

1. Cel operacyjny – Rozwój turystyki i rekreacji. 

Wszystkie cele wyznaczone w POŚ  
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