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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska (POŚ) jest realizacja przez jednostki samorządu 

terytorialnego (JST) polityki ochrony środowiska zgodnie z założeniami najważniejszych dokumentów 

strategicznych i programowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. POŚ powinny 

stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem i być spójne ze wszystkimi 

dokumentami dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska na szczeblu danej JST. 

Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gminy 

Pawłowiczki uwzględniając pierwszorzędnie kwestie związane z ochroną środowiska.  

Niniejszy dokument zawiera analizę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, na podstawie 

której określono cele, kierunki i zadania wynikające z zagrożeń i problemów dla poszczególnych 

obszarów interwencji. Wskazano również źródła finansowania zaproponowanych działań oraz określono 

system realizacji Programu. 

2. METODYKA OPRACOWANIA 

Metodyka opracowania Programu polegała na: 

 zebraniu materiałów źródłowych niezbędnych do opracowania Programu, na podstawie których 

dokonano oceny stanu aktualnego gminy,  

 określeniu celów i kierunków wynikających ze zdiagnozowanych problemów i zagrożeń, 

 sformułowaniu zadań oraz wskazaniu jednostek odpowiedzialnych za ich realizację  

z podziałem na zadania własne oraz zadania monitorowane, 

 wskazaniu wskaźników monitorowania realizacji Programu, 

 wskazaniu możliwych źródeł finansowania, 

 opracowaniu systemu realizacji Programu. 

Źródłem informacji do Programu były dane pochodzące z dokumentów udostępnianych przez 

wyspecjalizowane jednostki zajmujące się ochroną środowiska, np. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska (WIOŚ), Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ), Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska (GDOŚ), dane statystyczne opracowywane przez Bank Danych Lokalnych (GUS), dane 

pozyskane z Urzędu Gminy Pawłowiczki. Do opisu stanu środowiska wykorzystano najbardziej aktualne 

dostępne dane, w głównej mierze określające stan na rok 2017. 

Program Ochrony Środowiska został opracowany w oparciu o najnowsze „Wytyczne do opracowania 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” sporządzone przez 

Ministerstwo Środowiska. 



 

Strona | 5  

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. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, projekt dokumentu poddany został procedurom 

konsultacji społecznych, opiniowania oraz uzgadniania. 

3. UWARUNKOWANIA PRAWNE 

Opracowany dokument jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony 

środowiska. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego opracowania stanowią m.in. wymienione poniżej 

ustawy oraz akty wykonawcze tych ustaw: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.),  

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz.U. 2017 poz. 1405, ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1614, ze zm.), 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2017 poz. 788, ze zm.), 

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

zm.),  

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1566, ze zm.), 

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

ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328, ze zm.),  

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2126, ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.),  

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz.U. 2017 poz. 1289, ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t.j. Dz.U. 2017 poz. 1073, ze zm.),  

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1789, ze zm.). 
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4. SPÓJNOŚĆ Z DOKUMENTAMI WYŻSZEGO RZĘDU 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 r.” 

został opracowany w oparciu o założenia wynikające z dokumentów strategicznych i programowych 

wyższego rzędu na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym, w szczególności  

z następującymi dokumentami: 

 strategicznymi: 

 Narodowym programem rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, 

 Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, 

 Strategią Rozwoju Kraju 2020, 

 Strategią „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”, 

 Strategią innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, 

 Strategią rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 

 Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012 – 2020, 

 Strategią „Sprawne Państwo 2020”, 

 Strategią rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2022, 

 Krajową strategią rozwoju regionalnego 2010 – 2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, 

 Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, 

 Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, 

 Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku, 

 sektorowymi: 

 Krajowym Programem Ochrony Powietrza do roku 2020,  

 Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,  

 Krajowym planem gospodarki odpadami 2014,  

 Krajowym programem zapobiegania powstawaniu odpadów,  

 Programem ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan 

działań na lata 2015–2020,  

 Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2030,  

 Programem wodno-środowiskowym kraju, 

 programowymi: 

 Programem Ochrony Środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2020, 

 Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2017-2020 

wraz z perspektywą na lata 2021-2024, 

 Strategią Rozwoju Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021,  

 Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki. 



 

Strona | 7  

Ochrona środowiska jest przedmiotem planów, programów i strategii na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym. Najważniejsze cele i kierunki interwencji w zakresie problemów środowiskowych, 

wymienionych wyżej dokumentów, przedstawiają się następująco: 

 

4.1. SPÓJNOŚĆ NA SZCZEBLU KRAJOWYM 

Opracowany dokument jest spójny z dokumentami na szczeblu krajowym, przedstawionymi poniżej.  

Narodowy program rozwoju gospodarki niskoemisyjnej (przyjęty 4 sierpnia 2015 r. przez Ministerstwo 

Gospodarki w wersji projektu do konsultacji społecznych.) 

Program wskazuje możliwości osiągnięcia korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych 

(zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) płynących z działań zmniejszających emisję, osiąganych 

między innymi poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie 

energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi 

konkurencyjności gospodarki w horyzoncie czasowym do 2050 r. NPRGN będzie kierowany do 

przedsiębiorców wszystkich sektorów gospodarki, samorządów gospodarczych i terytorialnych, 

organizacji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych, ale również bezpośrednio do każdego 

obywatela RP, celem kształtowania właściwych postaw i spowodowania aktywności społecznej w tym 

zakresie. Celem głównym NPRGN jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu 

zrównoważonego rozwoju kraju. 

Celami szczegółowymi NPRGN są: 

 niskoemisyjne wytwarzanie energii, 

 poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami, 

 rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo, 

 transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności, 

 promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji. 

NPRGN obejmuje działania mające na celu zwiększenie efektywności gospodarki oraz zmniejszenie 

poziomu jej emisyjności we wszystkich etapach cyklu życia tj. od etapu wydobywania surowców poprzez 

wytwarzanie produktów, transport i dystrybucję aż po użytkowanie produktów i zarządzanie odpadami. 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, która formułuje doktrynę polityki energetycznej Polski wraz  

z długoterminowymi kierunkami działań, w tym prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 

roku 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku została uchwalona przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 

2009 roku. Dokument ten określa podstawowe kierunki polskiej polityki energetycznej, są to: 

1. Poprawa efektywności energetycznej. 
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2. Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. 

3. Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej. 

4. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw. 

5. Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii. 

6. Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

W zakresie poprawy efektywności energetycznej szczegółowymi celami są: 

1. Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, poprzez budowę wysokosprawnych 

jednostek wytwórczych. 

2. Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii 

wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006 r. 

3. Zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, poprzez m.in. modernizację obecnych 

i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów o niskiej sprawności oraz rozwój generacji 

rozproszonej. 

4. Wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii. 

5. Zwiększenie stosunku rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną do maksymalnego 

zapotrzebowania na moc w szczycie obciążenia, co pozwala zmniejszyć całkowite koszty zaspokojenia 

popytu na energię elektryczną. 

Polityka energetyczna w zakresie wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła określa, iż 

głównym celem jest zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu 

maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii. 

Szczegółowymi celami w tym obszarze są m. in.: 

1. Budowa nowych mocy w celu zrównoważenia krajowego popytu na energię elektryczną  

i utrzymania nadwyżki dostępnej operacyjnie w szczycie mocy osiągalnej krajowych konwencjonalnych  

i jądrowych źródeł wytwórczych na poziomie minimum 15% maksymalnego krajowego zapotrzebowania 

na moc elektryczną. 

2. Budowa interwencyjnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, wymaganych ze względu na 

bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego. 

3. Rozbudowa krajowego systemu przesyłowego umożliwiająca zrównoważony wzrost gospodarczy 

kraju, jego poszczególnych regionów oraz zapewniająca niezawodne dostawy energii elektrycznej  

(w szczególności zamknięcie pierścienia 400kV oraz pierścieni wokół głównych miast Polski), jak również 

odbiór energii elektrycznej z obszarów o dużym nasyceniu planowanych i nowobudowanych jednostek 

wytwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych. 
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4. Rozwój połączeń transgranicznych skoordynowany z rozbudową krajowego systemu przesyłowego  

i z rozbudową systemów krajów sąsiednich, pozwalający na wymianę co najmniej 15% energii elektrycznej 

zużywanej w kraju do roku 2015, 20% do roku 2020 oraz 25% do roku 2030. 

5. Modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnych, pozwalająca na poprawę niezawodności zasilania 

oraz rozwój energetyki rozproszonej wykorzystującej lokalne źródła energii. 

6. Modernizacja sieci przesyłowych i sieci dystrybucyjnych, pozwalająca obniżyć do 2030 roku czas 

awaryjnych przerw w dostawach do 50% czasu trwania przerw w roku 2005. 

7. Dążenie do zastąpienia do roku 2030 ciepłowni zasilających scentralizowane systemy ciepłownicze 

polskich miast źródłami kogeneracyjnymi. 

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw ma na celu zwiększenie stopnia 

uniezależnienia się od dostaw energii z importu, podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego 

oraz zmniejszenie strat przesyłowych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz rozwój słabiej rozwiniętych 

regionów, bogatych w zasoby energii odnawialnej. Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze 

to:  

1. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energii finalnej do 15% w roku 2020 oraz 

dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych.  

2. Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie udziału 

biopaliw II generacji.  

3. Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy oraz 

zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić 

do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem.  

W zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków głównym celem polityki energetycznej w tym obszarze jest 

zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to przeciwdziałanie 

nadmiernemu wzrostowi cen. Szczegółowymi celami w tym obszarze są:  

1. Zwiększenie dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw płynnych 

oraz dostawców, dróg przesyłu oraz metod transportu, w tym również poprzez wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii.  

2. Zniesienie barier przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej i gazu.  

3. Rozwój mechanizmów konkurencji jako głównego środka do racjonalizacji cen energii.  

4. Regulacja rynków paliw i energii w obszarach noszących cechy monopolu naturalnego w sposób 

zapewniający równoważenie interesów wszystkich uczestników tych rynków.  

Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko - jako główne cele polityki energetycznej państwa 

w tym obszarze określono:  
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1. Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

energetycznego.  

2. Ograniczenie emisji SO2 i NOx do poziomów ustalonych w Traktacie Akcesyjnym.  

3. Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce.  

4. Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.  

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku – projekt  

Perspektywiczna wizja sektora energetycznego w 2050 roku: 

 W gospodarce narodowej będzie następował wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną  

i energię elektryczną w Polsce. Prognozy różnią się skalą i tempem wzrostu, jednakże należy 

przyjąć, że w horyzoncie 2050 r., pomimo znacznego przewidywanego postępu w zakresie 

efektywności energetycznej zapotrzebowanie będzie rosnąć. 

 Ważnym czynnikiem dla kształtowania się bilansu energetycznego jest wysokość cen uprawnień 

do emisji CO2 – zaostrzająca się polityka klimatyczna będzie prowadzić do konieczności 

inwestycji w źródła mniej emisyjne co będzie prowadzić do zmniejszenia emisji do konieczności 

poniesienia wyższych kosztów inwestycyjnych. 

 Węgiel pozostanie podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski w przewidywanym okresie, 

niemniej jego udział będzie się zmniejszał.  

 Wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 zdecydują o opłacalności wymiany bloków węglowych 

na nowe o wysokiej sprawności, skali wzrostu udziału gazu ziemnego oraz OZE, a także  

o konkurencyjności energetyki jądrowej. 

 Rola odnawialnych źródeł energii będzie uzależniona od osiągnięcia przez OZE ekonomicznej 

konkurencyjności w porównaniu z innymi technologiami wytwarzania energii. Należy jednak 

stwierdzić, że udział OZE w bilansie energetycznym będzie wzrastał, także ze względu na 

realizację polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 

 Energetyka jądrowa jest uzasadnionym ekonomicznie źródłem wytwarzania energii  

w większości rozpatrywanych scenariuszy i analiz, w szczególności w przypadku znacznego 

wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. 

 W obecnym stanie wiedzy należy przyjąć, że do znacznego zwiększenia udziału gazu ziemnego  

w bilansie energetycznym konieczne będzie wspólne zaistnienie dwóch czynników – obniżenia 

cen tego paliwa (np.: poprzez zwiększenie podaży wynikające ze wzrostu wydobycia krajowego) 

oraz wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. 

 Ze względu na zaawansowaną wiekowo infrastrukturę wytwórczą w horyzoncie prognozy będzie 

następować wymiana źródeł wytwórczych energii elektrycznej. Ponadto, także ze względu na 

wzrastający udział energii ze źródeł odnawialnych będzie konieczna rozbudowa infrastruktury 

przesyłowej i dystrybucyjnej. 
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Program działań wykonawczych na lata 2015-2018 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju 

I.1. Bezpieczeństwo oraz dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw nośników energii pierwotnej 

I.1.1. Odnawialne źródła energii 

 Opracowanie propozycji nowych rozwiązań regulacyjnych mających na celu zwiększenie 

lokalnego wykorzystania biomasy. 

 Ujęcie w Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 

morskich potencjału morskiej energetyki wiatrowej 

 Analiza uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej z ewentualnym wskazaniem 

korzyści gospodarczych dla kraju i regionów nadmorskich oraz potencjalnych barier w rozwoju 

 Przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych na potrzeby rozwoju technologii morskiej 

energetyki wiatrowej 

 Rozpoczęcie przygotowania programu w zakresie rozwoju OZE w latach 2020-2030 

I.1.2. Ropa naftowa 

 Zachowanie co najmniej na dotychczasowym poziomie bezpośrednich i pośrednich udziałów 

Skarbu Państwa w Grupie LOTOS S.A., PKN ORLEN S.A., PPPP Naftoport sp. z o.o. 

 Zachowanie przez państwo dotychczasowego poziomu kontroli nad infrastrukturą naftową 

(rurociągi naftowe i paliwowe, magazyny ropy naftowej i paliw) poprzez utrzymanie 100% udziału 

Skarbu Państwa w akcjonariacie PERN „Przyjaźń” S.A. 

 Przygotowanie przeglądu regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania sektora rafineryjnego 

i określenie możliwych redukcji obciążeń nakładanych na rafinerie 

 Opracowanie analizy potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury paliwowej w Polsce 

 Przygotowanie analizy ryzyka cenowego i politycznego w zakresie dostaw ropy naftowej do 

Polski wraz z określeniem alternatywnych kierunków importu tego surowca do Polski 

 Przygotowanie analizy efektów zmiany ustawy o zapasach ropy naftowej przewidującej 

częściowe zniesienie obowiązku fizycznego utrzymywania zapasów ropy naftowej i paliw przez 

przedsiębiorców w zamian za opłatę celową przeznaczoną na utrzymywanie zapasów przez 

podmiot prawa publicznego oraz rozważenie podjęcia prac legislacyjnych w zakresie dalszej 

zmiany systemu zapasów ropy naftowej i paliw w Polsce 

 Opracowanie raportu na temat wypełnienia przez spółki sektora naftowego krajowych  

i międzynarodowych regulacji prawnych w zakresie fizycznej dostępności zapasów 

interwencyjnych ropy naftowej i paliw utrzymywanych w Polsce 

 Określenie krajowych pokładów ropy naftowej ze złóż niekonwencjonalnych, wraz  

z określeniem perspektyw wydobycia tego surowca w Polsce 



 

Strona | 12  

 Opracowanie propozycji rozwiązań regulacyjnych i fiskalnych, wzorowanych na rozwiązaniach 

stosowanych w innych państwach dla ułatwienia prowadzenia kapitałochłonnych prac 

poszukiwawczych i rozpoznawczych umożliwiających wzrost wydobycia ropy naftowej  

w Polsce 

I.1.3. Gaz ziemny ze złóż konwencjonalnych 

 Zachowanie, co najmniej na dotychczasowym poziomie bezpośrednich akcji Skarbu Państwa  

w gk Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz akcji spółek z udziałem Skarbu Państwa 

w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. oraz w spółce Operator Systemu Magazynowania sp.  

z o.o. 

 Zachowanie przez państwo dotychczasowego poziomu kontroli nad infrastrukturą przesyłową 

oraz terminalem LNG poprzez pozostanie przez Skarb Państwa jedynym akcjonariuszem 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

 Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w spółce EuRoPol Gaz S.A. w ramach wykonywanych 

uprawnień właścicielskich wynikających z posiadanych akcji spółki Polskie Górnictwo Naftowe  

i Gazownictwo S.A. oraz uprawnień osobistych przysługujących Skarbowi Państwa zgodnie ze 

statutem spółki 

 Przeprowadzenie okresowej aktualizacji oceny ryzyka oraz planów kryzysowych  

i zapobiegawczych zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady UE nr 994/2010 

 Analiza możliwości intensyfikacji wydobycia gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych i ew. 

zapewnienie ram prawnych dla wdrożenia programu intensyfikacji wydobycia, jeżeli zasadność 

wyniknie z przeprowadzonej analizy 

 Analiza możliwości usprawnienia mechanizmu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw  

i reagowania w sytuacjach kryzysowych m.in. poprzez budowę efektywnego systemu ograniczeń 

w poborze gazu oraz ew. przygotowanie propozycji zmian regulacji związanych z dywersyfikacją 

dostaw gazu ziemnego, jeżeli zasadność wyniknie z przeprowadzonej analizy 

 Analiza rozwoju zdolności tranzytowych i eksportowych gazu ziemnego z Polski oraz ew. 

przygotowanie odpowiedniego programu rozwoju, jeżeli zasadność wyniknie z przeprowadzonej 

analizy 

 Analiza zasadności rozbudowy terminala LNG wraz z techniczną możliwością rozprowadzenia 

gazu w systemie przesyłowym na terytorium RP 

 Analiza celowości i metodologii przenoszenia kosztów użytkowania nowych elementów 

infrastruktury o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa  

i dywersyfikacji dostaw, a także bezpieczeństwa systemu gazowego kraju 

 Przygotowanie zestawienia nt. krajowych strategicznych złóż gazu ziemnego ze złóż 

konwencjonalnych i niekonwencjonalnych oraz ich ochrony 
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I.1.4. Gaz ziemny ze złóż niekonwencjonalnych 

 Określenie krajowych pokładów gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych wraz  

z określeniem perspektyw wydobycia tego surowca w Polsce 

 Przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych w obszarze wydobycia gazu łupkowego, 

zachęcających do zwiększenia poszukiwań i wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych  

i racjonalnego gospodarowania złożami 

I.1.5. Węgiel kamienny 

 Przygotowanie Programu rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2016-2020 

 Przygotowanie projektu ustawy o działalności górnictwa węgla kamiennego i zasadach krajowej 

polityki węglowej w latach 2016-2027 

 Opracowanie wykazu złóż kopalin o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, podlegających 

ochronie przed zabudową infrastrukturalną w części dotyczącej węgla kamiennego  

i brunatnego 

 Przygotowanie projektu Rządowego Programu Wieloletniego Poprawa efektywności 

wykorzystania zasobów w sektorze górnictwa węgla kamiennego 

 Monitorowanie stanu górnictwa węgla kamiennego oraz sytuacji na krajowym rynku węglowym 

I.2. Zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych i stabilnego zasilania oraz dywersyfikacji 

struktury wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 

I.2.1. Konwencjonalne źródła energii – moce wytwórcze 

 Opracowanie koncepcji rynku mocy z uwzględnieniem regulacji prawnych obowiązujących  

w UE oraz rozwiązań wdrażanych w ramach jednolitego rynku wewnętrznego 

 Stworzenie warunków dla świadczenia usług elastycznego popytu pozwalających na 

bilansowanie KSE poprzez okresową redukcję zapotrzebowania na moc odbiorców energii 

elektrycznej (ang. demand response) 

 Ocena celowości wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających przyłączanie źródeł 

wiatrowych tylko razem z instalacją do magazynowania wytworzonej przez nie energii 

elektrycznej, w przypadku gdy przyłączanie kolejnych źródeł wiatrowych bez instalacji 

magazynowania uniemożliwiałoby zachowanie wymaganych rezerw mocy niezbędnych do 

zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu oraz ew. przygotowanie stosownego projektu 

regulacji prawnych jeżeli zasadność wyniknie z przeprowadzonej oceny 

 Wprowadzenie regulacji prawnych stwarzających warunki umożliwiające rozwój instalacji do 

magazynowania energii elektrycznej umożliwiającej funkcjonowanie oddzielne od wytwarzania 

energii elektrycznej, tak aby magazynowanie było usługą realizowaną przez wiele niezależnych 

podmiotów, niezależnie od ich zdolności do bycia wytwórcą energii 
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 Analiza możliwości wyposażenia ministra właściwego do spraw gospodarki w narzędzia 

analityczne umożliwiające ocenę przyszłych kierunków ewolucji struktury źródeł wytwórczych 

oraz ocenę uwarunkowań funkcjonowania sektora paliwowo-energetycznego w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski 

 Wdrożenie regulacji prawnych dot. zasad i zakresu ograniczania produkcji w źródłach o zmiennej 

charakterystyce pracy w stanach zagrożenia bezpieczeństwa pracy systemu 

elektroenergetycznego 

I.2.2. Energetyka jądrowa – moce wytwórcze 

 Monitorowanie realizacji PPEJ i jego aktualizacja 

 Zaprojektowanie warunków i mechanizmów zapewniających inwestorom długookresową 

przewidywalność inwestycyjną w energetyce jądrowej 

 Przygotowanie projektu regulacji prawnych, przyznających pierwszeństwo w świadczeniu usług 

przesyłania energii elektrycznej wytworzonej w  krajowych elektrowniach jądrowych 

 Przygotowanie projektu Planu rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej 

 Przygotowanie projektu Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi 

i wypalonym paliwem jądrowym 

 Monitorowanie poziomu akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce 

 Monitorowanie dokonania przez inwestora wyboru lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej 

 Monitorowanie dokonania przez inwestora wyboru sfinansowania budowy pierwszej elektrowni 

jądrowej 

 Wzmocnienie dozoru jądrowego i utworzenie organizacji wsparcia technicznego dla dozoru 

I.2.3. Odnawialne źródła energii – moce wytwórcze 

 Wsparcie operacyjne dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

 Przygotowanie rozwiązań systemowych dla produkcji ciepła i chłodu ze źródeł odnawialnych 

 Analiza potrzeby wprowadzenia dodatkowych rozwiązań prawnych i systemowych dla 

wytwórców energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych oraz ew. przygotowanie takich 

rozwiązań, jeżeli zasadność wyniknie z przeprowadzonej analizy 

 Przygotowanie propozycji rozwiązań systemowych dla wytwórców energii elektrycznej 

w mikroinstalacji oraz w mikrosieciach (systemy hybrydowe) 

 Monitorowanie realizacji dokumentu Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 

2010-2020 

 Opracowanie i wprowadzenie rozwiązań mających na celu rozwiązanie problemu nadpodaży 

świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł mającej negatywny wpływ na produkcję 

energii elektrycznej z OZE 
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I.3. Utrzymanie i zwiększanie zdolności przesyłowych i dystrybucyjnych oraz rozwój i ochrona 

infrastruktury energetycznej 

II. Zwiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki narodowej 

II.1. Kształtowanie pozycji interesariuszy rynku energii 

II.2. Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii 

II.3. Poprawa efektywności energetycznej 

III. Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko 

III.1. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych 

III.2. Ograniczanie obciążenia środowiskowego generowanego przez sektor energetyczny 

III.3. Rozwój nowych technologii energetycznych 

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej 

Dokument ten zawiera opis planowanych środków poprawy efektywności energetycznej 

określających działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach 

gospodarki, niezbędnych dla realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią 

na 2016 r., a także środków służących osiągnięciu ogólnego celu w zakresie efektywności energetycznej 

rozumianego, jako uzyskanie 20 % oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii Europejskiej do 2020 

roku.  

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 20 października 2014 r. 

Obecnie obowiązujący Plan wykorzystuje informacje i dane dotyczące poprawy efektywności 

energetycznej zawarte w dwóch poprzednich krajowych planach. 

Główne założenia na których opiera się obecny Plan to: 

 ukierunkowanie polityki na wzrost efektywności energetycznej gospodarki poprzez swa 

kontynuacje będzie prowadzić do obniżenia jej energochłonności, 

 oparcie planowanych działań w możliwie maksymalnym stopniu na mechanizmach rynkowych, 

możliwie minimalnie wykorzystujących finansowanie budżetowe, 

 realizacja celów wg zasady najmniejszych kosztów tj. z wykorzystaniem m.in. już istniejących 

mechanizmów i infrastruktury organizacyjnej, 

 wykorzystywany będzie krajowy potencjał poprawy efektywności energetycznej. 

Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

W dniu 7 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pn.: Krajowy Plan Działania w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych. Określa on krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania  

i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na 
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końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów 

ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej. Dokument określa ponadto 

współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze 

źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię 

ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do 

różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań 

wynikających z dyrektywy 2009/28/WE. Zgodnie z założeniami Polska do 2020 roku powinna osiągnąć 

poziom 15,5% udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w zużyciu energii końcowej brutto. 

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku”  

Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie wysokiej 

jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie 

warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić 

Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. Cel główny BEiŚ 

realizowany będzie przez cele szczegółowe:  

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska.  

1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin.  

1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody.  

1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna.  

1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią.  

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię.  

2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii.  

2.2. Poprawa efektywności energetycznej.  

2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych.  

2.4. Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowanie do wprowadzenia 

energetyki jądrowej.  

2.5. Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy.  

2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 

2.7. Rozwój energetyki na obszarach podmiejskich i wiejskich. 

Cel 3. Poprawa stanu środowiska. 

3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki. 

3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne. 

3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki. 

3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych. 
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3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc 

pracy. 

Strategia BEiŚ określa kierunki rozwoju sektorów energetyki i środowiska, przez wskazanie 

konkretnych działań, które należy podjąć, aby urzeczywistnić cel główny strategii. Wśród szczególnie 

ważnych wyzwań, które stoją przed sektorem energetycznym wymienione zostały m.in. zmniejszenie 

energochłonności polskiej gospodarki poprzez modernizację energetyki i ciepłownictwa, dywersyfikację 

struktury wytwarzania energii poprzez wdrożenie i rozwijanie energetyki jądrowej oraz zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Krajowy Program Ochrony Powietrza (wersja II – poprawiona) 

Celem głównym Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest poprawa jakości życia mieszkańców 

Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony 

środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

Cel ten realizowany będzie poprzez określenie celów szczegółowych oraz wskazanie kierunków 

interwencji. Przedstawione w niniejszym programie działania umożliwią, w połączeniu z kierunkami 

interwencji BEiŚ, przezwyciężenie barier wskazanych w diagnozie, hamujących efektywną realizację 

programów ochrony powietrza, przyczyniając się tym samym do poprawy stanu jakości powietrza  

w Polsce. 

Celami szczegółowymi Krajowego Programu Ochrony Powietrza są: 

 Osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych 

substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE, oraz utrzymanie ich na tych 

obszarach, na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu drobnego PM2,5 także pułapu 

stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia. 

 Osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu na 

poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań wynikających z regulacji prawnych 

projektowanych przepisami prawa unijnego. 

Kierunkami działań prowadzącymi do osiągnięcia celów szczegółowych, tj. osiągnięcia i dotrzymania 

co najmniej standardów jakości powietrza określonych w prawodawstwie unijnym oraz krajowym, są: 

 Podniesienie rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza poprzez skonsolidowanie działań na 

szczeblu krajowym oraz powołanie Partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza. 

 Stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań mających na celu poprawę 

jakości powietrza. 

 Włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie 

świadomości społecznej oraz tworzenie trwałych platform dialogu z organizacjami społecznymi. 

 Rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza. 
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 Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających poprawie jakości 

powietrza. 

 Upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza. 

Polityka Klimatyczna Polski 

Celem strategicznym Polityki Klimatycznej Polskie jest: „włączenie się Polski do wysiłków 

społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad 

zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, zwiększania zasobów 

leśnych i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz 

racjonalizacji zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnych, 

długoterminowych korzyści gospodarczych, społecznych i politycznych”. 

Cel ten jest spójny z celami polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Podczas określania zapisów 

Polityki podzielono cele ze względu na czas ich realizacji tj. cele krótko-, średnio- i długookresowe. 

Cele krótkookresowe obejmują działania skierowane na pełne wdrożenie systemów umożliwiających 

realizację postanowień Konwencji i Protokołu z Kioto. Należą do nich m.in.: 

1. Realizacja zadań wynikających z Traktatu Akcesyjnego. 

2. Integracja polskiej polityki klimatycznej z polityka Unii Europejskiej (od 1.05.2004 roku). 

3. Integracja polityki klimatycznej z innymi politykami państwa. 

4. Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez działania w zakresie energetyki, sektora przemysłowego, 

transportu, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki odpadami. 

5. Realizacja postanowień organów Konwencji klimatycznej i Protokołu z Kioto dot. krajów wymienionych 

w Załączniku I do Konwencji. 

6. Opracowanie krajowego programu redukcji emisji gazów cieplarnianych (programu wykonawczego do 

niniejszego dokumentu), z uwzględnieniem maksymalizacji korzyści dla Polski. 

7. Opracowanie długoterminowych strategii dla sektorów gospodarczych obejmujących konkretne 

działania i scenariusze redukcji emisji gazów cieplarnianych w rozbiciu na poszczególne sektory  

i oddzielnie dla każdego gazu wymienionego w Załączniku A do Protokołu z Kioto. 

8. Stworzenie warunków organizacyjnych, instytucjonalnych i finansowych do wypełnienia przyjętych 

przez Polskę zobowiązań w zakresie raportowania, monitoringu i weryfikacji osiągniętych poziomów 

emisji. 

9. Stworzenie zdolności instytucjonalnych do sprawnej adaptacji mechanizmów wspomagających 

Protokołu z Kioto. 

10. Stworzenie systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych i jego wdrożenie oraz stosowanie 

mechanizmu wspólnego wypełniania zobowiązań(JI). 

11. Określenie celów redukcyjnych na drugi okres zobowiązań na lata 2013-2018 jako podstawy negocjacji 

kolejnego protokołu do Konwencji. 
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12. Poprawa systemu informacji i edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony klimatu. 

Cele średnio- i długookresowe (na lata 2007-2012 oraz 2013-2020) obejmują: 

1. Realizację zadań wynikających z Traktatu Akcesyjnego. 

2. Zintegrowanie polskiej polityki ochrony klimatu z polityką Unii Europejskiej umożliwiające podjęcie 

wspólnych zobowiązań w drugim okresie (po roku 2012). 

3. Integrację polityki klimatycznej z innymi politykami państwa. 

4. Realizację postanowień organów Konwencji klimatycznej i Protokołu z Kioto dotyczących krajów 

wymienionych w Załączniku I do Konwencji. 

5. Wypełnienie przyjętych przez Polskę zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych w I-szym 

okresie czyli osiągnięcie w latach 2008 - 2012 wielkości emisji gazów cieplarnianych nieprzekraczającej 

94% wielkości emisji z roku 1988 i następnych okresach rozliczeniowych. 

6. Kontynuowanie integracji polityki klimatycznej z rządowymi politykami sektorowymi. 

7. Zapewnienie realizacji polityki ochrony klimatu na poziomie sektorów gospodarczych  

i przedsiębiorstw poprzez stworzenie systemu odpowiednich mechanizmów i zachęt (na lata 2013-2018  

i następne). 

8. Ochronę i wzrost efektywności pochłaniaczy i zbiorników gazów cieplarnianych, promowanie 

zrównoważonej gospodarki leśnej, zalesień i odnowień. 

9. Promowanie zrównoważonych form rolnictwa w aspekcie ochrony klimatu. 

10. Promocję i rozwój oraz wzrost wykorzystywania nowych i odnawialnych źródeł energii, technologii 

pochłaniania CO2 oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych środowiskowo oraz 

rozpoznania i usuwania barier w ich stosowaniu. 

11. Kontynuację wykorzystania mechanizmów wspomagających Protokołu z Kioto. 

12. Wsparcie dla procesu przekształceń strukturalnych w gospodarce, promujących działania i środki 

podejmowane dla ograniczenia lub redukcji emisji gazów cieplarnianych, priorytet mają: energetyka, 

energochłonne sektory przemysłowe oraz transport i gospodarka odpadami. 

13. W średnim horyzoncie czasu (do roku 2010) zmniejszenie w stosunku do roku 2000 energochłonności 

jednostki produktu krajowego brutto o 25 %, a w długim horyzoncie czasu (do roku 2025) o 50 %  

w stosunku do roku 2000. 

14. Szerokie wprowadzanie najlepszych dostępnych technik z zakresu efektywności energetycznej  

i użytkowania odnawialnych źródeł energii. 

15. Głębokie przebudowanie modelu produkcji i konsumpcji energii, w kierunku poprawy efektywności 

energetycznej i surowcowej, szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz dążenie do 

zminimalizowania emisji gazów cieplarnianych przez wszystkie podstawowe rodzaje źródeł emisji. 

Polityka Klimatyczna Polski wyróżnia najważniejsze sektory: energetyka, sektor przemysłowy, 

polityka transportowa, rolnictwo oraz leśnictwo itp. Dodatkowo dla powyższych sektorów zostały 

określone poszczególne cele szczegółowe: 



 

Strona | 20  

Sektor energetyczny: 

 Wdrażanie przepisów prawa wspólnotowego. 

 Bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikacja źródeł energii (bez uwzględnienia energetyki 

jądrowej). 

 Poprawa konkurencyjności krajowych podmiotów gospodarczych oraz ich produktów i usług. 

 Ochrona środowiska przyrodniczego przed negatywnymi skutkami oddziaływania procesów 

energetycznych, m.in. poprzez takie programowanie działań w energetyce, które zapewnią 

zachowanie zasobów dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

 Energooszczędność produkcji. 

 Liberalizacja rynku energii. 

 Zwiększone wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. 

 Promocja efektywności energetycznej i oszczędnego użytkowania energii. 

 Wykorzystanie handlu emisjami i innych mechanizmów wspomagających Protokołu z Kioto. 

Sektor przemysłowy: 

 Racjonalizacja zużycia energii. 

 Promocja technologii niskoemisyjnych, 

 Poprawa standardów wydajności energii dla urządzeń elektrycznych, 

 Poprawa standardów sprawności procesów przemysłowych, 

 Zredukowanie stosowania gazów fluoropochodnych (HFCs, PFCs i SF6), 

 Wykorzystanie handlu emisjami i innych mechanizmów wspomagających Protokołu z Kioto, 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 

Zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE, będącą kluczowym aktem prawa UE w dziedzinie gospodarki 

odpadami, dążeniem UE jest stworzenie „społeczeństwa recyklingu”, którego celem będzie „unikanie 

wytwarzania odpadów oraz wykorzystywanie odpadów jako zasobów”. Jak wspomniano powyżej, art. 28 

wskazanej wyżej dyrektywy określa wymagania dotyczące planów gospodarki odpadami, natomiast art. 

29 – wymagania dotyczące programów ZPO, których celem jest przerwanie powiązania pomiędzy 

wzrostem gospodarczym a wytwarzaniem odpadów mających wpływ na środowisko. Dokument taki pt. 

Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów został przyjęty przez Radę Ministrów  

w dniu 26 czerwca 2014 r. Jednakże, zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, postanowienia zawarte 

we wskazanym wyżej Krajowym programie zostały przeniesione odpowiednio do Kpgo 2022 oraz zostaną 

przeniesione do aktualizowanych WPGO. 

Jednym z krajowych dokumentów strategicznych, w który wpisuje się Kpgo 2022, jest BEiŚ, która 

stanowi strategiczne ramy dla dalszych prac programowych i wdrożeniowych. Celem głównym BEiŚ jest: 

„zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska 
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oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, 

zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę”. 

BEiŚ wskazuje również 3 cele szczegółowe: 

1) zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska; 

2) zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię; 

3) poprawa stanu środowiska. 

 

4.2. SPÓJNOŚĆ NA SZCZEBLU REGIONALNYM 

Program Ochrony Środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2020  

W Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego określono wojewódzkie priorytety 

ochrony środowiska: 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Cel: Poprawa stanu jakości powietrza na terenie województwa w stosunku do roku bazowego 

Zagrożenia hałasem 

Cele:  

 Poprawa stanu klimatu akustycznego na terenie województwa 

 Wzmocnienie działań mających na celu zapobiegnie sytuacjom konfliktowym w zakresie 

oddziaływania akustycznego 

Pola elektromagnetyczne 

Cel: Utrzymanie poziomu PEM na obecnym poziomie 

Gospodarowanie wodami 

Cele: 

 Niepogarszanie stanu wód 

 Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego 

 Regulacja cieku  

 Przeciwdziałanie skutkom suszy 

Gospodarka wodnościekowa 

Cele: 

 Ochrona wód 

 Zapewnienie dostępu do awaryjnego źródła wody 

Zasoby geologiczne 

Cel: Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin 



 

Strona | 22  

Gleby  

Cele: 

 Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania oraz 

kierunków i intensywności produkcji do ich naturalnego potencjału przyrodniczego  

 Ochrona gleb przed negatywnym wpływem czynników naturalnych 

 Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na powierzchnię ziemi 

(zwłaszcza zmniejszanie udziału terenów o przekształconej i zanieczyszczonej powierzchni ziemi) 

Zasoby przyrodnicze: 

Cele: 

 Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia jego 

ochrony 

 Ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego wsparciem dla ochrony środowiska 

przyrodniczego 

 Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna 

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2017-
2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024 

Kierunki interwencji w zakresie Ochrony klimatu i jakości powietrza: 

 Zarządzanie regionalne ochroną powietrza. Monitoring realizacji programów ochrony powietrza. 

 Działalność kontrolno – pomiarowa w zakresie czystości powietrza atmosferycznego. 

 Działania służące minimalizacji oddziaływania nie wydajnych lokalnych źródeł ciepła. 

 Realizacja zadań obowiązujących planów gospodarki niskoemisyjnej gmin.  

 Ograniczanie emisji komunikacyjnej.  

 Rozwój energetyki odnawialnej.  

 Działania inwestycyjne w obszarze redukcji emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych. 

Kierunki interwencji w zakresie zagrożeń hałasem: 

 Monitorowanie stanu środowiska w zakresie zagrożenia hałasem 

 Realizacja działań zapobiegających powstania sytuacji konfliktowych w zakresie oddziaływania 

akustycznego.  

Kierunki interwencji w zakresie zagrożeń polami elektromagnetycznymi: 

 Monitoring stanu środowiska w zakresie PEM. 

 Działania w zakresie kontroli i planowania przestrzennego.  

Kierunki interwencji w zakresie gospodarowania wodami: 
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 Monitoring stanu środowiska w zakresie jakości wód powierzchniowych.  

 Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.  

 Poprawa jakości wód.  

 Ograniczenie zasięgu i skutków powodzi.  

 Kształtowanie i racjonalizacja wykorzystywania zasobów wodnych.  

Kierunki interwencji w zakresie zasobów geologicznych: 

 Pobudzenie aktywności potencjalnych przedsiębiorców w zakresie możliwości poszukiwania i 

eksploatacji kopalin.  

 Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w eksploatowanych złożach.  

 Monitoring i rekultywacja.  

Kierunki interwencji w zakresie gleb: 

 Promowanie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie programów działań proekologicznych oraz 

zwiększanie świadomości rolników w zakresie ochrony i racjonalnego użytkowania gleb.  

 Ochrona gleb o najlepszych walorach użytkowych i wartościowych z punktu widzenia przyrody.  

 Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną.  

Kierunki interwencji w zakresie gospodarki odpadami: 

 Minimalizacja składowanych odpadów. 

 Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne.  

Kierunki interwencji w zakresie zasobów przyrodniczych: 

 Obejmowanie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo.  

 Utrzymanie terenów zieleni.  

 Gromadzenie informacji o środowisku i poprawa procesu udostępniania informacji o środowisku.  

 Zwiększanie lesistości powiatu.  

 Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów.  

Kierunki interwencji w zakresie zagrożeń poważnymi awariami: 

 Nadzór nad zakładami dużego ryzyka i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii.  

 Monitoring zagrożeń związanych z transportem substancji niebezpiecznych.  

 

4.3. SPÓJNOŚĆ NA SZCZEBLU LOKALNYM 

Strategia rozwoju gminy Pawłowiczki na lata 2011 - 2021 

I. CEL STRATEGICZNY – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
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1. Cel operacyjny – Poprawa standardu infrastruktury technicznej. 

Zadania:  

 uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje w Pawłowiczkach, Gościęcinie, Ostrożnicy  

i Naczęsławicach, celem podniesienia standardu terenów inwestycyjnych, atrakcyjnych dla 

inwestorów  

 budowa, przebudowa oraz remonty dróg znajdujących się na terenie gminy Pawłowiczki wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą,  

 budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Borzysławice (2017 r.),  

 budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Urbanowice (2017 r.), - budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Karchów (2017 r.),  

 budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grodzisko (2017 r.),  

 budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Naczęsławice oraz budowa kanalizacji sanitarnej 

dla wsi Naczęsławice w celu poprawy infrastruktury gospodarki wodno - ściekowej poprzez 

odbiór ścieków z gospodarstw,  

 utrzymanie, konserwacja, remonty oświetlenia ulic,  

 pozyskanie odnawialnych źródeł energii,  

 gazyfikacja rozwojowych miejscowości celem podniesienia standardu życia mieszkańców, 

 zagospodarowanie terenów zielonych oraz tworzenie i modernizacja istniejących placów zabaw 

w gminie, 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki 

Cele PGN dla gminy Pawłowiczki są następujące:  

 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. 
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5. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 r. 

został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.) jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w gminie.  

 Gmina wiejska Pawłowiczki położona jest w południowo-wschodniej części województwa 

opolskiego, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Powierzchnia gminy wynosi 15353ha, stanowi 

24,64% powierzchni powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 

 W zakresie zanieczyszczeń powietrza sektorem najbardziej emisjogennym jest mieszkalnictwo. 

Źródła powierzchniowe, sprzyjają rozprzestrzenianiu się niskiej emisji i są głównym obszarem 

problemowym Gminy. Większość budynków mieszkalnych pokrywa swoje zapotrzebowanie 

cieplne wykorzystując paliwa wysokoemisyjne. Dominuje ogrzewanie paliwami stałymi (węglem 

kamiennym) zapewniające około 90% ciepła dla Gminy Pawłowiczki. W przypadku budynków 

użyteczności publicznej, lokalne kotłownie opalane są olejem opałowym i węglem kamiennym. 

 Klimat akustyczny gminy Pawłowiczki kształtuje głównie komunikacja drogowa. Najistotniejszym 

źródłem emisji hałasu jest komunikacja samochodowa, głównie na drodze krajowej nr 38.  

W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie prowadził 

pomiarów dotyczących poziomu hałasu na terenie gminy Pawłowiczki.   

 Pomiary wykonane przez WIOŚ w Opolu w ostatnich latach nie wykazały przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w żadnym punkcie na terenie województwa 

opolskiego. W związku z powyższym na terenie gminy Pawłowiczki brak jest realnego zagrożenia 

nadmiernym poziomem pól elektromagnetycznych. 

 Teren gminy Pawłowiczki znajduje się w lewobrzeżnym dorzeczu rzeki Odry i odwadniany jest 

przez sieć rzek II i III rzędu. Prawie cały obszar położony jest w zasięgu zlewni rzeki Straduni (ciek 

II rzędu), będącej lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry. Tylko południowo wschodnia część 

gminy należy do dorzecza potoku Olszówka oraz potoku Cisek, które są również bezpośrednimi 

lewobrzeżnymi dopływami Odry. Stan wód powierzchniowych na terenie gminy w większości 

punktów pomiarowych oceniono jako zły. Stan wód podziemnych na terenie gminy określono 

jako dobry. JCWP i JCWPd na terenie gminy są zagrożone nieosiągnięciem celów 

środowiskowych.  

 Sieć wodociągowa na terenie gminy Pawłowiczki jest dobrze rozwinięta. Łącznie z sieci 

wodociągowej na terenie gminy Pawłowiczki korzysta 99,8 % mieszkańców. Z sieci kanalizacyjnej 

na terenie gminy korzysta 81,1 % mieszkańców. Ścieki nieobjęte systemem kanalizacyjnym i 

gromadzone w zbiornikach przydomowych wywożone są taborem asenizacyjnym do 

oczyszczalni ścieków w Pawłowiczkach. W 2017 r. istniało na terenie gminy Pawłowiczki 384 

bezodpływowych zbiorników oraz 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
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 W gminie Pawłowiczki zarówno w gruntach ornych jak i użytkach zielonych przeważają gleby 

wysokich klas bonitacyjnych I i II, podlegających bezwzględnej ochronie, a także III podlegającej 

ochronie. Te klasy bonitacyjne występują na 93,4 % ogólnej powierzchni użytków rolnych. 

Dominują grunty III klasy bonitacyjnej stanowiące 59,7% użytków rolnych gminy (wśród gruntów 

ornych 61,16%, a użytków zielonych 56,55 %). Często występuje także II klasa bonitacyjna, która 

stanowi 32,2% użytków rolnych gminy (wśród gruntów ornych 32,94%, a użytków zielonych 20,75 

%). Gleby I klasach bonitacyjnej zajmują 2,6 % użytków rolnych gminy. 

 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. 

 Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia lasów na terenie gminy 

Pawłowiczki wynosi 780,88 ha, co daje lesistość na poziomie 5,09 %. Wskaźnik lesistości dla 

omawianego obszaru jest zatem znacznie niższy od średniej krajowej, która wynosi 30%. 

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. 

 Na terenie gminy Pawłowiczki brak jest zlokalizowanych zakładów o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia awarii przemysłowej. 

W ramach opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki przedstawiono cele  

i kierunki działań jakie musi realizować gmina w celu poprawy jakości środowiska. W ramach opracowania 

dokumentu przedstawiono także szczegółowy harmonogram realizacji działań.  

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.  

W tym celu wskazano potencjalne źródła finansowania wyznaczonych zadań. 

Właściwe wykorzystanie możliwych rozwiązań o charakterze organizacyjnym ma istotne znaczenie  

w procesie wdrażania Programu i jego realizacji. Wprowadzenie zasad monitoringu umożliwi sprawną 

realizację działań, jak również pozwoli na bieżącą aktualizację celów Programu. 
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6. OPIS INWENTARYZOWANEGO OBSZARU 

6.1. POŁOŻENIE GMINY 

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

w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Powierzchnia gminy wynosi 15353ha, stanowi 24,64% powierzchni 

powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 

Różnica wysokości w terenie waha się od 188 do 294 m n.p.m. Współrzędne geograficzne wynoszą 50° 

szerokości geograficznej północnej oraz 18° długości geograficznej wschodniej. 

Gmina Pawłowiczki znajduje się w megaregionie Europa Środkowa, prowincji Niż Środkowoeuropejski, 

podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregionie Nizina Śląska i mezoregionie Płaskowyż Głubczycki. 

Północno-wschodnie krańce gminy, w rejonie wsi Urbanowice, położone są na terenie mezoregionu 

Kotliny Raciborskiej. 

 

Rysunek 1. Granice administracyjne gminy Pawłowiczki.  
Źródło: www.google.com/maps 

W skład gminy wchodzą 22 sołectwa: Borzysławice, Chrósty, Dobieszów, Dobrosławice, Gościęcin, 

Grodzisko, Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Jakubowice, Karchów – Ligota Wielka, Kózki, Maciowakrze, 
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Mierzęcin, Milice, Naczęsławice, Ostrożnica, Pawłowiczki, Przedborowice, Radoszowy, Trawniki, 

Ucieszków oraz Urbanowice. 

Położenie gminy Pawłowiczki na tle powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego przedstawiono na 

poniższym rysunku.  

 

Rysunek 2. Położenie gminy Pawłowiczki na tle powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.  
Źródło:www.osp.pl 

Odległość z Pawłowiczek do siedziby powiatu w Kędzierzynie – Koźlu wynosi 20 km, a do siedziby 

województwa w Opolu 59 km. Odległości do wybranych miast wojewódzkich wynoszą: Katowice – 80 km, 

Wrocław – 140 km, Kraków – 150 km, Warszawa – 375 km, Gdańsk – 575 km. Odległość do przejścia 

granicznego z Czechami w Pietrowicach wynosi 30 km. 

Położenie gminy jest korzystne, ze względu na usytuowanie w pobliżu miast: Kędzierzyn – Koźle  

i Głubczyce, przez które przebiegają ważne szlaki transportowe: drogowe, kolejowe i wodne. 

 

6.2. KLIMAT 

Klimat gminy Pawłowiczki jest przejściowy, kontynentalno-morski. Rejon gminy należy do 

cieplejszych w skali kraju i charakteryzuje się przewagą wpływów oceanicznych, mniejszymi od średnich 

amplitudami temperatur, wczesną wiosną, długim ciepłym latem, łagodną i krótką zimą oraz malejącymi 

opadami w kierunku centrum Polski. 

Ponieważ na terenie gminy nie została zlokalizowana stacja meteorologiczna, reprezentatywne dla 

niej są dane klimatyczne dla regionu śląskiego. 

Średnia temperatura roczna z wielolecia wynosi ok. 8,5 °C, dla stycznia wynosi -1,9 °C, a dla lipca 17,8 

°C. Średnia liczba dni przymrozkowych (w których temperatura powietrza może wynieść 0 °C) wynosi 86, 
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dni mroźnych (ujemna temperatura powietrza w ciągu całej doby) wynosi 29, dni ciepłych (temperatura 

minimalna powyżej 0 °C) wynosi 250. Izoamplitudy roczne kształtują się na poziomie 19 – 20 °C. 

Tabela 1. Czas trwania termicznych pór roku. 

 
Źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2014 – 2017, z perspektywą do 

roku 2021. 
 

Okres, w którym temperatura dobowa kształtuje się w granicach od 5 °C wzwyż trwa ok. 226 dni, w tym 

powyżej 15 °C – 93 dni, natomiast okres ze średnią temperaturą dobową poniżej 5 °C – 155 dni, w tym 

poniżej 0 °C – 64 dni w roku. 

Tabela 2. Temperatura powietrza dla regionu dolnośląskiego [°C]. 

 
Źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2014 – 2017, z perspektywą do 

roku 2021. 
 

Suma rocznego opadu waha się od 600 do 700 mm, w tym półrocza chłodnego (listopad – kwiecień) 

ok. 200 – 250 mm, półrocza ciepłego (maj – październik) ok. 400 – 450 mm. Pierwszy śnieg pojawia się 

w połowie listopada, ostatni na przełomie marca i kwietnia. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez 

45 – 65 dni. Jej grubość waha się w od 15 do 20 cm. 

Średnia liczba dni pogodnych (zachmurzenie ≤ 20%) w ciągu roku wynosi 41, pochmurnych 

(zachmurzenie ≥ 80%) - 118 dni (jedna z najmniejszych w kraju). Mgła pojawia się średnio przez 50 dni w 

roku, zaś mgła całodzienna przez 3 do 5 dni w roku. Usłonecznienie przekracza w roku 1400 godzin. Dni 

z burzą jest ok. 20 w roku. 

Wiatry wieją z sektorów: północnego, zachodniego i południowego. Ich średnia prędkość wynosi ok. 3,3 

m/s. Średnia liczba dni z wiatrem bardzo silnym (prędkość powyżej 15 m/s) wynosi 2 w ciągu roku, z 

wiatrem silnym (prędkość od 10 do 15 m/s) wynosi 20 – 30, a średnia roczna częstość występowania ciszy 

i słabego wiatru (prędkość poniżej 2 m/s) wynosi 60% dni w roku. 
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Warunki klimatyczne na terenie gminy Pawłowiczki są bardzo korzystne. Sprzyjają rozwojowi rolnictwa 

oraz zapewniają komfort mieszkańcom regionu. 

 

6.3. STRUTKURA DEMOGRAFICZNA 

Liczba mieszkańców gminy Pawłowiczki w ostatnich latach wykazuje tendencję spadkowa. Na 

przestrzeni sześciu lat liczba mieszkańców spadła o 348 osób.  

 

Wykres 1. Liczba ludności na terenie gminy Pawłowiczki w latach 2012 – 2017. 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

W poniższej tabeli przedstawiono wartości wskaźników demograficznych w ostatnich latach, 

odnoszących się do gminy Pawłowiczki. Z poniższych danych można wywnioskować, iż zmiany 

demograficzne na terenie gminy przebiegają w bardzo powolnym tempie.  

Tabela 3. Wskaźniki demograficzne na terenie gminy Pawłowiczki.     

Parametr Jednostka Wartość (2015 r.) Wartość (2016 r.) Wartość (2017 r.) 

 Wskaźnik modułu gminnego 

Gęstość zaludnienia osoba/km2 50 50 50 

Zmiana liczby ludności na 
1 000 mieszkańców 

osoba -10,6 -4,8 -9,5 

 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

W wieku przedprodukcyjnym 

% 

15,9 15,7 15,7 

W wieku produkcyjnym 65,0 65,0 65,0 

W wieku poprodukcyjnym 19,1 19,3 19,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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Analizując liczbę ludności w różnych kategoriach wiekowych można zauważyć trend charakterystyczny 

dla Polski. Z analizy danych demograficznych wynika, że liczba ludności w gminie Pawłowiczki w ostatnich 

latach systematycznie spada. Prognozuje się, że ta tendencja zostanie utrzymana w latach następnych. 

Tendencja spadkowa, związana jest głównie z: 

 migracjami ludności, 

 ujemnym przyrostem naturalnym, 

 zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. 

 

6.4. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ROLNICTWO  

Na terenie gminy Pawłowiczki liczba podmiotów gospodarczych z roku na rok wzrasta. Tendencja ta 

dotyczy sektora prywatnego. W sektorze publicznym od kilku lat ilość podmiotów gospodarczych 

utrzymuje się na stałym poziomie. Tendencja wzrostowa powinna się utrzymać się w następnych latach. 

 
Wykres 2. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy Pawłowiczki w latach 2012 – 2017. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

W roku 2017 na terenie gminy Pawłowiczki zarejestrowanych było 455 podmiotów gospodarczych. 

Największy udział w całkowitym bilansie mają podmioty z sekcji G – 25,3 % wszystkich podmiotów 

gospodarczych. 

Tabela 4. Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności na terenie gminy Pawłowiczki.  

Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności 2017 

OGÓŁEM 455 

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 31 

B. Górnictwo i wydobywanie 0 

C. Przetwórstwo przemysłowe 38 
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D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

0 

E. Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

0 

F. Budownictwo 48 

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

115 

H. Transport i gospodarka magazynowa 30 

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 21 

J. Informacja i komunikacja 5 

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 13 

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 22 

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 24 

N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 10 

O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

15 

P. Edukacja 19 

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 10 

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 21 

S. Pozostała działalność usługowa w tym sekcja  
i 
T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

32 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS (dane na 31.12.2017 r.). 

 

Gmina Pawłowiczki nie posiada bogatych tradycji przemysłowych. Obecnie na jej terenie dominuje 

przemysł rolno – spożywczy. 

Gmina Pawłowiczki posiada warunki naturalne predysponujące ją do rozwoju agroturystyki. 

Agroturystyka jest czynnikiem aktywizującym wieś i zapewnia dodatkowe dochody rolnikom. 

 

6.5. INFRASTRUKTURA INŻYNIERYJNO – TECHNICZNA 
6.5.1. SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, CIEPLNA I GAZOWA 

Energia elektryczna 

Dostawcą energii na terenie Gminny Pawłowiczki jest TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. 

Przez teren Gminy nie przebiegają żadne sieci energetyczne wysokiego lub średniego napięcia. Teren 

Gminy zasilany jest przez cztery GPZ. Podstawowe zasilanie południowo-wschodniej części Gminy 
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odbywa się z GPZ Polska Cerekiew, środkowo – wschodniej z GPZ Koźle, południowo – zachodniej z GPZ 

Głubczyce oraz północnej z GPZ Głogówek. Przesył mocy w Gminie dokonywany jest napowietrznymi 

liniami 15 kV, za wyjątkiem wsi Grudynia, gdzie linia 15 kV jest kablowa. W każdej wsi zlokalizowane są 

stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Łącznie jest ich w gminie 72. 

Sieć gazowa 

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. 

Energia cieplna  

Gmina Pawłowiczki na swoim obszarze nie posiada sieciowych systemów centralnego ogrzewania. 

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. 

6.5.2. SIEĆ DROGOWA 

Podstawowy układ komunikacyjny Gminy zapewnia dogodne powiązania z sąsiednimi ośrodkami 

wyższego rzędu oraz dojazd do wszystkich wsi. System drogowy tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, 

oraz lokalne drogi powiatowe i gminne. W odległości ok. 22 km przebiega autostrada A4, najbliższe węzły 

autostradowe to Olszowa i Krapkowice.  

Przez teren Gminy przebiega droga krajowa nr 38 Granica Państwa – Kędzierzyn Koźle (długość drogi 

na terenie Gminy wynosi 11,654 km), przebiega przez tereny wsi Ucieszków i Pawłowiczki.  
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Droga wojewódzka nr 417 Laskowice – Klisino – Szonów – Szczyty – Racibórz nr 416 na terenie Gminy 

przebiega przez miejscowości Maciowakrze, Dobrosławice, Grudynia Mała i Milice (długość drogi na 

terenie Gminy wynosi 13,57 km). Nawierzchnia drogi jest mineralno – bitumiczna. 

Ponadto przez teren Gminy Pawłowiczki przebiegają następujące drogi powiatowe: 

 DP nr 1211 O: Zwiastowice – Ucieszków, 

 DP nr 1212 O: Gościęcin – Szonów, 

 DP nr 1249 O: Stare Kotkowice – Trawniki, 

 DP nr 1259 O: Baborów – Radoszowy, 

 DP nr 1405 O: Pawłowiczki – Kochaniec, 

 DP nr 1406 O: Pawłowiczki – Wronin, 

 DP nr 1407 O: Borzysławice – Pawłowiczki, 

 DP nr 1410 O: Urbanowice – DP Nr 1409 O, 

 DP nr 1411 O: Gościęcin – Urbanowice – Łężce, 

 DP nr 1414 O: Ligota Wielka – Karchów, 

 DP nr 1415 O: Grudynia Wielka – Milice, 

 DP nr 1416 O: Grudynia Wielka – Grudynia Mała, 

 DP nr 1417 O: Grudynia Mała – Borzysławice, 

 DP nr 1418 O: Karchów – DK Nr 38, 

 DP nr 1419 O: Chrósty – Dobrosławice, 

 DP nr 1420 O: Ucieszków – Radoszowy, 

 DP nr 1421 O: Chrósty – Ligota Mała, 

 DP nr 1430 O: Gierałtowice – DK Nr 38, 

 DP nr 1462 O: Naczęsławice – Grodzisko, 

 DP nr 1469 O: Mierzęcin – Gościęcin, 

 DP nr 1473 O: Koza – Maciowakrze, 

 DP nr 1476 O: Opatrzność – DP Nr 1418. 

Łączna długość dróg powiatowych w Gminie wynosi 79,390 km. Są to drogi o nawierzchni mineralno – 

bitumicznej, poza odcinkiem drogi nr 1259, który nie posiada nawierzchni twardej. Długość dróg 

gminnych wynosi 59,75 km. Różnią się one nawierzchnią: 

 długość dróg o nawierzchni bitumicznej wynosi 41,5 m, 

 długość dróg o nawierzchni brukowej wynosi 5,30 km, 

 długość dróg o nawierzchni tłuczonej wynosi 6,95 km, 

 długość dróg o nawierzchni betonowej wynosi 0,92 km, 

 długość dróg o nawierzchni gruntowej wynosi 5,1 km. 
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Ze względu na niskie parametry techniczne dróg na terenie gminy Pawłowiczki wskazane jest 

prowadzenie działań poprawiających ich stan techniczny. Dodatkowo aby zmniejszyć emisję z sektora 

transportu zaplanować należy budowę ścieżek rowerowych. 

 

7. OCENA STANU ŚRODOWISKA  W POSZCZEGÓLNYCH 
KOMPONENTACH 

7.1. OCHRONA KILMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 
7.1.1. STAN WYJŚCIOWY 

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 

poz. 799 ze zm.), Państwowy Monitoring Środowiska stanowi systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu 

środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. 

Podstawowym celem monitoringu jakości powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń 

substancji w otaczającym powietrzu oraz wyników ocen jakości powietrza. 

Roczna ocena jakości powietrza pozwala uzyskać informacje na temat stężeń: dwutlenku azotu, 

dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM10, 

benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i ozonu. Uzyskane informacje umożliwiają sklasyfikowanie 

strefy w oparciu o przyjęte kryteria, ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu 

na ochronę roślin, tj. poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, poziomy docelowe, 

poziomy celów długoterminowych dla ozonu, poziomy alarmowe oraz poziomy informowania dla 

niektórych substancji w powietrzu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Wynikiem 

oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie na terenie strefy jest zaliczenie strefy do jednej  

z poniżej wymienionych klas: 

 klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych albo poziomów docelowych, 

 klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają 

poziomów dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji, 

 klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne, powiększone  

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

dopuszczalne albo przekraczają poziomy docelowe. 

 
W przypadku poziomów celów długoterminowych dla ozonu przyjęto następujące oznaczenie klas: 

 klasa D1 – jeżeli stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego, 

 klasa D2 – jeżeli stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego. 
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W celu oceny jakości powietrza na terenie województwa opolskiego wyznaczono 2 strefy: 

 miasto Opole,  

 Strefa opolska, do której należy gmina Pawłowiczki.    

Wyniki klasyfikacji jakości powietrza wynikające z Oceny jakości powietrza w Województwie Opolskim 

za rok 2017 z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz ochrony 

roślin, dla strefy opolskiej przedstawiono w poniższych tabelach.  

Tabela 5. Wynikowe klasy dla strefy opolskim w województwie opolskim dla poszczególnych zanieczyszczeń, 
uzyskane w ocenie rocznej za 2017 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony 

zdrowia. 

 

Źródło: Ocena jakości powietrza w Województwie Opolskim za rok 2017. 

Wynik oceny strefy opolskiej za rok 2017, w której położona jest gmina Pawłowiczki wskazuje, że 

dotrzymane są poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu (klasa A) 

ustanowione ze względu na ochronę zdrowia dla następujących zanieczyszczeń: 

 dwutlenku siarki, 

 dwutlenku azotu, 

 ołowiu, 

 benzenu, 

 tlenku węgla, 

 arsenu, 

 kadmu, 

 niklu. 

Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim, dla strefy opolskiej wskazała, iż 

przekroczone zostały dopuszczalne poziomy dla: 

 pyłu PM10, 

 pyłu PM2.5, 

 ozonu, 

 benzo(a)pirenu. 
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Stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy opolskiej ze względu na ochronę roślin w roku 2017, nie 

zostały przekroczone. 

Szczegółowe pomiary jakości powietrza na terenie województwa opolskiego przeprowadzano w roku 

2016. Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na poniższym rysunku.  

 

Rysunek 3. Lokalizacja stacji pomiarowych monitoringu jakości powietrza w województwie opolskim w 2016 roku. 
Źródło: WIOŚ, Opole.  
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Rysunek 4. Obszary przekroczeń benzo(a)pirenu na terenie województwa opolskiego, wykazane w ocenie jakości 
powietrza za rok 2016. 

Źródło: WIOŚ, Opole.  

Na terenie gminy Pawłowiczki występują przekroczenia na terenie gminy benzo(a)pirenu.  
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Stan powietrza na terenie gminy  

Gmina Pawłowiczki nie należy do obszarów uprzemysłowionych i brak na jej terenie źródeł stwarzających 

poważne zagrożenie dla atmosfery.  

Sektorem najbardziej emisjogennym jest mieszkalnictwo. 

Źródła powierzchniowe, sprzyjają rozprzestrzenianiu się niskiej emisji i są głównym obszarem 

problemowym Gminy. Większość budynków mieszkalnych pokrywa swoje zapotrzebowanie cieplne 

wykorzystując paliwa wysokoemisyjne. Dominuje ogrzewanie paliwami stałymi (węglem kamiennym) 

zapewniające około 90% ciepła dla Gminy Pawłowiczki. W przypadku budynków użyteczności publicznej, 

lokalne kotłownie opalane są olejem opałowym i węglem kamiennym. 

Modernizacja kotłowni węglowych i palenisk domowych uzależniona jest od sytuacji ekonomicznej  

i świadomości ekologicznej społeczeństwa. Konieczne jest prowadzenie działań dla mieszkańców 

związanych z wymianą źródła ciepła, niestety działania te są kosztowne, finansowo przekraczając 

możliwości budżetu gminy. 

Sektor transportu, w przypadku Gminy Pawłowiczki należy do obszarów problemowych, na których 

stwierdzono znaczące przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń niekorzystnie oddziałujących na 

środowisko oraz powietrze atmosferyczne. Obecnie przez teren Gminy przebiega jedna droga krajowa 

oraz jedna droga o zasięgu wojewódzkim. Według pomiarów przeprowadzonych przez Generalny 

Pomiar Ruchu systematycznie nasila się natężenie ruchu komunikacyjnego. Zaistniała sytuacja zwiększa 

także stężenie szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego, powstałych poprzez pogorszenie 

warunków drogowych, złej organizacji i płynności ruchu drogowego, ścieranie opon. 

Obecnie na terenie miejscowości Pawłowiczki funkcjonuje jedna elektrownia wiatrowa. Docelowo 

mają działać dwie elektrownie wiatrowe o mocy do 1MW na wieżach do 55 metrów wysokości  

w m. Maciowakrze, działka nr 106. Planowana jest również ferma wiatrowa na terenie Gminy Pawłowiczki, 

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

Program Ochrony Powietrza  

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów 

dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu 

PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej jest dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, 

których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza.  

Dokument stanowił załącznik do uchwały Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 

30.01.2018 r. 

W Programie przedstawiono zestawienie lokalizacji realizacji działań naprawczych do roku 2025 zgodnie 

z kodem działania OpOEP, w tym także dla gminy Pawłowiczki.  
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Tabela 6. Zestawienie lokalizacji realizacji działań naprawczych do roku 2025 zgodnie z kodem działania OpOEP z uwzględnieniem gminy Pawłowiczki.  

 
Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz 

poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej. 
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Tabela 7. Zestawienie lokalizacji realizacji działań naprawczych w podziale na okresy zgodnie z kodem działania OpOEP z uwzględnieniem gminy Pawłowiczki. 

 
Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz 

poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej. 
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Wykaz działań, które w ramach Programu Ochrony Powietrza powinna realizować gmina 

Pawłowiczki: 

 Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy <1 MW, w których następuje spalanie paliw 

stałych (OpOEP).  

Opis działania: 

Realizacja Programów Ograniczania Niskiej Emisji oraz Planów gospodarki niskoemisyjnej – modernizacja 

systemów grzewczych w sektorze komunalno-bytowym poprzez: 

I. podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 

II. wykorzystanie OZE w postaci pomp ciepła; 

III. wymianę na urządzenia gazowe, elektryczne, olejowe oraz 

IV. wymianę na kotły spełniające wymogi klasy 5 wg normy EN 303-5:2012. 

Realizacja zapisów uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXII/367/2017 w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,  

w których następuje spalanie paliw. 

Możliwe jest również powiązanie działań z wykorzystaniem kolektorów słonecznych lub fotowoltaiki, 

jednak nie mogą stanowić one oddzielnego zadania, ponieważ efekt ekologiczny zastosowania 

kolektorów lub paneli fotowoltaicznych jest niewystarczający. 

 

7.1.2. ANALIZA SWOT 
 

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- aktywna postawa gminy w zakresie gospodarki 
niskoemisyjnej  

- niezadowalający stan części dróg na terenie 
gminy 

- duże wykorzystanie węgla w bilansie 
energetycznym gminy  

SZANSE ZAGROŻENIA 

- możliwość wykorzystania zewnętrznych źródeł 
finansowania 

- wzrost zainteresowania mieszkańców 
zagadnieniami związanymi ze zmianami 

klimatycznymi, niską emisją i OZE 
- dotacje na wymianę pieców porozumieniu z 

WFOŚiGW przyznawane na terenie gminy  

- wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne 
technologii niskoemisyjnych 

- wysokie koszty ogrzewania ekologicznymi 
nośnikami energii 

- wzrost emisji gazów związany ze wzrostem 
natężenia ruchu komunikacyjnego 

- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa  
w zakresie zmian klimatu i skutków niskiej emisji 
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7.1.3. ZAGROŻENIA 

Do obszarów problemowych na terenie gminy Pawłowiczki w zakresie jakości powietrza należą: 

 wykorzystywanie paliw stałych, szczególnie węgla kamiennego gospodarstwach domowych na 

terenie gminy, 

 emisja zanieczyszczeń z zakładów produkcyjno-usługowych, 

 stosunkowo małe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy przez 

gospodarstwa indywidualne na terenie gminy, 

 przekroczenia stężeń pyłów PM10, PM2.5, ozonu oraz benzo(a)pirenu na terenie strefy opolskiej, 

do której należy gmina Pawłowiczki (na terenie gminy odnotowano przekroczenia 

benzo(a)pirenu,  

 emisja komunikacyjna, związana w szczególności z przebiegiem drogi krajowej nr 38. 

 

7.2. ZAGROŻENIA HAŁASEM 
7.2.1. STAN WYJŚCIOWY 

Kryteria dopuszczalności hałasu drogowego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

Zgodnie z definicją określoną w ustawie Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.), 

hałas to dźwięki o częstotliwości od 16 do 16 000 Hz. Hałas jest jednym z poważniejszych zagrożeń 

wpływających na stan zdrowia człowieka i jego otoczenia. Nadmierny hałas może wywoływać 

niekorzystne zmiany w organizmie człowieka, m.in. zaburzenia snu i wypoczynku, wpływa niekorzystnie 

na układ nerwowy, utrudnia pracę i naukę, zwiększa podatność na choroby psychiczne. 

W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy Zakład 

Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju hałasów. Zgodnie  

z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od wartości poziomu 

równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio: 

 mała uciążliwość LAeq< 52 dB, 

 średnia uciążliwość 52 dB<LAeq< 62 dB, 

 duża uciążliwość 63 dB<LAeq< 70 dB, 

 bardzo duża uciążliwość LAeq> 70 dB. 

Źródła hałasu możemy podzielić w następujący sposób: 

 komunikacyjne, 

 przemysłowe i rolnicze, 
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 pozostałe. 

Tabela 8. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 
hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 

oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają 
zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby. 

 
Źródło: WIOŚ, Opole.  

Hałas komunikacyjny 

Hałas komunikacyjny ma dominujący wpływ na klimat akustyczny środowiska. Czynniki wpływające 

na poziom hałasu komunikacyjnego to: natężenie i płynność ruchu, udział pojazdów ciężarowych  

w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie dróg oraz rodzaj nawierzchni, 

ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj 

sąsiadującej z trasą zabudowy. Hałas ten koncentruje się wzdłuż szlaków komunikacyjnych, ma więc 

charakter liniowy. 

Dla hałasu drogowego, dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze dziennej –  

w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45 do 56 dB. 



 

Strona | 45  

W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie prowadził pomiarów 

dotyczących poziomu hałasu na terenie gminy Pawłowiczki.   

Klimat akustyczny gminy Pawłowiczki kształtuje głównie komunikacja drogowa. Najistotniejszym źródłem 

emisji hałasu jest komunikacja samochodowa, głównie na drodze krajowej nr 38. 

Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu można przyjąć, iż na terenie 

gminy utrzymuje się tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego z ruchem kołowym. Przyczyną 

uciążliwości jest także zła jakość nawierzchni dróg. 

Dodatkowo ruch samochodowy jest źródłem wibracji, odczuwalnych w budynkach w bezpośrednim 

sąsiedztwie drogi. W porze dziennej przeważa ruch samochodów osobowych, natomiast w porze nocnej 

udział samochodów ciężarowych. W związku z tym mieszkańcy gminy przez cała dobę narażeni są na 

działanie hałasu. 

W 2015 r. przeprowadzono pomiary dróg krajowych i wojewódzkich Generalnego Pomiaru Ruchu 

Drogowego. Generalny pomiar ruchu posłużyć może pośrednio do oceny narażenia na hałas ze źródeł 

komunikacyjnych na danym obszarze. Pomiary przeprowadzane są co 5 lat. W poniższej tabeli 

przedstawiono informacje na temat zbadanego ruchu kołowego. Pomiary te mogą w sposób pośredni 

przybliżyć oddziaływanie hałasu na teren gminy.   

Tabela 9. Średni dobowy ruch pojazdów na terenie dróg tranzytowych przebiegających przez teren gminy 
Pawłowiczki.     

Nr drogi 
Nazwa punktu 
pomiarowego 

Średni dobowy ruch pojazdów [poj./doba] 
SDRR 
1poj. 
silnik. 

ogółem Motocykle Sam. Osob. 
/mikrobusy 

Lekkie sam. 
ciężarowe 

Sam. 
Ciężarowe 

z przyczepą 

Sam. 
Ciężaro
we bez 
przycze

py 

Autobusy 

DK 38   
PAWŁOWICZKI-
REŃSKA WIEŚ 

41 3404 318 244 82 25 4139 

DW 417 KR 38-GR. WOJ. 5 523 59 32 17 7 661 

Źródło: www.gddkia.gov.pl 

Z powyższej tabeli można wywnioskować iż największy hałas komunikacyjny jest generowany przez drogę 

krajową nr 38, przebiegającą przez teren gminy.  

Hałas przemysłowy 

Poziomy hałasów przemysłowych kształtują się w sposób indywidualny dla każdego obiektu i zależą 

od zbioru maszyn i urządzeń hałasotwórczych, izolacyjności obudowy hal przemysłowych oraz 

                                                           

1 Średni dobowy ruch roczny ogółem  
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prowadzonego procesu technologicznego. Na obszarze gminy Pawłowiczki hałas przemysłowy nie jest 

źródłem problemów, z uwagi na brak zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska. 

Na terenie gminy Pawłowiczki występują niewielkie przedsiębiorstwa o charakterze przemysłowym, 

rolniczym, podmioty gospodarcze oferujące usługi, jednostki handlu detalicznego oraz osoby fizyczne. 

Działalność tych podmiotów gospodarczych kształtuje klimat akustyczny terenów bezpośrednio z nimi 

sąsiadujących. 

7.2.2. ANALIZA SWOT 

ZAGROŻENIA HAŁASEM 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- małe zagrożenie hałasem ze strony zakładów  
o charakterze przemysłowym 

- bieżące remonty dróg 

- brak monitoringu poziomu hałasu 
komunikacyjnego na terenie gminy 

- drogi tranzytowe przebiegające przez teren 
gminy 

- zły stan dróg 
SZANSE ZAGROŻENIA 

- uwzględnianie problemów związanych z 
hałasem  

w planach zagospodarowania przestrzennego 
- konieczność prowadzenia ocen oddziaływania 

inwestycji na środowisko i monitoringu środowiska  
w zakresie zagrożenia hałasem 

- dostępność zabezpieczeń akustycznych dla 
budynków (np. dźwiękoszczelne okna) 

- wprowadzenie pasów zieleni przy ciągach 
komunikacyjnych 

- rosnąca liczba pojazdów na drogach 
- brak przeprowadzanych remontów dróg  

 

 

7.2.3. ZAGROŻENIA 

Uciążliwości hałasowe na terenie gminy Pawłowiczki spowodowane są głównie przez emisje hałasu 

komunikacyjnego. Wzmożony ruch związany jest z przejazdami drogą krajową i drogą wojewódzką 

przebiegającą przez teren gminy.  

 

7.3. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 
7.3.1. STAN WYJŚCIOWY 

Pola elektromagnetyczne występujące w środowisku mogą negatywnie oddziaływać na 

poszczególne jego elementy, w tym na organizmy żywe. Właściwości pola, a więc i jego oddziaływanie 

na otoczenie, zmieniają się w zależności od częstotliwości pola, w związku z tym wyróżnia się 

promieniowanie jonizujące (promienie X, gamma, ultrafiolet) lub niejonizujące (promieniowanie 

widzialne, podczerwień, radiofale, promieniowanie do urządzeń elektrycznych linii przesyłowych). 
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Promieniowanie jonizujące nie stanowi zagrożenia w gminie, poza niewielkim promieniowaniem 

naturalnym. 

Do źródeł promieniowania niejonizującego zaliczyć można: 

• elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, 

• stacje elektroenergetyczne, 

• stacje radiowe i telewizyjne, 

• łączność radiowa, radiotelefony, telefonia komórkowa i inne urządzenia powszechnego użytku, 

np. kuchenki mikrofalowe, 

• stacje radiolokacji i radionawigacji. 

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych może mieć negatywy wpływ na życie człowieka  

i przebieg różnych procesów życiowych. Wystąpić mogą m.in. zaburzenia funkcji ośrodkowego układu 

nerwowego, układu rozrodczego, hormonalnego i krwionośnego oraz narządów słuchu i wzroku. 

Obecność pól elektromagnetycznych może mieć również niekorzystny wpływ na rośliny i zwierzęta:  

u roślin – opóźniony wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej, u zwierząt – zaburzenia neurologiczne, 

zakłócenia wzrostu, żywotności i płodności. 

Ograniczenia lub sposoby korzystania z obszarów położonych bezpośrednio pod liniami 

elektromagnetycznymi oraz w ich sąsiedztwie powinny być zapisane w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na utrzymaniu poziomów pól 

elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych lub na tych poziomach oraz poprzez 

zmniejszenie poziomów tych pól do wartości dopuszczalnych jeśli zostały przekroczone. 

Szczegółowe zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi występującymi w otoczeniu linii 

elektroenergetycznych zostały zapisane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 

2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). 

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 poniższym rysunku. 
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Rysunek 5.Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowych na terenie gminy Pawłowiczki. 
Źródło: beta.btsearch.pl 

Tabela 10. Charakterystyka stacji bazowych na terenie gminy Pawłowiczki.  

Lp. Gmina Miejscowość Adres Operator 

1 Pawłowiczki Borzysławice Teren PGR maszt T-Mobile 

2 Pawłowiczki Pawłowiczki ul. Wyzwolenia 1 maszt T-Mobile 

3 Pawłowiczki Chrósty ul. Główna - maszt PTK Centertel maszt Orange 

4 Pawłowiczki Chrósty 
ul. Główna 33 - maszt własny - teren 

PGR 
maszt Plusa 

Źródło: beta.btsearch.pl 

W ostatnich latach na terenie gminy Pawłowiczki nie prowadzono pomiarów promieniowania 

elektromagnetycznego.  

Pomiary wykonane przez WIOŚ w Opolu w ostatnich latach nie wykazały przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w żadnym punkcie na terenie opolskiego.  

W związku z powyższym na terenie gminy Pawłowiczki brak jest realnego zagrożenia nadmiernym 

poziomem pól elektromagnetycznych. 
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7.3.2. ANALIZA SWOT 

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- brak przekroczeń natężeń pól 
elektromagnetycznych na terenie gminy jak  

i województwa  
- mała liczba bazowych stacji telefonii 

komórkowych  

- brak prowadzonych pomiarów na terenie 
gminy Pawłowiczki 

- istniejące źródła promieniowania 
elektromagnetycznego 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- utrzymanie wartości natężenia pola 
elektromagnetycznego na terenie gminy na 

stałym poziomie 
- prowadzenie pomiarów promieniowania 

elektromagnetycznego  

- wzrost natężeń pól elektromagnetycznych 

 

7.4. GOSPODAROWANIE WODAMI 
7.4.1. STAN WYJŚCIOWY 

7.4.1.1. WODY POWIERZCHNIOWE 

Teren gminy Pawłowiczki znajduje się w lewobrzeżnym dorzeczu rzeki Odry i odwadniany jest przez 

sieć rzek II i III rzędu. Prawie cały obszar położony jest w zasięgu zlewni rzeki Straduni (ciek II rzędu), 

będącej lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry. Tylko południowo wschodnia część gminy należy do 

dorzecza potoku Olszówka oraz potoku Cisek, które są również bezpośrednimi lewobrzeżnymi 

dopływami Odry. 

Największym i zarazem podstawowym ciekiem powierzchniowym, odwadniającym teren gminy jest rzeka 

Stradunia, która przebiega wzdłuż północno zachodniej granicy gminy. Rzeka nie posiada wałów 

przeciwpowodziowych. Prawostronnymi dopływami Straduni są niewielkie trzy cieki wodne, mające swój 

początek na terenie gminy Pawłowiczki: 

 Potok Jakubowicki – przepływający przez tereny zabudowane wsi: Grudynia Wielka, Jakubowice, 

Milice, 

 Potok Grudynka – mający swój początek we wsi Grudynia Mała, przepływający przez grunty wsi: 

Milice, Gościęcin, Kózki, Naczęsławice i Trawniki, 

 Ptok Ligocki – bierze swój początek na gruntach wsi Ucieszków i płynie przez: Borzysławice, 

Karchów i Ligotę Wielką w kierunku wsi Łężyce (gmina Reńska Wieś). 

System wód płynących terenu uzupełniają liczne mniejsze cieki wodne. Lewostronnym dopływem 

potoku Ligockiego jest Potok Gościęcina, przepływający przez wsie Gościęcin i Urbanowice. Potok Olsza 

(Olszówka) bierze swój początek na gruntach wsi Dobieszów i przepływa na wschód od Pawłowiczek i na 

zachód od terenów wsi Ostrożnica. Ujściem potoku jest kanał Sukowicki położony na gruntach gminy 
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Reńska Wieś i Cisek, stanowiący lewobrzeżny dopływ Odry. Dorzecze Potoku Cisek obejmuje południowo 

wschodnią część terenu gminy, to jest grunty wsi: Radoszowy, Maciowakrze i Dobrosławice. Na gruntach 

wsi Radoszowy ma swój początek jego lewobrzeżny dopływ Wrońska Woda. 

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

i Ostrożnica i są to lokalne zbiorniki małej retencji, stawy hodowlane oraz zbiorniki poeksploatacyjne. 

Gmina Pawłowiczki znajduje się w obrębie następujących JCWP: 

 Psina do Suchej Psiny włącznie RW60001611524 

 Cisek RW600016115949 

 Olszówka RW6000161171429 

 Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego RW600018117449 

 Grudynka RW60001811746 

 Ligocki Potok RW600018117489 

 Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry RW600020117499 

Stan jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa opolskiego przedstawiono na 

poniższym rysunku.  
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Rysunek 6. Stan JCWP na terenie województwa opolskiego w roku 2016.  
Źródło: WIOŚ, Opole.  

W poniższej tabeli przedstawiono ocenę jednolitych części wód powierzchniowych płynących 

znajdujących się na terenie gminy Pawłowiczki. 

Tabela 11. Ocena JCWP na terenie gminy Pawłowiczki w roku 2016 r. 

Nazwa i kod JCWP 
Klasa 

elementów 
biologicznych 

Klasa 
elementów 

hydromorfol
ogicznych 

Klasa 
elementów 

fizykochemic
znych 

Stan/ 
Potencjał 

ekologiczny 

Stan 
chemiczny Stan 

Psina do Suchej Psiny 
włącznie 

RW60001611524 
V I PSD ZŁY  

PONIŻEJ 
DOBREGO ZŁY 

Cisek  
RW600016115949 

V II PSD ZŁY DOBRY ZŁY 

Olszówka 
RW6000161171429 

- - - - DOBRY DOBRY 
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Stradunia od źródła do 
Potoku Jakubowickiego 

RW600018117449 
IV I II UMIARKOWANY  

PONIŻEJ 
DOBREGO ZŁY  

Grudynka 
RW60001811746 - - PSD 

PONIŻEJ 
DOBREGO 

PONIŻEJ 
DOBREGO ZŁY 

Ligocki Potok 
RW600018117489 V I PSD ZŁY  PONIŻEJ 

DOBREGO ZŁY 

Stradunia od 
Jakubowickiego Potoku 

do Odry 
RW600020117499 

V I II ZŁY  PONIŻEJ 
DOBREGO 

ZŁY 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ), KZGW. 

Stan większości jednolitych części wód powierzchniowych na terenie gminy Pawłowiczki oceniono 

jako zły. Analiza wyników badań wód w zakresie elementów fizykochemicznych i chemicznych wykazała, 

że na terenie gminy Pawłowiczki (podobnie jak na terenie całej opolszczyzny) wody powierzchniowe są 

zanieczyszczone w głównej mierze biogenami, które klasyfikują wody poniżej stanu dobrego. 

Wyznaczone cele środowiskowe dla JCWP znajdujących się na terenie gminy przedstawiono  

w poniższej tabeli.   

Tabela 12. Wyznaczone cele środowiskowe dla JCWP na terenie gminy Pawłowiczki. 

Nazwa i kod JCWP Cel środowiskowy Ryzyko nieosiągnięcia 
celów środowiskowych 

Psina do Suchej Psiny włącznie 
RW60001611524 

dobry stan ekologiczny, 
dobry stan chemiczny 

Zagrożona 

Cisek  
RW600016115949 

dobry stan ekologiczny, 
dobry stan chemiczny 

Zagrożona 

Olszówka RW6000161171429 
dobry stan ekologiczny, 
dobry stan chemiczny Niezagrożona  

Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego 
RW600018117449 

dobry stan ekologiczny, 
dobry stan chemiczny 

Zagrożona 

Grudynka RW60001811746 
dobry stan ekologiczny, 
dobry stan chemiczny 

Zagrożona 

Ligocki Potok RW600018117489 
dobry stan ekologiczny, 
dobry stan chemiczny 

Zagrożona 

Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry 
RW600020117499 

dobry stan ekologiczny, 
dobry stan chemiczny 

Zagrożona 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.  

7.4.1.2. WODY PODZIEMNE 

Obszar Gminy Pawłowiczki należy do regionu przedkarpackiego, subregionu kędzierzyńskiego  

i rybnicko – oświęcimskiego, w obrębie makroregionu południowego. 
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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. 

Piętro czwartorzędu stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia ludności i zakładów przemysłowych  

w wodę. Utworami wodonośnymi są tutaj piaski i żwiry lodowcowe zalegające na nierównym podłożu 

trzeciorzędowym pod przykryciem glin zwałowych. Miąższość tego poziomu waha się od kilku do 25 m. 

Na znacznych obszarach wody tego poziomu występują pod ciśnieniem. Zasilanie poziomów 

wodonośnych odbywa się przez infiltrację opadów atmosferycznych, w sposób bezpośredni lub pośredni, 

poprzez przykrywę glin zwałowych. Kierunek spływu wód jest północny, jedynie na południowych 

krańcach gminy – południowy. Głębokość występowania wód waha się od kilku metrów w dolinach rzek 

i potoków do 25 – 40 m na płaskowyżu. Współczynniki filtracji wynoszą od 0,045 do 0,52 x 10-3. 

zwierciadło wody na ogół jest swobodne i zalega płytko pod powierzchnią terenu. Wody czwartorzędowe 

należą do wód czystych, jedynie miejscami ze względu na podwyższoną zawartość żelaza i agresywnego 

dwutlenku węgla wymagają uzdatniania. Twardość wód czwartorzędowych jest mała i średnia. 

Wody trzeciorzędowe związane są z utworami miocenu lądowego. Wykształcony jest on w postaci serii 

ilasto – pylastej z soczewkami piasków o żwirów, o miąższościach dochodzących do kilku, a sporadycznie 

do kilkunastu metrów. Na terenie gminy eksploatowane są głównie w rejonie Grudyni Małej. Głębokość 

występowania tych wód waha się w granicach od 32 do 78 m. Wody trzeciorzędowe są wodami czystymi, 

nadającymi się do użycia bez uzdatniania. 

 

Gmina Pawłowiczki występuje w obrębie Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 127, 141 i 142 (na 

podstawie nowego podziału obszaru Polski na 172 części wód podziemnych).  

Tabela 13. Charakterystyka JCWPd nr 127. 
Powierzchnia 1877.0 

Dorzecze Odry 

Liczba pięter wodonośnych 6 

Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna. 
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Rysunek 7. Lokalizacja JCWPd nr 127. 
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna. 

Tabela 14. Charakterystyka JCWPd nr 141. 
Powierzchnia 554.6 

Dorzecze Odry 

Liczba pięter wodonośnych 6 

Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna. 

 

Rysunek 8. Lokalizacja JCWPd nr 141. 
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna. 
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Tabela 15. Charakterystyka JCWPd nr 142. 
Powierzchnia 761.3 

Dorzecze Odry 

Liczba pięter wodonośnych 6 

Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna. 

 

Rysunek 9. Lokalizacja JCWPd nr 142. 
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna. 

Na szczeblu krajowym monitoringiem wód podziemnych zajmuje się GIOŚ, natomiast na szczeblu 

regionalnym WIOŚ, uzupełniając pomiary prowadzone w skali kraju.  

Podstawę oceny stanowi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85). 

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć klas jakości wód 

podziemnych: 

 Klasa I – wody bardzo dobrej jakości, w których: 

a) wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów 

zachodzących w wodach podziemnych i mieszczą się w zakresie wartości stężeń charakterystycznych dla 

badanych wód podziemnych (tła hydrogeochemicznego), 

b) wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka. 

 Klasa II – wody dobrej jakości, w których: 
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a) wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów 

zachodzących w wodach podziemnych, 

b) wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest to 

wpływ bardzo słaby. 

 Klasa III – wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są 

podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub 

słabego wpływu działalności człowieka. 

 Klasa IV – wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są 

podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz 

wyraźnego wpływu działalności człowieka. 

 Klasa V – wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają 

znaczący wpływ działalności człowieka. 

W ostatnich latach na terenie gminy Pawłowiczki nie prowadzono pomiarów jakości wód 

podziemnych.  W poniższej tabeli przedstawiono wyniki pomiarów w punktach zlokalizowanych najbliżej 

gminy Pawłowiczki.  

 
Tabela 16. Ocena jednolitych części wód podziemnych w punkcie pomiarowym zlokalizowanym najbliżej gminy 

Pawłowiczki.    

Nr JCWPd 
KLASA 

SUROWA 
2016 

KLASA 
KOŃCOWA 

2016 
Stan JCWPd Cel środowiskowy 

Ryzyko 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

127 
Punkt 

pomiarowy  
Krapkowice 

III II DOBRY 
dobry stan chemiczny,  
dobry stan ilościowy 

Zagrożona 

141 
Punkt 

pomiarowy  
Bogdanowice 

III III DOBRY 
dobry stan chemiczny,  
dobry stan ilościowy 

Zagrożona 

Źródło: WIOŚ, Opole.  

W związku z powyższą tabelą można założyć, iż stan JCWPd na terenie gminy Pawłowiczki jest dobry.  

7.4.2. ANALIZA SWOT 

GOSPODAROWANIE WODAMI 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
- dobry stan wód podziemnych  

- duże zasoby dobrej jakości wód podziemnych 
- uboga sieć rzeczna, szczególnie w środkowej i 

południowej części obszaru 
(głównie cieki III rzędu silnie uregulowane i 

pozbawione naturalnego charakteru), oraz mała 

- zły stan wód powierzchniowych  
- ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych 

przez JCWP i JCWPd 
- Pogarszający się stan czystości wód 

podziemnych poziomu czwartorzędowego, 
powszechnie występującego na terenie gminy, 
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ilość naturalnych i sztucznych zbiorników 
wodnych 

stanowiącego w główne źródło zaopatrzenia w 
wodę ludności i gospodarki 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe 
zobowiązujące do podniesienia jakości środowiska 

- edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie 
ochrony jakości wód i racjonalnego korzystania  

z zasobów wodnych 

- niebezpieczeństwo obniżenia poziomu wód  
i zakłócenia stosunków hydrologicznych 

- spływy z gleb, na których stosowane są środki 
ochrony roślin obciążające wody 

powierzchniowe i podziemne 
- położenie południowo-zachodniej części 
gminy w strefie deficytowych zasobów wód 

podziemnych 

 

7.4.3. ZAGROŻENIA  

Do głównych zagrożeń, które mogą negatywnie wpłynąć na środowisko wodne na terenie gminy 

Pawłowiczki, można zaliczyć: 

 pogarszający się stan czystości wód podziemnych poziomu czwartorzędowego, stanowiącego 

główne źródło zaopatrzenia w wodę ludności i gospodarki, wzrost zagrożeń dla wód 

podziemnych tzw. basenu sarmackiego, 

 znaczne zanieczyszczenie wód powierzchniowych wynikające z braku centralnych systemów 

odbioru i oczyszczania ścieków oraz nieracjonalne prowadzonej, intensywnej gospodarki rolnej, 

powodujące zagrożenia dla stanu sanitarnego wód podziemnych, w tym szczególnie dla 

głównego poziomu użytkowego wód podziemnych gminy tj. zbiornika wód czwartorzędowych, 

a także zbiornika SARMATU, stanowiącego główne źródło wody dla rejonu aglomeracji 

Kędzierzyńsko - Kozielskiej. 

7.5. GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA 

Zaopatrzenie w wodę 

Sieć wodociągowa na terenie gminy Pawłowiczki jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Łącznie z sieci 

wodociągowej na terenie gminy korzysta 99,8 % mieszkańców.  

Charakterystyka sieci wodociągowej została przedstawiona w poniższej tabeli. 

Tabela 17. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie gminy Pawłowiczki (stan na 31.12.2017 r.). 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 

1 Długość czynnej sieci rozdzielczej km 106,82 

2 Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych  
i zbiorowego zamieszkania 

szt. 1 969 

3 Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 214,0 
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4 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 7 664 

5 % ludności korzystający z instalacji % 99,8 

6 Zużycie wody na jednego mieszkańca m3 27,9 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Sieć wodociągowa działająca na terenie gminy stanowi 4 wodociągi grupowe.  

Wodociągi grupowe funkcjonują w następującym układzie:  

 Wodociąg Pawłowiczki ze stacją uzdatniania wody w Pawłowiczkach, zaopatrujący w wodę wsie 

Pawłowiczki i Ostrożnica. Woda ujmowana jest z czwartorzędowego poziomu wodonośnego ze 

studni nr 3 i 4. Studnia nr 3 stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę, natomiast studnia 

nr 4 jest studnią awaryjną.  

 Wodociąg Dobieszów ze stacją uzdatniania wody w Dobieszowie zaopatrujący w wodę wsie 

Dobieszów, Radoszowy, Chrósty, Maciowakrze, Dobrosławice, Ucieszków, Grudynia Mała, 

Grudynia Wielka, Milice, Jakubowice i Borzysławice. Ujęcie czerpie wody z dwóch studni również 

z warstwy czwartorzędowej.  

 Wodociąg Gościęcin ze stacją uzdatniania wody w Gościęcinie zaopatrujący w wodę wsie 

Gościęcin, Mierzęcin, Ligota Wielka, Karchów, Kózki, Urbanowice, Trawniki i Ciesznów w Gminie 

Głogówek. Ujęcie wody składa się z dwóch studni wierconych i eksploatuje pierwszy 

trzeciorzędowy poziom wodonośny, który odizolowany jest wielometrową warstwą utworów 

nieprzepuszczalnych od wód czwartorzędowych. 

 Wodociąg Grodzisko ze stacją uzdatniania wody w Grodzisku zaopatrujący w wodę wsie 

Grodzisko, Naczęsławice oraz Wróblin, Kazimierz, Góreczno, Tomice i Głogowiec w Gminie 

Głogówek. 

Stacje ujęć wody, z których czerpie się wodę na potrzeby mieszkańców zlokalizowane są w 4 

miejscowościach na terenie gminy: Pawłowiczki, Grudynia Wielka, Dobieszów, Gościęcin i Grodzisko. 

Mieszkańcy Przedborowic pobierają wodę z Gminy Reńska Wieś - ujęcie w Gierałtowicach. 

Tabela 18. Charakterystyka SUW na terenie Gminy Pawłowiczki. 

Lp. Lokalizacja SUW 
Wydajność eksploatacyjna SUW 

w m3/d 

Wydajność eksploatacyjna SUW w 
m3/d wg pozwolenia 

wodnoprawnego 
1 Pawłowiczki 1072,8 460 

2 Dobieszów 960,0 430 

3 Gościęcin 1680,0 600 

4 Grodzisko 1483,2 876 
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Sieć kanalizacyjna  

W roku 2017 długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosiła 71,53 km. W system 

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

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

Urbanowice – część, Naczęsławice, Trawniki, Grodzisko i część Gościęcina. Reszta miejscowości pozostaje 

bez sieci kanalizacyjnej.  

Charakterystykę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 19. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Pawłowiczki (stan na 31.12.2017 r.). 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 

1 Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 71,53 

2 
Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych  

i zbiorowego zamieszkania 
szt. 1 561 

3 Ścieki odprowadzone dam3 137,0 

4 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 6 223 

5 % ludności korzystający z instalacji  % 81,1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Obecnie z sieci kanalizacyjnej korzysta 81,1 % mieszkańców. 

Ścieki nieobjęte systemem kanalizacyjnym i gromadzone w zbiornikach przydomowych wywożone 

są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Pawłowiczkach. W 2017 r. istniało na terenie gminy 

Pawłowiczki 384 bezodpływowych zbiorników oraz 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Oczyszczanie ścieków 

Na terenie gminy Pawłowiczki funkcjonują 4 oczyszczalnie ścieków, zlokalizowane w: Pawłowiczkach  

i Jakubowicach, Naczęsławicach oraz w Urbanowicach (oczyszczalnia obsługująca jedynie zabudowę 

wielorodzinną).   

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 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. 
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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 części miejscowości Gościęcina.    

 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).   

 

7.5.1. ANALIZA SWOT  

GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- oczyszczalnie ścieków na terenie gminy  
- wysoki stopień zwodociągowania gminy  

- brak pełnego skanalizowania gminy  

SZANSE ZAGROŻENIA 

- bieżąca modernizacja sieci wodociągowo – 
kanalizacyjnej 

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

- nieprawidłowa gospodarka ściekami na 
terenie gminy 

- nieszczelne zbiorniki bezodpływowe 

 

7.5.2. ZAGROŻENIA 

Do zagrożeń na terenie gminy Pawłowiczki należy brak pełnego skanalizowania gminy, co powoduje 

występowanie dużej ilości zbiorników bezodpływowych, których częstą wadą jest nieszczelność  

i uwalnianie szkodliwych związków do gruntu i wód gruntowych jak również do powietrza. 

Ponadto mieszkańcy pozbywają się ścieków do rowów melioracyjnych oraz wód powierzchniowych, 

co z kolei wpływa na zwiększone zanieczyszczenie gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych.   
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7.6. ZASOBY GEOLOGICZNE 
7.6.1. STAN WYJŚCIOWY 

7.6.1.1. RZEŹBA TERENU I BUDOWA GEOLOGICZNA 

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. 
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Osady holocenu to mady, iły, piaski rzeczne 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. 

Według fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski opracowanej przez J. Kondrackiego (1998) 

obszar gminy Pawłowiczki umiejscowiony jest w następujących jednostkach:  

 megaregion – Europa Środkowa (3);  

 prowincja – Niż Środkowoeuropejski (31);  

 podprowincja – Niziny Środkowopolskie (318);  

 makroregion – Nizina Śląska (318.5);  

 mezoregion – Płaskowyż Głubczycki (318.58). 

Geomorfologia – charakterystyka makroregionów i mezoregionów 

 Nizina Śląska (318,5) – rozległa równina o powierzchni ok. 12,7 tys. km2, rozciągająca się po obu 

stronach Odry, pomiędzy Podgórzem Sudeckim i Sudetami Wschodnimi na południowym 

zachodzie, Wyżyną Śląsko – Krakowską na południowym wschodzie oraz Wałem Trzebnickim na 

północy. Cała nizina znajduje się w obrębie zasięgu zlodowacenia odrzańskiego, którego 

pozostałością są ostańce ozów, kemów i wzgórz morenowych. W części południowo zachodniej 

występują pokrywy pylaste typu lessowego, na których wytworzyły się urodzajne gleby 

brunatnoziemne i czarnoziemne. Osią Niziny Śląskiej jest Dolina Odry, która ma charakter 

pradoliny o szerokości od 8 do 12 km. Dno doliny obniża się od ok. 180 m na południowym 

wschodzie do ok. 90 m n.p.m. na północnym zachodzie. 

 Płaskowyż Głubczycki (318,58) – jest wysoko wzniesioną równiną lessową i mógłby być uznany 

za wyżynę w obrębie makroregionu Przedgórza Sudeckiego (332,1). Przez środek przepływa 

rzeka Osobłoga. Jest to region rolniczy o urodzajnych glebach czarnoziemnych (pszenno – 

buraczanych) z nielicznymi płatami lasu. Część polska obejmuje ok. 1700 km2, zaś część czeska 

390 km2. 

 Kotlina Raciborska (318,59) – jest najdalej na południe wysuniętą częścią Niziny Śląskiej wzdłuż 

biegu Odry. Wypełnione piaskami i żwirami dno kotliny leży poniżej 200 m i ma ok. 1200 km2 

powierzchni. Pierwotnie bogata w walory przyrodnicze kotlina uległa dużym zmianom 

antropogenicznym. 

 

Na terenie gminy Pawłowiczki nie udokumentowano złóż kopalin. 

Osuwiska  

Na terenie gminy Pawłowiczki zlokalizowanych jest 14 osuwisk z czego: 

 1 aktywne; 

 11 okresowo aktywnych – 1 objęte monitoringiem; 
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 2 nieczynne; 

oraz 9 terenów zagrożonych ruchami masowymi. 

Wykaz przedstawiony został w poniższej tabeli.  

Tabela 20. Zestawienie osuwisk na terenie gminy Pawłowiczki.  

 

Źródło: https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl 

Tabela 21. Zestawienie terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie gminy Pawłowiczki.  

 

Źródło: https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl 
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Rysunek 10. Tereny zagrożone ruchami masowymi na terenie gminy Pawłowiczki – część graficzna.  
Źródło: geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO 

 

7.6.2. ANALIZA SWOT  

ZASOBY GEOLOGICZNE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- ciekawa, zróżnicowana budowa geologiczna 
gminy 

- brak terenów poeksploatacyjnych 
- brak złóż surowców mineralnych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- przemyślane działanie i korzystanie z zasobów 
geologicznych - degradacja powierzchni ziemi 

 

7.6.3. ZAGROŻENIA 

Do zagrożeń związanych z zasobami geologicznymi na terenie gminy Pawłowiczki można zaliczyć 

degradacje powierzchni ziemi związanej z działalnością człowieka. 
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7.7. GLEBY 
7.7.1. STAN WYJŚCIOWY 

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę użytkowania gruntów na terenie gminy Pawłowiczki. 

Największy udział w całkowitym bilansie gminy mają użytki rolne, które stanowią aż 89,48 % bilansu 

gminy. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 15 353 ha. 

Tabela 22. Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Pawłowiczki, (stan na 31.12.2014 r.). 

Kierunek wykorzystania gruntu Powierzchnia [ha] 
% powierzchni 

gminy 

Użytki rolne ogółem, 

w tym grunty orne 
13 738 
12 609 

89,48% 
82,13% 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 861 5,61% 

Grunty pod wodami 36 0,23% 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 695 4,53% 

Nieużytki 23 0,15% 

Razem 15 353 100,00% 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

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 genezy), wodnolodowcowego (wytworzone z glin i pyłów), aluwialnego (wytworzone z piasków) 

oraz organicznego. 

Gleby gminy Pawłowiczki reprezentowane są przez następujące typy: 

 GLEBY BRUNATNE (właściwe i kwaśne), wytworzone zostały z lessów i utworów lessowatych, 

dominują na terenie gminy zajmując około 64% użytków rolnych. 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, gdzie występują na ponad 95% powierzchni 

użytków rolnych. 
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 CZARNOZIEMY - najczęściej zdegradowane, występują na 22% powierzchni użytków rolnych 

gminy. W7 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 - występują tylko na 12 % powierzchni użytków rolnych gminy. 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 - zajmujące tylko 1,5% użytków rolnych gminy 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. 

Bonitacja i przydatność rolnicza gleb 

W gminie Pawłowiczki zarówno w gruntach ornych jak i użytkach zielonych przeważają gleby 

wysokich klas bonitacyjnych I i II, podlegających bezwzględnej ochronie, a także III podlegającej ochronie. 

Te klasy bonitacyjne występują na 93,4 % ogólnej powierzchni użytków rolnych. 

Dominują grunty III klasy bonitacyjnej stanowiące 59,7% użytków rolnych gminy (wśród gruntów ornych 

61,16%, a użytków zielonych 56,55 %). Często występuje także II klasa bonitacyjna, która stanowi 32,2% 

użytków rolnych gminy (wśród gruntów ornych 32,94%, a użytków zielonych 20,75 %). Gleby I klasach 

bonitacyjnej zajmują 2,6 % użytków rolnych gminy. 

 

Tabela 23. Powierzchnia gruntów ornych wg klas bonitacyjnych na terenie gminy Pawłowiczki.  
Powierzchnia gruntów ornych wg klas bonitacyjnych  

Klasa bonitacyjna Powierzchnia [ha] Struktura [%] 

I 182,4857 1,38 

II 4343,6428 32,94 

IIIa 6094,9048 46,22 

IIIb 1970,4662 14,94 

IVa 483,9692 3,67 

IVb 74,7116 0,57 

V 34,9503 0,27 
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VI 1,9165 0,01 

 

Tabela 24. Powierzchnia użytków zielonych (łąk i pastwisk) wg klas bonitacyjnych na terenie gminy Pawłowiczki.  

Powierzchnia użytków zielonych (łąk i pastwisk) wg klas bonitacyjnych 

Klasa bonitacyjna Powierzchnia [ha] Struktura [%] 

I 13,5365 2,37 

II 118,5426 20,75 

III 322,9374 56,55 

IV 93,8156 16,42 

V 18,6415 3,26 

VI 3,7150 0,65 

 

Kompleksy rolniczej przydatności gleb określają właściwy rodzaj oraz możliwości produkcji. Określają jak 

gdyby siedliska najbardziej odpowiednie dla poszczególnych roślin uprawnych. Na terenie gminy 

Pawłowiczki występuje 7 z 12 wydzielonych kompleksów przydatności rolniczej gruntów ornych. AŜ 94% 

(12384 ha) zakwalifikowano do kompleksów pszennych (tj. takich, dla których rośliną wskaźnikową jest 

pszenica), w tym: 

 46% do kompleksu 1-go pszennego bardzo dobrego, 

 39% do kompleksu 2-go - pszennego dobrego, 

 9% do kompleksu 3-go - pszennego wadliwego. 

Tylko 0,6% (76 ha) gruntów zakwalifikowano do kompleksów Żytnich, dla których rośliną wskaźnikową 

jest żyto, w tym: 

 0,4 % do kompleksu 5-go - żytniego dobrego, 

 0,1 % do kompleksu 6-go - żytniego słabego, 

 0,1 % do kompleksu 7 - żytniego bardzo słabego. 

Ponadto do kompleksu 8 go zbożowo - pastewnego mocnego zaliczono 54% (706 ha) gruntów ornych 

gminy. Wśród użytków zielonych występują kompleksy bardzo dobre i dobre (lz), średnie (2z) oraz słabe 

i bardzo słabe (3z). Ponad 28% łąk i pastwisk zakwalifikowano do kompleksu 1 . 63% do kompleksu 2z, a 

9% do kompleksu 3z. 
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7.7.2. ANALIZA SWOT  

GLEBY 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- występowanie gleb wysokiej klasy bonitacyjnej  
- mała powierzchnia gleb słabych (V i VI klasy 

bonitacyjnej)  

- stosowanie środków ochrony roślin i nawozów  
w rolnictwie 

- intensywne rolnictwo na terenie gminy) 

SZANSE ZAGROŻENIA 
- edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie 

ochrony powierzchni ziemi oraz promowanie 
rolnictwa ekologicznego 

- rozwój ekologicznego rolnictwa 

- degradacja gleb związana z rolnictwem  
- erozja gleb  

 

7.7.3. ZAGROŻENIA  

Głównym zagrożeniem dla gleb na terenie gminy Pawłowiczki jest erozja.  Ogółem około 11% (tj. 

ok. 1.400 ha) gruntów ornych narażonych jest na działanie erozji, z czego 8,5% w stopniu średnim, 2,4% 

w stopniu silnym oraz 0,1% w stopniu bardzo silnym.  

Najbardziej na zjawisko erozji są narażone grunty wsi Radoszowy (ok. 130 ha), Milice (ok. 140 ha) 

Maciowakrze (ok. 130 ha) oraz Ucieszków (ok. 110 ha). Głównymi przyczynami erozji wodnej są 

nieprawidłowo prowadzone zabiegi agrotechniczne (orka podłużna na skłonach, wadliwe płodozmiany), 

wadliwy układ pól (miedz), czynniki klimatyczne (nasilenie opadów atmosferycznych i szybkość topnienia 

śniegów), a także skład granulometyryczny i struktura gleby. Użytki zagrożone erozją wymagają 

specjalnego doboru roślin do uprawy i agrotechniki, przeciwdziałającej temu niekorzystnemu zjawisku.  

 

 

7.8. GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU 
ODPADÓW 

7.8.1. STAN WYJŚCIOWY 

Podstawą prawną regulującą gospodarowanie odpadami na terenie województwa opolskiego jest 

„Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-

2028”, jest to jeden z elementów służących do osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej 

państwa oraz wypełnienie wymogu ustawowego wyrażonego w nowej ustawie  

o odpadach. Obowiązująca ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze 

zm.) zniosła obowiązek opracowywania gminnych i powiatowych planów gospodarki odpadami.  

Gmina Pawłowiczki należy w większości do południowo –wschodniego regionu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w województwie opolskim, co przedstawia poniższy rysunek.  
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Rysunek 11. Podział na regiony gospodarowania odpadami na terenie województwa opolskiego. 
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 

2028. 
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Rysunek 12. Południowo –wschodni region gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie opolskim. 
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 

2028. 

Instalacje regionalne funkcjonujące na terenie regionu południowo – wschodniego, do którego  

w należy gmina Pawłowiczki zestawiono w poniższych tabelach.  
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Tabela 25. Instalacje regionalne do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych w regionie południowo-wschodnim. 

 

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 
2028. 

Tabela 26. Istniejące regionalne kompostownie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji 
zbieranych selektywnie w regionie południowo-wschodnim. 

 

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 
2028. 
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Tabela 27. Istniejące regionalne składowiska odpadów komunalnych w regionie południowo-wschodnim. 

 

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 
2028. 

Azbest na terenie gminy Pawłowiczki 

Gmina Pawłowiczki posiada opracowany dokument pn. „Aktualizacja Programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pawłowiczki”. 

Inwentaryzacja azbestu oraz wyrobów azbestowych w ramach opracowania dokumentu wskazała, 

że najwięcej wyrobów azbestowych zlokalizowanych jest na terenie sołectwa Pawłowiczki.   

Tabela 28. Masa azbestu na terenie miejscowości należących do gminy Pawłowiczki [kg]. 

Miejscowość  
Razem 

(zinwentaryzo
wane) 

Osoby 
fizyczne 

(zinwentaryzo
wane) 

Osoby 
prawne 

(zinwentaryzo
wane) 

Razem 
(unieszkodliwi

one) 

Razem 
(pozostałe do 
unieszkodliwi

enia) 

Osoby 
fizyczne 

(pozostałe do 
unieszkodliwi

enia) 

Osoby 
prawne 

(pozostałe do 
unieszkodliwi

enia) 

Borzysławice 44 946 3 751 41 195 2 541 42 405 1 210 41 195 

Chrósty 210 830 94 314 116 516 32 615 178 215 89 144 89 071 

Dobieszów 110 445 34 584 75 861 27 236 83 209 7 348 75 861 

Dobrosławice 57 200 0 57 200 0 57 200 0 57 200 

Dobrosławice 116 369 116 369 0 57 222 59 147 59 147 0 

Gościęcin 84 326 81 026 3 300 35 959 48 367 45 067 3 300 

Grodzisko 9 559 9 559 0 1 650 7 909 7 909 0 

Grudynia Mała 105 424 105 424 0 9 493 95 931 95 931 0 

Grudynia Wielka 58 388 51 898 6 490 10 835 47 553 42 493 5 060 

Grudynia Wielka 11 638 0 11 638 0 11 638 0 11 638 

Jakubowice 28 578 5 918 22 660 3 542 25 036 2 376 22 660 

Karchów 109 824 95 546 14 278 33 902 75 922 61 644 14 278 

Kózki 192 923 32 923 160 000 8 569 184 354 24 354 160 000 
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Ligota Wielka 7 887 7 887 0 5 511 2 376 2 376 0 

Maciowakrze 137 649 77 649 60 000 35 926 101 723 41 723 60 000 

Mierzęcin 
9 768 9 768 0 2 695 7 073 7 073 0 

Milice 29 205 29 205 0 7 480 21 725 21 725 0 

Naczęsławice 86 790 83 985 2 805 36 509 50 281 48 301 1 980 

Ostrożnica 122 573 120 197 2 376 40 359 82 214 79 838 2 376 

Pawłowiczki 267 862 193 160 74 702 71 027 196 835 122 133 74 702 

Przedborowice 46 343 15 543 30 800 5 654 40 689 9 889 30 800 

Radoszowy 109 725 95 425 14 300 44 121 65 604 51 304 14 300 

Trawniki 30 547 23 518 7 029 18 150 12 397 5 368 7 029 

Ucieszków 134 761 119 592 15 169 37 895 96 866 81 697 15 169 

Urbanowice 180 675 101 046 79 629 48 622 132 053 78 826 53 227 

Źródło: baza azbestowa. 

Największa powierzchnia wyrobów azbestowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca występuje w sołectwie 

Grudynia Mała i wynosi 59 m2/Mk oraz w sołectwie Chrósty – 58,65 m2/Mk. Wysoką ilością wyróżnia się 

również sołectwo Dobrosławice, gdzie poziom narażenia mieszkańców na azbest kształtuje się na 

poziomie niespełna 50 m2/Mk. Poziom narażenia mieszkańców w sołectwach Jakubowice i Karchów jest 

mniej więcej na tym samym poziomie - nieco ponad 30 m2/Mk. Z kolei najmniejsza powierzchnia 

wyrobów azbestowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca występuje w sołectwie Grodzisko i wynosi tylko 

3,95 m2/Mk oraz we wsi Trawniki – 4,32 m2/Mk. 

Masa usuniętych wyrobów azbestowych oraz koszty poniesione na realizację działań związanych  

z usuwaniem azbestu w ostatnich latach przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 29. Realizacja inwestycji związanej z usuwaniem azbestu z terenu gminy Pawłowiczki.  

ROK 
Wartość 
zadania 

całkowita 

Wkład finansowy  
ILOŚĆ (Mg) 

NFOŚIGW WFOŚIGW 
GMINA 

PAWŁOWICZKI 
2014 56 700,69 28 350,35 19 845,24 8 505,10 114,58 
2015 58 677,96 29 338,98 20 537,29 8 801,69 99,19 
2016 38 021,96 19 010,98 13 307,68 5 703,30 79,95 
2017 35 901,62 17 950,81 12 565,57 5 385,24 79,0 

Źródło: Urząd Gminy Pawłowiczki.  

 

Gospodarka odpadami na terenie gminy Pawłowiczki 

Gmina Pawłowiczki należący do Związku Międzygminnego Czysty Region. Zadania prowadzone przez 

ZM czysty region, przedstawiono na poniższym rysunku.  
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Aktualnie obszar Związku zajmuje powierzchnię ponad 975,76 km2, który zamieszkuje 139,1 tys. osób, co 

stanowi 13,9% łącznej liczby mieszkańców województwa opolskiego. Do Związku Międzygminnego 

Czysty Region należą następujące gminy: Cisek, Izbicko, Miasto Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Leśnica, 

Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Walce i Zdzieszowice.     

Członkostwo Gmin w Związku przynosi możliwości w postaci: 

 obniżenia nakładów jednostkowych kosztów eksploatacyjnych dzięki wykorzystaniu efektu dużej 

skali przedsięwzięcia, a tym samym utrzymania relatywnie małych cen usług, 

 łatwiejszego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji - fundusze ochrony 

środowiska, fundacje ekologiczne, fundusze UE preferują rozwiązania międzygminne ze względu 

na możliwość uzyskania większych efektów ekologicznych, 

 obniżenia nakładów finansowych (poziomu środków własnych) na inwestycje ponoszonych przez 

poszczególne gminy tworzące strukturę Związku 

Do czasu powstania stacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na 

terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” funkcjonować będą Mobilne Punkty Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK).  MPSZOK-i organizowane są przez operatorów odbierających 

odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości z gmin członkowskich należących do 

Związku. Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać do MPSZOK następujące odpady komunalne (prócz 

powstałych w wyniku działalności gospodarczej): 
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 surowcowe (tzw. „suche”) 

 szkło opakowaniowe 

 odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie) 

 przeterminowane leki 

 chemikalia 

 zużyte baterie i akumulatory 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe 

 zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm 

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (300 kg na mieszkańca / rok). 

Na terenie gminy Pawłowiczki MPSZOK funkcjonowały w następujących miejscach: 

 Pawłowiczki - przy parkingu kościelnym, 

 Trawniki - przy przepompowni ścieków, 

 Maciowakrze - parking przy kościele, 

 Grudynia Wielka - przy budynku OSP, 

 Gościęcin - były plac buraczany. 

Osiągnięte poziomy recyklingu  

Za rok 2015 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania – 26,52 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 

w 1995r., a wymagany do osiągnięcia w 2015r. – 50%); 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 16,30% (wymagany poziom w 2015r. – 16%); 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 98,85% (wymagany poziom w 2015r. – 

40%). 

Za rok 2016 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania – 0 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 

w 1995r., a wymagany do osiągnięcia w 2016r. – 45%); 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 21,72 % (wymagany poziom w 2016r. – 18%); 
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 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 81,39 % (wymagany poziom w 2016r. – 

42%). 

za rok 2017 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania – 0 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 

w 1995r., a wymagany do osiągnięcia w 2017 r. – 45%); 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 20,76 % (wymagany poziom w 2017 r. – 20%); 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 94,55 % (wymagany poziom w 2017 r. 

– 45%). 

W ostatnich latach wymagane poziomy recyklingu na terenie Związku Międzygminnego Czysty Region 

zostały osiągnięte.  

Masa zebranych odpadów segregowanych z terenu gminy w ostatnich latach przedstawiono w poniższej 

tabeli.  

Tabela 30. Masa zebranych odpadów z terenu gminy Pawłowiczki [Mg].  

Odpady segregowane [Mg] Rok 2016 Rok 2017 

Suche 171,61 155,45 

Papier 0,00 13,41 

Szkło 104,07 79,07 

Zielone 176,78 322,43 

Popiół 93,31 0,00 

Gabryty 34,11 91,87 

Inne 11,95 13,62 

Razem 591,83 675,85 

Źródło: Urząd Gminy Pawłowiczki. 

Dodatkowo na terenie gminy w roku 2016 zebrano 1384,60 Mg odpadów zmieszanych, natomiast w roku 

2017 – 1499,87 Mg.  

Na terenie gminy corocznie wzrasta liczba zebranych odpadów z terenu gminy Pawłowiczki.  
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Składowisko odpadów  

Na terenie Gminy Pawłowiczki od 1993r. jest w użytku Gminne Składowisko Odpadów. Powierzchnia 

terenu kwatery deponowania odpadów wynosi wraz za skarpami około 1,00 ha przy łącznej powierzchni 

składowania w ramach ogrodzenia 3,77 ha. 

Eksploatacja składowania prowadzona jest „od góry” poprzez zrzut odpadów na istniejącą skarpę złoża, 

której wysokość wynosi ok. 5 m. Na terenie składowiska znajduje się brodzik dezynfekcyjny, studnia 

odgazowująca oraz zbiornik odcieków. 

Kwatera składowania odpadów zlokalizowana jest w naturalnym zagłębieniu terenu. Z uwagi na korzystne 

warunki geologiczno-hydrologiczne podłoże stanowią słabo przepuszczalne pyły lessopodobne  

i nieprzepuszczalne gliny. Odwodnienie terenu składowiska zapewniają trzy rowy opaskowe oraz rurociąg 

betonowy. W celu kontroli szczelności kwatery deponowania odpadów za pomocą badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wód gruntowych wykonano dwa piezometry, z których dwa razy 

w roku odcieki poddawane są szczegółowej analizie. Zewnętrzny obrys składowiska od strony zachodniej, 

południowej i wschodniej okala pas zieleni ochronnej o różnej wysokości i szerokości. Jego zadaniem jest 

stworzenie naturalnej bariery okalającej zapobiegającej rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń z kwatery 

odpadów. 

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwienia na terenie składowiska w Pawłowiczkach: 

 w sektorze A odpady z grup: 03, 04, 15, 16, 17 i 20: kody odpadów:  

o 03 03 11 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 ,  

o 04 01 02 odpady z wapienia,  

o 04 01 07 osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków, 

o 04 02 09 odpady z materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery), 

o 04 02 20 odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19, 

o 04 02 21 odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych, 

o 04 02 22 odpady z przetworzonych włókien tekstylnych, 

o 15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne 

niż wymienione w 15 02 02, 

o 16 01 12 okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11, 

o 16 03 04 nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80, 

o 16 11 02 węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01, 

o 16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01, 

o 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 
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o 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg. 

o 17 01 82 Inne nie wymienione odpady, 

o 17 02 02 Szkło, 

o 17 03 80 Odpadowa papa, 

o 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10, 

o 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05, 

o 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07, 

o 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, 

o 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01, 

o 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 

17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, 

o 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji, 

o 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów, 

o 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości, 

o 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 

o 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach. 

 w sektorze B odpady z podgrup: 19 06, 19 08, 19 09, 19 12 oraz grupy 20: 

o 19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 

o 19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i 

roślinnych, 

o 19 08 02 Zawartość piaskowników, 

o 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe, 

o 19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11, 

o 19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 13, 

o 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki, 

o 19 09 02 Osady z klarowania wody, 

o 19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody, 

o 19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne,  

o 19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych, 

o 19 09 99 Inne nie wymienione odpady, 

o 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji, 

o 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów, 
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o 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości, 

o 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 

o 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach. 

 W sektorze C odpady z grupy 10: 

o 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04) 

o 10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej 

o 10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

o 10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 

01 07 i 10 01 18 

o 10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 

o 10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22 

o 10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) 

o 10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem 

elektrowni 

o 10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

o 10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych 

o 10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym) 

o 10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze), 

o 10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów, 

o 10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 

07, 

o 10 02 10 Zgorzelina walcownicza, 

o 10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11, 

o 10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 02 13, 

o 10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne, 

o 10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza, 

o 10 03 02 Odpadowe anody, 

o 10 03 05 Odpady tlenku glinu, 

o 10 03 16 Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 15, 

o 10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 

o 10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19, 
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o 10 03 22 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż 

wymienione w 10 03 21, 

o 10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 

23, 

o 10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27, 

o 10 03 30 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż 

wymienione w 10 03 29, 

o 10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09, 

o 10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80), 

o 10 05 04 Inne cząstki i pyły, 

o 10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10, 

o 10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych, 

o 10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej, 

o 10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej, 

o 10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09, 

o 10 06 80 Żużle szybowe i granulowane, 

o 10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej, 

o 10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej, 

o 10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, 

o 10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07, 

o 10 08 04 Cząstki i pyły, 

o 10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10, 

o 10 08 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12, 

o 10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15, 

o 10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19, 

o 10 09 03 Żużle odlewnicze, 

o 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 

10 09 05, 

o 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 

09 07, 

o 10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09, 

o 10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13, 

o 10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 

09 15, 

o 10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze, 
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o 10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 

10 07, 

o 10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09, 

o 10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11, 

o 10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13, 

o 10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 

15, 

o 10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego, 

o 10 11 05 Cząstki i pyły, 

o 10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09, 

o 10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13, 

o 10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15, 

o 10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 11 17, 

o 10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 

19, 

o 10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe, 

o 10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej, 

o 10 12 03 Cząstki i pyły, 

o 10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych, 

o 10 12 06 Zużyte formy, 

o 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej), 

o 10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 

09, 

o 10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11, 

o 10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków, 

o 10 12 99 Inne nie wymienione odpady, 

o 10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej, 

o 10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego, 

o 10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13), 

o 10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych, 

o 10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione 

w 10 13 09, 

o 10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 

13 09 i 10 13 10, 
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o 10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 

12, 

o 10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy, 

o 10 13 80 Odpady z produkcji cementu, 

o 10 13 81 Odpady z produkcji gipsu, 

o 10 13 82 Wybrakowane wyroby, 

o 10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu, 

o 10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu, 

o 10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu, 

o 10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu, 

o 10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu, 

o 10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu. 

 W sektorze D odpad 20 01 99 

o 20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.  

Pozwolenie na składowanie odpadów na składowisku w Pawłowiczkach obowiązuje do 31 grudnia 2022 

r.  

7.8.2. ANALIZA SWOT  

GOSPODARKA ODPADAMI 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
- sprawny system odbioru i zagospodarowania 

Odpadów 
- przynależność gminy do Związku Czysty Region  

- osiągnięte poziomy recyklingu na terenie 
Związku  

- wyroby azbestowe na terenie gminy  
- wysoki wzrost liczby odpadów na jednego 

mieszkańca  

SZANSE ZAGROŻENIA 

- usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy 
- zwiększenie poziomu recyklingu na terenie 

gminy/związku 
- budowa PSZOK na terenie gminy Pawłowiczki 

- zmniejszenie poziomu selektywnie zebranych 
odpadów na terenie gminy  

- brak działań edukacyjnych w zakresie 
gospodarki opadami  

- negatywne oddziaływanie składowiska 
odpadów  

 

7.8.3. ZAGROŻENIA  

Do zagrożeń jakie mogą wystąpić na terenie gminy, związanych z gospodarką odpadami można 

zaliczyć: 

 nieprawidłowe praktyki dotyczące gospodarowania odpadami przez mieszkańców (np. spalanie 

odpadów komunalnych, pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami prawa), 
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 niewystarczający poziom selektywnej zbiórki odpadów oraz mały poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, 

 występowaniem wyrobów zawierających azbest, 

 stały wzrost masy odpadów na terenie gminy,  

 negatywne oddziaływanie składowiska odpadów.  

7.9. ZASOBY PRZYRODNICZE 
7.9.1. STAN WYJŚCIOWY 

Flora 

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 łąkamikośnymi 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. 
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Gmina Pawłowiczki należy do jednych z najmniej zasobnych w wartościowe przyrodniczo ekosystemy 

wodne w skali województwa opolskiego. Praktycznie na terenie gminy nie występują 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. 

Zieleń urządzona na terenie gminy reprezentowana jest przez zieleń parkową, cmentarną i przykościelną, 

a także przez szereg alei i szpalerów przydrożnych oraz zadrzewień śródpolnych. 

Fauna  

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. 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), 
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 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. 

Termomodernizacja 

Inwestycję związane z termomodernizacja powinny być dostosowane do terminów rozrodu zwierząt. 

Zgodnie z par. 6 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do 

gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich 

siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub 

żerowania oraz zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, 

tarlisk, zimowisk, lub innych schronień. W związku powyższym przed wykonaniem prac związanych m.in. 

z termomodernizacją budynków, należy przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem występowania 

ptaków, w tym jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) oraz nietoperzy. W razie stwierdzenia 

występowania ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów 

lęgowych i rozrodczych. 

Z uwagi na fakt, iż działania polegające na termomodernizacji budynków mogą odbywać się  

w potencjalnych miejscach odpoczynku nietoperzy oraz gniazdowania ptaków, istnieje potrzeba 

zastosowania działań ograniczających negatywny wpływ na chronione gatunki, w tym m.in. poprzez 

zapewnienie zastępczego miejsca bytowania (budki, boksy itp.) bądź w miarę możliwości zachowanie 
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miejsca gniazdowania i schronienia obecnych w obiekcie gatunków zwierząt. Dzięki takim działaniom 

ochronnym względem fauny, wyznaczone zadania termomodernizacyjne i ich realizacja będzie miała 

neutralny wpływ na etapie eksploatacji budynku. 

7.9.1.1. OBSZARY CHRONIONE 

Na terenie gminy Pawłowiczki występują następujące formy ochrony przyrody: 

 obszar chronionego krajobrazu,  

 pomnik przyrody. 

Obszar chronionego krajobrazu 

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się 

krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb 

związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 

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 4307,6 ha (w tym ok. 1700 

ha na terenie gminy). Obszar podlega ochronie na zasadach określonych w uchwale Nr XX/228/2016 

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016, poz. 2017 z późn. zm.).
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OChK „Wronin – Maciowakrze” charakteryzuje się typowym dla południowej Opolszczyzny 

pagórkowatym ukształtowaniem terenu. Wysokości względne dochodzą do 40 m. Występują tu liczne 

wąwozy, jary i parowy. Omawiany teren leży w górnej części zlewni Wrońskiej Wody – lewobrzeżnego 

dopływu Potoku Cisek. Charakterystyczne są rozległe, suche wierzchowiny lessowe oraz silne wilgotne 

dna dolinek denudacyjnych spływ wód jest okresowy w porach obfitych opadów i topnienia pokrywy 

śnieżnej. 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. 

Pomniki przyrody  

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 w postaci czterech pojedynczych 

drzew Dębów szypułkowych - Quercus robur położonych w nadleśnictwie Prudnik, Obręb leśny: Prudnik, 

Leśnictwo: Biernatów, Oddz.: 20 c, w miejscowości Jakubowice. 

Parki wiejskie i podworskie 

Nie są szczególną formy ochrony przyrody, ale część z nich podlega ochronie konserwatorskiej, jako 

zabytki kultury. Duże walory przyrodnicze tych terenów, a także bezpośrednie sąsiedztwo terenów 

zurbanizowanych, dla których pełnią rolę środowiskowotwórczą i biocenotyczną, predysponują do 

przedstawienia tych obszarów w rozdziale dotyczącym ochrony środowiska. Na terenie gminy 

zlokalizowane jest wiele założeń parkowych (wiejskich, dworskich, pałacowych, leśnych) z wyróżniającym 

się drzewostanem. Do najcenniejszych z nich należą, ujęte w rejestrze zabytków: 

 Borzysławice, 

 Chrósty, 

 Grudynia Wielka, 

 Jakubowice, 

 Milice, 

 Ostrożnica, 

 Pawłowiczki, 

 Trawniki. 



 

 

Strona | 88  

 

Przez zachodni fragment obszaru gminy Pawłowiczki przechodzi korytarz ekologiczny „Dolina Straduni” 

o randze lokalnej - wyznaczony w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 

Do najcenniejszych ciągów zieleni przydrożnej należą układy na odcinkach: 

 od wsi Ucieszków w kierunku wsi Borzysławice wzdłuż drogi powiatowej, 

 w rejonie wsi Kózki i granicy gminy, 

 od zabudowy wsi Naczęsławice do wsi Wróblin (gmina Głogówek) wzdłuż drogi powiatowej nr 

1249 O, 

 we wschodniej części terenu zabudowanego wsi Radoszowy, wzdłuż drogi powiatowej nr 1420 

O, 

 wzdłuż linii kolejowej w północnej części zabudowy wsi Chrósty, 

 przy krzyżu na „rozdrożu” przy drodze powiatowej nr 1414 O we wsi Ligota Wielka, 

 aleja lipowa ul. Leśna w Pawłowiczkach, 

 aleja kasztanowa - droga do kościoła w Pawłowiczkach. 

7.9.1.2. LASY 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia lasów na terenie gminy 

Pawłowiczki wynosi 780,88 ha, co daje lesistość na poziomie 5,09 %. Wskaźnik lesistości dla omawianego 

obszaru jest zatem znacznie niższy od średniej krajowej, która wynosi 30%. 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. 

Strukturę gruntów leśnych na terenie gminy przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 31. Struktura gruntów leśnych na terenie gminy Pawłowiczki (stan na 31.12.2017 r.).. 

Rodzaj własności Powierzchnia [ha] 

Lasy publiczne 719,58 

Lasy publiczne Skarbu Państwa 714,08 

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych 705,15 

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej SP 5,76 

Lasy gminne 5,50 

Lasy prywatne 61,30 

Lasy ogółem 780,88 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Rozmieszczenie terenów leśnych jest nierównomierne. Można wydzielić trzy główne lokalne kompleksy: 
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 na północ od wsi Urbanowice, 

 na wschód od wsi Chrósty i Radoszowy (Las Radoszowski) oraz na wschód od wsi Maciowakrze 

(zachodni fragment Lasu Wronińskiego), 

 na zachód od wsi: Jakubowice, Grudynia Mała i Grudynia Wielka (górna część biegu Potoku 

Jakubowickiego). 

Nadleśnictwa  

Lasy porastające gminę znajdują się pod zarządem trzech nadleśnictw: 

- Nadleśnictwo Kędzierzyn – Koźle – północno wschodnia część gminy 

Udział siedlisk leśnych: 

 48 proc. – lasy mieszane, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych i domieszką 

gatunków iglastych 

 37 proc. – bory mieszane, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych i domieszką 

gatunków liściastych 

 14 proc. – lasy, czyli z przewagą gatunków liściastych. 

 1 proc. - lasy mieszane bagienne, olsy jesionowe i lasy wilgotne 

 

Tabela 32. Udział gatunków lasotwórczych na terenie nadleśnictwa Kędzierzyn – Koźle.  

Udział gatunków lasotwórczych Udział % 

Sosna 65 % 

Brzoza 17 % 

Dąb 7 % 

Olsza 5 % 

Modrzew 1 % 

Pozostałe 5 % 

Źródło: http://www.kedzierzyn.katowice.lasy.gov.pl/ 

 

Powierzchniowy udział drzewostanów w klasach wieku 

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 

lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.). 

 34 proc. – I klasa 

 9 proc. – II klasa 

 23 proc. – III klasa 

 14 proc. – IV klasa 

 10 proc. – V klasa 

 10 proc. – VI klasa i starsza 
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- Nadleśnictwo Prudnik – zachodnia część gminy 

Udział siedlisk leśnych: 

 90 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych 

 6 proc. – łegi, czyli lasy porastające żyzne, nadrzeczne tereny 

 3 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku 

 1 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny 

Tabela 33. Udział gatunków lasotwórczych na terenie nadleśnictwa Prudnik.   
Udział gatunków lasotwórczych Udział % 

Dąb 28 % 

Świerk 15 % 

Sosna 13 % 

Brzoza 10 % 

Modrzew 8 % 

Buk 7 % 

Lipa 6 % 

Olsza 4 % 

Jesion 4 % 

jodła, daglezja, klon, jawor, wiąz, grab, topola, wierzba 5 % 

Źródło: http://www.prudnik.katowice.lasy.gov.pl/ 

 

Udział drzewostanów w klasach wieku 

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 

lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.). 

 17 proc. – I klasa 

 11 proc. – II klasa 

 21 proc. – III klasa 

 15 proc. – IV klasa 

 11 proc. – V klasa 

 26 proc. – VI klasa i starsze 

 

- Nadleśnictwo Rudy Raciborskie – południowo wschodnia część gminy 

Udział siedlisk leśnych: 

 64,4 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny  

i świerku 

 33,4 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych 

 2,2 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny 
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7.9.2. ANALIZA SWOT  

ZASOBY PRZYRODNICZE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- obszary chronione na terenie gminy  
- tereny zieleni urządzonej  

- zmniejszenie powierzchni obszarów 
biologicznie czynnych na skutek postępującej 

zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej 
- niska lesistość  

- niska zasobność w wartościowe przyrodniczo 
ekosystemy wodne 

- ubogi system ekologiczny gminy  
SZANSE ZAGROŻENIA 

- możliwość uzyskania zewnętrznych środków 
finansowanych na realizację zadań związanych  

z ochroną zasobów przyrodniczych 
- tworzenie nowych form ochrony przyrody 

- zwiększanie lesistości na terenie gminy  

- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa 
- brak działań w zakresie zwiększenia obszarów 

chronionych   
- niebezpieczeństwo nasilania się różnic 

pomiędzy ochroną środowiska a rozwojem 
społeczno – gospodarczym 

 

 

7.9.3. ZAGROŻENIA 

Do głównych zagrożeń na terenie gminy należy postępująca degradacja ubogiego, lokalnego 

systemu ekologicznego gminy, poprzez dalsze przystosowanie środowiska przyrodniczego do potrzeb 

intensywnej gospodarki rolnej - dominacja sztucznych agrocenoz o charakterze monokultur, brak 

ciągłości przestrzennej i strukturalnej lokalnych korytarzy ekologicznych oraz niski stopień powiązań  

z regionalnym systemem ekologicznym. 

Do zagrożeń siedlisk leśnych na terenie gminy Pawłowiczki należą: 

 Pożary – źródłem pożarów lasów z uwagi na rolniczy charakter Gminy może być wypalanie traw. 

Innym zagrożeniem jest niewłaściwa gospodarka leśna. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo 

wystąpienia pożaru zaleca się przeprowadzanie akcji mających na celu edukacje ludności  

w zakresie przeciwdziałania pożarom. 

 Szkodniki oraz pasożyty – choroby wywoływane przez owady oraz grzyby stanową duże 

zagrożenie dla terenów leśnych zwłaszcza, że w dalszym ciągu ich duża część to monokultury, 

które sprzyjają ich rozprzestrzenianiu. Zapobiega się temu zjawisku poprzez wprowadzania do 

zalesień domieszek innych gatunków drzew. 
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7.10. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU I ZAGROŻENIA POWAŻNYMI 

AWARIAMI 

7.10.1. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU  

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, 

występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się przedmiotem 

zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. 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. W Polsce przygotowano 

„Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020  

z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) z myślą o zapewnieniu warunków stabilnego rozwoju społeczno-

gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, ale również z myślą o wykorzystaniu 

pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć nie tylko na stan polskiego środowiska, ale 

również wzrost gospodarczy.  

 Wyniki prognoz pokazują, że do roku 2030 zmiany klimatu będą miały dwojaki, pozytywny  

i negatywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Wzrost średniej temperatury powietrza będzie miał 

pozytywne skutki m.in. w postaci wydłużenia okresu wegetacyjnego, skrócenia okresu grzewczego oraz 

wydłużeniu sezonu turystycznego. Dominujące są jednak przewidywane negatywne konsekwencje zmian 

klimatu. Ze zmianami klimatycznymi wiążą się niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych. 

Wprawdzie roczne sumy opadów nie ulegają zasadniczym zmianom, jednak ich charakter staje się 

bardziej losowy i nierównomierny, czego skutkiem są dłuższe okresy bezopadowe, przerywane 

gwałtownymi i nawalnymi opadami. Poziom wód gruntowych będzie się obniżał, co negatywnie wpłynie 

na różnorodność biologiczną i formy ochrony przyrody, w szczególności na zbiorniki wodne i tereny 

podmokłe. Zmiany będą do zaobserwowania również w porze zimowej, gdzie skróci się okres zalegania 

pokrywy śnieżnej i jej grubość. Jednocześnie efektem zmian klimatu będzie zwiększanie częstotliwości 

występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof, które będą miały istotny wpływ na obszary 

wrażliwe i gospodarkę kraju. Podstawowe znaczenie będą miały ulewne deszcze niosące ryzyko powodzi 

i podtopień, a także osuwisk – głównie na obszarach górskich i wyżynnych, ale również na zboczach dolin 

rzecznych. Coraz częściej będzie można zaobserwować silne wiatry, a nawet towarzyszące im 

incydentalnie trąby powietrzne i wyładowania atmosferyczne, które mogą znacząco wpłynąć m.in. na 

budownictwo oraz infrastrukturę energetyczną i transportową.  Bezpośrednie negatywne skutki zmian 

klimatu to również nasilenie się zjawiska eutrofizacji wód śródlądowych, zwiększenie zagrożenia dla życia 

i zdrowia w wyniku stresu termicznego i wzrostu zanieczyszczeń powietrza, większe zapotrzebowanie na 

energię elektryczną w porze letniej, zmniejszenie potencjału chłodniczego elektrowni czego skutkiem 

będzie spadek mocy produkcyjnej i wiele innych.  
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Wpływ zmian klimatu:  

Niewłaściwa gospodarka przestrzenna, w szczególności inwestowanie na terenach zagrożonych,  

w tym w strefach zalewowych rzek oraz zbyt niska pojemność retencyjna naturalna jak i sztucznych 

zbiorników, nie tylko w dolinach rzek, ogranicza skuteczne działania w sytuacjach nadmiaru lub deficytu 

wód powierzchniowych. Istnieje ryzyko, że w przyszłości zjawiska te będą występować ze zwiększoną 

częstotliwością. Wyniki przeanalizowanych scenariuszy wskazują na zwiększone prawdopodobieństwo 

występowania powodzi błyskawicznych wywołanych silnymi opadami mogących powodować zalewanie 

obszarów, na których nieodpowiednio prowadzona jest gospodarka przestrzenna. 

7.10.2. ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.) 

mówiąc o: 

a) „poważnej awarii – rozumie się przez to 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”. 

b) „poważnej awarii przemysłowej – rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie”. 

Jak wynika z definicji poważnej awarii, jej źródłami mogą być: 

 procesy przemysłowe i magazynowanie substancji niebezpiecznych, 

 transport materiałów niebezpiecznych. 

 Na terenie gminy Pawłowiczki brak jest zlokalizowanych zakładów o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia awarii przemysłowej. 

Na terenie gminy Pawłowiczki występuje zagrożenie skażeniem toksycznym, związane  

z możliwością wystąpienia kolizji cystern samochodowych, przewożących toksyczne substancje, 

poruszających się głównie po drodze krajowej.   

Zagrożenie powodziowe  

Na terenie gminy Pawłowiczki zagrożenia powodziowe występują lokalnie w dolinie Potoku Cisek. 

Podtopienia wystąpiły też w czasie powodzi w 1997r. miejscami w dolinie potoku Grudynka. Na obszarach 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi obowiązuje całkowity zakaz wykonywania obiektów 

budowlanych, sadzenia drzew i krzewów oraz zmiany ukształtowania terenu. 

 

7.11. DZIAŁANIA EDKACYJNE  
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W zakresie edukacji ekologicznej najważniejszym celem, który należy osiągnąć jest wykształcenie 

świadomości ekologicznej i przekonanie ludzi o konieczności myślenia i działania według zasad 

ekorozwoju. Jest to cel dalekosiężny, wykraczający poza horyzont 2024 roku, do którego można się 

zbliżać poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.) narzuca obowiązek uwzględniania 

problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w programach nauczania wszystkich 

typów szkół, a także kursów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych. 

W szkołach na terenie gminy Pawłowiczki prowadzona jest bardzo szeroko działalność edukacyjna: 

 konkursy wiedzy ekologicznej,  

 udział w konkursie Segreguj.pl , 

 pogawędki i spotkania w zakresie edukacji ekologicznej,  

 corocznie organizowane jest sprzątanie świata i dzień ziemi, 

 w szkole w Pawłowiczkach działa klub młodego ekologa. 

Dodatkowo gmina corocznie zakupuje dla pierwszoklasistów sadzonki drzew lub roślin które dzieci sadzą 

z okazji ślubowania. 

Na zebraniach wiejskich organizowanych na terenie gmin omawiane są zagadnienia związane z ochroną 

środowiska. 

 

8. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

8.1. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA I ICH 
FINANSOWANIE 
8.1.1.  CELE, KIERUNKI ZADANIA INTERWENCJI 

Dla obszarów wymagających interwencji wyznaczono cele, kierunki oraz zadania, które służyć mają 

poprawie stanu środowiska, co przedstawiono w poniższej tabeli. Oprócz tego wyznaczono zadania, 

które służyć mają ochronie i zachowaniu obecnego stanu pozostałych komponentów środowiska. Do 

każdego zadania przypisano jednostkę odpowiedzialną za wykonanie zadania, zaproponowano wskaźnik 

monitorowania oraz przypisano możliwe ryzyka, jakie wiążą się z realizacją danego zadania. 
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Tabela 13. Cele Programu ochrony środowiska, kierunki interwencji, zadania. 

Lp
. Obszar interwencji Cel długookresowy 

Wskaźnik 
Kierunek interwencji `Zadania Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa Wartość 

bazowa 
Wartość 

docelowa 

GŁÓWNE OBSZARY INTERWENCJI 

1 
Ochrona klimatu i 
jakości powietrza 

Spełnienie norm 
jakości powietrza 

atmosferycznego na 
terenie gminy 

Liczba termomodernizowanych budynków 
komunalnych [szt.] 

Poprawa jakości powietrza 
na terenie gminy   

Termomodernizacja 
budynków użyteczności 

publicznej  
i komunalnych 

Gmina 
Pawłowiczki 

- Nieotrzymanie 
dofinansowania ze 

środków 
zewnętrznych 

Liczba termomodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej [szt.] 

Termomodernizacja 
budynku OPS w 

Ostrożnicy 

Gmina 
Pawłowiczki 

- Nieotrzymanie 
dofinansowania ze 

środków 
zewnętrznych 

Liczba termomodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej [szt.] 

Termomodernizacja 
Domu Spotkań w 
Pawłowiczkach 

Gmina 
Pawłowiczki 

- Nieotrzymanie 
dofinansowania ze 

środków 
zewnętrznych 

Liczba nowych instalacji OZE [szt.] moc 
instalacji OZE [MWh] 

 

Montaż instalacji OZE 
(kolektory słoneczne, 

panele fotowoltaiczne) na 
terenie gminy 

Gmina 
Pawłowiczki, 
mieszkańcy 

- Nieotrzymanie 
dofinansowania ze 

środków 
zewnętrznych 

 

Liczba termomodernizowanych budynków 
mieszkalnych [szt.] 

Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych 
wraz z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł 

energii 

Mieszkańcy 

- Nieotrzymanie 
dofinansowania ze 

środków 
zewnętrznych 

 

Liczba wymienionych kotłów [szt.] 
Wymiana indywidualnych 
źródeł ciepła na kotły na 

biomasę 

Gmina 
Pawłowiczki, 
mieszkańcy  

- Nieotrzymanie 
dofinansowania ze 

środków 
zewnętrznych 
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Długość remontowanych dróg [km]  
Remonty/przebudowa 

dróg gminnych 
Gmina 

Pawłowiczki  
- Przedłużający się 
termin inwestycji 

Długość zmodernizowanych dróg [km]  
Modernizacja dróg 

powiatowych 
Powiatowy 

Zarząd Dróg 

- Nieotrzymanie 
dofinansowania ze 

środków 
zewnętrznych 

- Przedłużający się 
termin inwestycji 

  

Ograniczenie 
uciążliwości 

akustycznej dla 
mieszkańców gminy 

Liczba przeprowadzonych kontroli  
Kontrola emisji hałasu 
komunikacyjnego do 

środowiska 

WIOŚ  
w Opolu  

- brak 
przeprowadzanych 

kontroli 

2 
Zagrożenia 

hałasem 

Liczba rozpisanych przetargów na 
modernizację/przebudowę dróg, które 

uwzględniają takie zapisy 
Poprawa stanu klimatu 

akustycznego  

Tworzenie zabezpieczeń 
przed oddziaływaniem 

hałasu komunikacyjnego 
poprzez wprowadzanie 

odpowiednich zapisów w 
SIWZ uwzględniające 

m.in. montowanie 
dźwiękoszczelnych okien, 

kładzenie cichej 
nawierzchni i budowę 
ekranów akustycznych 

Gmina 
Pawłowiczki,  

zarządcy dróg 

- brak wprowadzania 
odpowiednich 

zapisów w SIWZ 
 

  Odpowiednie zapisy w planach 
zagospodarowania przestrzennego 

Wprowadzanie 
standardów akustycznych  

w planach 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Gmina 
Pawłowiczki 

- Przedłużająca się 
procedura 

wprowadzania zmian 
do przepisów prawa 

miejscowego 

3 

Pola 
elektromagnetyczn

e 

Kontrola 
niejonizującego 
promieniowania 

elektromagnetyczne
go do środowiska na 

terenie gminy 

Istnienie rejestru źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego 

Utrzymanie poziomu PEM 
na obecnym poziomie  

Wybór 
niskokonfliktowych 

terenów do lokalizacji 
nowych urządzeń 

wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 

Gmina 
Pawłowiczki, 

inne jednostki 

- Brak możliwości 
technicznych do 

realizacji inwestycji 

 
Odpowiednie zapisy w planach 

zagospodarowania przestrzennego 

Uwzględnienie zapisów 
dotyczących ochrony 

przed 
ponadnormatywnym 

Gmina 
Pawłowiczki 

- Przedłużająca się 
procedura 

wprowadzania zmian 
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promieniowaniem 
elektromagnetycznym w 

miejscowych planach 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

do przepisów prawa 
miejscowego 

4 Gospodarowanie 
wodami 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

wodami 
powierzchniowymi  

i podziemnymi 
umożliwiające 

zaspokojenie potrzeb 
wodnych gminy przy 

utrzymaniu co 
najmniej dobrego 

stanu wód 

Liczba przeprowadzonych kontroli jakości wód 
na terenie gminy 

Zapobieganie 
zanieczyszczeniu wód 

powierzchniowych  
i podziemnych, ze 

szczególnym naciskiem na 
zapobieganie u źródła 

 

Prowadzenie stałego 
lokalnego  

i regionalnego 
monitoringu wód 

WIOŚ  
w Opolu 

- Brak prowadzenia 
monitoringu 

- Zanieczyszczenia 
ze strony 

mieszkańców  
i przedsiębiorców 

5 Gospodarka wodno 
-ściekowa 

Podniesienie 
komfortu życia 

mieszkańców gminy 
poprzez stworzenie 

nowoczesnej 
infrastruktury 
związanej z 

gospodarką wodno - 
ściekową  

Długość zmodernizowanych sieci 
wodociągowych  

i kanalizacyjnych [km] 

Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury związanej z 

gospodarką wodno - 
ściekową 

Bieżąca modernizacja 
sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej 

Gmina 
Pawłowiczki, 
ZUK Baborów 

- Brak działań  
w zakresie bieżącej 
modernizacji sieci 

wodociągowej  
i kanalizacyjnej 

Liczba zinwentaryzowanych zbiorników 
bezodpływowych  

Inwentaryzacja 
zbiorników 

bezodpływowych  

Gmina 
Pawłowiczki -  

Długość sieci kanalizacyjnej [km] Rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej  

Gmina 
Pawłowiczki, 
ZUK Baborów 

- Brak działań  
w zakresie 

rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej 

Długość sieci kanalizacyjnej [km] 
Budowa sieci 

kanalizacyjnej wieś 
Gościęcin II i III etap 

Gmina 
Pawłowiczki, 
ZUK Baborów 

- Brak działań  
w zakresie 

rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej 

Długość sieci kanalizacyjnej [km] 
Budowa sieci 

kanalizacyjnej wieś 
Urbanowice 

Gmina 
Pawłowiczki, 
ZUK Baborów 

- Brak działań  
w zakresie 

rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej 
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Długość sieci kanalizacyjnej [km] 
Budowa sieci 

kanalizacyjnej wieś 
Mierzęcin 

Gmina 
Pawłowiczki, 
ZUK Baborów 

- Brak działań  
w zakresie 

rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej 

6 Zasoby 
geologiczne 

Racjonalne  
i efektywne 

gospodarowanie 
zasobami kopalin ze 

złóż  

Odpowiednie zapisy w planach 
zagospodarowania przestrzennego 

Ochrona ukształtowania 
powierzchni ziemi  

Uwzględnianie w 
miejscowych planach 
zagospodarowania 

przestrzennego zapisów 
dotyczących ochrony 

naturalnego 
ukształtowania 

powierzchni ziemi  

Gmina 
Pawłowiczki 

- Przedłużająca się 
procedura 

wprowadzania zmian 
do przepisów prawa 

miejscowego 

   Rolnicy biorący udział w kampanii  

Wdrażanie zasad 
„Dobrych Praktyk 
Rolniczych” oraz 

promowanie rolnictwa 
ekologicznego 

Gmina 
Pawłowiczki, 
właściciele 
gruntów 

- Brak 
zainteresowania 

właścicieli gruntów 
- Brak 

zainteresowania 
inwestorów 

   
Łączna powierzchnia gruntów ornych na 

których stosowane jest zmianowanie upraw 
[ha] 

 
Polepszanie kultury rolnej 
oraz zmianowanie upraw 

Właściciele 
gruntów 

- Brak prowadzenia 
monitoringu 

- Niewłaściwe 
użytkowanie ze 
strony właścicieli 

gruntów 
 

7 Gleby Racjonalne 
wykorzystanie 

zasobów glebowych 

Liczba przeprowadzonych kontroli jakości gleb 
na terenie gminy 

Ochrona gleb przed 
degradacją i dewastacją 

Prowadzenie 
monitoringu jakości gleb 

Instytut 
Uprawy, 

Nawożenia 
i 

Gleboznawstwa
, Główny 

Inspektorat 
Ochrony 

Środowiska 

Brak prowadzenia 
monitoringu 

- Niewłaściwe 
użytkowanie ze 
strony właścicieli 

gruntów 
 

8 

Gospodarka 
odpadami 

i zapobieganie 
powstawaniu 

odpadów 

Racjonalne 
gospodarowanie 

odpadami 
Osiągnięty poziom recyklingu [%] Prawidłowe prowadzenie 

gospodarki odpadami 

Zwiększenie poziomu 
recyklingu - 

przygotowania do 
ponownego użycia 

następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 

Gmina 
Pawłowiczki, 

Związek Czysty 
Region  

- Brak możliwości 
technicznych do 
realizacji zadania 

- Ograniczenie masy 
odpadów 

komunalnych 
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papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła oraz 

innych niż niebezpieczne 

ulegających 
biodegradacji 

przekazywanych do 
składowania 

Liczba PSZOK na terenie gminy [szt.] Budowa PSZOK na 
terenie gminy  

Związek 
Międzygminny 
„Czysty Region" 

- Brak realizacji 
inwestycji 

Masa usuniętych wyrobów azbestowych [Mg] 

Realizacja Aktualizacji 
Programu usuwania 
azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla 
Gminy Pawłowiczki 

Całkowite usunięcie 
wyrobów azbestowych z 

terenu gminy 

Gmina 
Pawłowiczki, 
mieszkańcy, 

inne jednostki 

- Nieotrzymanie 
dofinansowania ze 

środków 
zewnętrznych 

- Małe 
zainteresowanie 

mieszkańców 
- Brak środków na 

nowe pokrycia 
dachowe 

  

Zachowanie, 
odtworzenie 

i zrównoważone 
użytkowanie 

bioróżnorodności 
i georóżnorodności 

oraz ochrona 
przyrody 

Powierzchnia obiektów i obszarów prawnie 
chronionych [ha] 

 

Bieżąca pielęgnacja 
zasobów przyrodniczych 
wraz z ochroną obszarów  

i obiektów prawnie 
chronionych 

Gmina 
Pawłowiczki, 

RDOŚ 

- Dewastacja ze 
strony mieszkańców  

i turystów 
- brak zgody 
posiadaczy 

nieruchomości 

  Powierzchnia terenów zielonych [ha]  
Utrzymanie terenów 
zieleni, w tym zieleni 

przydrożnej 

Gmina 
Pawłowiczki, 

zarządcy dróg 
 

  Powierzchnia terenów zielonych [ha]  

Tworzenie 
przeciwwietrznych pasów 

zieleni, w tym wzdłuż 
dróg, oraz zalesianie 

terenów o dużym 
nachyleniu, zagrożonych 

erozją wodną, 
nieprzydatnych dla 
gospodarki rolnej 

Gmina 
Pawłowiczki, 
nadleśnictwa 

- Brak realizacji 
inwestycji 
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Powierzchnia obiektów i obszarów prawnie 

chronionych [ha]  

Opracowanie 
dokumentacji 

przyrodniczych 
istniejących i 

proponowanych form 
ochrony prawnej 

Gmina 
Pawłowiczki, 

RDOŚ 

- Brak realizacji 
inwestycji  

  Powierzchnia gruntów leśnych [ha] 

Ochrona zieleni, zasobów 
leśnych oraz obszarów 

o szczególnych walorach 
przyrodniczych 

Ochrona zasobów 
leśnych oraz 

prowadzenie stałego 
monitoringu w celu 

zapobiegania 
zagrożeniom 

Zarządcy lasów,  
w tym lasów 
stanowiących 

własność 
Skarbu Państwa 

- Dewastacja ze 
strony mieszkańców, 

- szkodniki,  
 - niekorzystne 

warunki 
atmosferyczne 

(wichury) 
- pożary 

9 
Zasoby 

przyrodnicze 

Odpowiednie zapisy w planach 
zagospodarowania przestrzennego 

Uwzględnianie  
w miejscowych planach 

zagospodarowania 
przestrzennego zapisów 

dotyczących ochrony 
zadrzewień poprzez 

wymóg inwentaryzacji 
zieleni oraz przyjmowania 

w miarę możliwości 
zasady omijania 

istniejących drzew, przy 
projektowaniu oraz 
realizacji inwestycji 
budowy systemu 
komunikacyjnego 

Gmina 
Pawłowiczki 

- Przedłużająca się 
procedura 

wprowadzania zmian 
do przepisów prawa 

miejscowego 

Odpowiednie zapisy w planach 
zagospodarowania przestrzennego Zwiększanie powierzchni 

obszarów chronionych 
i leśnych 

Uwzględnienie  
w planach 

zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 

przeznaczonych pod 
zalesianie  

Gmina 
Pawłowiczki 

- Przedłużająca się 
procedura 

wprowadzania zmian 
do przepisów prawa 

miejscowego 

Powierzchnia lasów [ha] Zalesianie gruntów 
porolnych 

Nadleśnictwo 
- Brak środków 

finansowych 
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10 

Zagrożenia 
poważnymi 
awariami 

Minimalizacja 
potencjalnych 
negatywnych 

skutków 
awarii 

Liczba przeprowadzonych inwestycji 

Poprawa stanu 
przygotowania gminy do 
podejmowania działań  
w sytuacji zagrożenia 
poprzez polepszenie 

warunków użytkowych  
i funkcjonalnych budynków 

OSP 

Modernizacja OSP 
gminnych wraz  
z nowoczesnym 
doposażeniem 

Gmina 
Pawłowiczki, 

inne jednostki 

- Przedłużający się 
termin inwestycji 

 

  Liczba przeprowadzonych szkoleń 

Kreowanie właściwych 
zachowań mieszkańców 

gminy 
w przypadku wystąpienia 

zagrożeń życia i środowiska  
z tytułu wystąpienia awarii 

przemysłowych 

Szkolenia z zakresu 
ratowniczo-gaśniczego 

Gmina 
Pawłowiczki, 

OSP, inne 
jednostki 

- 

11 
Edukacja 

ekologiczna 
Edukacja ekologiczna 

mieszkańców 
Liczba przeprowadzonych szkoleń  

Działania w zakresie 
świadomości ekologicznej 

mieszkańców  

Działania edukacyjne  
w szkołach na terenie 

gminy  

Gmina 
Pawłowiczki 

- Brak działań w tym 
zakresie 

   Liczba materiałów promocyjnych  
Druk materiałów 

promocyjnych i broszur 
edukacyjnych  

Gmina 
Pawłowiczki 

- Brak działań w tym 
zakresie 

Źródło: Opracowanie własne. 
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8.1.2. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY 

W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram rzeczowo-finansowy zadań własnych gminy 

Pawłowiczki oraz zadań monitorowanych, opracowany w celu ochrony środowiska na terenie gminy. Pod 

zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo 

ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy. Natomiast pod zadaniami 

monitorowanymi należy rozumieć pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków samorządów gminnych, instytucji 

i przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów  

i instytucji szczebla wyższego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio 

organom centralnym. 
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Tabela 14. Harmonogram realizacji zadań własnych oraz zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem. 

Lp
. 

Obszar interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację  
(+ jednostki 
włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 

Źródła 
finansowania 2018 2019 2020 2021 

2022-
2025 

razem 

1 
Ochrona klimatu  

i jakości powietrza 

Zadania własne 

Termomodernizacja 
budynków użyteczności 

publicznej  
i komunalnych 

Gmina Pawłowiczki 80 000 80 000 80 000 50 000 50 000 340 000 
środki własne, 

inne środki 

Termomodernizacja budynku 
OPS w Ostrożnicy Gmina Pawłowiczki  80 000    80 000 środki własne, 

inne środki 

Termomodernizacja Domu 
Spotkań w Pawłowiczkach 

Gmina Pawłowiczki   100 000   100 000 środki własne, 
inne środki 

Montaż instalacji OZE 
(kolektory słoneczne, panele 
fotowoltaiczne) na terenie 

gminy 

Gmina Pawłowiczki, 
mieszkańcy 50 000 50 000 50 000 100 000 100 000 350 000 środki własne, 

inne środki 

Wymiana indywidualnych 
źródeł ciepła na kotły na 

biomasę 

Gmina Pawłowiczki, 
mieszkańcy  

200 000 200 000 150 000 140 000 130 000 820 000 środki własne, 
inne środki 

Remonty/przebudowa dróg 
gminnych Gmina Pawłowiczki 800 000 900 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 700 000 

środki własne, 
inne środki 

Zadania monitorowane 
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Modernizacja dróg 
powiatowych 

Powiatowy Zarząd 
Dróg 

     

W miarę 
potrzeb  

i dostępnych 
środków 

finansowych 

środki własne, 
inne środki 

Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych wraz 

z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii 

Mieszkańcy      

W miarę 
potrzeb  

i dostępnych 
środków 

finansowych 

środki własne, 
inne środki 

2 Zagrożenia 
hałasem 

Zadania własne 

Tworzenie zabezpieczeń 
przed oddziaływaniem hałasu 

komunikacyjnego poprzez 
wprowadzanie odpowiednich 

zapisów w SIWZ 
uwzględniające m.in. 

montowanie 
dźwiękoszczelnych okien, 

kładzenie cichej nawierzchni i 
budowę ekranów 

akustycznych 

Gmina Pawłowiczki, 
zarządcy dróg 

100 000 100 000 100 000 100 000  400 000 środki własne, 
inne środki 

Wprowadzanie standardów 
akustycznych w planach 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Gmina Pawłowiczki - - - -  

Brak kosztów 
dodatkowych,  
w ramach prac 

nad pzp 

- 

Zadania monitorowane 

Kontrola emisji hałasu 
komunikacyjnego do 

środowiska 

WIOŚ  
w Opolu  

     W miarę 
potrzeb 

środki własne, 
inne środki 

3 
Pola 

elektromagnetycz
ne 

Zadania własne 

Wybór niskokonfliktowych 
terenów do lokalizacji 

nowych urządzeń 
wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 

Gmina Pawłowiczki, 
inne jednostki - - - -  Brak kosztów 

dodatkowych - 
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Uwzględnienie zapisów 
dotyczących ochrony przed 

ponadnormatywnym 
promieniowaniem 

elektromagnetycznym  
w planach zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gmina Pawłowiczki - - - -  

Brak kosztów 
dodatkowych,  
w ramach prac 

nad pzp 

- 

4 
Gospodarowanie 

wodami 

Zadania własne i monitorowane 

Prowadzenie stałego 
lokalnego  

i regionalnego monitoringu 
wód 

WIOŚ  
w Opolu       

W ramach 
monitoringu 

państwowego 

środki własne, 
inne środki 

5 
Gospodarka 

wodno -ściekowa 

Zadania własne 

Bieżąca modernizacja sieci 
wodociągowej  
i kanalizacyjnej 

Gmina Pawłowiczki, 
ZUK Baborów 

50 000 50 000 60 000 70 000 80 000 310 000 środki własne, 
inne środki 

Inwentaryzacja zbiorników 
bezodpływowych  Gmina Pawłowiczki 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

środki własne, 
inne środki 

Rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej  

Gmina Pawłowiczki, 
ZUK Baborów 400 000 300 000 200 000 200 000 200 000 1 300 000 

środki własne, 
inne środki 

Budowa sieci kanalizacyjnej 
wieś Gościęcin II i III etap 

Gmina Pawłowiczki, 
ZUK Baborów 350 000 250 000    600 000 

środki własne, 
inne środki 

Budowa sieci kanalizacyjnej 
wieś Urbanowice 

Gmina Pawłowiczki, 
ZUK Baborów   400 000   400 000 

środki własne, 
inne środki 
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Budowa sieci kanalizacyjnej 
wieś Mierzęcin 

Gmina Pawłowiczki, 
ZUK Baborów    200 000  200 000 

środki własne, 
inne środki 

6 
Zasoby 

geologiczne 

Zadania własne 

Uwzględnianie w 
miejscowych planach 
zagospodarowania 

przestrzennego zapisów 
dotyczących ochrony 

naturalnego ukształtowania 
powierzchni ziemi  

Gmina Pawłowiczki - - - - - 

Brak kosztów 
dodatkowych,  
w ramach prac 

nad pzp  
i innymi 

dokumentami 

- 

7 Gleby 

Zadania własne i monitorowane 

Wdrażanie zasad „Dobrych 
Praktyk Rolniczych” oraz 
promowanie rolnictwa 

ekologicznego 

Gmina Pawłowiczki, 
właściciele gruntów - - - - - W miarę 

potrzeb 
środki własne, 

inne środki 

Polepszanie kultury rolnej 
oraz zmianowanie upraw Właściciele gruntów - - - - - W miarę 

potrzeb 
środki własne 

 

Prowadzenie monitoringu 
jakości gleb 

Instytut Uprawy, 
Nawożenia 

i Gleboznawstwa, 
Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

- - - -  W miarę 
potrzeb 

środki własne, 
inne środki 

8 

Gospodarka 
odpadami  

i zapobieganie 
powstawaniu 

odpadów 

Zadania własne 

Całkowite usunięcie wyrobów 
azbestowych z terenu gminy 

Gmina Pawłowiczki, 
mieszkańcy, inne 

jednostki 
300 000 300 000 200 000 200 000 200 000 1 200 000 

Środki własne  
i inne, WFOŚiGW  

w Opolu 
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Budowa PSZOK na terenie 
gminy  

Związek 
Międzygminny  
"Czysty Region" 

50 000 100 000    150 000 
Środki własne  

i inne, WFOŚiGW  
w Opolu 

Zadania monitorowane 

Zwiększenie poziomu 
recyklingu - przygotowania 

do ponownego użycia 
następujących frakcji 

odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła, oraz 

innych niż niebezpieczne 

Gmina Pawłowiczki      W miarę 
możliwości 

środki własne, 
inne środki 

9 
Zasoby 

przyrodnicze 

Zadania własne 

Bieżąca pielęgnacja zasobów 
przyrodniczych wraz  
z ochroną obszarów  
i obiektów prawnie 

chronionych 

Gmina Pawłowiczki, 
RDOŚ 10 000 10 000 10 000 10 000  40 000 

środki własne, 
inne środki 

Tworzenie nowych obszarów 
chronionych  

Gmina Pawłowiczki, 
RDOŚ 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

środki własne, 
inne środki 

Uwzględnienie  
w Planach Zagospodarowania 

Przestrzennego obszarów 
przeznaczonych pod 

zalesianie 

Gmina Pawłowiczki - - - -  

Brak kosztów 
dodatkowych,  
w ramach prac 

nad pzp 

- 

Uwzględnianie  
w miejscowych planach 

zagospodarowania 
przestrzennego zapisów 

dotyczących ochrony 
zadrzewień poprzez wymóg 
inwentaryzacji zieleni oraz 

przyjmowania w miarę 
możliwości zasady omijania 

Gmina Pawłowiczki - - - -  

Brak kosztów 
dodatkowych,  
w ramach prac 

nad pzp 

- 
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istniejących drzew, przy 
projektowaniu oraz realizacji 
inwestycji budowy systemu 

komunikacyjnego 

Zadania monitorowane 

Ochrona zasobów leśnych 
oraz prowadzenie stałego 

monitoringu w celu 
zapobiegania zagrożeniom 

Zarządcy lasów,  
w tym lasów 
stanowiących 

własność Skarbu 
Państwa 

     

W miarę 
potrzeb  

i dostępnych 
środków 

finansowych 

środki własne, 
inne środki 

Zalesianie gruntów porolnych Nadleśnictwo      

W miarę 
potrzeb  

i dostępnych 
środków 

finansowych 

środki własne, 
inne środki 

10 
Zagrożenia 
poważnymi 
awariami 

Zadania własne 

Modernizacja OSP gminnych 
wraz  

z nowoczesnym 
doposażeniem 

Gmina Pawłowiczki, 
inne jednostki 30 000 20 000 25 000 25 000  100 000 Środki własne, 

inne środki 

Szkolenia z zakresu 
ratowniczo-gaśniczego 

Gmina Pawłowiczki, 
OSP, inne jednostki 15 000 15 000 15 000 15 000  60 000 

Środki własne, 
inne środki 

11 
Edukacja 

ekologiczna  

Zadania własne 

Działania edukacyjne  
w szkołach na terenie gminy  Gmina Pawłowiczki 7 000 7 000 8 000 8 000 9 000 39 000 

Środki własne, 
inne środki 
(WFOŚiGW) 

Druk materiałów 
promocyjnych  

i broszur edukacyjnych  
Gmina Pawłowiczki 10 000 10 000 10 000 12 000 12 000 54 000 

Środki własne, 
inne środki 
(WFOŚiGW) 

Źródło: Opracowanie własne.
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9. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

Realizacja zadań określonych w Programie Ochrony Środowiska wiąże się z wysokimi nakładami 

finansowymi. Wdrażanie Programu powinno być zatem możliwe dzięki stworzeniu odpowiedniego systemu 

finansowego. Podstawowymi źródłami finansowania są środki publiczne (budżetowe państwa, gminy lub 

pozabudżetowe instytucji publicznych), prywatne (np. fundusze inwestycyjne) oraz prywatno-publiczne (np. 

ze spółek handlowych z udziałem gminy). Do głównych instrumentów finansowych gminy w zakresie 

ochrony środowiska należą opłaty oraz kary za korzystanie ze środowiska. 

Potencjalne źródła finansowania zadań określonych w niniejszym Programie przedstawiono poniżej. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 

Publiczna instytucja finansowa, działająca jako państwowa osoba prawna. Głównym jej celem działania 

jest udzielanie wsparcia finansowego przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska i gospodarce 

wodnej. 

Podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie są programy priorytetowe, które 

określają zasady udzielania wsparcia oraz kryteria wyboru przedsięwzięć. Listę priorytetowych programów 

NFOŚiGW zatwierdza corocznie Rada Nadzorcza NFOŚiGW. 

Zgodnie z „Listą priorytetowych programów NFOŚiGW na 2018 r.”, ustala się następujące programy: 

1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi: 

 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, 

 Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych, 

 Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug. 

2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi: 

 Racjonalna gospodarka odpadami, 

 Ochrona powierzchni ziemi, 

 Geologia i górnictwo. 

3. Ochrona atmosfery: 

 Poprawa jakości powietrza, 

 System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). 

4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów: 

 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej. 
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5. Międzydziedzinowe: 

 Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska, 

 Zadania wskazane przez ustawodawcę, 

 Wspieranie działalności monitoringu środowiska, 

 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków, 

 Edukacja ekologiczna, 

 Współfinansowanie programu LIFE, 

 SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez 

partnerów zewnętrznych, 

 Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, 

 Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych, 

 Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju, 

 Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) 

Podstawowym zadaniem wojewódzkich funduszy jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych  

i pozainwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady 

zrównoważonego rozwoju.  

Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu przewidzianych do dofinansowania w roku 2018 

3.1. Poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych:  

a) uporządkowanie gospodarki ściekowej, w tym w szczególności:  

b) ochrona wód przed zanieczyszczeniami wywołanymi związkami azotu ze źródeł rolniczych,   

c) wspieranie działań inwestycyjnych i egzekwowanie programów gospodarki ściekowej w zakładach 

przemysłowych, mających na celu ograniczenie lub eliminację ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w 

ściekach do środowiska wodnego, a w szczególności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, z uwzględnieniem Planu Gospodarowania Wodami.   

d) wspieranie działań ujętych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju.  

3.2. Ochronę zasobów wodnych, w tym ochronę przed powodzią:  

a) racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w celu ochrony 

gospodarki od deficytów wody, zabezpieczenia przed skutkami powodzi oraz zwiększenia 

samofinansowania gospodarki wodnej,  
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b) maksymalizacja oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne,  

c) skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem,  

d) modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej między innymi, realizacja 

zadań zgodnych z planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzecza Odry,  

e) zwiększenie retencji naturalnej między innymi, realizacja zadań zgodnych z planem zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla dorzecza Odry. 

3.3 Ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu:  

a) kontynuacja działań zmierzających do dalszej redukcji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych,  

b) budowa systemu zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego,  

c) kontynuowanie i rozbudowa wdrożonych mechanizmów rynkowych, sprzyjających podejmowaniu 

działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i przeciwdziałania zmianom klimatu. 

 3.4. Ochronę przed hałasem:  

a) przygotowywanie i aktualizacja programów ochrony przed hałasem, jako narzędzia realizacji polityki 

ekologicznej w zakresie ochrony przed hałasem na poziomie regionalnym i lokalnym,  

b) monitoring hałasu i ocena stopnia narażenia mieszkańców województwa na ponadnormatywny hałas, c) 

realizacja programów ochrony przed hałasem,  

d) przeprowadzanie systematycznych ocen stanu akustycznego środowiska dla aglomeracji, terenów 

wskazanych w powiatowym programie ochrony środowiska oraz dla terenów poza aglomeracjami, 

pozostającymi pod negatywnym wpływem akustycznym ze strony danej kategorii dróg, linii kolejowych i 

lotnisk,  

e) wspieranie technologii produkcji wyrobów zmniejszających emisję hałasu do środowiska. 

3.5. Ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym:  

a) monitoring pól elektromagnetycznych,  

b) badanie poziomu pól elektromagnetycznych. 

3.6. Ochronę powierzchni ziemi:  

a) ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania oraz kierunków  

i intensywności produkcji do ich naturalnego potencjału przyrodniczego,  

b) rekultywacja gleb zdegradowanych,  

c) ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe. 

3.7. Gospodarkę odpadami:  

a) transformacja systemu gospodarowania z uwzględnieniem obecnie obowiązującej hierarchii 

postępowania z odpadami, obejmującej następujące procesy: zapobieganie powstawania odpadów - 

przygotowanie do ponownego użycia- recykling - inne procesy odzysku (np. odzysk energii) - 

unieszkodliwianie,  
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b) rozwój ekologicznej gospodarki recyklingowej, poprzez wdrażanie nowych technik i sposobów odzysku, 

przetwarzania oraz unieszkodliwiania odpadów,  

c) rozwiązanie problemu PCB, azbestu i przeterminowanych środków ochrony roślin,  

d) rozwiązanie problemu komunalnych osadów ściekowych. 

3.8. Ochronę przyrody i krajobrazu:  

a) ochrona i rozwój systemów obszarów prawnie chronionych,  

b) ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków roślin, grzybów i zwierząt,  

c) ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego. 

3.9. Ochronę i zrównoważone wykorzystanie lasów, łowiectwo:  

a) zwiększenie lesistości województwa,  

b) stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w lasach, aby funkcje 

ekologiczne (ochronne) i społeczne mogły być w pełni rozwijane. 

3.10. Wykorzystanie energii odnawialnej:  

a) wzrost wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa,  

b) promocja i popularyzacja zagadnień, w tym modelowych rozwiązań technologicznych, związanych z 

wykorzystaniem energii odnawialnej,  

c) wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii odnawialnej,  

d) prowadzenie analiz przyrodniczo-krajobrazowych przy lokalizacji obiektów i urządzeń do produkcji 

energii, w szczególności energetyki wiatrowej i wodnej,  

e) określenie potencjału technicznego i ekonomicznego energii odnawialnej w województwie opolskim. 

3.11. Poważne awarie przemysłowe i bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne:  

a) nadzór nad instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących 

zanieczyszczenie środowiska,  

b) zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego społeczeństwa i środowiska,  

c) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie biotechnologii, substancji i preparatów chemicznych, 

bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego,  

d) propagowanie wykorzystania produktów chemicznych ulegających biodegradacji. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) 

Krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie  

i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Głównym źródłem finansowania 

Programu są środki unijne z Funduszu Spójności. Najważniejszymi beneficjentami Programu są podmioty 

publiczne (w tym JST) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa). 

W ramach Programu realizowanych będzie 10 osi priorytetowych: 

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki 
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2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego 

4. Infrastruktura drogowa dla miast 

5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce 

6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 

7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury 

10. Pomoc techniczna 

Zakres finansowania w obszarze energetyki i środowiska przedstawiono poniżej. 

I Oś priorytetowa - Zmniejszenie emisyjności gospodarki: 

 produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, 

rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz, 

 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 

 rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych 

średniego i niskiego napięcia. 

II Oś priorytetowa - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: 

 rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna oraz 

wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym do ich termicznego 

przetwarzania), 

 ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości środowiska miejskiego  

(np. redukcja zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja terenów zdegradowanych), 

 dostosowanie do zmian klimatu, np. zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi 

zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami opadowymi, projekty z zakresu małej retencji oraz 

systemy zarządzania klęskami żywiołowymi. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 

W Regionalnym Programie Operacyjnym dla województwa opolskiego przygotowano 4 Oś Priorytetową 

Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. dla której wyznaczono 

następujące priorytety inwestycyjne:  

W ramach osi wsparcie skierowane będzie na:  

 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  

 dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych/poręczeniowych;   
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 dokapitalizowanie innych publicznych instytucji finansowych oferujących zwrotne instrumenty 

finansowe.   

 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii  

w przedsiębiorstwach   

 działania przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia strat ciepła  

i wody;   

 wsparcie inwestycji sprzyjających produkcji bardziej efektywnej energetycznie;   

 zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;  

 modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;   

 instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł 

odnawialnych;   

 audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu;   

 dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych/poręczeniowych;   

 dokapitalizowanie innych publicznych instytucji finansowych oferujących zwrotne instrumenty 

finansowe.   

 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych,  

i w sektorze mieszkaniowym   

 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą 

wyposażenia tych obiektów na energooszczędne;   

 audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu;  

 dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych;   

 dokapitalizowanie innych publicznych instytucji finansowych oferujących zwrotne instrumenty 

finansowe.   

 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 

obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu   

 budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego 

w centrach miast;   

 zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego;   

 rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji 

zbiorowej oraz pozostałej infrastruktury służącej obsłudze pasażerów;   

 wsparcie dla innych projektów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, niekwalifikujące się do 

wsparcia w ramach innych zadań z RPO Województwa Opolskiego.   
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Wsparcie w powyższym zakresie przewidziane jest m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz 

działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, administracji rządowej oraz podległym jej organom, 

organizacjom pozarządowym, spółdzielniom oraz wspólnotom mieszkaniowym, a także przedsiębiorcom 

oraz podmiotom świadczącym usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek 

samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) 

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone 

zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny 

obszarów wiejskich. 

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów 

wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie: 

 ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, 

 poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności 

gospodarstw rolnych, 

 poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem  

w rolnictwie, 

 odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, 

 wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną 

i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym, 

 zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego 

na obszarach wiejskich. 

Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego. Sektor ten jest 

szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego 

i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą 

miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (modernizacja gospodarstw rolnych, 

restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, premie dla młodych rolników, płatności dla rolników 

przekazujących małe gospodarstwa rolne). 

Program LIFE 

Jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów  

z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania 

wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja 

i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. 
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Program LIFE na lata 2014-2020 podzielono na dwa podprogramy: na rzecz środowiska oraz na rzecz 

klimatu. Obszary priorytetowe Programu przedstawiają się następująco: 

Program na rzecz środowiska: 

 ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, 

 przyroda i różnorodność biologiczna, 

 zarządzanie i informacja w zakresie środowiska. 

Program na rzecz klimatu: 

 ograniczenie wpływu człowieka na klimat, 

 dostosowanie się do skutków zmian klimatu, 

 zarządzanie i informacja w zakresie klimatu. 

Wśród pozostałych funduszy i programów, mogących stanowić źródło finansowania w ramach zadań 

związanych z ochroną środowiska, wymienić można m.in.: 

 środki norweskie i EOG – Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 

(fundusze norweskie), w ramach których funkcjonują Programy Operacyjne: „Ochrona 

różnorodności biologicznej i ekosystemów”, „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań 

kontrolnych”, „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. 

 Bank Ochrony Środowiska – oferuje kredyty na rzecz inwestycji proekologicznych, 

 Bank Gospodarstwa Krajowego – stanowi ważne ogniwo w zakresie finansowania przedsięwzięć  

z zakresu ochrony środowiska, w tym rynku oszczędności energii. 

 

10. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

10.1. MONITORING I KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Monitoring dostarcza informacji, w oparciu o które ocenić można, czy stan środowiska ulega 

polepszeniu czy pogorszeniu, a także jest podstawą oceny efektywności wdrażania polityki środowiskowej. 

Rozróżniamy dwa rodzaje monitoringu: 

 monitoring jakości środowiska, 

 monitoring polityki środowiskowej. 

Obydwa rodzaje monitoringu są ze sobą ściśle powiązane. Monitoring jakości środowiska jest 

wykorzystywany w definiowaniu polityki ochrony środowiska. W okresie wdrażania niniejszego programu, 

monitoring także będzie wykorzystywany dla uaktualnienia polityki ochrony środowiska. Celem 
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monitoringu jest zwiększenie efektywności polityki środowiskowej poprzez zbieranie, analizowanie  

i udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. Informacja o stanie 

środowiska jest niezbędna do ustanawiania priorytetów ochrony środowiska, do monitorowania, 

egzekwowania i przestrzegania przepisów ochrony środowiska, do integrowania polityki. Powinien służyć 

zarówno podejmującym decyzje, jak i społeczeństwu, sektorowi prywatnemu, pozarządowym organizacjom 

ekologicznym i wszystkim zainteresowanym grupom. 

W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram wdrażania programu ochrony środowiska dla gminy 

Pawłowiczki.    

Tabela 34. Harmonogram wdrażania Programu ochrony środowiska dla gminy Pawłowiczki.   

Monitoring realizacji Programu 

 2018 2019 2020 2021 Itd. 

Monitoring stanu środowiska  X  X X 

Monitoring polityki środowiskowej  

Mierniki efektywności Programu  X  X  

Ocena realizacji planu operacyjnego  X  X  

Raporty z realizacji Programu  X  X  

Ocena realizacji celów i kierunków 

działań 
   X  

Aktualizacja Programu ochrony 

środowiska 
   X  

Źródło: Opracowanie własne. 

Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań Programu ochrony środowiska winny obejmować: 

 określenie stopnia wykonania poszczególnych działań, 

 określenie stopnia realizacji przyjętych celów, 

 ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

 analizę przyczyn rozbieżności. 

Listę proponowanych wskaźników monitorowania dla gminy Pawłowiczki przedstawiono w poniższej 

tabeli. 

Tabela 35. Zestawienie wskaźników dla monitorowania osiąganych celów dla gminy Pawłowiczki.   

Lp. Wskaźniki Jednostka miary 
Wartość bazowa Wartość 

docelowa 

 2018 2021 

1 Ludność według miejsca zamieszkania osoba 7 609  <7 609 

2 Gęstość zaludnienia osoba/km2 50 >50 
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Ochrona klimatu i jakości powietrza   

1 
Budynki gminne poddane 

termomodernizacji  
szt. 0 2 

2 Zmodernizowane kotłownie gminne szt. 0 2 

Zagrożenia hałasem   

1 
Długość zmodernizowanych dróg 

gminnych 
km 

0 >0 

Pola elektromagnetyczne   

1 
Stacje bazowe operatorów telefonii 

komórkowej 
szt. 4 4 

2 
Stwierdzone przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku 

szt. Nie odnotowano 
przekroczeń 

Nie odnotowano 
przekroczeń 

Gospodarowanie wodami/gospodarka wodno - ściekowa   

1 Stopień zwodociągowania gminy % 99,8 100,0 

2 Stopień skanalizowania gminy % 81,1 >81,1 

3 Długość sieci kanalizacyjnej km 71,53 >71,53 

4 Długość sieci wodociągowej km 106,82 >106,82 

5 Zbiorniki bezodpływowe szt. 384 384 

6 Przydomowe oczyszczalnie ścieków szt. 4 4 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów   

1 
Liczba mieszkańców objęta systemem 

odbierania odpadów komunalnych 
% 

100,00 100,00 

2 Ilość odpadów komunalnych 
segregowanych ogółem 

Mg 675,85 >675,85 

3 Ilość odpadów zmieszanych ogółem  Mg 1499,87 <1499,87 

4 Zlikwidowane dzikie wysypiska szt. 0 >0 

5 Ilość wyrobów zawierających azbest kg 1 726 722 <1 726 722 

Zasoby przyrodnicze   

1 Lesistość gminy % 5,09 >5,09 

2 Liczba form ochrony przyrody szt. 2 >2 

3 Liczba pomników przyrody szt. 1 >1 

Zagrożenia poważnymi awariami   

1 
Liczba inwestycji w zakresie rozbudowy i 

modernizacji OSP gminnych wraz z 
nowoczesnym doposażeniem 

szt. 
0 1 

2 
Liczba zdarzeń mających znamiona 

poważnych awarii szt. 
0 0 

Źródło: Opracowanie własne. 
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10.2. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA 

Program ochrony środowiska dla gminy Pawłowiczki i zostaje przyjęty do realizacji na podstawie 

uchwały Rady Gminy. Efektywne wdrożenie i zarządzanie niniejszym programem wymaga dużego 

zaangażowania administracji samorządowej, a także współpracy pomiędzy wszystkimi instytucjami 

(organizacjami) zaangażowanymi w zagadnienia ochrony środowiska.  

Za realizację programu odpowiedzialne są Władze Gminy, które powinny wyznaczyć koordynatora 

wdrażania programu. Taką rolę, w imieniu Wójta Gminy Pawłowiczki, pełni osoba zajmująca Stanowisko 

pracy ds. ochrony środowiska. Koordynator będzie współpracował ściśle z Radą Gminy, przedstawiając 

okresowe sprawozdania z realizacji programu.  

Kompetencje gminy Pawłowiczki w zakresie ochrony środowiska: 

na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 

poz. 1289 z późn. zm.): 

 Określenie w formie uchwały szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie, 

 Prowadzenie działalności organizatorskiej zapewniającej utrzymanie czystości i porządku 

 Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólne z innymi gminami: 

o instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych  

o stacji zlewnych dla ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych 

o instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich 

części, szaletów publicznych 

 Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych poprzez zbieranie i pozbywanie 

się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli 

nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego urządzeniach 

ustawionych na chodniku 

 Określenie wymagań, wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe, w zakresie bezpieczeństwa  

i czystości w miejscach publicznych 

 Rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie zbierania, transportu  

i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie  

z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie 

 Organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych,  

w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych 

 Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 
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 Prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości  

w zakresie utrzymywania czystości i porządku lub przejęcie przez gminę w drodze uchwały od 

właścicieli nieruchomości ich ustawowych obowiązków 

 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: 

o odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

o opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych  

o ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  

o prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych lub ich części oraz podawanie do publicznej wiadomości wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie 

tych usług. 

na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.) 

 Sporządzenie i uchwalenie gminnego programu ochrony środowiska. Przedstawienie raportu  

z wykonania programu co 2 lata 

 Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz projektów strategii, planów i programów  

w dziedzinach związanych z ochroną środowiska 

 Podejmowanie uchwał ustanawiających ograniczenia, co do czasu funkcjonowania instalacji lub 

korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko 

(nie dotyczy instalacji i urządzeń znajdujących się w miejscach kultu religijnego) 

 Zbieranie informacji od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach 

występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (m.in. azbest, PCB) 

 Przyjmowanie od podmiotów eksploatujących składowiska na terenie gminy informacji i danych, 

na podstawie których ustalane są opłaty za składowanie odpadów 

 Przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 

objętym właściwością gminy 

 Wydawanie osobom fizycznym decyzji nakazujących w określonym czasie wykonanie czynności 

zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na 

środowisko 

 Wydawanie decyzji o wstrzymaniu użytkowania instalacji lub urządzenia eksploatowanego przez 

osobę fizyczną, w ramach zwykłego korzystania ze środowiska i decyzji wyrażające zgodę na 

podjęcie uprzednio wstrzymanej działalności 

 Wydawanie decyzji nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia  

(w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne) obowiązek prowadzenia 
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w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, (jeśli z kontroli wynika, iż nastąpiło przekroczenie 

standardów emisyjnych) 

 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu gminy 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1614, ze zm.), 

 Uzgadnianie projektu utworzenia parku narodowego i krajobrazowego, zmiany jego granic lub 

likwidacji 

 Uzgadnianie projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku 

krajobrazowego w zakresie infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu 

użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do nieruchomości niebędących 

własnością Skarbu Państwa, a w pozostałej części opracowania projektu planu ochrony 

 Uzgadnianie projektu rozporządzenia wojewody w sprawie wyznaczenia lub powiększenia obszaru 

chronionego krajobrazu 

 Opiniowanie projektu likwidacji lub zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu 

 Wyznaczanie, w drodze uchwały obszaru chronionego krajobrazu, a także likwidacji lub zmiany 

takiego obszaru  

 Opiniowanie projektu listy obszarów Natura 2000, oraz uzgodnienie projektu planu ochrony tego 

obszaru 

 Opiniowanie planu lub projektu przedsięwzięcia o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim 

wpływie na stan obszaru Natura 2000 

 Ustanawianie w drodze uchwały pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku 

ekologiczny lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowy oraz znoszenie ustanowionej formy ochrony 

przyrody 

o Zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień,, w tym 

wydawanie na wniosek posiadacza nieruchomości zezwolenia na usunięcie drzew lub 

krzewów z terenu nieruchomości oraz wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za 

zniszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów, spowodowanych niewłaściwym 

postępowaniem, a także wydawanie decyzji o opłatach za usunięcie drzew lub krzewów 

o Obowiązek uzgadniania z dyrektorem parku narodowego projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.) 
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 Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub 

nakazujące wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom oraz wydawanie decyzji 

zatwierdzających ugody właścicieli gruntów ustalające zmiany stanu wody na gruncie 

 Określenie, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na 

polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy 

 Wypełniane obowiązków i zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych 

na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328, ze zm.), 

 Określenie kierunków rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego  

 Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

 Udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków oraz uchwalanie regulaminu w tym zakresie 

 Zatwierdzanie taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków 

W latach 2019-2022 koordynator wdrażania Programu co dwa lata oceniał będzie postęp  

w zakresie wdrażania zdefiniowanych działań, a pod koniec 2022 r. nastąpi ewentualna ocena rozbieżności 

między celami zdefiniowanymi w Programie wraz z analizą przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą 

stanowiły wykładnię dla kolejnego Programu, w którym zostaną zdefiniowane cele i zadania.  

Program będzie wdrażany przy udziale wielu partnerów, wśród których należy wymienić:  

 poszczególne referaty Urzędu Gminy w Pawłowiczkach,      

 zakłady przemysłowe i podmioty gospodarcze,  

 instytucje kontrolujące,  

 organizacje pozarządowe,  

 rolników,  

 nauczycieli,  

 mieszkańców  

 innych.  

Wszystkie jednostki będą musiały ze sobą współpracować poprzez stałą wymianę informacji  

i wiedzy. Wymiana informacji pomiędzy interesariuszami dokumentu będzie odbywać się w sposób 

pisemny, na wniosek koordynatora realizacji Programu Ochrony Środowiska. Jednostki odpowiedzialne za 
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realizację działań koordynowanych są obowiązku przekazać poziom realizacji poszczególnych działań. Na 

wniosek koordynatowa realizacji POŚ może odbyć się także spotkanie w Urzędzie Gminy Pawłowiczki.    

Jednocześnie każdy z partnerów powinien być informowany o postępach we wdrażaniu Programu.  

W celu usprawnienia tych działań zaleca się opracować szczegółowy harmonogram spotkań partnerów 

uczestniczących we wdrażaniu Programu. Bardzo ważna jest również współpraca z sąsiednimi gminami  

i miastami, bowiem zagrożenia dla środowiska mają pochodzenie lokalne, ale mogą one oddziaływać także 

na znacznie większych obszarach. Stąd też wynika potrzeba rozwiązań tych problemów w oparciu  

o współpracę międzygminną, np. w zakresie gospodarki odpadami. Współpraca taka, oprócz pozytywnych 

efektów dla środowiska może przynieść także korzyści ekonomiczne. 

Aktywność społeczna wspierana jest również poprzez niezależną prasę ekologiczną, różnorodne 

wydawnictwa, programy telewizyjne, akcje edukacyjne i promocyjne oraz internet. Duże znaczenie dla 

ekspansji obywatelskiej aktywności ma nowe ustawodawstwo stwarzając powszechny dostęp do informacji 

o środowisku i procedury udziału społeczeństwa w zarządzaniu środowiskiem (ustawa prawo ochrony 

środowiska oraz ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
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