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1. WPROWADZENIE
Rozwój cywilizacyjny i wielokierunkowa ekspansja człowieka spowodowały, szczególnie na
terenach od wielu lat objętych presją przemysłu oraz gospodarstw rolnych (byłych PGR-ów),
znaczną degradację środowiska naturalnego – zanieczyszczenie jego poszczególnych
komponentów, wyczerpywanie się zasobów surowcowych, ginięcie gatunków zwierząt i roślin,
a takŜe pogorszenie stanu zdrowia ludności na terenach przeobraŜonych na niespotykaną
dotychczas skalę. Dlatego przyjmuje się, Ŝe jednym z najwaŜniejszych praw człowieka jest prawo
do Ŝycia w czystym środowisku. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, Ŝe
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównowaŜonego
rozwoju.
ZrównowaŜony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania
moŜliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli
zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Istota rozwoju zrównowaŜonego
polega więc na tym, aby zapewnić zaspokojenie obecnych potrzeb bez ograniczania przyszłym
generacjom moŜliwości rozwoju.
Wskazane zostało równieŜ, Ŝe ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które
poprzez swoją politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Gminy naleŜą do władz
publicznych, zatem na nich równieŜ spoczywa obowiązek wykonywania zadań z zakresu ochrony
środowiska oraz odpowiedzialność za jakość Ŝycia mieszkańców. Dodatkowym wyzwaniem stało
się członkostwo w Unii Europejskiej oraz związane z nim wymogi. Trudnym zadaniem, czekającym
powiat jest wdroŜenie tych przepisów i osiągnięcie standardów UE w zakresie m.in. ochrony
środowiska.
Efektywność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zaleŜy przede wszystkim od
polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania zainteresowania i zrozumienia
ze strony społeczności lokalnych. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być prowadzone
zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie wnikliwej analizy
sytuacji w danym rejonie. Zadanie takie ma spełniać wieloletni program ochrony środowiska.
Program jest dokumentem planowania strategicznego, wyraŜającym cele i kierunki polityki
ekologicznej samorządu Gminy Bierawa i określającym wynikające z niej działania. Tak ujęty
Program będzie wykorzystywany jako: główny instrument strategicznego zarządzania gminą
w zakresie ochrony środowiska, podstawa tworzenia programów operacyjnych i zawierania
kontraktów z innymi jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi, przesłanka
konstruowania budŜetu gminy, płaszczyzna koordynacji i układ odniesienia dla innych podmiotów
polityki ekologicznej, podstawa do ubiegania się o fundusze celowe. Cele i działania proponowane
w programie ochrony środowiska posłuŜą do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu
społeczeństwa Gminy Bierawa, które słuŜyć będą poprawie stanu środowiska przyrodniczego.
Realizacja celów wytyczonych w programie powinna spowodować polepszenie warunków Ŝycia
mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie gminy.
Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię
niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu, umoŜliwia koordynację decyzji
administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez róŜne podmioty
i instytucje. Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia
poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów uŜytkujących
środowisko. NaleŜy jednak oczekiwać, Ŝe poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą
respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie
ochrony środowiska.
Zakłada się, Ŝe kształtowanie polityki ekologicznej w gminie Bierawa będzie miało charakter
procesu ciągłego, z jednoczesnym zastosowaniem metody programowania “kroczącego”,
polegającej na cyklicznym weryfikowaniu perspektywicznych celów w przekrojach etapowych
i wydłuŜaniu horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych edycjach.
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2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU I GŁÓWNE UWARUNKOWANIA PROGRAMU
Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania
strategicznego, polegającej na:
- określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego dla Gminy Bierawa, zawierającej
charakterystyki poszczególnych komponentów środowiska wraz z oceną stanu;
- określeniu kreatywnej części Programu poprzez konkretyzację (uszczegółowienie) celów
głównych oraz ich operacjonalizację w postaci sformułowania listy działań;
- scharakteryzowaniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań
prawno-instytucjonalnych, źródeł finansowania, ocen oddziaływania na środowisko
planowania przestrzennego;
- określeniu zasad monitorowania.
Źródłami informacji dla Programu były materiały uzyskane z Urzędu Gminy Bierawa, ze Starostwa
Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a takŜe prace instytutów i placówek naukowo –
badawczych z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, jak równieŜ dostępna
literatura fachowa.
Zgromadzone informacje zostały zweryfikowane poprzez ankietyzację, wywiady i sondaŜe.
Od podmiotów gospodarczych z terenu gminy uzyskano bieŜące informacje dotyczące szerokiej
problematyki ochrony środowiska, z których wnioski zostały uwzględnione w Programie.
Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz
stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2007.
Program oparty jest na zapisach następujących dokumentów:
- Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150 – tekst
jednolity). Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska
opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin.
- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 –
2014”. – Warszawa grudzień 2006 r. Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program winien
definiować:
- cele krótkookresowe do 2010 roku
- zadania na lata 2010 – 2014
- monitoring realizacji Programu
- nakłady finansowe na wdroŜenie Programu
- Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych, a mianowicie:
- cele i zadania o charakterze systemowym,
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne uŜytkowanie zasobów przyrody,
- zrównowaŜone wykorzystanie surowców,
- jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne.
- Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do roku
2014.
W dokumentach tych określono długoterminową politykę ochrony środowiska odpowiednio dla
województwa opolskiego, powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz Gminy Bierawa, przedstawiono
cele krótkoterminowe i sposób ich realizacji, określono sposoby zarządzania środowiskiem i aspekty
finansowe realizacji programu.
- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym,
które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony
środowiska oraz wskazówki, co do zawartości programów. W gminnym programie powinny być
uwzględnione:
- zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi naleŜy rozumieć pozostałe
zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów
naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź
instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom
centralnym)
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-

zadania własne gminy (pod zadaniami własnymi naleŜy rozumieć te przedsięwzięcia,
które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków budŜetowych
i pozabudŜetowych będących w dyspozycji gminy),

Niniejszy dokument będzie uszczegóławiany, korygowany i koordynowany z projektowanymi
obecnie aktami wykonawczymi do ustawy “Prawo ochrony środowiska” i do kilkunastu ustaw
komplementarnych, których treść powinna być uwzględniana w Programie.
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3. CHARAKTERYSTYKA GMINY BIERAWA
3.1. Informacje ogólne
Gmina Bierawa powstała w 1973 roku w wyniku połączenia trzech Gromadzkich Rad Narodowych Bierawy, Dziergowic oraz Kotlarni. Gmina Bierawa połoŜona jest w województwie opolskim,
w południowo-wschodniej części powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Tereny Bierawy przylegają
do prawobrzeŜnej Odry, która tworzy naturalną granicę z gminą Cisek. Od strony południowo –
wschodniej z kolei gmina graniczy z województwem śląskim, a od północnej z KędzierzynemKoźlem. Teren gminy usytuowany jest w strefie oddziaływania i powiązań ekonomicznych,
społecznych i kulturalnych aglomeracji opolskiej, a takŜe jej zespołów miejsko-przemysłowych
ukształtowanych na osi Odry, tj. Kędzierzyna-Koźle, Blachowni, Zdzieszowic i Krapkowic.
Gmina wzbogacona jest o dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunalną, pełny dostęp do sieci
wodociągowej, elektrycznej, telefonicznej i drogowej, 50 % skanalizowanych terenów
inwestycyjnych, przy trwającej budowie nowych sieci kanalizacyjnych.
3.2. PołoŜenie geograficzne i administracyjne
Gmina leŜy w południowo - wschodniej części Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego. Jej tereny przylegają do prawobrzeŜnej Odry, która
tworzy naturalną granicę z gminą Cisek. Od strony południowo wschodniej graniczy z województwem śląskim, a od północnej z
Kędzierzynem – Koźlem. Gmina liczy 7605 mieszkańców
(31.12.2007r.), jej powierzchnia wynosi 119,24 km², z czego lasy i
obszary zalesione zajmują 63% powierzchni, a tereny zakładów
i gospodarstw rolnych 37%. UŜytki rolne w gminie
zajmują
powierzchnię 2675 ha. Dominujące uprawy to: pszenica, Ŝyto,
mieszanki zboŜowe, rzepak i kukurydza. Większość gospodarstw
zajmuje się równieŜ hodowlą trzody chlewnej. Przemysł na terenie gminy reprezentują firmy
produkujące m.in.: asfalt modyfikowany, emulsje asfaltowe oraz zajmujące się wykonawstwem
powierzchniowego utwardzania nawierzchni bitumicznych, kopalnie piasku oraz surowców
mineralnych. Ponadto przez teren Gminy przebiegają trasy drogowe: 408 relacji Kędzierzyn - Koźle
– Gliwice i 425 relacji Bierawa – Rybnik. Są to drogi wojewódzkie. Ponadto rozwinięta jest sieć dróg
gminnych i powiatowych o ulepszonej nawierzchni.
W skład gminy wchodzi 12 sołectw:
- Bierawa,
- Brzeźce,
- Dziergowice,
- Goszyce,
- Grabówka,
- Korzonek,
- Kotlarnia,
- Lubieszów,
- Ortowice,
- Solarnia,
- Stara Kuźnia,
- Stare Koźle.
Gęstość zaludnienia wynosi ok. 63 osób/km2, co w skali województwa jest wskaźnikiem średnim
(średnia dla regionu opolskiego wynosi ok. 115 osób/km2).
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Rysunek 1. PołoŜenie Gminy Bierawa.

3.3. Warunki klimatyczne
Klimat terenu gminy kształtuje się pod wpływem połoŜenia geograficznego, rozmieszczenia wód,
charakteru rzeźby terenu, rodzaju gleb oraz charakteru szaty roślinnej - jest łagodny, ciepły
i w miarę wilgotny, bez nagłych zmian pogody, jest jednym z walorów tego regionu.
Klimat gminy naleŜy do jednych z najłagodniejszych w województwie. Jego łagodność przejawia się
niskimi amplitudami temperatur, niezbyt duŜą liczbą opadów, długim sezonem wegetacyjnym.
Gmina Bierawa połoŜona w obrębie Niecki Kozielskiej charakteryzuje się klimatem korzystnym
z punktu widzenia potrzeb rolnictwa. Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne
(R. Gumińskiego) analizowany obszar gminy leŜy w dzielnicy podsudeckiej, której liczba dni
z przymrozkami w ciągu roku waha się od 100 do 110, a czas zalegania pokrywy śnieŜnej wynosi
70-80 dni. Średnioroczna suma opadów w wieloleciu 1961-1990 w Starej Kuźni wynosiła 722 mm.
Maksymalne sumy miesięczne opadów notuje się w miesiącu lipcu (92 mm), natomiast minimalne
przypada na luty i marzec (41 mm).
Jest to jeden z rejonów o najlepszych warunkach agroklimatycznych, o czym świadczą :
- długość okresu wegetacyjnego i temperatury w tym okresie umoŜliwiają nawet
uprawę rośliny tak ciepłolubnej jak soja (wg Łykowskiego z 1986 r.)
- korzystne sumy opadów atmosferycznych i ich nadwyŜka nad parowaniem.
Klimat gminy charakteryzuje się następującymi parametrami:
• średnia temperatura roczna + 7,5 do - 8,0°C
• roczna suma opadów 650 mm
• czas trwania okresu wegetacyjnego 210 do 220 dni
• czas zalegania pokrywy śniegowej 70 do 80 dni.
Na terenie gminy przewaŜają wiatry z kierunku południowego, południowo-zachodniego
i północno-zachodniego. PrzewaŜającym kierunkiem wiatru w chłodnej porze roku jest kierunek
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południowy i południowo-zachodni. Kierunki te stanowią średnio w roku łącznie 35% wiatrów
(w półroczu zimowym nawet 43% ). Średnie prędkości wiatrów w południowej części gminy są
niŜsze (nie przekraczają 2,5 m/s) w porównaniu z pozostałym terenem. Wartość energetyczna
wiatru jest niska ze względu na niewielkie jego prędkości i częste cisze.
3.4. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia
Regiony geomorfologiczne charakteryzują się wyodrębnionymi formami powierzchni ziemi,
które zostały ukształtowane w procesach geologicznych.
Gmina Bierawa naleŜy do następujących jednostek geomorfologicznych :
1.
makroregion - Kotlina Raciborsko-Oświęcimska,
2.
mezoregion – Kotlina Raciborska,
region 1 - Wysoczyzny PrzywyŜynne - obejmuje część południowo-wschodnią
gminy
region 2 - Niecka Kozielska - obejmuje część północno-zachodnią gminy.
Znaczna część obszaru gminy Bierawa jest połoŜona na . Wysoczyźnie PrzywyŜynnej. Dzieli się
ona na Wysoczyznę Rachowicką leŜącą pomiędzy rzeką Kłodnicą i Bierawką, oraz Wysoczyzną
Wilczy leŜącą pomiędzy doliną Bierawki i Rudy. Wierzchowiny wysoczyzn osiągają wysokość 240
- 270 m. n. p. m. Niecka Kozielska obejmuje północno-zachodnie części Gminy Bierawa. Jest to
lekko pofałdowana równina o wysokości 220 - 240 m n. p. m.
Rzeźba terenu została ukształtowana w formie wyŜyny polodowcowej poprzecinanej płytkimi
dolinami rzecznymi. Obszar Wysoczyzny PrzywyŜynnej charakteryzuje się ostrymi wyrzeźbieniami
dolin cieków wodnych. Deniwelacje dochodzą tam do 50 m.
Na obszarze obszarze Niecki Kozielskiej występują szerokie doliny rzeczne o deniwelacjach
dochodzących do 30 m. Powierzchnia terenu opada lekko w kierunku zachodnim ku dolinie Odry.
Doliny rzek i cieków wodnych są martwe, bez naturalnego przepływu wód. WzdłuŜ cieków wodnych
zlokalizowanych na południe od rzeki Bierawki występują rzeczne tamy zalewowe.
Obszar gminy Bierawa połoŜony jest w Kotlinie Raciborskiej, jednostce geologicznej stanowiącej
najdalej wysuniętą część Niziny Śląskiej wzdłuŜ brzegów Odry, u podnóŜa WyŜyny Śląskiej. Teren
gminy pokrywają następujące utwory ( wg Runie 1986 ):
- czwartorzędowe holoceńskie muły, iły i piaski oraz torfy występujące w dolinie Odry,
- plejstoceńskie piaski oraz Ŝwir rzeczny występujący we wschodniej części doliny Odry,
- trzeciorzędowe mioceńskie ( sarmat ) wapienie, iły i mułowce występujące w okolicy wsi
Korzonek.
Pod względem geologicznym obszar gminy Bierawa połoŜony jest w centralnej części
basenu sarmackiego zaliczonego do trzeciorzędu (miocenu). Centralna część basenu sarmackiego
obejmuje obszar pomiędzy Zdzieszowicami, Sierakowicami i Kuźnią Raciborską.

3.5. Analiza zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa.
3.5.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego
Teren gminy zajmuje obszar o powierzchni 11924 ha, z czego ok. 62% zajmują lasy. Stanowią one
fragment leśnego pasa ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Podstawowe funkcje
gminy ukształtowały się w wyniku jej połoŜenia w strefie uprzemysłowienia i urbanizacji, gmina
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie duŜego ośrodka przemysłowego jakim jest miasto
Kędzierzyn - Koźle oraz w sąsiedztwie GOP-u ( Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego).
W gminie występuje złoŜoność funkcji:
- mieszkalnictwo,
- rolnictwo,
- przemysł wydobywczy.
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3.5.1.1. Formy uŜytkowania terenów
W ogólnym areale gminy Bierawa uŜytki rolne stanowią około 22,4% ogólnej powierzchni gminy.
Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest niski i wynosi 64 pkt. (woj. opolskie
89%). Wg stanu ewidencji gruntów na dzień 31.12.1999r. ogólna powierzchnia gminy wynosi 11924
ha (1,4% powierzchni woj. opolskiego), na którą składa się: 2673 ha uŜytków rolnych, w tym :
•
1988 ha gruntów rolnych,
•
21 ha sadów,
•
450 ha łąk,
•
214 ha pastwisk.
Lasy i grunty leśne zajmują 7 416 ha (ok. 62 %), natomiast pozostałe tereny zajmują powierzchnię
ok. 1835 ha.
3.5.1.2. Zabytki
Śląsk opolski pod względem administracyjno terytorialnym naleŜy do najstarszych i najtrwalszych
struktur przestrzennych Polski. Region ten moŜna zaliczyć do najzasobniejszych w obiekty
dziedzictwa kulturowego w Polsce. Wojewoda Opolski opracował dokument pt. „Ochrona
i Konserwacja Zabytkowego Krajobrazu Kulturowego Województwa Opolskiego”, wyszczególniający
obszary o predyspozycjach rezerwatu kulturowego o znaczeniu krajowym.
Gminę Bierawa zaliczyć naleŜy do terenów niezbyt bogatych w zasoby dziedzictwa kulturowego w
województwie opolskim. Obiekty zabytkowe występują we wszystkich wsiach gminy. Dominująca
ich część znajdują się na terenie Bierawy, Dziergowic, w Starym Koźlu, w Starej Kuźni i Brzeźcach.
Najliczniejszą grupę stanowią budynki mieszkalne, natomiast najmniej liczna jest grupa zabytków
przemysłowych i gospodarczych, stanowiących zaledwie 3% ogólnej liczby obiektów zabytkowych.
Na terenie gminy nie występują załoŜenia parkowo-pałacowe i dworskie. Zieleń publiczną stanowią
zabytkowe cmentarze w Bierawie, Dziergowicach oraz w Starym Koźlu.
Do chwili obecnej nie ustanowiono prawnie stref ochrony konserwatorskiej, a takŜe stref ochrony
krajobrazu kulturowego.
Do najwaŜniejszych zabytków zaliczyć moŜna:
• Kościół Parafialny p.w. Św. Anny w Dziergowicach,
• Kościół Parafialny p.w. Św. Trójcy,
• Kościół Parafialny w Kotlarni,
• Zabytkowa kapliczka w Lubieszowie,
• Kostnica w Dziergowicach,
• KrzyŜ przy kaplicy w Brzeźcach,
• Kaplica w Brzeźnach,
• Kościół parafialny p.w. św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu,
• Plebania w Starym Koźlu,
• Kapliczka w Starej Kuźni,
• Kapliczka w Starym Koźlu.
Stan zachowania obiektów zabytkowych jest zróŜnicowany i w duŜej mierze uzaleŜniony od stanu
prawnego nieruchomości. Na bieŜąco konserwowane i utrzymywane są obiekty sakralne będące
w gestii parafii.
3.6. Sytuacja demograficzna
Według danych pozyskanych z Urzędu Gminy – liczba mieszkańców w gminie Bierawa na koniec
2007 r. wynosiła 7 969. W latach 2004-2006 następował nieznaczne wahania liczby ludności (tabela
nr 1). Natomiast w 2007 r. nastąpił wyraźny spadek liczby mieszkańców o ok. 4,47% (356 osób).
Średnia gęstość zaludnienia na koniec 2007 r. wyniosła ok. 63 osoby na 1 km2 (w 2004 r. - na
1 km2 przypadało ok. 66 osób). Szacuje się, Ŝe do 2018 r. będzie następował spadek ludności.
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Tabela 1 Liczba ludności w Gminie Bierawa.
Liczba ludności w roku:
2004

2005

2006

2007

7 969

7 936

7 961

7 605

2009

Szacunkowo
2012
2016

2018

7 491

7 379

7 161

7 233

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Gminy Bierawa

3.7. Sytuacja gospodarcza
W strukturze gospodarczej gminy znacząco przewaŜają podmioty działające w sektorze prywatnym,
w ramach którego największą rolę odgrywają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Podmioty działające w sektorze publicznym stanowią niewielki odsetek całej liczby podmiotów,
największe znaczenie odgrywają państwowe i samorządowe jednostki prawa budŜetowego. Druga
grupą podmiotów działających w ramach tego sektora są spółki handlowe, jednak ich znaczenie jest
znacznie mniejsze niŜ pozostałych podmiotów. Bierawa to gmina przemysłowo-rolnicza. Na jej
terenie funkcjonuje około 70 gospodarstw rolnych, 15 duŜych zakładów przemysłowych i wiele
przedsiębiorstw handlowo – usługowych. Gmina połoŜona jest 25km od węzłów "Olszowa" i
"Kleszczów" autostrady A4. Przez gminę przebiegają trasy dróg wojewódzkich, wzdłuŜ których
wydzielono strefy przemysłowo-usługowe pod nowe inwestycje.
W gminie znajduje się duŜa bocznica kolejowa linii Kędzierzyn-Koźle - granica państwa. Ten
dogodny układ komunikacyjny sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Nie bez znaczenia jest teŜ
przyjazna polityka władz gminy wobec inwestorów. Na terenie gminy działają duŜe podmioty
zagraniczne: Betafence - 100% kapitał holenderski, Rinnen - kapitał międzynarodowy i PL-Bitunova
- kapitał australijski.
Działalność gospodarcza na terenie gminy Bierawa obejmuje głównie produkcję rolniczo –
hodowlaną, leśną, przemysłową (przemysł wydobywczy) oraz usługi.
Do najwaŜniejszych podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy zalicza się:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A.,
Zakład Eksploatacji Kruszyw w Dziergowicach,
Zakład Produkcyjno – Usługowy BEKAERT w Kotlarni sp. z.o.o. – produkcja ogrodzeń,
PL BITUNOWA w Bierawie – produkcja asfaltów modyfikowanych,
BAZALTEX Spółka z.o.o.,
Kopalnia Piasku „Kotlarnia” Linie Kolejowe Spółka z.o.o.,
ACCURATTE w Bierawie – wykonawstwo i montaŜ znaków drogowych i szyldów,
TP ELBUD w Bierawie – wykonawstwo szaf energetycznych,
RINNEN – spedycja towarowa,
OPON MAX – sprzedaŜ i montaŜ opon,
WIM – technika grzewcza i sanitarna – Maciejewscy,
ULMAR – spedycja towarowa,
Centrum Napraw Powypadkowych – Bracia Jopek,
Produkcja Szkła ANGRA w Starej Kuźni,
GRAMET – wyrób mebli,
N. Ruzik - kopaliny,
Przedsiębiorstwo Rolne L. Krzywniak w Dziergowicach,
Handlowo – Produkcyjna Spółdzielnia w Bierawie,
Zakład Ślusarski Zbigniew Kuśnierz,
Piekarnia J. Walczyk w Lubieszowie
Piekarnia H. Pawlaczyk w Starym Koźlu,
Oddział Powiatowego Banku Spółdzielczego w Bierawie.
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Tabela 2. Podział podmiotów gospodarki narodowej.
w sektorze publicznym:
- podmioty gospodarki narodowej ogółem
- państwowe i samorządowe jednostki
budŜetowego ogółem
- spółki handlowe
w sektorze prywatnym:
- podmioty gospodarki narodowej ogółem
- osoby fizyczne
- spółki prawa handlowego
- spółki z udziałem kapitału zagranicznego
- spółdzielnie
- stowarzyszenia i organizacje społeczne

prawa

18
12
1
391
309
23
8
2
19

Źródło www.stat.gov.pl, 2007r.

Równolegle obok działalności przemysłowej funkcjonuje równieŜ działalność usługowa
prowadzona prze firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym, usługami dla ludności,
doradztwem, usługami bankowymi, transportem.
Tabela 3. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2002-2007.
Liczba zarejestrowanych
Lp. Rok
Sektor publiczny
Sektor prywatny
podmiotów
gospodarczych ogółem
1.
2002
356
13
343
2.
2003
363
13
350
3.
2004
385
15
370
4.
2005
393
16
377
5.
2006
403
17
386
6.
2007
409
18
391
Źródło: www.stat.gov.pl

W sektorze publicznym w 2007 roku zarejestrowano 18 podmiotów (4,4%), natomiast w sektorze
prywatnym 391 (95,6%).
3.8. Rolnictwo
Warunki agroklimatyczne dla rolnictwa są korzystne, klimat województwa opolskiego a tym samym
gminy Bierawa odznacza się ciepłym latem, stosunkowo łagodną i krótką zimą, wczesną wiosną
i długą łagodną jesienią, co sprzyja produkcji roślinnej.
Tereny powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego w sposób naturalny dzielą się na dwie główne
jednostki. Część południowo - zachodnia charakteryzująca się stosunkowo dobrymi glebami i niskim
zalesieniem, jest zagłębiem rolniczym powiatu, natomiast część północno - wschodnia
charakteryzuje się słabymi glebami i zalesieniem powyŜej 40% i koncentruje się na przemyśle.
UŜytki rolne na terenie powiatu stanowią średnio 58% jego powierzchni, przy czym grunty orne
zajmują 51,1% powierzchni powiatu, gmina Bierawa posiada ich niewielka stosunkowo ilość – 6 %.
W tym rejonie przewaŜają gleby klas IV- VI a wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest
znacznie niŜszy niŜ średni dla województwa (odpowiednio 68,2 i 66,6).
Gleby występujące na obszarze gminy Bierawa zostały wytworzone :
a) ze skał osadowych (glin lekkich, piasków gliniastych i piasków):
• brunatne - powstałe w środowisku obojętnym, w podłoŜu lasów liściastych, mają odczyn
obojętny lub alkaliczny, posiadają charakterystyczne zabarwienie powstałe w wyniku
uwolnienia się związków Ŝelaza,
• brunatne wyrugowane, pseudobielice, bielice - powstałe w warunkach duŜej wilgotności,
przy udziale roślinności łąkowej, w wyniku procesu darniowego,
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• mady rzeczne - gleby napływowe charakteryzujące się ułoŜeniem warstwowym
odpowiadającym poszczególnym wylewom rzeki,
b) w procesach organicznych :
• torfowe ( torfowiska niskie ) - powstałe w warunkach silnego uwilgocenia, posiadające w
swoim składzie częściowo rozłoŜone rośliny hydrofilne, tworzące gąbczastą warstwę
torfową osiągającą niekiedy kilka metrów miąŜszości, mają odczyn zbliŜony do
obojętnego.

Tabela 4. Struktura klas bonitacji gruntów w gminie Bierawa.
Klasy bonitacji uŜytków rolnych w %
Gmina
I
II
III
IV
V
Bierawa
3,2
33,4
25,1
21,8

VI
24,0

Źródło danych: Biuletyn Statystyczny Województwa Opolskiego, WUS, Opole 2006

Strukturę zasiewów w gminie przedstawia tabela poniŜej:
Tabela 5. Struktura zasiewów w ha w gminie Bierawa.:

Gminy

Bierawa

ogółem

1788

W tym
zboŜa podstawowe
buraki
rzepak
ziemniaki
w tym
cukrowe i rzepik
razem
pszenica
Ŝyto
jęczmień
ha
998
518
58
252
33
6
0

Źródło danych: Biuletyn Statystyczny Województwa Opolskiego, WUS, Opole 2006

W strukturze zasiewów wysoki udział ma pszenica, a takŜe Ŝyto i jęczmień.
Na terenie gminy zdecydowaną dominację mają klasy III, IV, V. Udział powierzchniowy gleb klas IV i
VI jest podobny, najmniej jest gruntów ornych klas II. Gleby I klasy nie występują.
3.9. Infrastruktura techniczno - inŜynieryjna
3.9.1. Zaopatrzenie Gminy Bierawa w energię cieplną.
Na terenie gminy Bierawa brak jest centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło obejmującego
wszystkie sołectwa. W przewadze są indywidualne systemy zasilania budynków. Większość
z nich to małe kotłownie lokalne oraz ogrzewanie piecowe. Część obiektów uŜyteczności
publicznej, usługowych i zakładów produkcyjnych posiada juŜ własne nowoczesne kotłownie
olejowe bądź gazowe – przyjazne dla środowiska naturalnego.
Osiedle mieszkaniowe w Kotlarni z 155 mieszkaniami o powierzchni uŜytkowej 7 789 m2 jest
zaopatrywane w ciepło przez kolektory ciepłownicze z kotłowni Kopalni Piasku Kotlarnia oraz przez
wymiennikownię, która znajduje się na terenie osiedlowym. Natomiast osiedle mieszkaniowe w
Korzonku z 96 mieszkaniami o powierzchni uŜytkowej 5 166 m2 jest zaopatrzone poprzez kolektor
ciepłowniczy z kotłowni w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie - Koźlu. W gminie dominują
indywidualne systemy zasilania budynków mieszkalnych w ciepło. W związku z rozproszeniem oraz
małą intensywnością zabudowy zcentralizowana gospodarka cieplna nie jest opłacalna i do 2015
roku nie przewiduje się wprowadzenia centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło w pozostałych
sołectwach.
Długości sieci kanalizacji CO. na terenie gminy przedstawiają się następująco:
• Korzonek osiedle
kolektor C.O.-2x35m = 70m o średnicy ∅75 mm z rur izolowanych
• Kotlarnia
- długości sieci CO. z komorami i kanałami ∅ 150 mm - 1160 m
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-

długości sieci zewnętrznej CO. i C.W. - 174 m.

W strukturze zuŜycia paliw na terenie Bierawy na cele grzewcze dominuje spalanie węgla szacunkowo przyjęto, Ŝe ok. 70% źródeł indywidualnych opalanych jest węglem kamiennym. Na
pozostałe paliwa przypada ok. 30% produkowanej energii.
Gaz płynny LPG i propan wykorzystywany jest w celach grzewczych w nieznacznym stopniu.
Ogrzewanie elektryczne stosowane jest sporadycznie ze względu na wysokie koszty
eksploatacyjne.
W kotłowniach lokalnych zasilających pojedyncze bloki mieszkalne zasadniczo spalany jest węgiel o
bardzo dobrych parametrach, sortymentu orzech I lub II (wartość opałowa 30MJ/kg, zawartość
popiołu 7¸8%, zawartość siarki 0,6¸0,8%). Większość budynków mieszkalnych, gdzie stosowane są
paleniska indywidualne jest natomiast opalanych tanim węglem o złych parametrach (miał węglowy
„muł” i „flot” o wartości opałowej 20¸24MJ/kg, zawartości popiołu do 24%, zawartości siarki 0,8¸0,9%) i proces ten nasila się w ostatnim okresie z przyczyn ekonomicznych.
3.9.2. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny
Na obszarze gminy Bierawa brak jest sieci gazu przewodowego, przesyłowej i rozdzielczej.
Mieszkańcy poszczególnych sołectw zaopatrywani są w gaz bezprzewodowy. W roku 1991 powstała
koncepcja programowa gazociągu Kędzierzyn - Brzeźce. Gazociąg zaprojektowany został wraz z
oceną uwarunkowań gazyfikacji gminy Bierawa przez „Gazoprojekt" z Wrocławia. PowyŜszy
gazociąg gazu ziemnego zasilany byłby dwustronnie z gazociągu Radlin - Racibórz DN 300 CN 1,6
Mpa oraz z gazociągu Kędzierzyn - Zdzieszowice DN 400 CN 6,4 Mpa. Jednak ze względu na
znaczne rozproszenie odbiorców oraz wysokie koszty gazyfikacji gminy Zakład Gazowniczy w Opolu
nie planuje obecnie Ŝadnych inwestycji w tym zakresie.
3.9.3. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w energię elektryczną
Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) obejmuje wszystkie źródła mocy i energii elektrycznej,
które powiązane są ze sobą poprzez:
- elektryczną sieć przesyłową obejmującą najwyŜsze napięcia 750, 400 i 220 kV,
- sieć dystrybucyjną (napięcia 110, 30, 20, 15 i 6 kV),
- sieci niskiego napięcia.
Podstawowymi elementami kaŜdej sieci są stacje i linie energetyczne. Operatorem sieci przesyłowej
i jej właścicielem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA). Sieć dystrybucyjna i sieci
niskiego napięcia podlegają w większości zakładom energetycznym.
Przez teren gminy przebiega jedna napowietrzna linia energetyczne najwyŜszego napięcia 220 kV
oraz linie sieci dystrybucyjnych wysokich napięć 110 kV:
 linie NN (najwyŜszego napięcia) 220kV:
- dwutorowa 220 kV relacji Kędzierzyn - Rybnik ( 2 x 3AFI8-525) długość na terenie gminy
ok. 17 km,
 Linie WN (wysokiego napięcia) 110kV dł. ok. 24km:
- dwutorowa 110 kV relacji Kędzierzyn - Sierakowice; z linii tej zasilany jest GPZ
Kotlarnia
- jednotorowa 110 kV relacji Kędzierzyn - Kuźnia Raciborska.
Głównym zadaniem linii 110 kV jest „rozdział” energii elektrycznej, wprowadzonej do tej sieci przez
transformacje NN/110 kV i elektrownie, w poszczególne rejony województwa oraz jej tranzyt poza
jego granice. Linie 110 kV są liniami jedno oraz dwutorowymi, o przekroju przewodów roboczych
120¸525 mm2. Stan techniczny linii 110 kV na terenie województwa opolskiego moŜna ocenić jako
więcej niŜ dostateczny. Ocena ta nie ma jednak charakteru w pełni jednoznacznego gdy wpływa na
nią stan techniczny fragmentów linii oraz poszczególnych urządzeń wchodzących w ich skład.
Ponadto prowadzone są bieŜące prace remontowe mające na celu poprawę ich stanu.
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Odbiorcy z terenu gminy zasilani są z Głównego Punktu Zasilania 110 kV GPZ 110/SN Chemik
w Kędzierzynie Koźlu, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostaw mocy i energii
elektrycznej odbiorcom komunalno-bytowym i drobnym odbiorcom przemysłowym (istniejący GPZ
Kotlarnia 110/15 kV jest własnością Kopalni Piasku Podsadzkowego i nie zasila odbiorców
komunalnych). Funkcja ta jest realizowana poprzez sieć średniego (SN) a następnie niskiego (nn)
napięcia.
Ogólnie stan techniczny stacji stanowiących podstawowe punkty zasilania (GPZ) moŜna określić
jako więcej niŜ dostateczny. Stacje te są własnością spółki dystrybucyjnej (Zakład Energetyczny
Opole S.A.), który dokonuje ich bieŜących remontów oraz modernizacji w celu utrzymania
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostaw mocy oraz energii elektrycznej odbiorcom
końcowym.
Przesył mocy dokonywany jest ciągami liniowymi 15 kV, w które włączone są 32 stacje
transformatorowe przelotowe lub na odczepie. Linie 15 kV wykonywane są jako napowietrzne
o przekrojach 25, 35, 50, 70 AFI. Na terenie gminy nie występują linie kablowe 15 kV. Długość tych
linii wynosi ok. 45 km. Ponadto na terenach istniejącej Kopalni Piasku przebiegają linie 15 kV i 6 kV,
które nie są połączone z siecią komunalną.
Stacje transformatorowe 15 kW 04 kV wykonane są jako słupowe lub wieŜowe.
Na terenie gminy nie występują stacje typu kablowego.
Suma mocy istniejącej w stacjach transformatorowych wynosi 2,8 MVA. Ciąg liniowy 15 kV relacji
Stare Koźle - Kuźnia Raciborska został w 1978 roku oddany remontowi kapitalnemu. Przekroje
przewodów linii po remoncie wynoszą 70 AFI.
Sieć niskiego napięcia na całym obszarze gminy wykonana jest jako napowietrzna
o zróŜnicowanych przekrojach. Oświetlenie ulic na terenie gminy jest zróŜnicowane, Ŝarowe lub
rtęciowe i w wielu przypadkach wymaga gruntownej modernizacji.
Zgodnie z informacją Rejonu Energetycznego w Kędzierzynie-Koźlu zachowane są wymagane
warunki i parametry napięciowe. MoŜna uznać, Ŝe istniejący system zasilania gminy w energię
elektryczną zaspokaja obecne potrzeby mieszkańców i gospodarki. Istnieje równieŜ moŜliwość
modernizacji i rozwoju energii elektrycznej na terenach przewidzianych pod inwestycje
mieszkaniowe i usługowe.
3.9.4. Infrastruktura transportowa.
Na terenie gminy Bierawa występują trzy systemy komunikacyjne: kolejowy, drogowy i wodny.
Potrzeby komunikacyjne mieszkańców gminy zaspokajane są obecnie przez system drogowy,
pełniący podstawową rolę w powiązaniach komunikacyjnych obszaru gminy z ośrodkami wyŜszego
rzędu. System kolejowy pełni funkcję uzupełniającą w powiązaniach komunikacyjnych gminy.
Zachodnią granicę gminy Bierawa stanowi rzeka Odra, która jest drogą wodną śródlądową II klasy
technicznej międzynarodowej. Na terenie gminy nie ma Ŝadnych punktów załadunkowych lub
wyładunkowych. Obsługująca ten szlak wodny Odra wykorzystana moŜe być przez barki
o wyposaŜeniu od 500 do 600t, w związku z czym, w perspektywie przewidywana jest modernizacja
koryta rzeki.
Transport drogowy.
System drogowy odgrywa najistotniejszą rolę w obsłudze komunikacyjnej mieszkańców gminy. Sieć
dróg wojewódzkich na terenie gminy Bierawa, relacji północ-południe łączy aglomerację śląską
z województwem opolskim. Są to drogi V klasy technicznej, przy czym większość nie spełnia
wymagań normatywu technicznego tej klasy. Drogi powiatowe odgrywają istotną rolę
w powiązaniach komunikacyjnych terenu gminy z układem drogowym wyŜszego rzędu. Poza tym na
terenie gminy istnieje 80 odcinków dróg gminnych. Są one uzupełnieniem kołowej komunikacji
wewnętrznej. Ułatwiają połączenie pomiędzy wsiami, stanowią równocześnie trasy transportu płodów
rolnych, ułatwiają dojazd do pól uprawnych mieszkańcom gminy.
Przez teren Gminy Bierawa przebiegają drogi następujących kategorii i długości:
- drogi wojewódzkie (długości ogółem 29,596 km):
17

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

Nr 408 relacji Kłodzko – Gliwice Bierawa - Korfantów (w stanie obecnym jest
jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni
5,5m; na całym swym przebiegu nie odpowiada ona parametrom stawianym drodze
III klasy technicznej. Jej długość na odcinku Brzeźce - Goszyce wynosi 15,27 km),
o Nr 425 relacji Bierawa – Rudy (jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, nawierzchni
bitumicznej i szerokości jezdni 5,1m. Na całym swym przebiegu przez teren gminy
szczególnie przez sołectwa Lubieszów, Dziergowice i Solarnię nie odpowiada ona
parametrom drogi IV klasy technicznej. Na odcinku Bierawa - Solarnia jej długość
wynosi 10,47 km).
drogi powiatowe (długości ogółem 25 km):
o Nr 27402 relacji Kędzierzyn – Kotlarnia o długości na terenie gminy 8,363 km
o Nr 27404 relacji Cisek - Bierawa o długości na terenie gminy 2,29 km
o Nr 27449 relacji Korzonek - Bierawa o długości na terenie gminy 2,408 km
o Nr 27450 relacji Bierawa do drogi 408 o długości na terenie gminy 1,722 km
o Nr 27452 dojazd do stacji Dziergowice o długości na terenie gminy 0,432 km
o Nr 27463 relacji Kotlarnia – Tworóg Mały o długości na terenie gminy 5,5 km
o Nr 27474 przez wieś Brzeźce o długości na terenie gminy 1,516 km
o Nr 27433 relacji Ortowice – Stara Kuźnia o długości na terenie gminy 2,77 km.
drogi gminne (długości ogółem 35 km).
o

-

-

W celu wyeliminowania uciąŜliwości tranzytowego ruchu samochodowego z obszaru zabudowanego
w sołectwach Bierawa, Dziergowice i Solarnia konieczna jest budowa obwodnicy na odcinku drogi
wojewódzkiej nr 425. Wyznaczono tym celu moŜliwości budowy obwodnicy (korekta przebiegu w
Bierawie do ulicy Dworcowej, w Dziergowicach poprzez przedłuŜenie istniejącej ulicy Brzozowej do
ulicy Dworcowej, w Solarni równolegle do linii PKP Kędzierzyn - Racibórz). W granicach Solarni z
Kuźnią Raciborską nastąpiłoby połączenie z drogą wojewódzką nr 425.
Przebudowa odcinka drogi 425 stanowi zadanie ponadlokalne, wnioskowane do ujęcia
w programach rządowych. Do zadań lokalnych słuŜących realizacji celów publicznych jest
wymagana kontynuacja modernizacji dróg gminy i przestrzeni publicznych z rozszerzeniem zakresu
robót o budowę dróg ruchu samochodowego i ścieŜek oraz chodników dla pieszych.
Rysunek 2. Mapa poglądowa rozkładu dróg na terenie gminy Bierawa.

18

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

Ogólnie od kilkunastu lat w kraju moŜna zaobserwować stały wzrost natęŜenia ruchu na drogach
krajowych i wojewódzkich. Na podstawie porównania GPR 2000 i GPR 1995 wzrost ruchu w latach
1995÷2000 wyniósł w Województwie Opolskim dla dróg krajowych 24% (w skali kraju 31%), zaś dla
dróg wojewódzkich 20% (w skali kraju 32%).
Rysunek 3. Mapa dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa opolskiego.

Źródło: www.zdw.opole.pl
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Transport kolejowy
Przez Gminę Bierawa przebiega jedna linia kolejowa PKP Nr 151 relacji Kędzierzyn – Racibórz
z przystankiem kolejowym w Bierawie.
W chwili obecnej linia kolejowa wykorzystywana jest przewozów osobowych i towarowych.
3.9.5. Zaopatrzenie w wodę
Na terenie gminy Bierawa, zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do
spoŜycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków, realizowane są przez jednostkę
organizacyjną, działającą w formie zakładu budŜetowego – „Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Bierawie”.
Obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz zakres usług, określa uchwalony
przez Radę Gminy Bierawa regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków musi odbywać się na podstawie umowy zawartej między
przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym, a odbiorcą usług. Wysokość cen i stawek opłat
za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa co roku przedsiębiorstwo
wodociągowo - kanalizacyjne w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Rada Gminy moŜe postanowić o dopłacie dla jednej, wybranych lub
wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.
Infrastruktura wodociągowa w gminie opiera się na funkcjonujących trzech komunalnych
wodociągach grupowych, które zaopatrują w wodę wszystkie wsie gminy, są to:
•

•

•

wodociąg grupowy Korzonek (ujęcie w miejscowości Korzonek) – ujęcie wody dla tego
wodociągu stanowią dwie studnie głębinowe: AR-bis i AR (studnia awaryjna), obejmujący
zasięgiem obsługę sołectw: Bierawa, Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia
i Goszyce,
wodociąg grupowy Stare Koźle (ujęcie w Starym Koźlu), ujęcie wody dla tego wodociągu
stanowią dwie studnie głębinowe: podstawową i awaryjną, obejmujący swoim zasięgiem
obsługę wsi Stare Koźle i Brzeźce,
wodociąg grupowy Dziergowice (ujęcie w Dziergowicach) – ujęcie wody dla tego wodociągu
stanowi studnia głębinowa na terenie własności Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Dziergowicach, obejmujący zasięgiem wsie Dziergowice, Lubieszów i Solarnia.

Wodociąg grupowy Korzonek.
Ujęcie wody dla tego wodociągu stanowią dwie studnie głębinowe: AR-bis i AR (studnia awaryjna).
Ilość wody w studniach:
Qmax godz. = 70,9m3/h
Qmax dobowe =1211 m3/d
Qśr dobowe = 984 m3/d
Z badań fizyko - chemicznych wody wynika, Ŝe woda posiada odczyn obojętny (pH 7,0),
ponadnormatywną ilość związków Ŝelaza, i jest znacznej twardości. W związku z tym woda po
uzdatnieniu magazynowana jest w zbiorniku wyrównawczym.
Wodociąg grupowy Stare Koźle.
Ujęcie wody dla tego wodociągu stanowią dwie studnie głębinowe – jedna podstawowa, druga
awaryjną obsługujące wsie Stare Koźle i Brzeźce. Strefa ochrony w/w ujęcia wynosi 20x36m.
Parametry wydajności studni są następujące:
- studnia nr 1 -głębokość 103,8m
Qmax godz. = 66m3/h
Qmax dobowe =1584 m3/d
- studnia nr 2 - głębokość 101 m,
na podstawie decyzji nr OŚ.III-6210/152/98/bs z 1998r.
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Wodociąg grupowy Dziergowice.
Ujęcie wody dla tego wodociągu stanowi studnia głębinowa na terenie własności Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej w Dziergowicach. Pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu
grupowego w Dziergowicach wynosi 73m3/h i 1288,5m3/d. Strefa ochronna ujęcia wody składa się:
1. z terenu ochrony bezpośredniej (studni i stacji uzdatniania wody) o promieniu 10 m od osi studni
tj. o powierzchni 82 x 34,4 m = 2985m2
2. z terenu ochrony pośredniej w celu ochrony sanitarnej o promieniu 80 m tj.
o powierzchni 25,343m2
3. z terenu ochrony pośredniej w celu ochrony zasobów wodnych o promieniu 86,5 m od osi
geometrycznej studni.
Na podstawie decyzji nr OŚ.11-7520-6/9/94 z dnia 20.05.1994r.
Na terenie gminy Bierawa oprócz w/w ujęć istnieją zakładowe ujęcia wód podziemnych. Studnia S3
i S4 w Kotłami - własność Kopalni Piasku Kotlarnia S.A. Parametry wydajności studni S3 i S4 są
następujące :
studnia S3
głębokość 42 m
Qmax godz = 69,6 m3
Qmax dobowe = 1670,4 m3
studnia S4
głębokość 42 m
Qmax godz = 62,2 m3
Qmax dobowe = 1492,8 m3
Na podstawie decyzji nr OŚR-III-6210-MK/51/99.
Tabela 6. Sieć wodociągowa w gminie Bierawa.
Wodociągi:
1 Długość czynnej sieci rozdzielczej
2 Połączenia do budynków
3 Woda dostarczana do gospodarstw domowych
4 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

km
szt
dam3
osoba

Gmina
84,9
2007
163,5
7764

Źródło: Stat.gov.pl za rok 2007

3.9.6. Odprowadzenie ścieków
Obecnie na terenie gminy brak jest zorganizowanych systemów odprowadzania i unieszkodliwiania
ścieków.
Jedyna
oczyszczalnia
mechaniczno-biologiczna o przepustowości
374m3/d,
zlokalizowana jest w Kotlarni. Oczyszczalnia ta przyjmuje ścieki z osiedla mieszkaniowego Kotlarnia
oraz z sołectwa Goszyce. Natomiast z osiedla mieszkaniowego w Korzonku i sołectwa Grabówka
ścieki odprowadzane są kolektorami sanitarnymi do oczyszczalni ścieków Zakładów Azotowych w
Kędzierzynie Koźlu.
W roku 1999 została opracowana następująca koncepcja systemu odprowadzania i oczyszczania
ścieków dla całej gminy :
- odprowadzenie ścieków z sołectwa Stare Koźle i Brzeźce kolektorami sanitarnymi
wraz z przepompowniami do oczyszczalni miasta Kędzierzyn-Koźle,
- odprowadzenie
i oczyszczanie
ścieków dla sołectwa Bierawa,
Grabówka,
Lubieszów, Dziergowice i Solarnia kolektorami sanitarnymi wraz z przepompowniami do
oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu,
- odprowadzenie ścieków kolektorami sanitarnymi wraz z przepompowniami z sołectwa
Kotlarnia Goszyce, Ortowice i Stara Kuźnia do oczyszczalni ścieków znajdującej się w
Kotlarni, która obecnie wykorzystana jest do 50% mocy. Oczyszczalnia w Kotlarni posiada
pozwolenie wodnoprawne do roku 2010, po tym terminie musi być remontowana lub
zlikwidowana. Alternatywne odprowadzenie przyjętych ścieków zbiorczym kolektorem
sanitarnym prowadzone będą do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych.
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Na pozostałym terenie gminy nie ma zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania
ścieków. W związku z tym istnieje zagroŜenie dla stanu wód podziemnych. Gospodarka ściekowa
w tych przypadkach opiera się na powszechnym – przejściowym gromadzeniu ścieków
w zbiornikach wybieralnych i wywoŜeniu ich do oczyszczalni ścieków, a takŜe na pola uprawne
lub nielegalne wylewiska oraz na bezpośrednim odprowadzaniu ścieków do odbiornika.
Oprócz ścieków wytwarzanych przez bytowanie ludzi na terenie miejscowości powstają ścieki
opadowe. Ten rodzaj ścieków związany jest z występowaniem zwartej zabudowy z małą ilością
odsłoniętej gleby. Konieczne jest zatem zbieranie tych wód i odprowadzanie poza obręb
miejscowości. Zanieczyszczenia wód ujmowanych do kanalizacji opadowej moŜe mieć róŜne
przyczyny:
- zanieczyszczenie obejść wiejskich odchodami zwierzęcymi, resztkami pasz itp.
- zanieczyszczenie ulic substancjami ropopochodnymi,
- śmieci wyrzucone poza kubły, sterty śmieci usytuowanych na terenach do tego nie
przygotowanych,
- zanieczyszczenie ulic wynikające z ruchu samochodów i pieszych.
Podstawowe zanieczyszczenia ścieków opadowych to przede wszystkim zawiesiny nieorganiczne
i substancje ropopochodne.
Na terenie gminy Bierawa brak jest zorganizowanych systemów odprowadzania wód opadowych.
Kanalizacja przydroŜna wód opadowych funkcjonuje fragmentarycznie na obszarze sołectw Bierawa,
Dziergowice, Stara Kuźnia, Lubieszów, Stare Koźle i Solarnia. Całkowita długość kanalizacji wód na
terenie gminy wynosi 4866 m.
Wymagane jest opracowanie koncepcji systemów odprowadzenia wód opadowych dla całej gminy
oraz budowa kanalizacji deszczowej.
Tabela 7. Sieć kanalizacyjna w gminie Bierawa.
Kanalizacja
1 Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
2 Połączenia do budynków
3 Ścieki odprowadzone
4 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

km
szt
dam3
osoba

Gmina
58,6
988
118,5
3612

Źródło: Stat.gov.pl za rok 2007

Tabela 8. Gospodarka wodno-ściekowa w gminie za rok 2004 i 2007
Jednostka
Komunalne oczyszczalnie ścieków
3
Ścieki oczyszczane odprowadzane ogółem
dam /rok
Ścieki oczyszczane razem
dam3/rok
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków:
ZuŜycie wody
dam3/rok
Pobór wód podziemnych
dam3/rok
Pobór wód powierzchniowych
dam3/rok
Woda z odwadniania zakładów górniczych
dam3/rok
Ścieki odprowadzane ogółem
dam3/rok
Ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej
dam3/rok
Ścieki odprowadzane bezpośrednio do wód lub ziemi
dam3/rok
Ścieki wymagające oczyszczania ze ścieków
dam3/rok
odprowadzanych do wód lub ziemi
Ścieki oczyszczane mechanicznie
dam3/rok
Ścieki oczyszczane biologicznie
dam3/rok
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód lub ziemi
BZT5
kg/rok
ChZT
kg/rok
Zawiesina
kg/rok
Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków
Ogółem
Mg/rok

2004

2007

63
54

118,5
103

54
12
2
1803
8602
8602
8602

79
8
2
1891
11581
15,5
11581
11581

8587
15

11567
14

875
3572
1383

1250
3032
2205

7

17

Źródło: www.stat.gov.pl, 2004, 2007r.
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4. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU
Jako załoŜenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska Gminy Bierawa przyjęto
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych,
programów wyŜszego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę
ochrony środowiska. Niezbędne było równieŜ uwzględnienie zamierzeń rozwojowych gminy
zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym.
Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w gminie były podstawą do
zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego uŜytkowania
zasobów naturalnych.
4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy
Bierawa.
Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego
podejścia. Gmina nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy środowiska zachowują
ciągłość bez względu na granice terytorialne. Z tego względu, konieczne jest przyjęcie
uwarunkowań wynikających z programów, planów i strategii zewnętrznych wyŜszego rzędu,
umoŜliwiających szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska.
Główne uwarunkowania zewnętrzne dla Gminy Bierawa w zakresie ochrony środowiska wynikają
z następujących dokumentów:
- strategii trwałego i zrównowaŜonego rozwoju kraju, województwa opolskiego, Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Gminy Bierawa,
- strategii rozwoju regionalnego kraju,
- koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa opolskiego,
- polityki ekologicznej państwa wraz z programem wykonawczym,
- systemu prawa ochrony środowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych,
- międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska,
- zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do
Unii Europejskiej,
- programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego,
- strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej,
rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu,
leśnictwa).
4.1.1. Zasady realizacji programu
Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujęte w "Polityce Ekologicznej Państwa na lata
2007–2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014", „Programie Ochrony Środowiska
Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku” oraz w dostosowanej do
wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska, zostały przyjęte jako podstawa niniejszego programu.
Nadrzędną zasadą przedstawioną w Polityce Ekologicznej Państwa jest zasada zrównowaŜonego
rozwoju. Rozwój zrównowaŜony jest definiowany jako taki, który nie narusza w sposób istotny
i trwały środowiska Ŝycia człowieka i godzi prawa przyrody, ekonomii oraz rozwoju społeczeństw
wraz ze zrównowaŜeniem szans dostępu do zasobów między pokoleniem obecnym, a pokoleniami
następnymi. W skrócie więc, jest to rozwój człowieka wynikający z działalności człowieka
odbywającego się w harmonii z przyrodą. NajwaŜniejszymi czynnikami, które naleŜy uwzględniać
przy programowaniu zrównowaŜonego rozwoju są: czynniki społeczne, ekologiczne, przestrzenne
i ekonomiczne.
Rozwój zrównowaŜony oznacza więc taką filozofię rozwoju globalnego, regionalnego
i lokalnego, która przeciwstawia się ekspansji opartej wyłącznie o wzrost gospodarczy.
4.1.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa
Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie
podstaw do zrównowaŜonego rozwoju społeczno - gospodarczego.
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Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne
(w tym wdraŜanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji dotyczących zakresu
korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najwaŜniejszych
obszarach ochrony środowiska. Stąd celami realizacyjnymi Polityki ekologicznej są:
- wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska,
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,
- zrównowaŜone wykorzystanie materiałów, wody i energii,
- dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia
mieszkańców Polski,
- ochrona klimatu.
Wymienione cele (oprócz pierwszego) zgodne są z celami VI Programu Działań na Rzecz
Środowiska oraz Odnowioną Strategią UE dotyczącą Trwałego Rozwoju. W ten sposób realizacja
krajowej polityki ekologicznej wpisywać się będzie w osiąganie celów tej polityki na poziomie całej
Wspólnoty.
Osiąganiu powyŜszych celów słuŜyć będzie realizacja następujących priorytetów i zadań:
1. Wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska polegające na:
- przeglądzie prawa z punktu widzenia jego zgodności z przepisami UE, jego zmianie
i uproszczeniu oraz koordynacji działań w tym zakresie,
- zapewnieniu integracji celów ochrony środowiska i priorytetów polityki ekologicznej ze
strategiami rozwoju róŜnych sektorów gospodarki,
- prowadzeniu edukacji ekologicznej dla zapewnienia akceptacji społecznej dla
podejmowanych programów ochrony środowiska,
- zapewnieniu pełniejszego wykorzystania sił rynkowych dla ochrony środowiska, likwidacji
błędnych sygnałów ekonomicznych - przykładowo antyekologicznych subsydiów oraz
wzmocnienia proekologicznych zachowań,
- wspieraniu zmian w systemie podatkowym stymulującym działania poŜądane z punktu
widzenia ochrony środowiska,
- promocji przyjaznych środowisku postaw konsumenckich,
- wspieraniu aktywności podmiotów gospodarczych wdraŜających systemy zarządzania
środowiskowego,
- wzmocnieniu roli planowania przestrzennego jako instrumentu ochrony środowiska,
- wspieraniu badań naukowych dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego
wykorzystywania jego zasobów,
- wprowadzeniu pełnej odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku jako elementu
realizacji zasady zanieczyszczający płaci,
- rozwój systemu oceny oddziaływań w cyklu Ŝyciowym produktu oraz szacowania
przepływów materiałowych jako elementów Zintegrowanej Polityki Produktowej,
- zagwarantowaniu wystarczających środków finansowych na działania zapewniające
realizację celów polityki ekologicznej i rozwoju instrumentów wspierających te działania,
- zainicjowaniu prac dla szerszego uwzględniania w kosztach produkcji kosztów
zewnętrznych.
2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody
polegająca na:
- wzmacnianiu krajowego systemu obszarów chronionych,
- weryfikacji i uporządkowaniu systemu obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000,
- stworzeniu skutecznych mechanizmów ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz
krajobrazowych poza obszarami chronionymi,
- ochronie obszarów wodno - błotnych,
- odtworzeniu zniszczonych ekosystemów i siedlisk, odbudowie zagroŜonych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów,
- wzmocnieniu ochrony róŜnorodności biologicznej zarówno in situ jak i ex situ,
- kontynuacji prac zmierzających do wzrostu lesistości kraju (docelowo do 30% pow. kraju),
- wspieraniu rozwoju wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,
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-

kontynuacji prac przy rekultywacji gruntów zdegradowanych,
wspieraniu programów rolniczych zapewniających zrównowaŜone korzystanie z gleb
(rolnictwo ekologiczne i zrównowaŜone, programy rolnośrodowiskowe),
poszukiwaniu substytutów zasobów nieodnawialnych i wspieraniu ich stosowania
w gospodarce,
wzroście racjonalności wykorzystania zasobów kopalin,
wzmacnianiu bezpieczeństwa biologicznego w odniesieniu do genetycznie modyfikowanych
organizmów (GMO).

3. ZrównowaŜone wykorzystanie materiałów, wody i energii polegające na:
- wdraŜaniu zasady decouplingu - rozdzielenia zaleŜności presji środowiskowej od rozwoju
gospodarczego (zapewnienie, Ŝe szybki rozwój gospodarczy nie będzie powodował wzrostu
wielkości ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do środowiska),
- zaoszczędzenie 9% energii finalnej w ciągu 9 lat, do roku 2017,
- wprowadzaniu wskaźników zuŜycia surowców, wody i energii na jednostkę produktu
w poszczególnych sektorach gospodarki,
- stworzenie mechanizmów ułatwiających wykorzystanie prostych rezerw energetycznych
przez ograniczanie strat i wprowadzanie materiałów i technologii energooszczędnych;
- wspieraniu programów efektywnego wykorzystania wody w przemyśle, w tym zamkniętych
jej obiegów,
- osiągnięciu 7,5% udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych zarówno w bilansie
zuŜycia energii pierwotnej w 2010r., jak i takiego samego udziału tych źródeł w produkcji
energii elektrycznej,
- uzyskaniu 5,75% udziału biokomponentów w zuŜyciu paliw płynnych transporcie w 2010r.,
- opracowaniu i wdraŜaniu planów gospodarowania wodami na obszarach wydzielonych
dorzeczy oraz programów działań dla osiągnięcia dobrego stanu wód w 2015r.,
- opracowaniu i wdraŜaniu planów ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobieganiu skutkom
suszy.
4. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia
mieszkańców Polski polegająca na:
- zmniejszaniu ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do wód przez modernizację
istniejących i budowę nowych oczyszczalni ścieków,
- zakończeniu programu budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków z podwyŜszonym
usuwaniem biogenów w aglomeracjach powyŜej 15 000 RLM,
- zakończeniu programu budowy oczyszczalni ścieków w zakładach sektora rolno spoŜywczego,
- optymalizacji potrzeb transportowych i ograniczaniu emisji ze środków transportu jako
elementu poprawy jakości powietrza na terenach zurbanizowanych,
- realizacji programów ograniczenia wielkości emisji do powietrza ze źródeł przemysłowych
i komunalnych,
- ograniczeniu emisji z duŜych źródeł spalania energetycznego,
- wspieraniu działań mających na celu unikanie wytwarzania odpadów i zapewniających
bezpieczne dla środowiska ich unieszkodliwianie,
- podniesieniu poziomu odzysku odpadów komunalnych do 10 % w 2010r.,
- ograniczaniu zagroŜenia dla zdrowia ludzi i jakości środowiska spowodowanego
stosowaniem środków chemicznych,
- wycofywaniu z obrotu i stosowania substancji niszczących warstwę ozonową,
- zapobieganiu ryzyku powstania powaŜnych awarii przemysłowych przez wzmacnianie
kontroli nad instalacjami stwarzającymi takie ryzyko,
- wspieraniu działań mających na celu ograniczanie uciąŜliwości hałasu,
- ochronie ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,
- prowadzeniu skutecznego nadzoru nad wykorzystywaniem źródeł promieniowania
jonizującego.
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5. Ochrona klimatu polegająca na:
- spełnieniu wymagań Protokołu z Kioto,
- wykorzystaniu lasów jako pochłaniaczy gazów cieplarnianych,
- dalsza redukcja emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów gospodarki, wspieranie
programów w tym zakresie;
- wspieranie programów zwiększających ilość wiązanego węgla,
- podjęciu działań instytucjonalnych pozwalających na korzystanie z mechanizmów
elastyczności Protokołu z Kioto,
- rozpoczęciu analiz dotyczących potrzeb i moŜliwości wdraŜania działań adaptacyjnych
w sektorach szczególnie wraŜliwych na skutki zmiany klimatu,
- stworzeniu warunków instytucjonalnych pozwalających na aktywne współtworzenie
wspólnotowej polityki klimatycznej, w tym przyjęcia zobowiązań na okres po roku 2012.1
4.1.1.2. Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą
do 2014 roku
Program nie formułuje celu generalnego i podkreśla pierwszorzędną potrzebę zachowania dobrego
stanu środowiska, jako podstawowego warunku zrównowaŜonego i harmonijnego rozwoju.
Cele perspektywiczne, nawiązują do Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-10 z perspektywą
na lata 2011-14 oraz do Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 20072010 z perspektywą do 2014 roku. Z uwagi na niewielki wpływ skali regionalnej na zmiany klimatu,
nie formułuje się w tym zakresie celu perspektywicznego. Zagadnienia związane
z przeciwdziałaniem i ograniczaniem negatywnych skutków wpływających na środowisko, zostały
omówione w poniŜszych celach wraz z kierunkami działań.
Sformułowano 4 cele perspektywiczne, o charakterze stałych dąŜeń, które spełniają rolę osi
priorytetowych – wyznaczają jednocześnie grupy celów realizacyjnych.
Cele:2
1.Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych
2.Planowanie przestrzenne zgodne z ideą zrównowaŜonego rozwoju
3.Edukacja ekologiczna społeczeństwa i dostęp do informacji
4.Innowacyjność prośrodowiskowa.

1

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 –
Ministerstwo Środowiska – Warszawa, grudzień 2006 rok.

2

Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku
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5. REALIZACJA POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY BIERAWA.
„Program ochrony środowiska dla gminy Bierawa” został sporządzony w 2004 roku i przyjęty
Uchwałą XXXI-220 w dniu 31.03.2005 roku i obejmował cele z „Polityki Ekologicznej Państwa na
lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. Przedstawione w programie
działania zostały skierowane na realizacje polityki ekologicznej w takich obszarach jak:
Ochrona jakości wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz ich wykorzystanie:
W latach 2004-2008 przeprowadzono konserwację i odbudowę rowów melioracyjnych na łączną
kwotę 353 241,00 zł, w tym:
- wykonano kładkę na rzece Bierawka,
- przeprowadzono regulację potoku w Starej Kuźni, Goszycach,
- wykonano konserwację rowów w Dziergowicach i Starym Koźlu.
- umocniono brzegi stawu – Potok „Dziergówka”.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej znacząco wpłynęła na poprawę jakości wód
powierzchniowych. Wybudowano tranzytowy rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych z Bierawy do
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kędzierzynie-Koźlu oraz wybudowano kanalizację sanitarną wsi
Bierawa. Koszty poniesione 13 276 146,20 zł.
Wybudowano kanalizację rozdzielczą w Starym Koźlu – poniesione koszty to: 3 597 767,92 zł
PrzedłuŜono sieci kanalizacyjne w:
- Brzeźcach – wartość środków wydatkowanych - 44 602,02 zł
- Starej Kuźni - wartość środków wydatkowanych – 26 534,89 zł
Wykonano mapy i projekty:
- tranzytu sieci kanalizacyjnej z Solarni do biologicznej oczyszczalni ścieków ZAK i sieć
rozdzielcza sołectwa Solarnia, Dziergowice i Lubieszów - 185 736,00 zł
- tranzytu sieci kanalizacyjnej Ortowice - Oczyszczalnia Z.A.K - 67 330,00 zł
- wymiany kolektora wodociągu ze stacji uzdatniania wody w Korzonku do sołectw
Grabówka, Bierawa, Ortowice, Kotlarnia – 78 820,00 zł
- wzajemnego połączenia stacji SUW – 7 320,00 zł.
Wykonano sieć wodociągową w Lubieszowie - wartość wydatkowanych środków – 66 753,56 zł
PrzedłuŜono sieci wodociągowe w Dziergowicach, Starym Koźlu i Bierawie - wydatkowano 79 518,58 zł w tym:
- przedłuŜenie sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Dziergowicach całkowity koszt zadania 29 178,76 zł
- przedłuŜenie sieci wodociągowej ul. Melcza w Starym Koźlu całkowity koszt zadania –
24 497,74 zł
- przedłuŜenie sieci wodociągowej ul. 22 Lipca w Bierawie całkowity koszt zadania –
32 640,00 zł
oraz w BrzeŜcach - wydatkowano – 2 196,00 zł.
Opracowano projekty sieci wodociągowej w
- ul. Dworcowa w Dziergowicach -19 842,08 zł
- Parking OKSM -6 000,00 zł
oraz wymiany kolektora wodociągu ze stacji uzdatniania wody w Korzonku do sołectw: Grabówka,
Bierawa, Ortowice, Kotlarnia – 151 213,00 zł.
Przeprowadzono remont sieci wodociągowej w Lubieszowie – poniesiony koszt - 5 122,00 zł
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami została szczegółowo opisana w oddzielnym załączniku „Plan Gospodarki
Odpadami”
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Ochrona powietrza atmosferycznego
W ramach zadań termomodernizacyjnych wykonano:
- w Szkole Podstawowej w Dziergowicach wymieniono okna - poniesione koszty 3.660,00 zł
- w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wymieniono dach – 45 200,00 zł.
Dla Gimnazjum w Solarni zakupiono piec C.O. - wartość środków wydatkowanych – 6 702,11 zł.
Wykonano drogę transportu rolnego w celu zmniejszenia pylenia:
- Leśna Lubieszów - koszty poniesione – 105 486,60 zł
- łącznik Lubieszów.- koszty poniesione – 74 519,71 zł
- „Stara Odra” w Dziergowicach.
Opracowano projekty dróg transportu rolnego:
- do Pordzika w Lubieszowie - 254,35 zł
- Lubieszów Niwiska – 12 156,35 zł
- Bierawa Dębina – 14 438,70 zł
- Stare Koźle do Opyd - 9 876,43 zł.
Opracowano projekt ścieŜek rowerowych:
- Korzonek – Korzonek Wieś – 6 100,00 zł.
- w Lubieszowie „Nawiska” – 3 660,00 zł.
Ochrona przed hałasem
W latach 2004-2008 przeprowadzono szereg modernizacji i remontów ulic na terenie gminy na
rzecz których poniesiono koszt m.in.:
- przebudowa ulicy Nowej w miejscowości Korzonek – 3 660,00 zł
- Dziergowice ul. Graniczna – 87 814,71zł
- Stara Kuźnia dz. nr ew. 296, 297 – 33 599,56 zł
- Dziergowice Brzozowa/Kościelna/ - 53 916,07 zł
- Ortowice wjazd na drogę wojewódzką nr 408 - 32.658,30 zł
- Sara Kuźnia dz. nr ew. 160/2 – 3 465,19 zł.
- Stare Koźle ul. Zamknięta – 2 196,00 zł.
Opracowano projekty modernizacji dróg:
- Bierawa ul. Kościelna - 3.782,00 zł
- Ogrodowa w Bierawie - 4.392,00 zł
- Lubieszów ul. Polna - 1.525,00 zł
PowaŜne awarie
W celu ograniczenia powaŜnych awarii na terenie gminy przeprowadzono następujące zadania:
• zaktualizowano listy instalacji stanowiących potencjalne zagroŜenie środowiska i Ŝycia ludzi
na terenie gminy,
• prowadzono działania edukacyjne dla ogółu ludności w zakresie postępowania w przypadku
wystąpienia powaŜnej awarii lub zagroŜenia naturalnego i zapobiegania im,
• informowano społeczeństwo o wystąpieniu powaŜnych awarii przemysłowych lub zagroŜeń
naturalnych.
Ochrona przyrody i krajobrazu:
Corocznie przeznacza się środki na wycinkę drzew i zakup drzewek i krzewów ok. 7 000,00 zł./rok.
Opracowano i wydano:
- ekofizjografię gminy wraz z planem zagospodarowania przestrzennego. – 189 000,00 zł.
- „Gmina Bierawa – zarys monograficzny”.

28

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

Edukacja ekologiczna
W ramach edukacji ekologicznej przeprowadzono szereg działań m.in.:
- w lokalnym biuletynie informacyjnym „Głos Bierawy” zamieszczane są artykuły i informacje o
ekologii,
- dwa razy do roku organizowane są konkursy ekologiczne propagujące ochronę środowiska
naturalnego,
- zorganizowano wystawę ekologiczną,
- do kaŜdego pisma wychodzącego w ZGKiM. do mieszkańców dołączana jest ulotka
o sposobach i postępowaniu przy segregacji odpadów,
- współpraca ze słuŜbami leśnymi, kołami myśliwskimi i wędkarskimi, szkołami, domami
kultury oraz innymi organizacjami i placówkami zainteresowanymi utrzymaniem porządku.
Działania ujęte w Programie ochrony środowiska dla Gminy Bierawa na lata 2004-2011 prawie
całkowicie udało się zrealizować w latach 2004-2008.
Nie rozpoczęto budowy zaplanowanych ścieŜek rowerowych.
Nie wykonano całodobowych pomiarów natęŜenia hałasu na terenach rozwojowych miejscowości
gminnych.
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6.

ZAŁOśENIA OCHRONY ŚRODOWISKA
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016

GMINY

BIERAWA

NA

LATA

2009-2012

Naczelną zasadą przyjętą w przedmiotowym programie jest zasada zrównowaŜonego rozwoju
w celu umoŜliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału gminy (zasobów
środowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi oraz wiedzy).
Na podstawie kompleksowego raportu o stanie środowiska i źródłach jego przekształcenia
i zagroŜenia przedstawiono poniŜej propozycję działań programowych umoŜliwiających spełnienie
zasady zrównowaŜonego rozwoju poprzez koordynację działań w sferze gospodarczej, społecznej
i środowiskowej. Daje to moŜliwość planowania przyszłości gminy w perspektywie kilkunastu lat
i umoŜliwia aktywizację społeczeństwa gminy, zwiększenie inicjatywy i wpływu społeczności na
realizację działań rozwojowych.
Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska powinny posłuŜyć do tworzenia
warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na
niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego poprawie.
Realizacja wytyczonych celów w programie powinna spowodować zrównowaŜony rozwój
gospodarczy, polepszenie warunków Ŝycia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska
naturalnego na terenie gminy.
6.1. Cele ekologiczne
Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska, a takŜe zakres przeobraŜeń na terenie gminy
wymusiła wyznaczenie celów średniookresowych i priorytetowych, a takŜe przyjęcie zadań
z zakresu wielu sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych
zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie
gminy.
Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych
komponentów środowiska na terenie gminy, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty
prawne) i wewnętrzne, a takŜe inne wymagania w zakresie jakości środowiska.
Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie gminy Bierawa na lata 2009-2012
z perspektywą 2013-2016 przeprowadzono przy zastosowaniu następujących kryteriów
organizacyjnych i środowiskowych.
6.1.1. Kryteria o charakterze organizacyjnym
-

wymiar zadania przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny),
konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych
zabezpieczenia środków na realizację lub moŜliwość uzyskania dodatkowych zewnętrznych
środków finansowych (z Unii Europejskiej z innych źródeł zagranicznych lub krajowych),
efektywność ekologiczna przedsięwzięcia,
znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej,
spełnianie wymogów zrównowaŜonego rozwoju - zgodność przedsięwzięcia dla rozwoju
gospodarczego gminy.

6.1.2. Kryteria o charakterze środowiskowym
-

-

moŜliwość likwidacji lub ograniczenia najpowaŜniejszych zagroŜeń środowiska i zdrowia
ludzi,
zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających ze
Strategii rozwoju województwa opolskiego,
zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w “Polityce Ekologicznej
Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011-2014” i „Programie
Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014
roku”,
zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska,
skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem
wymaganym przez prawo,
skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia),
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-

wieloaspektowość efektów ekologicznych przedsięwzięcia (moŜliwość jednoczesnego
osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska),
w odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium była zgodność proponowanych
zadań z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki odpadami poprzez priorytetowe
traktowanie tworzenia systemów, działań w zakresie zbiórki i transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów.

6.1.3. Cele ekologiczne dla Gminy Bierawa.
Kierując się podanymi powyŜej kryteriami, wyznaczono następujące cele dla Gminy Bierawa
z zakresu ochrony środowiska:
- środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego,
- wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości
ekologicznej społeczeństwa,
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,
- zrównowaŜone wykorzystanie materiałów, wody i energii.
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7.

ŚRODOWISKO DLA ZDROWIA – DALSZA
I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO.

POPRAWA

JAKOŚCI

ŚRODOWISKA

7.1. Identyfikacja środowiskowych zagroŜeń zdrowia, zahamowanie ich narastania oraz
minimalizacja powodowanych przez nie skutków.
Stan wyjściowy
Jakość środowiska w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia. Wg raportu WHO około 25 %
zgonów i chorób w skali globalnej jest wynikiem negatywnego oddziaływania środowiskowego.
Zanieczyszczenie środowiska ma swój udział w rozwoju aŜ 80 % chorób, pośrednio wpływa teŜ na
ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez ograniczenie człowiekowi dostępu do
zasobów środowiskowych a co za tym idzie ograniczenie moŜliwości wypoczynku i wraŜeń
estetycznych.
Dlatego teŜ program ochrony środowiska powinien ujmować zjawiska globalne i długofalowe,
wpływające zarówno na zdrowie fizyczne jak i na komfort psychiczny człowieka. Do największych
problemów mających wpływ na stan zdrowia ludzi naleŜą:
- jakość wody przeznaczonej do spoŜycia,
- zanieczyszczenie wód gruntowych,
- zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego,
- emisja hałasu.
Główne kierunki działań na rzecz środowiska i zdrowia zostały określone w przyjętym przez Radę
Ministrów Wieloletnim Programie „Środowisko a zdrowie”.
7.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r.
Zahamowanie powstawania środowiskowych zagroŜeń zdrowia
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
wzmoŜenie monitoringu jakości wody do spoŜycia przez ludzi
szczególnie w odniesieniu do zawartości w wodzie wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych (WWA), trihalometanów (THM) oraz
metali cięŜkich
wzmocnienie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze
szczególnym uwzględnieniem naraŜania na czynniki biologiczne oraz
substancje chemiczne niebezpieczne
promocja zdrowego stylu Ŝycia i unikanie zagroŜeń oraz profilaktyka
chorób cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich
powstawania

Jednostka
odpowiedzialna
WIOŚ Opole

WIOŚ Opole, Sanepid

Organizacje
pozarządowe

7.2. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych
Stan wyjściowy - wody powierzchniowe:
Gmina Bierawa połoŜona jest nad rzeką Bierawką, przy jej ujściu do rzeki Odry. Odra stanowi naturalną
zachodnią granicę gminy. Sąsiedztwo od północy Zakładów Chemicznych w Kędzierzynie oraz
eksploatacja złóŜ piasku w Kotłami decydują o warunkach hydrologicznych obszaru gminy. Zakłady w
Kędzierzynie poprzez eksploatację ujęcia wód gruntowych powodują odczuwalne obniŜenie poziomu
wód powierzchniowych. Dodatkowo Piaskownia w Kotlarni działa odwadniająco, a zasięg oddziaływania
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określa wytworzona depresja zwierciadła wody. Jej zasięg obejmuje wsie: Kotlamia, Ortowice i
Grabówka. Oddziaływanie ujęcia wody Zakładów Kędzierzyn jest widoczne na obszarze całej gminy
Bierawa.
Cały teren gminy Bierawa połoŜony jest na obszarze prawostronnego dorzecza rzeki Odry, która stanowi
ciek I-go rzędu. Jej podstawowymi bezpośrednimi dopływami na terenie gminy jest rzeka Bierawką i
potok od strony wsi Dziergowice. Poza Bierawką na obszarze gminy wody powierzchniowe stanowi
rzeka Łącza - od strony wsi Stara Kuźnia, która wpada do Bierawki w miejscowości Korzonek.
Rysunek 4. Sieć hydrograficzna Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.

Stan wód powierzchniowych
Badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa opolskiego, jak równieŜ
w gminie Bierawa przeprowadza WIOŚ w Opolu.
W okresie 1980–2005 roczne serie badań jakości wód powierzchniowych prowadzono w 29
przekrojach pomiarowo – kontrolnych zlokalizowanych w granicach powiatu kędzierzyńsko kozielskiego, przy czym w latach 2001–2005 liczebność przekrojów badawczych została
ograniczona do 12.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji
stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu poniŜsza tabela
przedstawia zakres badań wód powierzchniowych:
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Tabela 9. Zakres badań jakości wód powierzchniowych.
Lp
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Wskaźniki jakości
Jednostka
wody
Wskaźniki fizyczne

W zakresie monitoringu

o

Temperatura wody
C
Zawiesiny ogólne
mg/l
Odczyn
pH
Barwa
Pt/l
Wskaźniki tlenowe
Tlen rozpuszczony
mg O2/l
BZT5
mg O2/l
ChZT – Mn
mg O2/l
ChZT – Cr
mg O2/l
Wskaźniki biogenne
Amoniak
mg NH4/l
Azot Kjeldahla
mg N/l
Azotany
mg NO3/l
Azotyny
mg NO2/l
Azot ogólny
mg N/l
Fosforany
mg PO4/l
Fosfor ogólny
mg P/l
Wskaźniki zasolenia
(dla Odry, Bierawki i Kłodnicy)
0
Przewodność w 20 C
µS/cm
Substancje
mg/l
rozpuszczone
Zasadowość ogólna
mg CaCO3/l
Siarczany
mg SO4/l
Chlorki
mg Cl/l
Wapń
mg Ca/l
Magnez
mg Mg/l
Chlorofil „a”
µg/l
Wskaźniki mikrobiologiczne
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml
typu kałowego

Operacyjnego

Regionalnego
-

Operacyjnego

Regionalnego
-

Operacyjnego

Regionalnego

Regionalnego

Operacyjnego

Operacyjnego

Regionalnego

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2006 r., WIOŚ Opole, 2007 r.

W 2007 roku na terenie Bierawy WIOŚ prowadził badania w ppk: Bierawka, ppk Pogonica oraz
w ppk Dopływ z BrzeŜec.
Tabela 10. Przekroje pomiarowo–kontrolne wód powierzchniowych na terenie Gminy Bierawa w
2007 r.
Lp.

Nazwa cieku - przekrój

km

Lokalizacja
Gmina

Monitoring operacyjny
1.
Bierawka/ujście do Odry

1,8

Bierawa

2.

Pogonica/ujście do Odry, Dziergowice

0,5

Bierawa

5.

Odra/dopływ z BrzeŜec

2,7

Brzeźce/Bierawa

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

Przy uwzględnieniu kategorii jakości wody scharakteryzowano podział wód na pięć klas jakości:
• klasa I – wody o bardzo dobrej jakości
• klasa II – wody dobrej jakości
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•
•
•

klasa III – wody zadawalającej jakości
klasa IV – wody niezadowalającej jakości
klasa V – wody złej jakości

Rysunek 5. Punkty monitoringu diagnostycznego i operacyjnego w 2007 roku w województwie
opolskim.

Na podstawie wyników przeprowadzanych przez WIOŚ w Opolu badań, dokonano ogólnej oceny
wód powierzchniowych w Gminie Bierawa kontrolowanych w 2007 roku.
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Tabela 11. Ocena ogólna wód powierzchniowych kontrolowanych w 2007 roku.
Nazwa rzeki Wskaźniki które zadecydowały o klasie
km Klasa
przekrój
wód
ChZT-Cr, azotyny, PEW, subst.
Bierawka/ujście do
1,8
V
rozpuszcz., siarczany, chlorki, chlorofil „a”,
Odry
og. liczba bakterii coli
zawiesina, O2, ChZT-Cr, N-K, bakterie
Pogonica/ujście do
0,5
III
Odry, Dziergowice
kałowe
Odra/dopływ z BrzeŜec 2,7
IV
O2, ChZT-Cr, NO3
Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2007r., WIOŚ Opole.

Rzeka Bierawka w badanym zakresie zalicza się do wód V klasy (wody złej jakości - ze względu na
zawartość związków mineralnych zwłaszcza chlorków i siarczanów). Kolejnymi badanymi punktami
była rzeka Pogonica, która wykazała wody III klasy czystości (wody zadawalającej jakości) oraz
rzeka Odra/dopływ z BrzeŜec, która odznaczyła się wodami IV klasy jakości (wody niezadowalającej
jakości - ze względu na zawartość: O2, ChZT-Cr, NO3).
Wody gminy Bierawa wykazują znaczne zróŜnicowanie pod względem jakości (od wód czystych
pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym do wód zanieczyszczonych - zwłaszcza
bakteriologicznie).
Wpływ na zanieczyszczenie związkami biogennymi ma przede wszystkim stan gospodarki wodno –
ściekowej w zlewni rzek. ZauwaŜyć naleŜy, iŜ wiele miejscowości w zlewni nie posiada kanalizacji.
Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych.
Rozporządzenia określa wymagania, jakim powinny podlegać wody śródlądowe będące
środowiskiem Ŝycia ryb łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych. Biorąc pod uwagę
teren całego województwa opolskiego, naleŜy powiedzieć, Ŝe wody 9 przebadanych w 2007r
w systemie monitoringu rzek - nie spełniały wymagań, jakim powinny podlegać wody śródlądowe
będące środowiskiem Ŝycia ryb łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych (nie była
badana Ŝadna rzeka z terenu gminy Bierawa). Przyczyną był przede wszystkim zbyt wysoki,
w stosunku do wymaganego, poziom azotynów i fosforu ogólnego notowany praktycznie we
wszystkich punktach kontrolnych.
Stan wyjściowy - wody podziemne:
Pod względem hydrogeologicznym obszar gminy Bierawa połoŜony jest w rejonie przedsudeckim podregionie Kędzierzyńskim oraz regionie Raciborskim. Podregion Kędzierzyński obejmuje
w północnej części gminy wsie : Brzeźce, Stare Koźle, Grabówkę oraz obszar leśny połoŜony na
północny zachód od Starej Kuźni. Na ww obszarze występuje główny poziom uŜytkowo-wodonośny.
W lądowych osadach miocenu wydajności tego poziomu sięgają 10 - 120 m3/h, a miejscami powyŜej
130 m3/h. W utworach czwartorzędowych występuje poziom wodonośny. Wydajności tego poziomu
sięgają 10-30 m3/h. Rejon Raciborski obejmuje w południowej części gminy wsie: Bierawa,
Lubieszów, Dziergowice, Solarnię, Korzonek, Ortowice, Kotlarnię, Goszyce i Starą Kuźnię.
Charakteryzuje się występowaniem głównego poziomu uŜytkowego w utworach czwartorzędu.
Wydajności tego poziomu sięgają 10-30 m3/h.
Kolejny poziom wodonośny znajduje się w utworach trzeciorzędowych miocenu lądowego w postaci
piasków, rzadziej Ŝwirów, połoŜonych na głębokości 30 - 80 m. Wydajność tego poziomu sięga 20 40 m3/h.
Na terenie gminy Bierawa bardzo istotną rolą, z punktu widzenia wód podziemnych, stanowi
czwartorzędowa rynna erozyjna. Rynna ta przebiega z południowego wschodu na północny zachód,
zgodnie z biegiem Odry. Na terenie gminy rynna obejmuje Grabówkę, Korzonek, Ortowice oraz
część zachodnią wyrobiska piaskowego „Kotlarnia".
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Rysunek 6. Główne zbiorniki wód podziemnych w województwie opolskim.

Gmina Bierawa leŜy na terenach zasobnych w wody podziemne, połoŜona jest niemal w całości na
obszarze zbiornika wód podziemnych GZWP nr 332 – Subniecki Kędzierzyńsko – Głubczyckiej tzw.
Basenu Sarmackiego. Jest to zbiornik wód podziemnych o ośrodku porowym, obejmujący swym
zasięgiem połączone hydraulicznie struktury wodonośne trzeciorzędowe sarmatu i tzw. głębokiego
czwartorzędu o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 130000 m3/24h i średniej głębokości ujęć
80m – 120m. Zbiornik ten rozciąga się na rozległym obszarze od Białej na zachodzie, przez
Kędzierzyn-Koźle, do terenów leŜących przed Gliwicami na wschodzie. Stanowi podstawowe źródło
zasilania w wodę terenów nad nim połoŜonych. Zbiornik GZWP 332 to rozległa niecka, której dno
stanowią łupki i szarogłazy karbonu, zalegające na głębokości około 550 m p.p.t. Lokalnie przykryte
są one cienką warstwą wapieni i dolomitów triasu (zalegająca na głębokościach 508 – 550 m p.p.t.),
warstwa wapieni i margli kredy (zalegająca do około 390 m p.p.t.) oraz cienka warstwa iłów
marglistych i piasków drobnych tortonu. Cała nieckę wypełniają utwory trzeciorzędowe miocenu
górnego - sarmatu, o miąŜszości 150 – 200 m w środkowej części basenu. Zbiornik ten jest zasilany
na drodze bezpośredniej infiltracji opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych na jego
wychodniach.
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Rysunek 7. GZWP nr 332 na terenie gminy Bierawa.

Wody podziemne zbiornika GZWP 332 są intensywnie eksploatowane przez istniejące na tym
terenie zakłady przemysłowe oraz liczne ujęcia komunalne. Nadmierna eksploatacja wód zbiornika
doprowadziła do powstania rozległego regionalnego leja depresji w jego centralnej części tj. na
obszarze miasta Kędzierzyn - Koźle i Zdzieszowic. Dodatkowym perspektywicznym źródłem wód
podziemnych mogą być równieŜ wody podziemne związane ze współczesną doliną Odry oraz wody
z bezpośredniej infiltracji wzdłuŜ rzeki.
DuŜe zasoby stosunkowo dobrej i łatwo dostępnej wody zbiorników podziemnych sprawiają, Ŝe
gminie nie grozi deficyt. Konieczne jest jednak podjęcie silnych starań, które zapobiegną degradacji
tych wód. Podstawowymi problemami, które muszą być rozwiązane w pierwszej kolejności, są:
całkowite i kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej, rolnej
i przemysłowej.
Jakość wód podziemnych
Badania jakości wód głębinowych potwierdzają systematyczny i postępujący wzrost
zanieczyszczenia wód poziomu czwartorzędowego i nie potwierdzają wzrostu zanieczyszczenia
wód poziomu trzeciorzędowego (basenu sarmackiego). ZagroŜeniem dla wód podziemnych
są drobne zakłady usługowo-wytwórcze, odprowadzające drobne ilości silnie zanieczyszczonych
ścieków technologicznych oraz odpadowych do rowów przydroŜnych i bezpośrednio do gruntu.
RównieŜ brak kanalizacji sanitarnej i nieszczelność szamb, szczególnie w dolinach cieków
wo d n yc h
c h a r a k t er yzu j ą c yc h
się
w ys o k i m
p o zi o m e m
wó d
g r u nt o wy c h.
W większości przypadków zanieczyszczenia te przenikają do niŜszych warstw gruntu.
W procesach planistycznych związanych z koniecznością spełnienia wymogów dotyczących
ochrony środowiska, w szczególności ochrony zasobów wód podziemnych, wymagane są
działania, które moŜna podzielić na trzy kategorie:
- działania dotyczące kształtowania warunków inwestycyjnych, zmierzające do racjonalnej
i planowej eksploatacji zasobów środowiska naturalnego i jego ochrony w szczególności
ochrony zasobów wód podziemnych i ujęć wody (ujęcia wody w Dziergowicach, Korzonku
i w Starym Koźlu),
- działania dotyczące stanu istniejącego, zmierzające do redukcji aktualnie prowadzonej
destruktywnej działalności gospodarczej,
- działania dotyczące zabezpieczeń przed wprowadzeniem do wód ścieków mogących
wywoływać takŜe zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne wód, które uniemoŜliwiałyby
prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełnianie przez wody określonych dla
nich wymagań jakościowych związanych z ich uŜytkowaniem.
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Przy zastosowaniu pięciostopniowej klasyfikacji wód podziemnych w latach 2006–2007 Państwowy
Instytut Geologiczny (PIG) przeprowadził badania dla wód gruntowych z pb Stara Kuźnia – p (nr
punktu 1056) i wód wgłębnych z punktu Stara Kuźnia – 2 (nr punktu 365) a takŜe Stara Kuźnia – 3
(nr punktu 366).
Tabela 12. Przekroje pomiarowo–kontrolne wód podziemnych na terenie Gminy Bierawa 2007 r.
Lokalizacja
Lp.

Nazwa cieku - przekrój

Głębokość
zbiornika

Gmina

Monitoring operacyjny
1.

Stara Kuźnia-2

99

Bierawa

2.

Stara Kuźnia-3

32

Bierawa

3.

Stara Kuźnia-p

-

Bierawa

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

Tabela 13. Ocena ogólna wód podziemnych kontrolowanych w 2007 roku.
Punkt kontrolny

Głębokość Klasa
Klasa
zbiornika jakości jakości
2006 r. 2007 r.

Klasyfikacja/
przekroczone
wskaźniki

GZWP
RZGW

Stara Kuźnia-2

99

III

IV

Fe

332

Gliwice

Stara Kuźnia-3
Stara Kuźnia-p

32
-

IV
III

IV
III

TOC, Fe
HCO3

332
-

Gliwice
Gliwice

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

W badanych punktach pomiarowych zaobserwowano pogorszenie się jakości wody w 2007 roku
z klasy III do klasy IV przypadku ppk Stara Kuźnia-2.
Według „Komunikatu z dnia 30 września 2008 r. dot. jakości wody do spoŜycia” przygotowanego
przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kędzierzynie - Koźlu dotyczącego jakości
wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi na terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie - Koźlu uwzględniając wyniki
przeprowadzonych badań laboratoryjnych i kontroli terenowych przeprowadzonych w II półroczu
2008 roku informuje, Ŝe jakość wody nie odbiega od wymagań określonych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia.

Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych
Jakość wód na obszarach zabudowanych, a szczególnie wiejskich jest niewłaściwa,
stanowiąc wynik nieprawidłowości w gospodarce ściekami.
Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią ziemi, stanowią źródło zanieczyszczeń wód
powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów zlewni obciąŜonych działalnością człowieka,
stanowi zanieczyszczenia obszarowe (główne źródło - mineralne nawoŜenie gleby, chemiczne
środki ochrony roślin, składowanie odpadów).
Istotnym elementem, wpływającym na zagroŜenie jakości wód podziemnych jest nieprawidłowe
prowadzenie hodowli (gnojówka, gnojowica, wody gnojowe, soki kiszonkowe zawierają znaczne
ilości materii organicznej, która przy nieprawidłowym ujmowaniu moŜe przedostawać się do
potoków lub infiltrować do wód podziemnych).
Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania,
jak równieŜ przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakości dla obecnych i przyszłych
uŜytkowników, a takŜe zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach.
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Tabela 14. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę gminy Bierawa.
GMINA BIERAWA:
Woda dostarczona (zuŜycie wody) razem (dam3/rok)
z tego:
gospodarstwom domowym (dam3/rok)
na cele produkcyjne (dam3/rok)
na pozostałe cele (dam3/rok)
Wodociągi:
Długość sieci rozdzielczej (km)
Liczba przyłączy

2005 2006
271,3 275,1

2007
287

169,2 182,9 163,5
71
65
79
31,1
27,2
44,5
83,2
2075

83,2
2086

84,9
2007

ZagroŜeniem dla wód moŜe być:
o brak kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy, przepełnione szamba oraz
wylewanie gnojowicy na pola,
o źle prowadzona gospodarka gnojowicą i gnojówką w gospodarstwach rolnych oraz
niekontrolowane stosowanie nawozów sztucznych,
o "dzikie wysypiska".

Ścieki komunalne i przemysłowe
Obserwowany od kilku lat znaczny spadek zuŜycia wody i przyczyniające się do tego zjawiska m.in.
stosowanie obiegów zamkniętych w przemyśle, zmiany w technologii produkcji na mniej
wodochłonne, upadek wielu gałęzi przemysłu, ale równieŜ bardziej racjonalne gospodarowanie
woda, zarówno wśród odbiorców zbiorowych jak i indywidualnych, wpływa na ilość odprowadzanych
do wód powierzchniowych ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Podobnie jak
zuŜycie wody – ilość ścieków systematycznie obniŜa się, przy czym spadek ten szczególnie dotyczy
uŜytkowników komunalnych (ilość ścieków odprowadzanych bezpośrednio z zakładów
przemysłowych utrzymuje się od lat na zbliŜonym poziomie). Zmienia się równieŜ wielkość i
charakter zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych. O ile w latach poprzednich
dominowały zanieczyszczenia wnoszone ze źródeł punktowych, zarówno komunalnych jak
i przemysłowych, tak obecnie – ze względu na ilość i standard oddawanych do eksploatacji
oczyszczalni ścieków – dominować zaczynają zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych. Na ich
charakter składają się zarówno nie oczyszczone ścieki z terenów nie objętych jeszcze kanalizacją
jak teŜ i wymywane z terenów zabudowanych, łąk, pastwisk i pól uprawnych przez opady
atmosferyczne substancje zanieczyszczające, w szczególności składniki nawozów mineralnych
i organicznych, środki ochrony roślin, odcieki i osady.
Rejestrowana w 2000 r. w systemie statystyki państwowej ilość ścieków odprowadzanych do wód
powierzchniowych z punktowych źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na terenie województwa
opolskiego wynosiła 91,6 mln m3, z czego 88,2 mln m3 stanowiły ścieki wymagające oczyszczania.
Zrzuty
bezpośrednio
z
zakładów przemysłowych
(łącznie
z wodami
chłodniczymi
i zanieczyszczonymi wodami kopalnianymi) stanowiły 62,3 mln m3 tj. 68 % ogółu ścieków,
a odprowadzane z miejskich systemów kanalizacyjnych – 29,4mln m3 tj. 32 %.
Prowadzone są działania zmierzające do racjonalizacji zuŜycia wody, zarówno na cele produkcyjne
jak i gospodarstw domowych, wymuszonej przez zastosowane instrumenty prawno - ekonomiczne
(opłaty, kary i skuteczniejsze kontrole). Zwłaszcza urealnienie poziomu opłat zwiększyło
zainteresowanie uŜytkowników wody stosowaniem oszczędniejszych rozwiązań technologicznych, a
czasami po prostu zmniejszeniem jej marnotrawstwa. Racjonalizacji zuŜycia wody sprzyja równieŜ
upowszechnienie pomiaru jej zuŜycia oraz wprowadzenie zamkniętych obiegów wody.
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Tabela 15. Charakterystyka gospodarki ściekowej gminy Bierawa.
Gmina BIERAWA
2005 2006
2007
Ścieki odprowadzane razem
68,4 100,5 118,5
Kanalizacja:
Długość sieci sanitarnej 72,4
58,2
58,6
Długość połączeń
Liczba przyłączy 462
747
988
7.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r.
Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
Długofalowym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki wodnej jest osiągnięcie
dobrego stanu ekologicznego wód tak pod względem jakościowym jak i ilościowym. Oznacza to, Ŝe
wody powierzchniowe powinny pozostawać w stanie ukształtowanym przez przyrodę i jednocześnie,
na wyznaczonych odcinkach lub akwenach, być przydatne do:
- wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia,
- celów kąpielowych,
- bytowania ryb, spełniając takŜe odpowiednie wymagania na obszarach chronionych.
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość
wód, wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki
wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem
współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdraŜania dobrych
praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed
zanieczyszczeniem obszarowym
wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków
w miejscach gdzie jest niemoŜliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona
budowa sieci kanalizacyjnej
wykonanie dokumentacji tranzytu sieci kanalizacyjnej z Solarni do
biologicznej oczyszczalni ścieków ZAK i sieci rozdzielczej sołectwa
Solarnia, Dziergowice i Lubieszów
wykonanie dokumentacji tranzytu sieci kanalizacyjnej Ortowice –
Oczyszczalnia ZAK
wykonanie dokumentacji wymiany kolektora wodociągu ze stacji
uzdatniania wody w Korzonku do sołectw: Grabówka, Bierawa,
Ortowice, Kotlarnia
wymiana kolektora wodociągu ze stacji uzdatniania wody w Korzonku do
sołectw: Grabówka, Bierawa, Ortowice, Kotlarnia
skanalizowanie gminy

modernizacja stacji wodociągowej na terenie gminy

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Bierawa,
Powiat, WIOŚ Opole,
Organizacje
pozarządowe
Gmina Bierawa, WIOŚ
Opole, Gminy,
Organizacje
pozarządowe, ARiMR
Gmina Bierawa

Gmina Bierawa

Gmina Bierawa
Gmina Bierawa

Gmina Bierawa,
Organizacje
pozarządowe
Gmina Bierawa,
Organizacje
pozarządowe
Gmina Bierawa,
Organizacje
pozarządowe
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Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie
odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz
przeciwdziałanie
nieprawidłowościom
w odprowadzaniu
ścieków
przemysłowych, w tym weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych
budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt
obornikowych w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów
zwierząt
rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych i
jej dostosowanie do wymagań wspólnotowych
wspieranie działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie
i eliminację ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do
środowiska wodnego a w szczególności substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego

Jednostka
odpowiedzialna
Powiat, WIOŚ Opole
Podmioty gospodarcze,
Mieszkańcy gminy
WIOŚ Opole
Podmioty gospodarcze

7.2.2 Cel priorytetowy (2009-2012)
WyposaŜenie w zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej i oczyszczanie ścieków z
podwyŜszonym usuwaniem biogenów wszystkich aglomeracji o wielkości do 2 000 RLM.
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Krajowym programie
oczyszczania ścieków komunalnych przewidzianych dla aglomeracji o
RLM od 2 000 do 15 000

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Bierawa,
Wodociągi Bierawa

7.3. Zanieczyszczenie powietrza
Stan wyjściowy
Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość
zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych,
jak i działalności człowieka.
Współcześnie coraz trudniej jest wskazać rejony, w których powietrze atmosferyczne byłoby
całkowicie wolne od zanieczyszczeń. W skali kraju największym wytwórcą zanieczyszczeń
powietrza jest sektor energetyczny, z którego pochodzi ponad 70% emisji oraz przemysł
cementowo - wapienniczy i chemiczny.
Pomimo wyraźnego spadku emisji z zakładów przemysłowych nadal niepokojący pozostaje wysoki
poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego, czyli tzw. emisji „niskiej”. Niska emisja
zanieczyszczeń powietrza jest emisją pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych
palenisk domowych opalanych najczęściej węglem tanim, a wiec o złej charakterystyce i niskich
parametrach grzewczych. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania. Mimo
stosunkowo niewielkiego udziału niskiej emisji w globalnej emisji zanieczyszczeń, jej wpływ na
lokalny stan zanieczyszczenia jest istotny, głównie ze względu na lokalizacje tych źródeł oraz
warunki wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. Z procesem spalania węgla, zwłaszcza w
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nisko sprawnych paleniskach indywidualnych i małych kotłach z rusztem stałym związana jest
emisja benzo(α)pirenu naleŜącego do grupy węglowodorów aromatycznych.
Znacznym problemem, szczególnie w duŜych miastach, jest równieŜ emisja ze środków transportu.
W duŜych ośrodkach przemysłowych udział zanieczyszczeń komunikacyjnych jest porównywalny
z zanieczyszczeniami pochodzącymi z emitorów przemysłowych i energetycznych. Biorąc pod
uwagę tendencje zmian emisji NOx zwraca uwagę rosnący z roku na rok poziom emisji ze źródeł
mobilnych, przy spadku emisji tego zanieczyszczenia ze źródeł stacjonarnych.
Zanieczyszczenia powietrza moŜna podzielić na dwie grupy:
• zanieczyszczenia gazowe – związki chemiczne w stanie lotnym np.: tlenki azotu, tlenki
siarki, tlenek i dwutlenek węgla, węglowodory. Zanieczyszczenia gazowe, które wpływają
na stan atmosfery w skali globalnej to: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i tlenki azotu
(Nox). Nazywamy je gazami cieplarnianymi, poniewaŜ są odpowiedzialne za globalne
ocielenie, spowodowane zarówno działalnością człowieka, jak teŜ procesami naturalnymi;
• zanieczyszczenia pyłowe:
- pyły o działaniu toksycznym – są to pyły zawierające metale cięŜkie, pyły radioaktywne,
azbestowe, pyły fluorków oraz niektórych nawozów mineralnych,
- pyły szkodliwe – pyły te mogą działać uczulająco; zawierają one krzemionkę, drewno,
bawełnę, glinokrzemiany;
- pyły obojętne – które mogą mieć działanie draŜniące; zawierają głównie związki Ŝelaza,
węgla, gipsu, wapienia.
W strukturze emisji zanieczyszczeń do powietrza zdecydowanie przewaŜa emisja gazów nad emisją
pyłów, przy czym w powiecie proporcja ta jest nieco inna, niŜ w skali kraju czy województwa.
Monitoring
W województwie opolskim system monitorowania jakości powietrza zmieniał się na przestrzeni
ostatnich lat i prowadzony był w oparciu o następujące pomiary:
• manualne, prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną
w
Opolu,
• pasywne, zapoczątkowane w 2004 r. i prowadzone przez WIOŚ w Opolu,
• automatyczne, ze stacji naleŜącej do WIOŚ.
W ramach dostosowywania szeregu przepisów do standardów unijnych w 2002 roku weszły
w Ŝycie istotne akty prawne – Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wraz z kolejnymi
rozporządzeniami – rzutujące na ocenę czystości powietrza.
W zakresie emisji art. 220 w/w Ustawy określa instalacje, w tym takŜe energetyczne,
dla
których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Dla
instalacji energetycznych kryterium decydującym jest rodzaj spalanego paliwa. Powstała w ten
sposób liczna grupa źródeł energetycznych, które wymknęły się procedurom decyzyjnym organów
administracyjnych. Do źródeł takich np. naleŜą te, których łączna nominalna moc wynosi:
• do 5 MW t w przypadku spalania węgla kamiennego,
• do 10 MW t w przypadku spalania koksu, drewna, słomy i olejów,
• do 15 MW t w przypadku spalania gazu.
Oprócz źródeł energetycznych art. 220 Ustawy wymienia szereg innych instalacji
o charakterze produkcyjnym i usługowym, np. lakiernie zuŜywające mniej niŜ 3 kg lakierów
wodnych, oczyszczalnie ścieków, huty szkła o wydajności mniejszej niŜ 1 Mg/dobę, punkty
gastronomii, itp. Mimo, iŜ w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 20.11.2001r (Dz.U. nr 140, poz.
1585) określono rodzaje instalacji wymagające zgłoszenia do organów ochrony środowiska
w chwili rozpoczęcia działalności, to i tak aktualne przepisy prawa moŜna uznać za bardziej
liberalne dla ochrony powietrza, niŜ obowiązujące przed 2001 rokiem. W związku z tym cała grupa
źródeł, w tym przede wszystkim energetycznych, pozostaje niezidentyfikowana, a naleŜą do niej
m.in. źródła:
• opalane węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 0,5 MW t,
• opalane koksem, drewnem, słomą, olejami i paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do
1 MW t.
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Źródła te wraz z wieloma o charakterze produkcyjnym powodują właśnie niską
i średnią emisję, w tym emisję energetyczną wywierającą decydujący wpływ na lokalne poziomy
imisji.
Zmieniły się takŜe akty prawne w zakresie imisji. Rozporządzeniami Ministra Środowiska
z dnia 06.06.2002 (Dz. U. Nr 87, poz.796) wprowadzono nowe normy graniczne (górne i dolne progi
oszacowania), określono poziomy alarmowe oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych
poziomów niektórych substancji, a takŜe określono zasady oceny poziomów substancji w powietrzu
(Dz.U. nr 87, poz. 798). Nowe przepisy wprowadziły inne okresy uśredniania wartości stęŜeń,
rozdzieliły wartości kryterialne dla SO2, NOx i O3 na dotyczące ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony
roślin i ekosystemów, a takŜe zlikwidowały normę średnioroczną dla SO2 w dziedzinie ochrony
zdrowia ludzi.
Ze względu na ochronę zdrowia ludzi nie uległ zmianie poziom dopuszczalny średnioroczny dla
NO2, zaostrzono zaś kryterium w stosunku do pyłu zawieszonego zmniejszając normę do 40 µg/m3.
Jakość powietrza
Na terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego system monitorowania jakości powietrza zmieniał
się na przestrzeni ostatnich lat i prowadzony był w oparciu o następujące pomiary:
• manualne, prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Opolu,
• pasywne, zapoczątkowane w 2004 r. i prowadzone przez WIOŚ w Opolu,
• automatyczne, ze stacji naleŜącej do WIOŚ.
Na terenie gminy Bierawa monitoring powietrza przeprowadzany jest przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Opolu, który od roku 2003 prowadzi monitoring poprzez pasywną stację
pomiarową zlokalizowaną w Bierawie. Stacja do 2007r rejestrowała stęŜenia SO2, NO2, i C6H6.
Pozostałe parametry mierzone są w skali powiatu.
Tabela 16. Lokalizacja i parametry stacji pomiarowych w gminie Bierawa.
Lokalizacja stacji
pomiarowej
Bierawa, Grabówka,
Grabówka pasywne 50
Bierawa, Stare Koźle, KKoźle BASKI SP-5

Właściciel
stacji
WSSE Opole

Typ
pomiaru
pasywny

Oznaczana
substancja
SO2, NO2, C6H6

WSSE Opole

pasywny

SO2, NO2, NOx C6H6
O3, PM10, CO,

Uwagi
Pomiary wykonywane w
latach 2006-2007
Pomiary wykonywane w
latach 2003-2004

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

Na potrzeby oceny bieŜącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące
załoŜenia:
• klasa A - poziom stęŜeń nie przekracza wartości dopuszczalnej; nie jest wymagane
prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza,
• klasa B - poziom stęŜeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; naleŜy określić obszary przekroczeń
wartości dopuszczalnych,
• klasa C - poziom stęŜeń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines
tolerancji; niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP.
Tabela 17. Wyniki bieŜącej oceny jakości powietrza za rok 2007.
Ochrona
roślin

Ochrona zdrowia
Strefa
SO2 NO2 C6H6
Powiat kędzierzyńsko
- kozielski

A

A

B

CO

PM10

Pb

As

Cd

Ni

A

C

A

A

A

A

B(a)
O3
P

A

C

SO2

NOx

O3

A

A

C

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

44

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

Tabela 18. Wyniki bieŜącej oceny jakości powietrza za rok 2006.
Ochrona zdrowia
Strefa
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3
Powiat kędzierzyńsko kozielski

A

A

C

A

A

A

C

Ochrona roślin
Klasa ogólna
Klasa ogólna
SO2 NOx O3
strefy
strefy
C

A

A

A

A

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim WIOŚ Opole, 2006 r.

BieŜąca ocena jakości powietrza za rok 2007 opiera się na wysokiej jakości wynikach pomiarów
automatycznych, których uzupełnieniem były pomiary manualne prowadzone przez Wojewódzką
Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Opolu (w zakresie SO2, i NO2), a takŜe pomiary
prowadzone metodami pasywnymi (w zakresie SO2, NO2 i benzenu). W wyniku przeprowadzonej
oceny jakości powietrza strefę kędzierzyńsko – kozielską dla kryterium oceny zdrowia
zakwalifikowano do klasy B pod względem zanieczyszczenia powietrza benzenem, natomiast do
klasy C pod względem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 i ozonem. W związku z tym,
dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu
Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych.
W przypadku kryterium ochrony roślin, strefa kędzierzyńsko – kozielska uzyskała wynikową klasę
C (co oznacza pogorszenie ze względu na poziom ozonu O3 w porównaniu do lat 2005-2006)
i podobnie potrzebę opracowania specjalnego programu w tym zakresie.
Marszałek Województwa Opolskiego w związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu
ozonu zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska jest zobowiązany uchwalić Program Ochrony
Powietrza (POP) po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Starostę Kędzierzyńsko - Kozielskiego.
Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego,
którego wdroŜenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia poziomu
w/w substancji do poziomu dopuszczalnego.
7.3.1. Cel średniookresowy do 2016r.
Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Bierawa oraz utrzymanie jakości
powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni
upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i moŜliwościach
technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych
rodzajów odnawialnych źródeł energii
prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne
źródła energii
wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie
wielkości emisji z transportu
realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Bierawa,
Powiat, Zarządy dróg
Gmina Bierawa,
Powiat, , Organizacje
pozarządowe
Gmina Bierawa,
Powiat, , Organizacje
pozarządowe
Gmina Bierawa,
Przedsiębiorstwa
komunikacyjne,
Zarządy dróg
Powiat, Gmina Bierawa
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promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz
technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii
i zmniejszających materiałochłonność gospodarki
zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i
moŜliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania
odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów w
gospodarstwach domowych
szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań
dotyczących ochrony środowiska
wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł
komunalnych m.in. wymian kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej
opałowy, biopaliwa
wprowadzanie scentralizowanych systemów grzewczych dla
ograniczania liczby źródeł niskiej emisji
budowa ścieŜki rowerowej Korzonek – „Korzonek Wieś” wzdłuŜ trasy
wojewódzkiej

Powiat, Gmina
Bierawa, Organizacje
pozarządowe
Gmina Bierawa,
Powiat, Organizacje
pozarządowe
Gmina Bierawa,
Powiat, Organizacje
pozarządowe
Gmina Bierawa

Gmina Bierawa,
Podmioty gospodarcze
Gmina Bierawa

Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
uchwalenie przez Marszałka Województwa Opolskiego Programu
Ochrony Powietrza po zaopiniowaniu przez Starostę Opolskiego oraz
jego realizacja
usprawnienie organizacji ruchu drogowego
tworzenie obszarów ograniczonego uŜytkowania zgodnie z
wymaganiami obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska
wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko planowanych przedsięwzięć
zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych (przykładowo
biopaliwa)
sprzątanie dróg przez ich zarządców w szczególności systematyczne
sprzątanie na mokro dróg, chodników w miejscach zagęszczonej
zabudowy ze szczególną starannością po sezonie zimowym, po
ustąpieniu śniegów - przedsiębiorstwa komunalne
modernizacja ciepłowni lub łączenie systemów ciepłowniczych w celu
optymalizacji wykorzystania energii pierwotnej paliw
spełnienie wymagań prawnych przez zakłady w zakresie jakości
powietrza, spełnienie standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych
przepisami prawa
wykonywanie obowiązkowych pomiarów w zakresie wprowadzania
gazów i pyłów do powietrza oraz przekazywanie odpowiednim organom
w formie ustalonej prawem
prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w
zakresie gospodarowania odpadami – dąŜenie do likwidacji problemu
spalania odpadów poza spalarniami i współspalarniami odpadów oraz
prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie
ochrony środowiska
prowadzenie interwencji w ramach kompetencji organów i inspekcji
ochrony środowiska w związku z uciąŜliwościami zgłaszanymi przez
społeczeństwo dotyczącymi emisji gazów i pyłów do powietrza oraz

Jednostka
odpowiedzialna
Marszałek, Starosta

Przedsiębiorstwa
komunikacyjne
Powiat
Powiat
Podmioty gospodarcze
Zarząd Dróg
Powiatowych

Podmioty gospodarcze
Podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze

WIOŚ Opole

WIOŚ Opole
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Rodzaj zadania
emisji uciąŜliwych zapachów
Modernizacja punktów przeładunku i dystrybucji paliw, w tym: w Kopalni
Piasku „Kotlarnia” w Kotlarni

Jednostka
odpowiedzialna
Kopalnia Piasku
„Kotlarnia”

7.4. Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012
z perspektywą na lata 2013-2016 stanowiącym oddzielny załącznik.
7.5. Oddziaływanie hałasu
Stan wyjściowy:
Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w ostatnich latach
w związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją gminy.
Odczuwany jest przez ich mieszkańców jako jeden z najbardziej uciąŜliwych czynników
wpływających ujemnie na samopoczucie i środowisko.
Hałasem nazywa się kaŜdy dźwięk, który w danych warunkach jest określony jako szkodliwy,
uciąŜliwy lub przeszkadzający, niezaleŜnie od jego parametrów fizycznych. Odczucie hałasu jest
więc bardzo subiektywne i zaleŜy od wraŜliwości słuchowej poszczególnych jednostek. Zespół
zjawisk akustycznych zachodzących w środowisku, określony za pomocą parametrów
akustycznych czasu i przestrzeni nazywa się umownie klimatem akustycznym środowiska
zewnętrznego. UciąŜliwość hałasu dla organizmu zaleŜy od natęŜenia dźwięku, jego częstotliwości
i czasu trwania.
Podstawę prawną działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem stanowi przede
wszystkim ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Artykuł 112 stwierdza:
“Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska,
w szczególności poprzez:
• utrzymanie poziomu hałasu poniŜej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,
• zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, a gdy nie jest on dotrzymany
zapobieganie jego powstawaniu lub przenikaniu do środowiska”.
Dodatkowo uwzględnić naleŜy rozwiązania zgodne z wymaganiami ochrony środowiska zawarte w
projektach budowlanych obiektów lokalizowanych w pobliŜu tras komunikacyjnych w ramach tzw.
charakterystyki ekologicznej obiektu (według zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku).
Pozostałe ustalenia dotyczące hałasu i wibracji zawarte są w następujących aktach prawnych:
• Prawo o ruchu drogowym
• o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
• o drogach publicznych
• o Inspekcji Ochrony Środowiska
• o zagospodarowaniu przestrzennym
• Prawo budowlane
• o autostradach płatnych
oraz odpowiednich przepisów wykonawczych i normach.
Wartości progowe poziomów hałasu określa rozporządzanie MŚ z dnia 9 stycznia 2002r. (Dz.U. Nr
8, poz. 81). Wartości progowe poziomów hałasu wyraŜone są za pomocą równowaŜonego
poziomu hałasu i odnoszą się odrębnie dla dróg i linii kolejowych, odrębnie dla pozostałych
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obiektów i grup źródeł hałasu, a takŜe startów, lądowań i przelotów statków powietrznych, ustalając
wartości dla pory dziennej i nocnej.
Inny waŜny zapis dotyczy oceny stanu akustycznego środowiska, którą to ocenę dokonuje się
obowiązkowo dla: aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niŜ 100 tys. oraz terenów poza
aglomeracjami, na których eksploatacja obiektów (drogi, linii kolejowej, lotniska) moŜe powodować
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Obowiązek sporządzenia mapy akustycznej
spoczywa na staroście powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z jednoczesnym uwzględnieniem
informacji wynikających z map akustycznych sporządzonych przez zarządzających obiektami
mogącymi powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.
Gdy eksploatacja instalacji powodującej hałas w środowisku przekracza dopuszczalne poziomy,
wymagane jest pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska. W przypadku przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, tramwajowych,
lotnisk oraz portów zarządzający tymi obiektami zobowiązany jest do wykonywania pomiarów
i sporządzania map akustycznych terenów na których występują przekroczenia i zastosowania
odpowiednich zabezpieczeń akustycznych. Mapy akustyczne naleŜy aktualizować co 5 lat.
W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej uwzględnione zostały równieŜ uwarunkowania
zawarte w prawie wspólnotowym. Zagadnienia związane z hałasem podzielone zostały na cztery
kategorie:
• emisje hałasu z pojazdów silnikowych: Dyrektywy 78/1015/EWG (motocykle) i 96/20/WE
(pojazdy silnikowe) wprowadzające limity poziomu natęŜenia dźwięku,
• emisje hałasu ze sprzętu domowego: Dyrektywa ramowa 86/594/EWG,
• emisje hałasu z samolotów: Dyrektywy 80/51/EWG (samoloty ponaddźwiękowe), 89/629/EWG
(samoloty odrzutowe), 92/14/EWG (ograniczenie eksploatacji samolotów),
• sprzęt i maszyny budowlane: Dyrektywa ramowa 84/532/EWG (dopuszczalne poziomy mocy
akustycznej) oraz siedem dyrektyw “córek”: 84/533/EWG (spręŜarki), 84/534/EWG (Ŝurawie
wieŜowe), 84/535/EWG (generatory prądu), 85/537/EWG (kruszarki betonu), 85/538/EWG
(kosiarki do trawy), 86/662/EWG (koparki hydrauliczne).
WyróŜnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania:
• hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych
i usługowych,
• hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego i lotniczego,
• hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych
i w obiektach uŜyteczności publicznej.
Hałas przemysłowy
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu duŜych zakładów, lub skupisk
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny naleŜy do
zadań WIOŚ. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte
w raportach WIOŚ.
Hałas przemysłowy w Gminie Bierawa stanowi zagroŜenie o charakterze lokalnym, występuje
głównie na terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi.
Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla kaŜdego obiektu i zaleŜy od
parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a takŜe prowadzonych procesów
technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. Wewnątrz hal
przemysłowych hałas sięga poziomu 80 – 125 dB i w znacznym stopniu przenosi się na tereny
sąsiadujące. W sąsiedztwie zakładów przemysłowych poziomy dźwięku osiągają wartości od
50 dB (mało uciąŜliwe) do 90 dB (bardzo uciąŜliwe).
Pewną uciąŜliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy
o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny Gminy Bierawa nie jest
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znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez
okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich naleŜą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej,
blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie i krawieckie.
Hałas komunikacyjny
Klimat akustyczny na terenie gminy Bierawa kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny,
•

hałas komunikacyjny drogowy:

Harmonijny rozwój transportu i komunikacji jest warunkiem decydującym o rozwoju gospodarczym
danego obszaru. Z drugiej strony, rozwój motoryzacji, oddziałuje negatywnie na środowisko,
zwłaszcza gdy nie jest związany z modernizacją i rozwojem stanu technicznego dróg. Przyjmuje się,
Ŝe na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat corocznie przybywa około 10% samochodów.
Na poziom hałasu drogowego w pobliŜu zabudowy mieszkalnej mają wpływ przede wszystkim:
 natęŜenie ruchu komunikacyjnego,
 udział transportu cięŜkiego w strumieniu ruchu,
 odległość zabudowy mieszkalnej od drogi,
 prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie),
 typ i stan techniczny pojazdów,
 nachylenie drogi,
 stan nawierzchni oraz płynność ruchu.
Większość hałasów w środowisku (w tym hałas drogowy) charakteryzuje się zmiennymi poziomami
w czasie. Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas
typu liniowego. Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi
ośrodkami. Przez teren gminy przebiegają będące źródłami hałasu drogowego drogi wojewódzkie
oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących gminę Bierawa z innymi ośrodkami miejskimi.
Występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza znaczne utrudnienia
dla uczestników ruchu drogowego i uciąŜliwości dla terenów otaczających. Wyniki pomiarów
intensywności ruchu na drogach krajowych wykonanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
Krajowych i Autostrad w województwie opolskim wskazują na ciągłe pogarszanie się klimatu
akustycznego wzdłuŜ głównych ciągów komunikacyjnych. Najistotniejszą pod względem natęŜenia
ruchu kategorią dróg są drogi krajowe (DK). Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzonego
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu corocznie wykazują, Ŝe dla
tego typu dróg SDR wykazuje znaczącą wartość.
Wyniki pomiarów wykonane w ramach PMŚ w latach 2002 – 2005 wskazują wyraźnie na wzrost
zagroŜenia hałasem ponad poziom dopuszczalny powyŜej (60 dB) w porównaniu z poprzednimi
latami. Występuje wyraźny trend zwiększania się stopnia zagroŜenia hałasem komunikacyjnym
w zakresie poziomów wyŜszych niŜ 70 dB. W 2005 roku w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu
wykonane zostały równieŜ pomiary hałasu przy drogach krajowych. Na obszarze województwa
opolskiego pomiary hałasu wykonane zostały w 24 punktach pomiarowych zarówno w porze
dziennej jak i nocnej wraz z niezbędnym oznaczeniem warunków pozaakustycznych (natęŜenie,
struktura ruchu pojazdów) i atmosferycznych. Na kaŜdej z badanych dróg wytypowano po kilka
przekrojów pomiarowych hałasu. Pomiary hałasu komunikacyjnego w otoczeniu dróg krajowych
województwa opolskiego wykonane w ramach generalnego pomiaru ruchu w 2005 roku wskazują
na jego znaczną uciąŜliwość wzdłuŜ kaŜdej z badanych dróg. Do przekroczeń dopuszczalnego
poziomu hałasu (przyjmując tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej
z usługami i zagrodowej o dopuszczalnym poziomie hałasu dla pory dnia 60 dB i dla pory nocy 50
dB dochodziło na kaŜdym z wytypowanych przekrojów pomiarowych.
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•

hałas komunikacyjny kolejowy

Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii
kolejowych. Hałas kolejowy na terenie gminy ulegał w ciągu ostatnich lat istotnym zmianom.
W odniesieniu do przechodzącej przez teren gminy linii kolejowej nie notuje się powiązanej z nią
znaczącej uciąŜliwości akustycznej. W otoczeniu linii kolejowej nie były wykonywane pomiary
hałasu kolejowego.
Hałas osiedlowy i mieszkaniowy
Ponad 25% mieszkańców jest naraŜona na ponadnormatywny hałas w mieszkaniach występujący
w wyniku stosowania “oszczędnych” materiałów i konstrukcji budowlanych. Hałas wewnątrz
osiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, wywoŜenie śmieci, dostawy
do sklepów, głośną muzykę radiową itp. Do tych hałasów dołącza się niejednokrotnie bardzo
uciąŜliwy hałas wewnątrz budynku, spowodowany wadliwym funkcjonowaniem instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Według polskiej normy, poziom hałasu pochodzący od
instalacji i urządzeń budynku moŜe wynosić w ciągu dnia 30-40 dB, nocą 25-30 dB.
Wibracje
Źródła wibracji moŜna podzielić na dwa główne rodzaje:
• wibracje pochodzące od narzędzi i urządzeń,
• wibracje przenoszone z podłoŜa, np. z drgających platform, podłóg, siedzeń w pojazdach
mechanicznych itp.
Szkodliwość wibracji zaleŜy od wielkości natęŜenia źródła charakteru zmian, w czasie oraz
długotrwałości działania. Na wibracje naraŜony jest kaŜdy człowiek zarówno w pracy jak i w Ŝyciu
codziennym. Wibracje i wstrząsy, podobnie jak hałas, przenoszone są przez wzbudzone do drgań
konstrukcje budynków mieszkalnych. Skutkiem oddziaływania wibracji na człowieka są zmiany
w układzie nerwowym, krąŜenia, narządach ruchu oraz układzie pokarmowym. Dlatego teŜ
wibracje naleŜy zmniejszać lub likwidować w miejscach ich powstawania m.in. poprzez zmiany
w konstrukcji aparatury i maszyn, stosowanie elastycznych podłoŜy (guma, korek), ekranów
tłumiących wibracje itp.
7.5.1. Cel średniookresowy do 2016r.
Ochrona mieszkańców Gminy Bierawa przed hałasem zagraŜającym zdrowiu lub jakości
Ŝycia
Kierunki działań
Zadania własne:
Rodzaj zadania
budowa ścieŜek rowerowych
wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego
zmniejszanie szybkości ruchu
modernizacja nawierzchni dróg
usprawnianie organizacji ruchu drogowego
przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in.
lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliŜonej uciąŜliwości
hałasu

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Bierawa
Gmina Bierawa,
Zarządy dróg
Gmina Bierawa,
Zarządy dróg
Gmina Bierawa,
Zarządy dróg
Gmina Bierawa,
Zarządy dróg
Gmina Bierawa
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Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez określonych prawem
zarządców dróg i podmioty gospodarcze oraz przekazywanie wyników
pomiarów uprawnionym organom ochrony środowiska w formie
ustalonej prawem
tworzenie obszarów ograniczonego uŜytkowania zgodnie z wymogami
obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska
tworzenie bazy danych na podstawie wyników uzyskanych: z
prowadzonego monitoringu przez Opolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, od zarządców dróg
publicznych z pomiarów emisji oraz zgłoszeń w związku z występującą
uciąŜliwością emisji hałasu
ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku przez właściwe organy i inspekcje ochrony środowiska
szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań
dotyczących ochrony środowiska

Jednostka
odpowiedzialna
Zarządy dróg, WIOŚ
Opole

Powiat
Powiat

Powiat, WIOŚ Opole
Powiat, Organizacje
pozarządowe

7.6. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
Stan wyjściowy:
Podział promieniowania elektromagnetycznego na jonizujące i niejonizujące wynika
z granicznej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek materii.
ZłoŜone spektrum promieniowania elektromagnetycznego jest bardzo rozległe i obejmuje róŜne
długości fal, od fal radiowych przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni
nadfioletowych, do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni gamma.
Z całego spektrum promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałują na
organizmy tylko te, które są pochłaniane przez atomy, cząsteczki i struktury komórkowe. Z uwagi
na
sposób
oddziaływania
promieniowania
na
materię,
widmo
promieniowania
elektromagnetycznego moŜna podzielić na promieniowanie jonizujące i niejonizujące:
• promieniowanie jonizujące, występuje w wyniku uŜytkowania zarówno wzbogaconych,
jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia,
przemyśle, badaniach naukowych, naturalne procesy w środowisku naturalnym,
• promieniowanie niejonizujące
występuje wokół linii energetycznych wysokiego napięcia,
radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych, urządzeń
łączności, domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp. Z punktu widzenia ochrony
środowiska i zdrowia człowieka w zakresie promieniowania niejonizującego istotne są mikrofale,
radiofale oraz fale o bardzo niskiej (VLF) i ekstremalnie niskiej częstotliwości (FW).
Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie organizmy Ŝywe, dlatego teŜ
ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z waŜnych zadań ochrony środowiska.
Ogólną sytuację radiacyjną w środowisku charakteryzują obecnie następujące wielkości
podstawowe:
• poziom promieniowania gamma, obrazujący zagroŜenie zewnętrzne naturalnymi i sztucznymi
źródłami promieniowania jonizującego, istniejące w środowisku lub wprowadzone przez
człowieka,
• stęŜenia naturalnych i sztucznych izotopów promieniotwórczych w komponentach środowiska,
a w konsekwencji w artykułach spoŜywczych, obrazujące naraŜenie wewnętrzne ludzi
w wyniku wchłonięcia izotopów drogą pokarmową.
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Źródła promieniowania elektromagnetycznego:
Promieniowanie jonizujące
Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym elementem środowiska naturalnego, dociera
z Kosmosu, z wnętrza Ziemi. Przy opracowywaniu zbiorczych ocen zagroŜeń radiacyjnych dla ludzi
i środowiska rozróŜnia się zagroŜenia pochodzące od radionuklidów naturalnych i sztucznych.
W przyrodzie występuje prawie 80 radioizotopów ok. 20 pierwiastków promieniotwórczych.
Do najbardziej znanych naleŜą izotopy uranu i toru, a takŜe potasu, węgla i wodoru. Intensywność
promieniowania wywołana naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi jest róŜna w róŜnych
miejscach naszego globu.
Radionuklidy pochodzenia sztucznego przedostały się do środowiska w wyniku prób z bronią
jądrową lub zostały uwolnione z obiektów jądrowych i składowisk paliwa w trakcie ich normalnej
eksploatacji lub w stanach awaryjnych (np. katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu). RównieŜ
wytwarzane są przez róŜnego rodzaju urządzenia stosowane np. w diagnostyce medycznej,
przemyśle, badaniach naukowych.
Gmina Bierawa znajduje się w obszarze "Anomalii OPOLE". Na tym obszarze wystąpiły jedne z
największych w Polsce koncentracji 137Cs (cezu radioaktywnego) w wyniku awarii elektrowni
jądrowej w Czarnobylu.
Promieniowanie niejonizujące.
W odniesieniu do Gminy Bierawa źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są anteny
nadawcze telefonii komórkowej, anteny nadawcze sygnału radiowego, linie przesyłowe wysokich
napięć i stacje transformatorowe.
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z późn. zm. – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi – art. 121
i 122). Ochrona przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:
• utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniŜej dopuszczalnych lub co najmniej na
tych poziomach
• zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie
są one dotrzymane.
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów. /Dz. U. Nr 192, poz. 1883/. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Opolu został ustawowo zobowiązany do wykonywania w ramach PMŚ zadań związanych z
okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla dwóch
rodzajów terenów:
• terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
• miejsc dostępnych dla ludności.
W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary
natęŜenia promieniowania elektromagnetycznego w 11 punktach monitoringowych na terenie
województwa opolskiego, biorąc pod uwagę tereny o wysokiej gęstości zaludnienia w rejonie
oddziaływania źródeł emisji PEM. Po przeprowadzeniu pomiarów w badanych punktach, nie
stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości natęŜenia pól elektromagnetycznych
w Ŝadnym z punktów. Na terenie gminy Bierawa w 2007 roku nie zlokalizowano Ŝadnego punktu
pomiarowego PEM.
Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor prowadzi,
aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach na których stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
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w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Obecnie WIOŚ w Opolu nie posiada wykazu terenów, na
których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku z wyszczególnieniem terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz miejsc dostępnych
dla ludności poniewaŜ przeprowadzone badania nie wykazały takich przekroczeń.
Źródła mikrofal
Źródłami mikrofal w mieście i gminie są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci telefonii
komórkowej. Urządzenia takie znajdują się na specjalnych masztach bądź wysokich kominach
i budynkach w następujących lokalizacjach (wg danych od operatorów oraz danych Urzędu
Wojewódzkiego).
Tabela 19. Urządzenia nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej na terenie gminy Bierawa.
Lp. Operator Pasmo
Lokalizacja, adres
1
PLUS
GSM900, GSM1800, UMTS Grabówka, Gliwicka 1
2
PLUS
GSM900
Kotlarnia, wieŜa PTK – F1 5021-OP4
3
ERA
GSM900
Kotlarnia, Dębowa 3
4
ERA
GSM900
Stara Kuźnia, Brzozowa 48, dz. nr 503/4
5
ORANGE GSM900,
Kotlarnia, Fabryczna, dz. nr 74/4
W zakresie mikrofalowym pola elektromagnetycznego największy niepokój wśród społeczeństwa
budzi telefonia komórkowa. Jej burzliwy rozwój w ostatnich kilku latach, objawiający się ogromną
liczbą samych telefonów oraz licznością stacji bazowych instalowanych na budynkach,
w szczególności w duŜych miastach, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego typu
łączności. Wyzwala to w ludziach ogromne emocje i budzi niepokój o zagroŜenie dla zdrowia
człowieka, przeprowadzane jednakŜe systematycznie pomiary nie potwierdzają tych obaw.
7.6.1. Cel średniookresowy do 2016r.
Ochrona mieszkańców Gminy Bierawa przed szkodliwym oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
prowadzenie kontroli przez orany i inspekcje ochrony środowiska
w zakresie przestrzegania obowiązujących pomiarów prawem
dotyczącym ochrony środowiska
prowadzenie polityki przestrzennej pozwalającej na ochronę ludzi przed
szkodliwymi polami elektromagnetycznymi, prowadzenie kontroli w
zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy,
prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i przepisów
sanitarnych w celu ochrony przed polami elektromagnetycznymi
monitorowanie i ocena poziomu pól elektromagnetycznych emitowanych
na terenach zurbanizowanych i w miejscach przebywania ludzi
tworzenie obszarów ograniczonego uŜytkowania zgodnie z
wymaganiami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska
skuteczne uniemoŜliwianie dostępu do strefy o podwyŜszonym poziomie
emisji pól elektromagnetycznych oraz informowanie o jej szkodliwości
modernizowanie sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych
wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania
planowanych przedsięwzięć

Jednostka
odpowiedzialna
WIOŚ Opole

WIOŚ Opole

WIOŚ Opole
Marszałek
Podmioty gospodarcze
WIOŚ Opole
Marszałek
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wykonywanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych
Podmioty gospodarcze,
w środowisku zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony WIOŚ Opole
środowiska

7.7. PowaŜne awarie
Stan wyjściowy:
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wprowadza w miejsce nazwy dotychczas
stosowanej – “nadzwyczajne zagroŜenie środowiska” problematykę pod nazwą “powaŜne awarie”
wraz z odpowiednimi regulacjami.
Definicje powaŜnej awarii i powaŜnej awarii przemysłowej określa odpowiednio
art. 23 i 24 w/w ustawy:
• powaŜna awaria - to zdarzenie, w szczególności emisja, poŜar lub eksplozja powstała
w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna
lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania
zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagroŜenia
z opóźnieniem.
• powaŜna awaria przemysłowa przez pojęcie to rozumie się powaŜną awarię w zakładzie.
Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, do ochrony przed powaŜnymi awariami zobowiązani
są
zarówno
prowadzący
zakłady
stwarzające
zagroŜenie
wystąpienie
awarii,
jak i dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy administracji. Zasady
zaliczania zakładów do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o duŜym ryzyku określił
Minister Gospodarki w drodze rozporządzenia z dnia 9.04.2002 r (Dz.U. Nr 58, poz. 535).
W zaleŜności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie
stwarzającym zagroŜenie wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej uznaje się za zakład
o zwiększonym ryzyku lub zakład o duŜym ryzyku.
Na terenie województwa opolskiego słuŜby ochrony przeciwpoŜarowej i inspekcji ochrony
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych za względu na stopień zagroŜeń awariami
przemysłowymi. Na ogólna liczbę 18 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia powaŜnej awarii
wyróŜniono 10 zakładów o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej (ZDR) i 8
zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej. śaden z tych
zakładów nie jest zlokalizowany na terenie gminy Bierawa.
Źródłem zagroŜeń środowiskowych jest równieŜ załadunek i rozładunek materiałów
niebezpiecznych, w szczególności zaś ich transport po drogach publicznych przy wykorzystaniu
specjalistycznego sprzętu jezdnego. Z uwagi na konfliktowość przewoŜonych ładunków, trasy
przewozów prowadzone winny być przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa dla
mieszkańców i środowiska. NaleŜy przyjąć, Ŝe występuje statystyczne prawdopodobieństwo
potencjalnego wystąpienia awarii komunikacyjnych, mogących zagrozić środowisku - obszarami
szczególnego są tereny miejskie zlokalizowane w pobliŜu głównych, tranzytowych arterii
komunikacji drogowej.
Zadania koordynacji m.in. prac związanych z powaŜnymi awariami i ewentualnie powstałymi
zagroŜeniami regulują stosowne procedury na szczeblu powiatowym, w powiązaniu z działaniem
słuŜb ratowniczych (straŜą poŜarną, policją, pogotowiem ratunkowym, pogotowiem
energetycznym, pogotowiem gazowym, pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym). Powinny być
one zawarte w Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego.
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7.7.1. Cel średniookresowy do 2016 r.
Zmniejszanie ryzyka wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej przez nadzór nad
wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu
społeczeństwa dotyczącej zasad postępowania w razie wystąpienia
powaŜnej awarii, w celu ukształtowania właściwych postaw i zachowań
promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i
działań, które w sytuacji awaryjnej będą wymagać sfinansowania
działań ratowniczych i naprawczych
monitoring potencjalnych sprawców powaŜnych awarii pod kątem
spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa i prewencji
opracowanie programu zapobiegania powaŜnym awariom
opracowanie planu operacyjno – ratowniczego na wypadek zaistnienia
powaŜnej awarii
utrzymywania w gotowości słuŜb ratowniczych na wypadek zaistnienia
powaŜnej awarii

Jednostka odpowiedzialna
StraŜ PoŜarna

Organizacje pozarządowe

WIOŚ Opole
StraŜ PoŜarna
StraŜ PoŜarna
StraŜ PoŜarna
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8.

WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA.

ORAZ

PODNIESIENIE

8.1. Zarządzanie środowiskowe
Stan wyjściowy:
Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zapewniają włączenie środowiska i jego ochrony do
celów strategicznych firmy i przypisanie zagadnień do kompetencji jej zarządu. Systemy te są
dobrowolnym zobowiązaniem się organizacji w postaci przedsiębiorstwa, placówki sektora
finansów, szkolnictwa, zdrowia, jednostki administracji publicznej i innej do podejmowania działań
mających na celu zmniejszanie oddziaływań na środowisko, związanych z prowadzoną
działalnością. Posiadanie przez daną firmę prawidłowo funkcjonującego SZŚ gwarantuje, iŜ firma ta
działa zgodnie ze wszystkimi przepisami ochrony środowiska.
W ostatnim pięcioleciu nastąpił dynamiczny rozwój systemów zarządzania środowiskowego. Blisko
1 100 organizacji w Polsce posiada certyfikowane systemy zgodnie z normą PN - EN ISO 14001.
Od 2002 r. prowadzone były intensywne przygotowania do stworzenia moŜliwości rejestracji
polskich organizacji w systemie EMAS. Pierwszą krajową organizacją w tym systemie
zarejestrowano we wrześniu 2005 r.
8.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r.
Upowszechnianie i wspieranie wdraŜania systemów zarządzania środowiskowego
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
wdroŜenie systemu informowania społeczeństwa o stanie środowiska,
udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska
współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi
prowadzenie w formie elektronicznej publicznie dostępnych wykazów
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie oraz ich udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej
zachęcanie organizacji do wzięcia udziału w programach szkoleniowoinformacyjnych dotyczących EMAS
.

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Bierawa
Gmina Bierawa,
Organizacje
pozarządowe
Gmina Bierawa

Gmina Bierawa

8.2. Odpowiedzialność za szkody w środowisku
Stan wyjściowy
W marcu 2007 roku Sejm uchwalił w ustawę o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, która
określa zasady odpowiedzialności za zanieczyszczenia. Ustawa dostosowuje polskie prawo do
dyrektywy unijnej z 2004 roku.
Zasada zakładająca, Ŝe zanieczyszczający środowisko płaci, jest stosowana w Polsce juŜ od lat.
System opłat i kar za zanieczyszczenia i szkody w środowisku był wprowadzony w latach 80.
Działał skutecznie, ale nie był rozwiązaniem kompatybilnym z jednolitą polityką w tym zakresie
w Unii. Ustawa określa zasady odpowiedzialności za naprawę szkód w środowisku. Z powodu nie
wywiązywania się sprawców z tego obowiązku, instytucje publiczne ponoszą straty w wysokości od
25 do 125 mln zł rocznie. Nowe prawo przewiduje, Ŝe osoby poszkodowane lub inne
zainteresowane strony (np. organizacje ekologiczne) będą mogły zgłaszać zaistniałe szkody do
organów ochrony środowiska. W przypadku, gdy nie będzie moŜna rozpoznać sprawcy lub nie
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będzie moŜna wobec niego rozpocząć egzekucji, naprawą szkody zajmie się wojewoda. Na nim
ciąŜy równieŜ obowiązek podjęcia działań w przypadkach wystąpienia zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia
ludzi albo pojawienia się nieodwracalnych szkód w środowisku. Jeśli zagroŜenie zostanie wywołane
przez organizmy genetycznie zmodyfikowane, organem odpowiedzialnym będzie minister
środowiska.
Ustawa Prawo ochrony środowiska rozróŜnia dwa rodzaje odpowiedzialności związanej
z występowaniem szkody w środowisku:
- odpowiedzialność administracyjna związana z egzekwowaniem administracyjnych,
- obowiązków ciąŜących na podmiotach korzystających ze środowiska,
- odpowiedzialność cywilnoprawna pozostająca w gestii sądów powszechnych.
ChociaŜ polskie podejście do kwestii odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku jest
szersze od wspólnotowego, to w najbliŜszych latach polityką w tym zakresie kształtować będą
przepisy UE zawarte w Dyrektywie 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za zapobieganie
i naprawę szkód w środowisku.
Do zadań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska naleŜeć będzie prowadzenie rejestru
zagroŜeń i szkód w środowisku.
8.3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Stan wyjściowy
Rola edukacji ekologicznej w procesie realizacji polityki środowiskowej, a więc i obowiązków
ekologicznych, jest szczególnie istotna. Problem niedostatków w zakresie ochrony środowiska jest
widoczny nie tylko z punktu widzenia stosowanych przez przedsiębiorców technologii (a raczej ich
niestosowania, braku polityki segregacji odpadów, braku odpowiedniej ilości odpowiednich
jakościowo składowisk odpadów itp.), jak i wyrobienia w społeczeństwie, szacunku do otaczającej
przyrody. Nie chodzi równieŜ tylko o edukację w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli proces
nauczania, świadczony w ramach systemu oświaty, ale o kształtowanie świadomości ekologicznej w
kaŜdej dziedzinie Ŝycia, mającej jakikolwiek związek z ochroną środowiska.
Na terenie Gminy Bierawa w ramach edukacji ekologicznej prowadzone były następujące działania:
- w lokalnym biuletynie informacyjnym „Głos Bierawy” zamieszczane są artykuły i informacje o
ekologii,
- dwa razy do roku organizowane są konkursy ekologiczne propagujące ochronę środowiska
naturalnego,
- zorganizowano wystawę ekologiczną,
- do kaŜdego pisma wychodzącego w ZGKiM do mieszkańców dołączana jest ulotka
o sposobach i postępowaniu przy segregacji odpadów,
- współpraca ze słuŜbami leśnymi, kołami myśliwskimi i wędkarskimi, szkołami, domami
kultury oraz innymi organizacjami i placówkami zainteresowanymi utrzymaniem porządku.
8.3.1. Pierwszy cel średniookresowy do 2016 r.
Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców Gminy Bierawa.
Kierunki działań:
Zadania własne:
Jednostka
odpowiedzialna
kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej
Gmina Bierawa
wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji Gmina Bierawa
ekologicznej dzieci i młodzieŜy np. organizowanie konkursów i sesji
popularno-naukowych związanych z tematyką środowiskową czy teŜ
włączanie się w akcję „Sprzątanie świata”
wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej
Gmina Bierawa
Rodzaj zadania
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8.3.2. Drugi cel średniookresowy do 2016 r.
Zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie.
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji stanu
środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony
udział przedstawicieli Urzędu Gminy w szkoleniach z zakresu
publicznego dostępu do informacji o środowisku

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Bierawa,
Organizacje
pozarządowe
Gmina Bierawa,
Organizacje
pozarządowe
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9. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE UśYTKOWANIE ZASOBÓW
PRZYRODY
9.1. Ochrona przyrody i krajobrazu
Stan wyjściowy – lasy:
Las jest najbogatszym ekosystemem kaŜdego krajobrazu. Jest zespołem róŜnych organizmów,
wśród których dominującą rolę spełnia fitocenoza drzewiasta. Lasy i zadrzewienia mają wspólną
cechę odrębną od innych ekosystemów, którą jest długowieczność oraz mają istotne znaczenie
w utrzymaniu składu atmosfery przez zmniejszanie siły wiatru, osłabiają tempo parowania,
zmniejszają amplitudę wahań temperatury powietrza, co wpływa dodatnio na wzrost wszelkiej
roślinności. Rozwój leśnictwa na terenie gminy jest związany z warunkami przyrodniczymi. Lasy
zajmują najczęściej słabe grunty lub tereny o niekorzystnych warunkach rzeźby terenu.
Lasy na terenie gminy Bierawa zajmują powierzchnię około 7488 ha, co stanowi 63,0 % powierzchni
całej gminy. NaleŜą do kompleksu lasów rudzkich, które wraz z lasami pszczyńskimi tworzą pomost
ekologiczny przebiegający między dolinami Wisły i Odry wraz ze strefami podgórskimi Karpat i
Sudetów. Poprzez Bramę Morawską łączą się z Europą Południową spełniając rolę makroostoi dla
wielu gatunków zwierząt i ptaków. Są równieŜ miejscem czasowego postoju ptaków wędrownych.
Zasadnicza część obszarów leśnych administrowana jest przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Katowicach i stanowi strefę ochronną dla przemysłu woj. śląskiego. Z punktu
widzenia formy własności lasy gminy Bierawa moŜemy podzielić na:
- lasy państwowe
- lasy niepaństwowe.
Lasy państwowe obejmują grunty leśne naleŜące częściowo do :
- Nadleśnictwa Kędzierzyn , obręb Kędzierzyn
- Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, obręb Kuźnia Raciborska
- Nadleśnictwa Rudziniec.
Powierzchnia lasów państwowych w gminie wynosi około 6566 ha, co stanowi około 4% lasów
w województwie opolskim. 73% tej wartości przypada na grunty leśne naleŜące do obrębu
Kędzierzyn. Najmniejsze obszarowo są lasy naleŜące do obrębu Rudziniec, stanowiące 10% ogólnej
powierzchni zalesionej gminy Bierawa. Reszta natomiast to grunty leśne obrębu Kuźnia Raciborska
Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.
Tereny pokryte drzewostanem w gminie Bierawa naleŜą w większości do lasów o charakterze
ochronnym (grupa I) tzn. ich główną funkcją jest spełnienie zadań ogólnospołecznych, a zwłaszcza
głebochronnych, klimatycznych, wodochronnych, rekreacyjno - zdrowotnych oraz estetyczno krajobrazowych. Natomiast tylko niewielką część zaliczyć moŜna do lasów grupy II - o charakterze
produkcyjnym, których zadanie polega na produkcji surowca drzewnego na potrzeby gospodarki.
Na obszarze gminy Bierawa dominują lasy zaliczane do II strefy zagroŜenia. Kryterium
przyporządkowania gatunków leśnych do poszczególnych stref zagroŜenia (I, II, III) jest sposób
wzrostu oraz roczniki igieł świerka i sosny.
Do najwaŜniejszych typów gleb leśnych na obszarze gminy Bierawa naleŜą:
rdzawe
bielicowe
bielice
brunatne
czarnoziemy
murszowe
mady
torfowe.
Na całym obszarze występują następujące typy siedliskowe lasów :
- bór suchy
- bór świeŜy
- bór mieszany świeŜy
- bór wilgotny
- bór mieszany wilgotny
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-

bór mieszany bagienny
las świeŜy
las mieszany świeŜy
las mieszany wilgotny
las wilgotny
olsy.

90% lasów stanowi bór mieszany świeŜy i bór mieszany wilgotny. Gatunkami dominującymi są sosną
świerk, brzoza i olsza.
Podczas ostatniego poŜaru lasów, jaki miał miejsce w 1992r., spaleniu uległo około 12 tysięcy
hektarów lasu z terenu województwa śląskiego i opolskiego. Był to największy tego typu poŜar
w Europie. Lasy w znacznym stopniu zostały odbudowane poprzez nasadzenia nowych drzew.
W latach 1994/95 zakończone zostały prace polegające na ustaleniu zaistniałych zmian
i rekultywacji poŜarowiska. W/w poŜar lasów wpłynął na specyfikację działalności nadleśnictw.
Zagospodarowanie poŜarzysk odbywa się według szczegółowego programu, którego waŜną częścią
jest system zabezpieczeń przeciwpoŜarowych powstających kompleksów upraw. Elementy
techniczne : pasy przeciwpoŜarowe, drogi, zbiorniki wody i lądowiska są tak samo waŜne jak
hodowla drzewostanów moŜliwie odpornych pod kaŜdym względem.
DąŜy się do tego aby układ przestrzenny lasów chronił przed powstaniem rozległych poŜarów.
Realizowany jest program, który ze względu na skalę oraz nowatorskie rozwiązania ma szansę stać
się programem modelowym przez wiele najbliŜszych lat.
W skali wojewódzkiej, lasy na terenie Opolszczyzny są stale zagroŜone przez czynniki biotyczne,
abiotyczne i antropogeniczne. Do głównych czynników abiotycznych zakłócających funkcjonowanie
ekosystemów leśnych naleŜą emisje przemysłowe, przede wszystkim SO2 i NOX.
Województwo opolskie ma największy w kraju odsetek lasów uszkodzonych przez imisje
zanieczyszczeń przemysłowych.
Bezpośrednio z terenami leśnymi w granicach administracyjnych gminy Bierawa graniczą duŜe
zakłady chemiczne i przetwórcze aglomeracji kędzierzyńsko-kozielskiej i śląskiej. Całość
drzewostanów od wielu lat znajduje się w zasięgu szkodliwych emisji pyłów i gazów. Osłabienie
odporności w tym szczególnie gatunków iglastych, sprzyja szkodom wtórnym. Na skutek
przerzedzania drzewostanów i nadmiernego oświetlania dna lasów inne rośliny wyparły normalne
runo leśne. W sumie spowodowało to ogromne zagroŜenie poŜarowe.
Degradacja środowiska spowodowana działalnością przemysłu sprawiła, Ŝe na terenie Nadleśnictwa
Kędzierzyn, które zagospodarowuje większość lasów gminy Bierawa, nie ma ani jednego rezerwatu
przyrody. Nie umniejsza to jednak faktu, Ŝe funkcje przyrodnicze lasu znacznie przewyŜszają tutaj
jego znaczenie gospodarcze. Z tych względów całość terenów leśnych na podstawie Zarządzenia
Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa została zaliczona do lasów
ochronnych.
9.1.1. Pierwszy cel średniookresowy do 2016 r.
Zwiększanie lesistości gmin predysponowanych do zalesienia w „Krajowym Programie
Zwiększania Lesistości” poprzez zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej,
gruntów zdegradowanych i nieuŜytków
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie
i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach będących
własnością gminy

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Bierawa
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realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości
aktualizacja granicy polno-leśnej w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
renaturalizacja obszarów leśnych
inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego
uwzględnienia gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy
rolno-leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego
zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieuŜytków i
terenów zdegradowanych i przekształconych

Gmina Bierawa,
Powiat, , Nadleśnictwo,
Właściciele gruntów
Gmina Bierawa,
Wojewoda, Marszałek,
Powiat, , Nadleśnictwo
Nadleśnictwo, Gmina
Bierawa
Nadleśnictwo, Gmina
Bierawa
Nadleśnictwo, Gmina
Bierawa

9.1.2. Drugi cel średniookresowy do 2016 r.
Ochrona zasobów leśnych i poprawa ich stanu,
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych
prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu
podnoszenia świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale
zrównowaŜonej gospodarki leśnej

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Bierawa
Gmina Bierawa,
Nadleśnictwo

Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów
inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego
zachowanie istniejących kompleksów leśnych
prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem
pozaprodukcyjnych funkcji lasu
ochrona gleb leśnych
stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom
niepoŜądanym (poŜary, choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska
śmieci)

Jednostka
odpowiedzialna
Nadleśnictwo
Nadleśnictwo
Nadleśnictwo
Nadleśnictwo
Nadleśnictwo
Nadleśnictwo

Stan wyjściowy – dominujące w gminie zbiorowiska roślinne.
Bogactwo roślinności badanego obszaru jest odzwierciedleniem duŜej ilości siedlisk, jakie
wykształciły się tu w wyniku zróŜnicowanej rzeźby terenu, róŜnego typu gleb, warunków
klimatycznych i wilgotnościowych. DuŜe zróŜnicowanie warunków edaficznych umoŜliwiło rozwój
wielu zbiorowiskom roślinnym, zarówno naturalnym (m.in. leśne, wodne, szuwarowe), jak
i półnaturalnym i antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne, ruderalne).
Do gatunków chronionych obszaru gminy Bierawa naleŜą: barwinek pospolity, bluszcz pospolity,
grąŜel Ŝółty, grzybień biały, konwalia majowa, kruszczyk szerokolistny, kruszyna pospolita
naparstnica purpurowa, storczyk szerokolistny, zimowit jesienny.
Do najbardziej interesujących gatunków roślin naczyniowych występujących na obszarze między
Bierawą a Kędzierzynem - Koźle, w tym równieŜ prawnie chronionych naleŜą: widłak goździsty,
wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, konwalia majowa.
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Ponadto na danym terenie występują równieŜ: barszcz zwyczajny, bez lilak pospolity, biedrzeniec
mniejszy, biedrzeniec wielki, bliźniaczka psia trawka, bluszczyk kurdybanek, bniec biały, bodziszek
błotny, bodziszek cuchnący, bodziszek łąkowy, bodziszek porozcinany, borówka brusznica,
borówka czarna, brodawnik jesienny, brzoza brodawkowata, buk zwyczajny, bukwica zwyczajna,
bylica piołun , bylica pospolita, bylica polna, chaber bławatek, chaber driakiewnik, chaber łąkowy,
chaber nadreński, chrzan pospolity, chwastnica jednostronna, cieciorka pstra, ciemięŜyk
białokwiatowy, cykoria podróŜnik, cyprysik groszkowy, czartawa pospolita, czeremcha
amerykańska, czeremcha zwyczajna, czereśnia, czermień błotna, czerwiec roczny, czosnaczek
pospolity, czyścica drobnokwiatowa, czyściec błotny, czyściec leśny, dąb czerwony, dziewanna
wielkokwiatowa, dziki bez czarny, fiołek leśny, glistnik jaskółcze ziele, głóg dwuszyjkowy, grab
pospolity, gruszka pospolita, gwiazdnica pospolita, jarząb pospolity, jaskier rozłogowy, jasnota
purpurow, klon jesieniolistny, kalina koralow, kozłek lekarski, krwawnik pospolity, leszczyna, lipa
drobnolistna, łopian większy, łubin trwały, macierzanka zwyczajna, mak polny, malina właściwa,
mlecz polny, mniszek pospolity, olsza szara, perz właściwy, pięciornik kurze ziele, podbiał pospolity,
pokrzywa zwyczajna, poziomka pospolita, rumian polny, rzepik pospolity, sitowie leśne, skrzyp
polny i leśny, sosna zwyczajna, starzec zwyczajny, stokrotka pospolita, szczaw polny, śliwa tarnina,
śnieguliczka biała, świerk pospolity, tatarak zwyczajny, tawuła średnia, topola biała, tulipanowiec
amerykański, tymotka łąkowa, wiąz pospolity, wierzba biała, wierzba iwa, winobluszcz
pięciolistkowy, winorośl właściwa , wiśnia pospolita, wrzos zwyczajny, wyka czteronasienna, zawilec
gajowy, złocień właściwy, Ŝabieniec babka wodna, Ŝywotnik zachodni.
Do powszechnych chwastów występujących na omawianym obszarze naleŜą miotła zboŜowa,
mięta polna, komosa biała, ostróŜeczka polna i szczawik Ŝółty.
Na terenie gminy Bierawa nie prowadzono dotychczas systematycznych badań faunistycznych.
Stan wiedzy o faunie tego obszaru jest zatem niewielki. Analiza ekologicznych uwarunkowań
występowania rzadkich gatunków pozwala jednak wnioskować, Ŝe gmina, pomimo silnego
przekształcenia środowiska przyrodniczego, naleŜy do obszarów cennych faunistycznie.
Terenami o duŜym potencjale siedliskowym dla róŜnych gatunków zwierząt są rzeka Odra
i Bierawka , potok Przekopa (Łącza) wraz z pasmem nadrzecznych zadrzewień wierzbowotopolowych, łąki i wody starorzeczy Odry wraz z przyległymi zadrzewieniami, zróŜnicowane
gatunkowo bogate ekosystemy leśne oraz ekosystemy zadrzewieniowe nie wykształcające struktury
ekologicznej typowej dla lasu.
Wskazane powyŜej ostoje fauny są terenami rolnymi przylegającymi do Odry.
Do gatunków rzadkich na Opolszczyźnie, a występujących na terenie gminy Bierawa zaliczyć
moŜna związane z rzeką Odrą ptactwo wodne, a więc : kokoszkę, brodźca samotnego, siewkę
rzeczną i remiza. Poza tym starorzecza Odry i jej brzegi to dobre zimowisko dla kaczek krzyŜówek.
Obszary przyrodniczo cenne
Teren gminy Bierawa nie cechuje się występowaniem duŜej liczby cennych form i obiektów
przyrodniczych poddanych ochronie prawnej. Spowodowane jest to zapewne duŜą ingerencją
człowieka w naturalne środowisko oraz znaczne przekształcenie pierwotnej formy środowiska.
Występuje jeden uŜytek ekologiczny oraz sklasyfikowane pomniki przyrody. W obecnym czasie
planowane jest utworzenie kolejnych form prawnie chronionych elementów przyrody i krajobrazu.
Poza tym na terenie gminy Bierawa, pośród wielu gatunków roślin naczyniowych, stwierdza się
występowanie stanowisk roślinności rzadkiej i chronionej, poddanej ochronie całkowitej
i częściowej. Lista gatunków objętych ochroną stanowiskową zawiera gatunki, których występowania na terenie gminy zostało potwierdzone badaniami po roku 1980 (nie zawiera natomiast
licznych stanowisk roślin, które na terenie gminy występowały, a nie zostały po roku 1980
potwierdzone). Ubytek stanowisk roślin chronionych i rzadkich spowodowany jest najprawdopodobniej poŜarem terenów leśnych w 1992 r. i zniszczeniem naturalnych siedlisk. Do roślin
tych zaliczyć naleŜy: grąŜel Ŝółty, zimowit jesienny, wawrzynek wilczełyko, kalina koralowa, kopytnik
pospolity, kruszyna pospolita, pajęcznica gałęzista oraz Ŝywiec dziewięciolistny.
Obszary chronionego krajobrazu:
Nie występują na terenie gminy.
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UŜytki ekologiczne:
„Gacek"
Stanowi go fragment naturalnego polderu o powierzchni 14 ha, połoŜonego na terasie zalewowym
Odry, poddany ochronie z uwagi na miejsce gniazdowania ptactwa wodno -błotnego. UŜytek
podlega ochronie na mocy rozporządzenia nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8
grudnia 2003 r. (Dz.Urz. Województwa Opolskiego nr 109, poz. 2304).
Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody Ŝywej i nieoŜywionej lub ich skupiska,
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróŜniającymi je wśród innych tworów, okazałych
rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska,
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r.,
Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 880).
Tą formą ochrony na terenie gminy Bierawa objęto ochroną 12 obiektów:
Tabela 20. Pomniki przyrody w gminie Bierawa.
L.p.
Rodzaj
Lokalizacja
1 3 dęby szypułkowe
Brzeźce
2 3 dęby szypułkowe
Brzeźce
3 3 dęby szypułkowe
Brzeźce
4 dąb szypułkowy
Brzeźce
5 3 dęby szypułkowe
Brzeźce
6 4 dęby szypułkowe
Stare Koźle
7 5 dębów szypułkowych
Stare Koźle
8 4 dęby szypułkowe
Stare Koźle
9 2 dęby szypułkowe
Bierawa
10 3 dęby szypułkowe
Bierawa
11 1 dąb szypułkowy
Ortowice
12 buk pospolity
Sławięcice
Projektowane formy ochrony przyrody:
Na terenie gminy Bierawa, w wyniku prowadzonych prac badawczych i urządzeniowo -leśnych,
wskazano obszary, obiekty i formy do objęcia ochroną prawną w postaci zespołów przyrodniczo krajobrazowych, pomników przyrody oŜywionej i nieoŜywionej.
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina potoku Łącza
Mozaika ekosystemów leśnych, łąkowych i wodnych w Starym Koźlu
Dolina rzeki Odry i Bierawki (z dopuszczeniem moŜliwości przekształceń związanych z budową zbiornika
przeciwpowodziowego) i Łączy obowiązuje zakaz zabudowy)
celem zapewnienia warunków
funkcjonowania systemu ekologicznego
Obiekty przyrody oŜywionej
- Aleja lipowa wzdłuŜ ulicy Mickiewicza w Bierawie,
- Aleja wzdłuŜ ulicy Kościuszki i Szkolnej w Starym Koźlu,
- Aleja Dębowa wzdłuŜ drogi prowadzącej do ogródków działkowych w Kotlarni.
Pomniki przyrody:
- ciąg 13 dębów szypułkowych w Starym Koźlu,
- dąb szypułkowy w Ortowicach,
- zespół 6 dębów szypułkowych w Brzeźnu,
- zespół 5 dębów szypułkowych w Bierawie.
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Europejska Sieć NATURA 2000
Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych,
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, czy innych) wprowadzana w kraju od czasu
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najwaŜniejsze dla
zachowania zagroŜonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych
siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy.
Obecnie na terenie gminy nie ma obszarów Natura 2000.
Fauna:
Aktualny skład występującej na terenie gminy dostosowany jest do ubogiej struktury siedliskowej.
Małe zróŜnicowanie siedlisk oraz występująca zabudowa powodują, Ŝe na terenie gminy występują
głównie gatunki pospolite, potrafiące szybko dostosować się do zmiennych czynników
środowiskowych. Do terenów o największym potencjale siedliskowym zaliczyć naleŜy dolinę Odry i
Bierawski, potok Łącza i starorzecza Odry. Do rzadkich gatunków występującego tu ptactwa
wodnego moŜna zaliczyć w szczególności kokoszkę, brodźca samotnego, siewkę rzeczną oraz
kaczki krzyŜówki. RóŜnorodność gatunkową podkreślają pozostałe gatunki ptactwa, wśród których
moŜna wyróŜnić gatunki takie jak: dzięcioł mały, jaskółka dymówka, kukułka, skowronek polny,
słowik rdzawy, sroka, szpak, wrona.
Gmina Bierawa pod względem liczebności zwierzyny łownej naleŜy do jednej z zasobniejszych gmin
na Opolszczyźnie. RóŜnorodność gatunkowa określa się w następujący sposób: jeleń, sarna, dzik,
lis, kuna leśna, tchórz, piŜmak, zając szarak, baŜant, kuropatwa, łyska.
9.1.3. Trzeci cel średniookresowy do 2016 r.
Ukształtowanie i ochrona systemów obszarów chronionych oraz utworzenie
nowych obszarów chronionego krajobrazu
Kierunki działań:
Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących
kompleksach leśnych
ochrona i zwiększanie róŜnorodności biologicznej
ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem
uŜytkowania
zachowanie istniejącej zieleni urządzonej
utrzymanie istniejących korytarzy ekologicznych wzdłuŜ dolin i rzek

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Bierawa,
Nadleśnictwo
Nadleśnictwo, Gmina
Bierawa
Nadleśnictwo, Gmina
Bierawa
Gmina Bierawa
Organizacje
pozarządowe, Gmina
Bierawa

Utworzenie nowych obszarów chronionego krajobrazu
Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina potoku Łącza

Jednostka
odpowiedzialna
Marszałek,
Wojewoda,
Nadleśnictwo,
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Rodzaj zadania
wykonanie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej proponowanych
obszarów

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Bierawa
Gmina Bierawa,
Wojewoda

Ochrona fauny i flory:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
rozszerzenie i usprawnienie ochrony in situ i ex situ gatunków roślin
i zwierząt
zachowanie istniejących zbiorników wodnych
ograniczanie inwestycji uciąŜliwego przemysłu

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Bierawa
Organizacje
pozarządowe,
Organizacje
pozarządowe, Gmina
Bierawa
Gmina Bierawa

Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni

rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieŜek dydaktycznych na terenach
interesujących przyrodniczo
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień
i parków

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Bierawa,
Organizacje
pozarządowe,
Nadleśnictwo,
Organizacje
pozarządowe, Gmina
Bierawa
Gmina Bierawa

9.2. Ochrona powierzchni ziemi
Stan wyjściowy:
Ochrona gleb - szczególnie o wysokim potencjale produkcyjnym - przed przeznaczaniem na cele
nierolnicze i nieleśne, z uwagi na generalnie ich niską jakość i niewielki ich areał - nie będzie
naleŜeć do priorytetowych kierunków działań w gminie. Funkcje przyrodnicze terenów leśnych
i doliny Odry, w połączeniu z ograniczeniami uŜytkowania terenu, wynikającymi z połoŜenia na
terenach zagroŜonych powodziowo, sprzyjać będą realizacji programów rolno - środowiskowych lub
prowadzeniu rolnictwa zrównowaŜonego, a nawet ekologicznego.
PołoŜenie gminy na skraju obszaru uprzemysłowienia (rejon kędzierzyński) powodować będzie
konieczność prowadzenia przez Starostę okresowych kontroli standardów jakości gleb oraz
optymalizacji stosowania nawozów. Badania te w sposób obiektywny pozwolą na ustalenie
moŜliwości realizacji rolnictwa ekologicznego w gminie Bierawa. Dotychczasowe, wyrywkowe
badania zanieczyszczenia gleb nie wskazują na wysoki poziom degradacji (mimo bezpośredniego
sąsiedztwa Zakładów Azotowych „Kędzierzyn" i zespołu przemysłowego aglomeracji górnośląskiej).
Zanieczyszczenie gleb
Gospodarka rolna prowadzona jest na terenie gminy w sposób prawidłowy z "duŜą kulturą rolną".
Pola nawoŜone są w sposób prawidłowy i nie stwierdzono znacznej degradacji terenów rolnych.
Zanieczyszczenia gleb metalami cięŜkimi mogą wystąpić wzdłuŜ dróg, zwłaszcza tych po których
przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi wojewódzkie).
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Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami cięŜkimi zawarte
są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359).
Rozpoznanie stanu gleb uŜytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami cięŜkimi
jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej Ŝywności dla człowieka. Występowanie w glebach
podwyŜszonych zawartości metali cięŜkich będące następstwem działalności ludzkiej poprzez:
emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje degradację
biologicznych właściwości gleb, skaŜenie wód gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeń do
łańcucha Ŝywieniowego.
Tabela 21. Zawartość metali w glebach powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego.
Lp. Pierwiastek
Zawartość w
Zawartość naturalna w Zawartość dopuszczalna w
mg/kg gleby
mg/kg gleby
mg/kg gleby
1.
Kadm
0,42
0,3 – 1,0
4
2.
Miedź
11,98
10 - 25
150
3.
Nikiel
13,47
10 – 50
100
4.
Ołów
30,22
20 - 60
100
5.
Cynk
64,48
50 - 100
300
Zanieczyszczenie gleb kadmem, miedzią, niklem, ołowiem i cynkiem w punktach kontrolnopomiarowych na terenie gminy Bierawa (wchodzącej w skład powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego)
jest niewielkie, znajduje się w granicach określonych dla zawartości naturalnych i nie stanowi
zagroŜenia dla jakości produkowanych ziemiopłodów.
Państwowy Instytut Geologiczny w obszarze anomalii „Opole” określił podwyŜszone zawartości
cezu – 137, w 20-30 cm warstwie gleby na terenie województwa opolskiego. Województwo opolskie
cechuje specyficzne zanieczyszczenie gleb - najwyŜsze w Polsce stęŜenie sztucznych
radionuklidów (cezu–137) wynoszące 12,67 kBq/m2, przy średniej krajowej 3,20 kBq/m2. NajwyŜsze
stęŜenia występują w rejonie Borów Stobrawsko - Turawskich, Borów Niemodlińskich oraz w rejonie
Nyskim).
9.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r.
Racjonalne wykorzystanie gleby wraz z jej ochroną i rekultywacją
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
realizacja programu rekultywacji gleb zdegradowanych na obszarach
rolniczego uŜytkowania, w tym ich zalesianie
zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej
i poziomów zanieczyszczeń
ograniczenie czynników wpływających na degradację gleby poprzez
zagospodarowanie m.in.: gruntów odłogowanych
zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku rolnym, leśnym i
rekreacyjno-wypoczynkowym
właściwe kształtowanie ekosystemów rolnych z wykorzystaniem
otaczających je systemów naturalnych i ich zdolności do autoregulacji
m.in. poprzez wdraŜanie programów rolno-środowiskowych
zachowanie naturalnych kompleksów łąk torfowych jako regulatora
stosunków wodnych i klimatycznych przyległych do nich terenów
przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza
i wód powierzchniowych

Jednostka
odpowiedzialna
Nadleśnictwo, Gmina
Bierawa
Gmina Bierawa
Gmina Bierawa
Gmina Bierawa
Gmina Bierawa,
ARiMR
Gmina Bierawa
Gmina Bierawa
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Zadania koordynowane:
Jednostka
odpowiedzialna
prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi
WIOŚ Opole
przeciwdziałanie erozji gleb poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów ARiMR, Organizacje
na gruntach o nachyleniu powyŜej 10%
pozarządowe
ograniczanie erozji wodnej i wietrznej gleby poprzez moŜliwie jak ARiMR, Organizacje
najdłuŜsze utrzymywanie pokrywy roślinnej w postaci wprowadzenia pozarządowe
upraw wieloletnich oraz wsiewek i poplonów
racjonalne uŜycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na ARiMR, Organizacje
terenach rolnych i leśnych oraz stosowanie technik naturalnych (fito i pozarządowe
agromelioracyjnych) w celu zwiększenia udziału materii organicznej w
glebie
Rodzaj zadania

9.3. Ochrona zasobów kopalin
Stan wyjściowy:
Ochrona zasobów kopalin polega na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz
kompleksowym ich wykorzystaniu. Ustawa Prawo ochrony środowiska określa tylko kilka zasad
związanych z ochroną kopalin, ujmuje zagadnienia związane z własnością kopalin, uŜytkowaniem
oraz koncesjonowanie. ZłoŜa kopalin są własnością skarbu Państwa. UŜytkowanie gospodarcze
kopalin moŜe być prowadzone pod warunkiem uzyskania koncesji wydawanej przez wojewodę lub
starostę. Podstawowym celem polityki koncesyjnej jest zapewnienie racjonalnej gospodarki złoŜami.
Udzielenie koncesji jest przede wszystkim moŜliwe jeśli obszar złoŜa umieszczony jest w planie
zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na eksploatacje kopalin. Ochrona złóŜ
kopalin realizowana ma być w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki i najpełniejszego
wykorzystania eksploatowanych złóŜ, łącznie z wykorzystaniem kopalin towarzyszących
i zagospodarowaniem nadkładów. W tym celu pomocnym będzie przeprowadzenie inwentaryzacji
złóŜ oraz stworzenie bazy informacyjnej zawierającej dane o złoŜach. W przypadku złóŜ
eksploatowanych głównym zadaniem ochronnym jest maksymalne wykorzystanie złóŜ w granicach
udokumentowania, a następnie skuteczna i właściwa, z punktu widzenia gospodarki przestrzennej,
rekultywacja wyrobiska. Obowiązki te w głównej mierze ciąŜą na uŜytkowniku złoŜa. Rolą organów
administracji publicznej jest określenie warunków prowadzenia takiej działalności, jej zakończenia
i rozliczenia. Inny charakter działań ochronnych wymagany jest w przypadku złóŜ nie
eksploatowanych, stanowiących główne zaplecze surowcowe regionu. Są to zwykle obiekty
udokumentowane w latach ubiegłych, gospodarka tymi złoŜami pozostaje kompetencji wojewody.
Daje to szansę uniknięcia ich nadmiernego rozdrobnienia i zapewnienia maksymalnego
wykorzystania zasobów oraz zachowania moŜliwości kształtowania polityki gospodarczej w skali
regionu. Jedynym sposobem zabezpieczenia zasobów udokumentowanych złóŜ przed ich utratą
jest ochrona obszarów przed zainwestowaniem uniemoŜliwiającym późniejsza ich eksploatację.
Zadanie to realizowane być moŜe poprzez właściwe zapisy w studiach i planach zagospodarowania
przestrzennego, które są zadaniem własnym gmin. Zapewnienie właściwej rekultywacji terenów
poeksploatacyjnych jest konieczne, ze względu na ochronę walorów krajobrazowych
i przyrodniczych terenów zdegradowanych. Obowiązek rekultywacji spoczywa na właścicielu gruntu
lub sprawcy. Starosta egzekwuje obowiązek rekultywacji, w ostateczności prowadzi rekultywację na
koszt właściciela gruntu. Koniecznym jest aby władza lokalna współpracowała z uŜytkownikami
złoŜa na kaŜdym etapie korzystania.
Charakterystykę złóŜ zlokalizowanych na terenie gminy Bierawa przedstawiono w tabeli poniŜej:
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Tabela 22. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóŜ na terenie gminy Bierawa.
Powierzchnia Powierzchnia
Nazwa
Rodzaj
obszaru
terenu
Lp.
Nazwa złoŜa
obszaru
surowca
górniczego
górniczego
górniczego
[m2]
[m2]
1
Kruszywa
Bierawa
Bierawa
163 530
163 530
naturalne
2

Dziergowice

Dziergowice

Kotlarnia II

Kotlarnia
p.północne
Kotlarnia
p.północne

Kotlarnia
Zachód

Kotlarnia
Zachód

3

4

Kruszywa
naturalne
Piaski
podsadzkowe
Kruszywa
naturalne
Kruszywa
naturalne

Status
Aktualny – złoŜe
zagospodarowane
Aktualny – złoŜe
zagospodarowane

Zasoby
geologiczne
bilansowane
[tys. m3]

Zasoby
przemysłowe
[tys. m3]

5 161

2 033

5 613

4 511

1 161 643

1 230 068

46 180 821

b.d.

Aktualny – złoŜe
zagospodarowane

22 238

20 931

50 951

Archiwalny zniesiony – złoŜe
skreślone z
bilansu zasobów

b.d.

b.d.

36 250
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Województwo Opolskie dysponuje bogatą bazą zasobową surowców skalnych – wapieni i margli
przydatnych dla przemysłu cementowego i wapienniczego, kruszyw naturalnych dla budownictwa,
surowców ilastych stosowanych w przemyśle ceramiki budowlanej i cementowej oraz piasków
kwarcowych.
Na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego występują złoŜa: piasków podsadzkowych,
kruszyw naturalnych, surowców ilastych ceramiki budowlanej oraz pokład torfu leczniczego.
Eksploatowane są piaski podsadzkowe oraz kruszywo naturalne.
ZłoŜa piasków podsadzkowych: Kotlarnia naleŜą do drugiego pod względem wielkości na terenie
Polski, zachodniego obszaru występowania piasków podsadzkowych, obejmującego pradolinę Odry
w części Kotliny Raciborskiej. Eksploatowane jest jedynie złoŜe Kotlarnia pole północne, którego
uŜytkownikiem jest Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. Przewiduje się, Ŝe w końcowej fazie eksploatacji
w 2015r. przekształconych robotami górniczymi będzie 962 ha gruntów
ZłoŜe Dziergowice eksploatowane jest przez Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych „Kopalnia
Dziergowice”. Planowane zakończenie eksploatacji nastąpi w roku 2015. W skład obszaru
górniczego wchodzi 41ha powierzchni zrekultywowanej w kierunku wodnym (obecnie kąpielisko).
Przemysł wydobywczy powoduje szereg oddziaływań, z których najistotniejsze to powstawanie
odpadów pogórniczych i przeróbczych, przekształcanie powierzchni terenu oraz drenowanie
poziomów wodonośnych z potencjalną moŜliwością ich zanieczyszczenia. Przekształcenie
powierzchni terenu następuje przede wszystkim w wyniku składowania odpadów na hałdach oraz
powstawania otwartych wyrobisk poeksploatacyjnych, często o duŜej powierzchni. Eksploatacja
kruszyw naturalnych, surowców ilastych, piasków oraz wapieni i margli jest główną przyczyną
degradacji i dewastacji gruntów w województwie.
N terenie gminy uwidacznia się niestety niekorzystny wpływ działalności górniczej. Eksploatacja
złoŜa piasku podsadzkowego Kotlarnia pole północne powoduje zmianę warunków
hydrogeologicznych, objawiająca się obniŜeniem poziomu wód gruntowych. Nastąpiło odwodnienie
terenów rolniczych, gdzie pierwotny poziom wód gruntowych sięgał do 2 m ppt. oraz terenów
leśnych, co przejawia się zwiększonym wydzielaniem, posuszu i zmniejszeniem przyrostu pierśnicy.
Przemysł wydobywczy powoduje szereg oddziaływań, z których najistotniejsze to powstawanie
odpadów pogórniczych i przeróbczych, przekształcanie powierzchni terenu oraz drenowanie
poziomów wodonośnych z potencjalną moŜliwością ich zanieczyszczenia. Przekształcenie
powierzchni terenu następuje przede wszystkim w wyniku składowania odpadów na hałdach oraz
powstawania otwartych wyrobisk poeksploatacyjnych, często o duŜej powierzchni. Eksploatacja
kruszyw naturalnych, surowców ilastych, piasków oraz wapieni i margli jest główną przyczyną
degradacji i dewastacji gruntów w województwie.
Powierzchnia terenu
Przekształcenia powierzchni ziemi
Zadania do realizacji w zakresie zagospodarowania terenów poprzemysłowych na terenie Gminy
Bierawa.
W związku z pojawiającymi się w Polsce potrzebami wprowadzenia do krajowej praktyki w zakresie
ochrony środowiska metodyki z terenami zdegradowanymi w wyniku działalności gospodarczej,
obowiązki inwentaryzacji postępowania i weryfikacji takich terenów przekazano w ręce starostów.
Praktyka ta w załoŜeniu, doprowadzić ma do zmniejszenia ilości i wielkości terenów
poprzemysłowych, które wymagają działań naprawczych (rekultywacji, rewitalizacji, itp.). Pozwoli to
na racjonalne połączenie sfery ochrony środowiska ze sferą gospodarczą, uwzględniając tym
samym zasady zrównowaŜonego rozwoju. Wynikające stąd załoŜenie mówi, Ŝe tereny
poprzemysłowe nie powinny być nieuŜytkami gospodarczymi.
Zarządzanie terenami naznaczonymi działalnością gospodarczą z uwzględnieniem wymogów
ochrony środowiska naleŜy rozpatrywać biorąc pod uwagę właściwy podział tych terenów. Istnieje
bowiem konieczność zaklasyfikowania terenów poprzemysłowych do pewnych klas, które pozwolą
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na właściwsze i trafniejsze podjęcie działań naprawczych. Wspomniane wcześniej klasy terenów
zdegradowanych to:
- tereny poprzemysłowe zdegradowane chemicznie (gleba/ziemia wymagają oczyszczenia)
- tereny poprzemysłowe zdegradowane pod względem morfologicznym – fizycznym
(rekultywacja likwidująca niekorzystne przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu)
- tereny nie pełniące juŜ funkcji gospodarczych.
Na tak sklasyfikowane rodzaje terenów poprzemysłowych nakłada się jeszcze zagadnienie rodzaju
odpowiedzialności odnośnie tych terenów. Istnieje bowiem odpowiedzialność bezpośrednia, kiedy
sprawca degradacji środowiska jest określony, co oznacza zastosowanie zasady “ten kto powoduje
zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia” oraz
odpowiedzialność pośrednia (odpowiedzialność władz publicznych) w przypadku, gdy sprawca nie
jest znany lub egzekucja obowiązku jest bezskuteczna.
W Polsce dość istotnym problemem są tzw. “porzucone” tereny przemysłowe, w przypadku których
nie ma moŜliwości egzekwowania zasady ”zanieczyszczający płaci”, co powoduje automatyczne
przeniesienie odpowiedzialności na władze publiczne. Sytuacja ta dotyczy głównie terenów, gdzie
działały przedsiębiorstwa państwowe.
Odrębnym zagadnieniem związanym z właściwym gospodarowaniem terenami poprzemysłowymi
są odpowiednie podstawy prawne. Praktyka związana z zarządzaniem jakością środowiska,
pokazuje, Ŝe istniejący sposób uregulowania problematyki terenów zdegradowanych jest
niewystarczający. Pojawia się więc potrzeba stworzenia jednolitego programu regulującego zasady
rekultywacji i zagospodarowywania powierzchni ziemi.
Dotychczasowe uwarunkowania prawne w tym zakresie moŜna odnaleźć w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 – tekst jednolity
z późniejszymi zmianami).
Pewne odnośniki dotyczące ochrony powierzchni ziemi uwzględnia takŜe ustawa o ochronie
przyrody (Dz. U. z 16 kwietnia 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami), ustawa o lasach z
dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 – tekst jednolity, z późniejszymi
zmianami). Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947
– tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).
Przedstawione
powyŜej
załoŜenia
dotyczące
właściwego
gospodarowania
terenami
poprzemysłowymi oraz umocowania prawne w tym zakresie pozwalają na nadanie właściwego toku
rozumowania i analizowania problemu na terenie Gminy Bierawa.

9.3.1. Pierwszy cel średniookresowy do 2016 r.
ZrównowaŜone uŜytkowanie zasobów kopalin, zminimalizowane niekorzystnych skutków ich
eksploatacji oraz eliminacja nielegalnego wydobycia
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
ograniczenie moŜliwości wykorzystania kopaliny uzyskanej w innych niŜ
koncesjonowanie procesach inwestycyjnych
uświadomienie władzom lokalnym o korzyściach finansowych
wynikających z przeciwdziałania niekontrolowanej eksploatacji kopalin
rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Bierawa
Gmina Bierawa
Przedsiębiorcy, Gmina
Bierawa
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Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
kontrola stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin bez
wymaganej koncesji i naliczanie opłat eksploatacyjnych w przypadku
nielegalnej działalności
gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych
dąŜenie do uzyskiwania informacji z jednostek ministerialnych
i wojewódzkich o ilości, rodzaju i miejscu prowadzenia wydobycia złóŜ

Jednostka
odpowiedzialna
Starosta

Marszałek, Starosta
Marszałek, Starosta

9.3.2. Drugi cel średniookresowy do 2016 r.
Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin i rekultywacja nieczynnych wyrobisk
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
inwentaryzacja wyrobisk po eksploatacji bez koncesji
stworzenie inwentaryzacji złóŜ kopalnianych i wyrobisk po eksploatacji
bez koncesji

Jednostka
odpowiedzialna
Powiat, Gmina Bierawa
Gmina Bierawa, WIOŚ
Opole

Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
opiniowanie studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego
weryfikacja ustaleń istniejących planów zagospodarowania
przestrzennego i studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego
ochrona terenów perspektywicznych pod względem wydobycia kopalin

Jednostka
odpowiedzialna
Marszałek, Starosta
Starosta

Starosta
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10. ZRÓWNOWAśONE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, WODY I ENERGII.
10.1. Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość.
Stan wyjściowy
W ramach tego zagadnienia pod uwagę naleŜy wziąć przede wszystkim zmniejszenie
materiałochłonności, odpadowości, wodochłonności i energochłonności produkcji przemysłowej.
Jest to podejście korzystne zarówno ze względów ochrony zasobów środowiska, jak teŜ ekonomii
prowadzonych procesów technologicznych w poszczególnych zakładach. Oprócz minimalizacji
oddziaływania na środowisko, poprzez pobór wody, surowców naturalnych i energii, wytwórcy
z sektora gospodarczego mają szansę ponosić niŜsze opłaty za gospodarcze korzystanie ze
środowiska oraz redukować koszty energii i surowców stosowanych w produkcji.
Z uwagi na wprowadzanie nowych technologii oraz uwarunkowania ekonomiczne większość
przedsiębiorstw, instytucji oraz spółdzielni realizuje zadania w celu osiągnięcia zrównowaŜonego
wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii m.in. poprzez:
- wymianę starych odcinków sieci wodociągowej z zastosowaniem nowych technologii oraz
stosowanie doszczelniaczy przy usuwaniu awarii,
- stosowanie w miarę moŜliwości zamkniętych układów obiegu wody,
- odpady przemysłowe są gromadzone, przechowywane i przekazywane jednostkom do tego
celu upowaŜnionym (zgodnie z posiadanymi decyzjami),
- wprowadza nowe małoodpadowe technologie,
- sukcesywnie wymienia się tradycyjne sieci ciepłownicze na preizolowane oraz
modernizuje węzły cieplne,
- przeprowadza termomodernizacje budynków,
- dokonuje wymiany pieców węglowych na piece bardziej ekonomiczne i ekologiczne
- zarządy spółdzielni sukcesywnie wprowadzają w kaŜdym budynku liczniki dostarczanej
energii cieplnej na potrzeby CO oraz liczniki na ciepłą i zimną wodę.
10.1.1. Pierwszy cel średniookresowy do 2016 r.
Wzrost efektywności wykorzystania surowców, w tym zasobów wodnych i surowców
energetycznych wykorzystywanych w gospodarce
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w
przedsiębiorstwach
promowanie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska
naturalnego
promowanie wprowadzania systemów recyklingu umoŜliwiających
wielokrotne uŜytkowanie materiałów

Jednostka
odpowiedzialna
Podmioty gospodarcze
Podmioty gospodarcze
Podmioty gospodarcze
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10.1.2. Drugi cel średniookresowy do 2016 r.
Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów u źródła oraz zmniejszenie ich
negatywnego oddziaływania na środowisko
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
wspieranie zmian technologicznych zapobiegających powstawaniu
odpadów oraz zapewniających ich wykorzystanie w procesach produkcji

Jednostka
odpowiedzialna
Podmioty gospodarcze

10.2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Stan wyjściowy.
W Polsce zakłada się, Ŝe w 2010 roku udział zuŜycia energii odnawialnej będzie na poziomie 7,5 %
(wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 mają 2003
roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła
z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem
ciepła).
Rodzaje energii odnawialnej:
1. energia biomasy
2. energia geotermalna
3. energia słoneczna
4. energia wiatru
5. energia wodna
6. energia otoczenia
7. energia fal morskich, przypływów i odpływów
8. inne
Energia biomasy
Wykorzystanie biomasy, do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie drewna,
słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin energetycznych (specjalnego gatunku wierzby oraz
tzw. malwy pensylwańskiej itp.).
Na stacjach paliwowych w Polsce istnieje sprzedaŜ dwóch rodzajów biopaliw: oleju napędowego
z dodatkiem 20 proc. biokomponentów i biodiesla w 100 proc. wyprodukowanego z biomasy.
W niedługim czasie będzie moŜliwość tankowania pierwszego biopaliwa do aut benzynowych.
Benzyna ta w 70 – 85 proc. produkowana będzie z etanolu pochodzenia roślinnego, czyli zbóŜ,
trzciny cukrowej i buraków cukrowych.
Wykonana szczegółowa ankietyzacja źródeł ciepła wykorzystujących biopaliwa pozwoliła na
stwierdzenie, ze na terenie województwa opolskiego pracuje około 29 kotłowni o łącznej mocy
zainstalowanej wynoszącej 21,2 MWt, co stanowi 0,45% łącznego zapotrzebowania na ciepło dla
województwa.
Biopaliwo gazowe (biogaz) wytworzone w procesie fermentacji pojawia się na składowiskach
odpadów komunalnych oraz oczyszczalniach ścieków. W tych obiektach wystarczy zabudować
instalację odzysku gazu, aby mieć biogaz do spalania w kotłach lub silnikach spalinowych
i produkować ciepło i energię elektryczna, przede wszystkim na uŜytek własny. Instalacji takich jest
niewiele na terenie całego.
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Tabela 23. Wartości opałowe dla przykładowych rodzajów biomasy
Wyszczególnienie Wartość opałowa [MJ/kg]
Słoma Ŝółta
14,3
Słoma szara
15,2
Drewno opałowe
12,0
Trzcina
14,5
Pod względem energetycznym 2 tony biomasy równowaŜne są 1 tonie węgla kamiennego, jednak
pod względem ekologicznym biomasa jest paliwem czystszym niŜ węgiel. Podczas spalania
w odpowiednio zaprojektowanym do tego celu urządzeniu charakteryzuje się mniejszą emisją
związków szkodliwych do atmosfery np. SO2. Biomasa jest zatem bardziej przyjazna środowisku niŜ
węgiel i jest odnawialna w procesie fotosyntezy.
Energia wiatru
Energetyka wiatrowa w Polsce jest dopiero u progu rozwoju. Coraz to większe zainteresowanie
często jednak nie idzie w parze z wiedzą na temat tego typu przedsięwzięć i sposobie ich realizacji.
Jest to o tyle niepokojące, ze wielu inwestorów posiadając odpowiednie środki moŜe wstrzymać się
od wybudowania parku wiatrowego i stracić po pierwsze okazje do zainwestowania swoich
pieniędzy, po drugie zaś zaufanie do samej idei inwestowania w energetykę wiatrowa.
Dlatego tez ocena potencjału energetycznego wiatru dla miejsca lokalizacji przyszłej elektrowni
wiatrowej jest jednym z pierwszych, niezbędnych kroków w realizacji całej inwestycji. Dla terytorium
naszego kraju nie istnieją gotowe mapy wiatru przydatne dla energetyki wiatrowej, które moŜna by
wykorzystać przy planowaniu terenu posadowienia turbin.
W Polsce, przy obecnych warunkach ekonomicznych i technicznych, za teren przydatny do
wykorzystania energii wiatru uznaje się taki, dla którego średnia roczna prędkość wiatru na 70m
n.p.g. jest nie mniejsza niŜ 6 m/s.
Energia elektryczna wyprodukowana w siłowniach wiatrowych uznawana jest za energię czystą,
proekologiczną, gdyŜ nie emituje zanieczyszczeń materialnych do środowiska ani nie generuje
gazów szklarniowych. Siłownia wiatrowa ma jednakŜe inne oddziaływanie na środowisko
przyrodnicze i ludzkie, które bezwzględnie naleŜy mieć na uwadze przy wyborze lokalizacji. Dlatego
tez lokalizacja siłowni i farm wiatrowych podlega pewnym ograniczeniom. Jest rzeczą waŜną, aby w
pierwszej fazie prac tj. planowania przestrzennego w gminie zakwalifikować bądź wykluczyć
miejsca lokalizacji w aspekcie wymagań środowiskowych i innych. W ten sposób postępując uniknie
się zbędnych kosztów , straty czasu oraz otwartego konfliktu z mieszkańcami i ekologami. Wstępna
analiza lokalizacyjna powinna obejmować określenie minimalnej odległości od siedzib ludzkich w
aspekcie hałasu (w tym infradźwięków), wymogi ochrony krajobrazu w odniesieniu do obszarów
prawnie chronionych np. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody itp.,
oraz wymogi ochrony środowiska przyrodniczego, w aspekcie siedlisk zwierzyny i ptactwa, tras
przelotu ptaków.
Rozpoznanie moŜliwości energetycznych tkwiących w siłowniach wiatrowych na Opolszczyźnie jest
niewystarczające. W opinii klimatologów prędkości wiatru na zdecydowanej większości połaci
województwa nie pozwalają na budowę wiatraków. MoŜliwe są jedynie wybrane lokalizacje,
w których energetyka wiatrowa ma szanse rozwoju.
Obecnie na terenie gminy Bierawa nie ma działających elektrowni wiatrowych.
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Rysunek 8. Potencjalne zasoby energii wiatru w Polsce.

Energia wodna:
W naszym kraju udział energetyki wodnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej wynosi zaledwie
1,5%. Teoretyczne zasoby hydroenergetyczne naszego kraju wynoszą ok. 23 tys. GWh rocznie.
Zasoby techniczne szacuje się na ok. 13,7 tys. GWh/rok. Wielkość ta to niemal 10% energii
elektrycznej produkowanej w naszym kraju. PowyŜsze dane obejmują jedynie rzeki o znaczących
przepływach. Przy uwzględnieniu pozostałych rzek, kwalifikujących się jedynie do budowy małych
elektrowni wodnych (MEW), ich wartość jeszcze wzrośnie. Na terenie województwa opolskiego
(stan w 2004r.) pracuje 29 elektrowni wodnych o łącznej mocy 16,9 MWe.
Podstawowym warunkiem dla pozyskania energii potencjalnej wody jest istnienie w określonym
miejscu znacznego spadu duŜej ilości wody. Dlatego tez budowa elektrowni wodnej ma największe
uzasadnienie w okolicy istniejącego wodospadu lub przepływowego jeziora leŜącego w pobliŜu
doliny. Miejsca takie jednak nieczęsto występują w przyrodzie, dlatego tez w celu uzyskania spadu
wykonuje się konieczne budowle hydrotechniczne.
Energia geotermalna
Energia geotermalna – jest zawarta w wodach, parach wodnych i otaczających je skałach. Zasoby
te są w Polsce ogromne i są odnawialne wtedy, gdy po wykorzystaniu ciepła z pobranej wody
z powrotem włączane są do miejsca pobrania.
Pod względem energetycznym najlepiej jest eksploatować wody wysokotemperaturowe, jednak
występują one zwykle bardzo głęboko, nawet na głębokościach poniŜej 3000m. Słabe rozpoznanie
głębokich zbiorników geotermalnych przy planowaniu ich eksploatacji wiąŜe się z ryzykiem
finansowym. Wykorzystanie wód średnio i niskotemperaturowych, z uwagi na mniejszą głębokość
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występowania zbiorników (1500–2000m) niesie ze sobą mniejsze ryzyko, ale jest teŜ energetycznie
mniej korzystne.
Budowa wgłębna na terenie gminy nie została rozpoznana wierceniami i profilowaniem
geofizycznym na duŜych głębokościach. Ten stopień rozpoznania budowy geologicznej wynikający
z badań kartograficznych i studiów terenowych zwykle pozwala na wytypowanie perspektywicznych
serii skalnych dla geotermii do przewiercenia otworem poszukiwawczym, który w przyszłości
mógłby spełniać rolę otworu eksploatacyjnego. Proponowane rozpoznanie wiertnicze moŜe
dostarczyć informacji na temat rozszerzenia poszukiwań wód geotermalnych przydatnych do
zastosowania w ciepłownictwie.
Energia słońca
Średni okres nasłonecznienia dla Polski wynosi 1600 godzin, przy czym maksymalna liczba godzin
słonecznych w roku występuje nad morzem, a wartość minimalna na Dolnym Śląsku.
Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego są systemy
fototermiczne, wykorzystujące tzw. kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne,
przetwarzające promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną.
Zasoby energii słonecznej są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie
produkcji cieplej wody uŜytkowej w okresie letnim i ok. 50÷60 % tych potrzeb w okresie wiosenno –
jesiennym.
Energię słoneczną wykorzystuje się w:
1) kolektorach słonecznych,
2) instalacjach fotowoltaicznych,
3) oświetleniu solarnym,
4) sygnalizacji solarnej.
W polskich warunkach klimatycznych stosowanie urządzeń wykorzystujących energię słoneczną do
produkcji energii elektrycznej w układach fotowoltaicznych, hybrydowych i podobnych nie jest
opłacalne. Z punktu widzenia bilansu energetycznego gminy, zastosowanie małych - pilotowych układów tego rodzaju nie ma znaczenia. Na przykład, w polskiej strefie klimatycznej, koszt produkcji
energii elektrycznej w oparciu o zespół ogniw fotowoltaicznych moŜe sięgać 4-7 zł/kWh, przy
stosunkowo małej mocy urządzenia.
Znacznie bardziej opłacalne, dzięki całorocznemu stałemu zapotrzebowaniu, jest wykorzystanie
energii słońca do ogrzania wody uŜytkowej.
Koszty inwestycji dla czteroosobowej rodziny wynoszą w zaleŜności od typu kolektorów
słonecznych, a takŜe producenta w granicach od 7 000 zł do 15 000 zł. Do produkcji ciepłej wody
moŜna zastosować z duŜym powodzeniem kolektory płaskie. Dla czteroosobowej rodziny wystarczy
3 do 5 m2 powierzchni kolektora.
Energia otoczenia:
Ziemia nagrzewana promieniami słonecznymi stanowi niewyczerpane źródło energii cieplnej
o niskiej temperaturze. Ciepło z otoczenia, np. z gruntu czy z wody moŜe być wykorzystane po
przetworzeniu do celów grzewczych. Temperatura gruntu na głębokości 15 metrów przez cały rok
jest stała i wynosi ok. 10 stopni C, a wód gruntowych od 8 do 12 stopni C. Urządzenia, które
pobierają ciepło z otoczenia i podnoszą je do poziomu temperatury wymaganej dla celów
grzewczych nazywane są "pompami ciepła". Jest wiele rodzajów systemów grzewczych
z wykorzystaniem pomp ciepła i chociaŜ charakteryzują się one duŜymi kosztami inwestycyjnym, to
stają się coraz bardziej popularne, ze względu na bardzo wysoką sprawność energetyczną, rzędu
300 - 400%.
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10.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r.
Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i moŜliwościach
technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych
rodzajów odnawialnych źródeł energii
prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne
źródła energii

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Bierawa,
Powiat, Organizacje
pozarządowe
Gmina Bierawa,
Powiat, Organizacje
pozarządowe

10.3. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią
Stan wyjściowy
Przemiany stosunków wodnych na terenie gminy Bierawa spowodowane zostały zmianami
w uŜytkowaniu terenów związanych z rozwojem gminy. Wzrost powierzchni zabudowanych
spowodował przeobraŜenie powierzchni odpływu wód opadowych, co zmieniło charakterystyki
przepływu w rzekach przy stanach niskich i wysokich.
Tereny nad Odrą i Bierawką stanowią naturalny obszar zalewowy w okresach stanów
powodziowych. Sytuacje te, jako losowe mają ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną gminy.
Ostatnia powódź w 1997 roku objęła swoim zasięgiem około 60% terenu gminy, powodując nie
notowane do tej pory straty w gospodarce komunalnej, wodnej, rolnictwie i komunikacji. Istniejący
system ochrony przeciwpowodziowej nie spełnił oczekiwań w zakresie zabezpieczenia
ludności i mienia przed zalaniem. Pas terenów zalewanych rozciąga się na szerokości 1-5 km
w dolinie rzeki Odry. System ochrony od powodzi w dorzeczu górnej i środkowej Odry
ukształtowany został praktycznie w pierwszym trzydziestoleciu naszego wieku, później był
jedynie uzupełniany lub modernizowany. Dotychczasowe katastrofalne powodzie wykazały, Ŝe
konieczna jest przebudowa systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych środkowej i górnej Odry
zwłaszcza, Ŝe w ostatnich latach wzrasta częstość oraz nasila się gwałtowność zjawisk
meteorologicznych i hydrologicznych. Ochrona przed powodzią powinna być rozpatrywana
i rozwiązana wyłącznie w sposób kompleksowy. Zadania związane z przebudową systemu ochrony
przed powodzią mają charakter ponadlokalny i naleŜą do władz centralnych i samorządowych
szczebla wojewódzkiego. Zadania te wymagają wprowadzenia do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Podstawą stworzenia skutecznego technicznego systemu
ochrony przed powodzią terenów środkowej i górnej Odry, przewidzianego do realizacji w ramach
zadań rządowych i wojewódzkich jest:
•
budowa nowych, wielofunkcyjnych zbiorników retencyjnych na Odrze oraz jej
dopływach, w tym szczególnie budowa zbiornika „Racibórz" o pojemności 193,2
mln m3 , zapewniającego nowe warunki retencji i redukowania kulminacji fali wezbraniowej
• zwiększenie ilości polderów zalewowych w dolinie rzeki Odry,
• zwiększenie rozstawu wałów w celu obniŜenia fali kulminacyjnej,
• udroŜnienie międzywala i koryta Odry,
• budowa nowych obwałowań,
• modernizacja wałów istniejących.
Realizacja nowoczesnego systemu przeciwpowodziowego przez władze wojewódzkie i krajowe
niewątpliwie ograniczy stopień zagroŜenia powodziowego.
WzdłuŜ rzeki Bierawki na bezpośrednie ryzyko powodzi jest naraŜony pas terenu o szerokości do
600 m. Ryzyko powodzi wywołują wody zalewowe o prawdopodobieństwie przewyŜszenia p=1%.
Na terenach tych obowiązują następujące zakazy:
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– wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych,
– sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód
oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej doliny rzeki,
– zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót
z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód.
Realizacja planowanego zbiornika przeciwpowodziowego dla rzeki Bierawki wpłynie na zmniejszenie
bezpośredniego ryzyka powodzi w gminie.
Na obszarach, które podlegają cyklicznym zagroŜeniom powodziowym wyznaczono dwie strefy
zagospodarowania: zalewów powodziowych i zagroŜenia powodziowego.
Strefa zalewów powodziowych obejmuje obszar istniejącego i projektowanego międzywala,
przeznaczony do świadomego, okresowego zalewania wielkimi wodami.
W obrębie tej strefy wskazane jest prowadzenie działań:
– technicznych, zwiększających przepustowość i udraŜniających przepływ wód oraz
zwiększających retencję dolinową,
– ekologiczno-profilaktycznych, utrzymujących i rozbudowujących retencję powierzchniową,
– zwiększających przestrzeń dla rzeki, ograniczających i spowalniających spływ wód,
– optymalizujących zagospodarowanie i uŜytkowanie terenu strefy, w tym bezwzględne
ograniczenie jakiejkolwiek zabudowy nie związanej z funkcja ochrony przeciwpowodziowej,
obsługą Ŝeglugi i energetyki oraz turystyki wodnej oraz stopniową likwidację istniejącej
rozproszonej zabudowy mieszkalnej.
Strefa zagroŜenia powodziowego obejmuje tereny połoŜone na zewnątrz strefy zalewów
powodziowych, w granicach historycznych zalewów powodziowych.
W jej obrębie wskazane są następujące działania:
– techniczne, zwiększające retencję dolinową i zlewniową,
– ekologiczno-profilaktyczne, utrzymujące i rozbudowujące retencję powierzchniową,
ograniczających i spowalniających spływ wód,
– optymalizujące zagospodarowanie i uŜytkowanie terenu strefy w związku z faktem
zwiększonego ryzyka inwestycyjnego.
Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne,
dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW). Z jego inicjatywy powstaje
opracowanie projekt planu ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym. RZWG są równieŜ
odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i koordynację w razie powodzi lub suszy na
podległym terenie.
10.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r.
Zapobieganie zagroŜeniom powodziowym
Kierunki działań:
Zadania własne:
Jednostka
odpowiedzialna
RZGW Gliwice, Gmina
systematyczna konserwacja rzek i cieków
Bierawa
przystosowanie terenów międzywala do szybkiego reagowania w RZGW Gliwice, Gmina
przypadku powodzi (wycinanie lasów i zarośli łęgowych, odnowa Bierawa
uŜytków zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych)
stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku RZGW Gliwice, Gmina
zagroŜenia powodzią
Bierawa
Rodzaj zadania
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opracowanie planu awaryjnego na wypadek powodzi, uwzględniającego RZGW Gliwice, Gmina
ochronę obiektów wraŜliwych na terenie gminy (np. oczyszczalni Bierawa
ścieków, ujęć wód, terenów zabytkowych i przyrodniczo cennych,
składowisk odpadów, itp.)

Zadania koordynowane:
Jednostka
odpowiedzialna
konserwacja wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń ochrony RZGW Gliwice
przeciwpowodziowej
Zbiornik Kotlarnia – dokumentacja projektowa
RZGW Gliwice
RZGW Gliwice,
Zbiornik Kotlarnia – przygotowanie i budowa
Organizacje
pozarządowe
Rodzaj zadania
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11. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2009 – 2012.
Tabela 24. Priorytetowe cele krótkookresowe na terenie Gminy Bierawa w latach 2009-2012.
Cel
średniookresowy
ochrona przyrody
i krajobrazu

Instytucja
koordynująca

Źródła
finansowania

Gmina Bierawa

GFOŚiGW

Gmina Bierawa

BudŜet gminy

Środki Kopalni
Piasku „Kotlarnia”
w Kotlarni

Kopalni Piasku
„Kotlarnia” w
Kotlarni

Urządzanie i utrzymanie terenów
zieleni, zadrzewień, zakrzewień i
parków
Budowa ścieŜki rowerowej Korzonek
– „Korzonek Wieś” wzdłuŜ trasy
wojewódzkiej
Modernizacja punktów przeładunku i
dystrybucji paliw, w tym:w Kopalni
Piasku „Kotlarnia” w Kotlarni

Gmina Bierawa

BudŜet gminy

Modernizacja dróg gminnych

Gmina Bierawa

BudŜet gminy

Kampanie edukacyjno - informacyjne

Gmina Bierawa

BudŜet gminy

Gmina Bierawa

BudŜet gminy

Gmina Bierawa

BudŜet Gminy

Gmina Bierawa

BudŜet Gminy

ochrona powietrza

ochrona przed
hałasem
.
edukacja ekologiczna

ochrona wód
powierzchniowych i
podziemnych

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł]

Kierunek działań

Nagrody dla uczestników konkursów
organizowanych przez Gminę
Akcja „Sprzątanie Świata” - zakup
worków i rękawic
Wykonanie dokumentacji tranzytu
sieci kanalizacyjnej z Solarni do
biologicznej oczyszczalni ścieków
ZAK i sieć rozdzielcza sołectwa
Solarnia, Dziergowice i Lubieszów
Wykonanie dokumentacji tranzytu
sieci kanalizacyjnej Ortowice Oczyszczalnia Z.A.K

2009

2010

2011

2012

RAZEM:

6 000

6 000

6 000

6 000

24 000

160 000,00

160 000,00

600 000

600 000

200 000

200 000

200 000

200 000

800 000

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

1 974 679,00

-

-

1 974 679,00

2 100 000,00

-

-

2 100 000,00
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Cel
średniookresowy
ochrona wód
powierzchniowych i
podziemnych c.d.

Instytucja
koordynująca

Gmina Bierawa

BudŜet Gminy

Gmina Bierawa

BudŜet gminy,
RPO, PROW,
EFRR

Gmina Bierawa

Gmina Bierawa
Ochrona
przeciwpowodziowa

Źródła
finansowania

BudŜet gminy,
RPO, PROW,
EFRR
BudŜet gminy,
RPO, PROW,
EFRR

RZGW Gliwice

BudŜet Państwa

RZGW Gliwice

BudŜet Państwa,
EFRR

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł]

Kierunek działań
2009
Wykonanie dokumentacji wymiany
kolektora wodociągu ze stacji
uzdatniania wody w Korzonku do
sołectw: Grabówka, Bierawa,
Ortowice, Kotlarnia
Wymiana kolektora wodociągu ze
stacji uzdatniania wody w Korzonku
do sołectw: Grabówka, Bierawa,
Ortowice, Kotlarnia

2010

2 027 607,00

200 000

1 627 607

Skanalizowanie gminy
Modernizacja stacji wodociągowej i
rozbudowa wodociągów na terenie
gminy
Zbiornik Kotlarnia – dokumentacja
projektowa
Zbiornik Kotlarnia – przygotowanie i
budowa

2 000 000
-

-

2011

2012

RAZEM:

-

-

2 027 607,00

-

-

1 827 607,00

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.
-

38 500 000

-

2 000 000
38 500 000

Objaśnienia:
RPO - Regionalny Program Operacyjny
GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych

81

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
MIASTA I GMINY BIERAWA NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016

12. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU.
Monitoring prowadzonej polityki ochrony środowiska oznacza, Ŝe realizacja Programu będzie
podlegała ocenie w zakresie:
1. stopnia wykonania przyjętych zadań,
2. stopnia realizacji załoŜonych celów
3. analizy przyczyn powstałych rozbieŜności.
Wyniki oceny stanowić będą podstawę kolejnej aktualizacji programu. Propozycja aktualizacji winna
być formułowana przy znaczącym udziale systemu.
System oceny realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach
presji, stanu i reakcji, pozwalających całościowo opisać zagadnienie polityki ochrony środowiska
i zarazem dających moŜliwość porównań międzyregionalnych. System tworzyć będą:
1. wskaźnik presji na środowisko, wskazujące główne źródła problemów i zagroŜeń
środowiskowych, odnoszących się do tych form działalności, które zmniejszają ilość i jakość
zasobów (np. emisja zanieczyszczeń do środowiska, ilość odpadów gromadzonych na
składowiskach, tempo eksploatacji zasobów środowiska).
2. wskaźniki stanu środowiska, odnoszące się do jakości środowiska i jego zasobów,
pozwalające na ocenę zachodzących zmian (np. lesistość, udział gruntów rolnych),
3. wskaźniki reakcji (działań ochronnych), pokazujące działania podejmowane w celu poprawy
jakości środowiska lub złagodzenia antropresji na środowisko (np. procent mieszkańców
korzystających z oczyszczalni ścieków, udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni
województwa, powierzchnia gruntów zrekultywowanych, wydatki na ochronne środowiska).
Do określenia powyŜszych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim informacje Głównego
Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane dotyczące
gospodarki odpadami podano według stanu za rok 2007. Listę proponowanych wskaźników dla
gminy Bierawa przedstawiono w tabeli poniŜej:
Tabela 25. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu ochrony środowiska gminy Bierawa.
Dane wyjściowe
Lp.
Wskaźniki
2007
Ochrona przyrody i krajobrazu
1. Obszary Natura 2000
2
2. Rezerwaty
0
3. Parki krajobrazowe
0
4. Obszary chronionego krajobrazu
0
5. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
0
6. UŜytki ekologiczne
1
Lasy
7. Lesistość gminy
62 %
Gleby
8. Grunty zdewastowane i zdegradowane
b.d.
9. Ekologiczne
gospodarstwa
rolne
b.d.
posiadające certyfikat
Jakość wód podziemnych i powierzchniowych
10. Jakość wód podziemnych
III – IV klasa
11. Jakość wód powierzchniowych
III – V klasa
12. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach
BZT5 - 1144
komunalnych
odprowadzane
do
ChZT - 2349
odbiorników w kg/rok
Zawiesina – 2008
Chlorki i siarczany - b.d.
13. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach
BZT5 - 106
przemysłowych
odprowadzane
do
ChZT - 683
odbiorników
Zawiesina – 197
Chlorki i siarczany – 651
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Dane wyjściowe
2007
14. Ścieki przemysłowe i komunalne Komunalne: 103 dam3/rok
oczyszczane
Przemysłowe: 11 581 dam3/rok
15. Ludność w gminie korzystająca z sieci
45,5 %
kanalizacyjnej
16. Ludność
obsługiwana
przez
40,7 %
oczyszczalnie ścieków (w % ludności
ogółem)
Ochrona powietrza atmosferycznego
17. Liczba stref, w których poziom
substancji jest wyŜszy od wartości
dopuszczalnej, powiększonej o
1
margines tolerancji (wymagane jest
sporządzenie programów ochrony
powietrza)
18. Liczba stref, w których poziom pyłu
zawieszonego PM10 jest wyŜszy od
wartości dopuszczalnej, lecz nie
1
przekracza wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji
19 Liczba stref, w których poziom pyłu
zawieszonego NO2 jest wyŜszy od
wartości dopuszczalnej, lecz nie
0
przekracza wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji
20. Liczba stref, w których poziom pyłu
zawieszonego benzenu C6H6 jest
wyŜszy od wartości dopuszczalnej, lecz
1
nie przekracza wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji
Energia odnawialna
21. Udział energii odnawialnej w całkowitym
b.d
zuŜyciu energii pierwotnej - ogółem
22. Udział energii wodnej
b.d
Lp.

Wskaźniki
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13. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA
Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz
z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program Ochrony Środowiska Gminy jest
dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument wspomagający realizację prawa
miejscowego (gminy, powiatu) pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania
przestrzennego gmin, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzjami
związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki
odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych. Kierownictwo posiada kompetencje pozwalające
mu realizować zawarte w programie cele i zadania. Aby jednak ta realizacja przebiegała spójnie
z polityką regionalną konieczne jest przygotowanie struktur administracyjnych do ścisłej współpracy
z organami dysponującymi znacznie szerszymi uprawnieniami wynikającymi z ich kompetencji.
Organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminny
Program ochrony środowiska, który podlega zaopiniowaniu poprzez organ wykonawczy powiatu.
Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji programu moŜna wyodrębnić cztery grupy podmiotów
uczestniczących w nim. Są to:
- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,
- podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące,
- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,
- społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.
Główna odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na Wójcie, który składa Radzie Gminy
raporty z wykonania programu. W praktyce Wójt moŜe wyznaczyć koordynatora wdraŜania
programu. Zadaniem koordynatora jest ścisła współpraca z Wójtem i Radą Gminy oraz
przedstawianie im okresowych sprawozdań z realizacji programu.
Rada Gminy współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla
wojewódzkiego, powiatowego oraz z samorządami gminnymi. Natomiast w dyspozycji Zarządu
Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację zadań programu (poprzez
WFOŚiGW). Ponadto Rada Gminy współdziała z instytucjami administracji rządowej, w dyspozycji
których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa,
prowadzą monitoring stanu środowiska (WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW).
Władze gminy mogą być wspierane przez Zespół Konsultacyjny, który moŜe być powołany spośród
przedstawicieli lokalnych społeczności samorządowych zaangaŜowanych juŜ w proces tworzenia
projektu programu poprzez udział w sesjach warsztatowych i spotkaniach roboczych. Zadaniem
Zespołu Konsultacyjnego mogłoby być nadzorowanie procesu wdraŜania programu oraz
uzgadnianie współpracy w realizacji poszczególnych zadań. Spotkania Zespołu Konsultacyjnego
powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.
W niektórych pracach Zespołu Realizacji Programu powinny takŜe uczestniczyć podmioty
gospodarcze realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi w programie.
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Rysunek 9. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska.
Rada Gminy

Rada Gminy
Wójt
Koordynator programu

Marszałek, Zarząd
Województwa

Instytucje kontrolujące
Zespół Realizacji
Programu

Instytucje finansujące
Jednostki realizujące
przedsięwzięcia

Odbiór społeczny programu

Tabela 26. NajwaŜniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem.
Lp. Zagadnienie
Główne działania w latach 20072010
1.
WdraŜanie programu
Raporty o wykonaniu programu (2x,
ochrony środowiska
2009 i 2011)

2.

Edukacja ekologiczna,
Komunikacja ze
społeczeństwem,
System informacji o
środowisku

3.

Systemy zarządzania
środowiskiem

4.

Monitoring stanu
środowiska

Wspieranie finansowe samorządów,
zakładów, instytucji, organizacji
wdraŜających program
Rozwój róŜnorodnych form edukacji
ekologicznej w oparciu o instytucje
zajmujące się tym zagadnieniem Realizacja zapisów ustawy dot.
dostępu
do informacji o środowisku i jego
ochronie
Większe wykorzystanie mediów
(prasa,
telewizja, internet) w celach
informowania społeczeństwa o
podejmowanych i planowanych
działaniach z zakresu ochrony
środowiska, w tym realizacji
programów
Wspieranie i promowanie zakładów /
instytucji wdraŜających system
zarządzania środowiskiem
Zgodnie z wymaganiami ustawowymi
Informacje o stanie środowiska w
powiecie

Instytucje
uczestniczące
Rada Gminy,
Inne jednostki
wdraŜające
Program
WFOŚiGW,
Fundusze celowe,
Fundusze UE
Rada Gminy,
Zarząd
województwa
WIOŚ,
Organizacje
pozarządowe

Rada Gminy,
Wojewoda
Fundusze celowe
WIOŚ, WSSE,
RZGW, Marszałek,
Rada Gminy
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14. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU
Realizacja programu wdraŜania wymagań ochrony środowiska Unii Europejskiej jest zadaniem
trudnym i kosztownym. Trudności wynikać będą nie tylko z problemów technicznych
i organizacyjnych, ale takŜe ograniczonej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw, co
utrudniać będzie pozyskiwanie środków finansowych na niezbędne inwestycje. Znaczna część
kosztów dostosowania obciąŜy samorządy, reszta będzie musiała być poniesiona przez podmioty
gospodarcze.
Źródła finansowania programu będą zróŜnicowane, w zaleŜności od rodzaju i okresu
przewidywanego działania, a przede wszystkim moŜliwości stosowania instrumentów finansowo –
ekonomicznych, zapewnionych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
Dostępne na rynku polskim publiczne źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska moŜna podzielić na:
- krajowe – pochodzące z budŜetu państwa, budŜetu gminy, pozabudŜetowych instytucji
publicznych, udzielane w formie dotacji, grantów i subwencji,
- pomocy zagranicznej – Fundusz Spójności, fundusze strukturalne, fundacje itp.
Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, Ŝe większą część wydatków
ponoszą przedsiębiorstwa, fundusze ekologiczne i samorządy terytorialne, natomiast udział
środków budŜetu jest mały.
Wiele samorządów chce skorzystać w okresie promowania 2007 – 2013 ze środków dostępnych
w PO Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego). Nie moŜna obecnie określić ile z tych projektów uzyska dofinansowanie, gdyŜ
procedura przydzielania środków będzie trwało równieŜ w 2008 r.
Tabela 27. Środki dostępne na ochronę środowiska w ramach RPO na lata 2007 –2013.
Lp.
Priorytetowy obszar tematyczny
Środki
w mln Euro
Kod
Opis
Oś I – Rozwój i innowacje w MŚP
1. 06
Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji
9,7*
produktów i procesów przyjaznych dla środowiska
(wdroŜenie efektywnych systemów zarządzania
środowiskiem, wdroŜenie i stosowanie/ uŜytkowanie
technologii do działalności produkcyjnej
przedsiębiorstw)

2.
3.
4.
5.

16
18
25
28

6.

16

7.

26

8.
9.
10.
11.

39
40
41
42

12.

43

13.

44

Oś III – Funkcje miejskie i metropolitarne
Budowa linii kolejowych
Tabor kolejowy
Transport miejski
Inteligentne systemy transportu (płynne sterowanie
ruchem ulicznym)
Oś IV – Funkcje miejskie i metropolitarne
Budowa linii kolejowych
Transport multimodalny (rozwiązania słuŜące
transportowi zbiorowemu)

46,0
5,3
13,2
29,2

Nakłady w pozycji
nr. 2
48,9 *

Oś V – Środowisko i energetyka przyjazna środowisku
Energia odnawialna: wiatrowa
Energia odnawialna: słoneczna
Energia odnawialna: biomasa
Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna
i pozostałe
Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona
(Kogeneracja), zarządzanie energią
Gospodarka odpadami komunalnymi i

3,1
3,1
3,1
3,1
25,7
24,7
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Lp.

Priorytetowy obszar tematyczny
Środki
w mln Euro
Opis
Oś I – Rozwój i innowacje w MŚP
przemysłowymi
14.
53
Zapobieganie zagroŜeniom (w tym opracowanie i
15,6
wdraŜanie planów i instrumentów zapobiegania i
zarządzania zagroŜeniami naturalnymi i
technologicznymi)
15.
54
Inne działania na rzecz ochrony środowiska i
3,1
zapobiegania zagroŜeniom
Oś VI – Turystyka i dziedzictwo kulturowe
16.
55
Promowanie walorów przyrodniczych (edukacja,
11,5 *
bezpieczny dostęp)
17.
56
Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego
2,2
Oś VII – Ochrona zdrowia i system rolnictwa
18.
53
Zapobieganie zagroŜeniom (w tym opracowanie i
Środki ujęto w
wdraŜanie planów i instrumentów zapobiegania i
pozycji nr. 14
zarządzania zagroŜeniami naturalnymi i
technologicznymi)
19.
76
Infrastruktura ochrony zdrowia
34,3
Oś VIII – Lokalna infrastruktura podstawowa
20.
44
Gospodarka odpadami komunalnymi i
Nakłady w pozycji nr.
przemysłowymi
13
21.
45
Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną
5,0
22.
46
Oczyszczanie ścieków
47,7
23.
55
Promowanie walorów przyrodniczych
Nakłady w pozycji nr.
16
24.
61
Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji
64,6*
obszarów miejskich i wiejskich
Oś IX – Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie
25.
43
Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona
Nakłady w pozycji nr.
(Kogeneracja), zarządzanie energią
12
26.
61
Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji
Nakłady w pozycji nr.
obszarów miejskich i wiejskich
24
27.
76
Infrastruktura ochrony zdrowia
Nakłady w pozycji nr.
19
SUMA
399,1 **
Kod

* środki finansowe tylko w części przeznaczone na ochronę środowiska
** łącznie ze środkami tylko częściowo przeznaczonymi na ochronę środowiska

Środki finansowe dostępne na ochronę środowiska są równieŜ, w utworzonym na mocy
Rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005, Europejskim Funduszu Rolnym – Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW). Zdaniem EFRROW, jest promocja zrównowaŜonego rozwoju obszarów
wiejskich we Wspólnocie. Zgodnie z przepisami kaŜdy kraj członkowski obowiązany jest opracować
Krajowy Plan Strategiczny oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan Strategiczny
obejmuje lata 2007 – 2013. Łączna kwota środków na PROW 2007 – 2013 to ok. 17,2 mld euro,
z czego ponad 13,2 mld euro będzie pochodzić z budŜetu UE (EFRROW), a około 4 mld stanowić
będą krajowe środki publiczne. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Rolnictwa
Województwa Opolskiego na lata 2005 – 2013 przewidziano dwa priorytety wpisujące się
w załoŜenia niniejszego Programu:
Priorytet 1: Poprawa (ilościowa i jakościowa) infrastruktury produkcyjnej, technicznej
i społecznej dla wzmocnienia konkurencyjności obszarów wiejskich;
W ramach drugiego priorytetu planowane jest działanie Budowa i modernizacja systemu
infrastruktury przeciwpowodziowej, urządzeń melioracyjnych i małej retencji wodnej
z zaplanowanymi środkami na lata 2007 – 2013 wynoszącymi 83,7 mln EU (wg. kursu 4,00).
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Priorytet 2: Poprawa konkurencyjności oraz wspieranie trwałego i zrównowaŜonego rozwoju
rolnictwa oraz wzmocnienie przetwórstwa rolno – spoŜywczego.
W ramach 2 priorytetu w zapisy niniejszego Programu wpisuje się zadanie:
3.3. Wsparcie działań w gospodarstwach rolnych, słuŜących zachowaniu walorów przyrodniczo –
krajobrazowych obszarów wiejskich – kwota dofinansowania z EFRROW na lata 2007 – 2013 –
200,0 mln EU (wg. Kursu 4,00).
Zakładana całkowita kwota do wykorzystania z EFRROW na lata 2007 – 2013 to blisko 710,45 mln
Euro.
Tabela 28. Środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska w latach 2007–2013 (w mln
EU).
Lp.
Dokumenty
EFRR
EFRROW
FS
Razem
399,10*
1. Regionalny Program
399,10
Operacyjny Województwa
Opolskiego
1328,30
2. Projekt PO Infrastruktura i
-#
1328,30+
Środowisko – projekty z
terenu Województwa
Opolskiego
710,45
3. Program Rozwoju Obszarów
710,45
Wiejskich
RAZEM bez przerwy
2437,85
399,10
710,45
1328,30+
143,70
5. Rezerwa z PO Infrastruktura i
143,70+
Środowisko – projekty z
terenu Województwa
Opolskiego
RAZEM z rezerwą
2581,55
399,10
710,45
1472,00+
*łącznie ze środkami tylko w części przeznaczonymi na ochronę środowiska
#z funduszu tego mogą np. skorzystać duŜe przedsiębiorstwa i samorządy, na dzień dzisiejszy nie jest moŜliwe
oszacowanie kwoty
+wielkość środków wg. Projektów zapisanych w indykatywnym wykazie projektów kluczowych i duŜych do POIiŚ oraz
przesłanych do MRR w ramach konsultacji społecznych (aktualne na dzień 29.08.2007).

88

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
MIASTA I GMINY BIERAWA NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016

15. LITERATURA
1. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2011 – 2014”. – Warszawa grudzień 2006 r.
2. Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-10 z perspektywą do
2014 roku
3. Biuletyn Statystyczny Województwa Opolskiego, WUS, Opole 2005
4. Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w 2004, 2005, 2006, 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
5. Biernat S. Krysowska M. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000
6. Kardasz, Kamińska, 1987 – Norma branŜowa. Agrotechnika. Analiza chemiczno-rolnicza
gleby. Oznaczanie wartości pH. Wyd. Normalizacyjne “Alfa”.
7. Klima St. (1999): Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej. WyŜsza Szkoła
Zarządzania i Bankowości. Kraków. Kraków, grudzień 2000; AGH Wydział Górniczy
w Krakowie.
8. BEDNAREK R., Prusunkiewicz Z. Geografia gleb, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997
9. Bernaciak A., Gaczek W., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.
10. Błaszyk T., Górski J., Odpady a problemy zagroŜenia i ochrony wód podziemnych,
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1996.
11. Kardasz, Kamińska, 1987 – Norma branŜowa. Agrotechnika. Analiza chemiczno-rolnicza
gleby. Oznaczanie wartości pH. Wyd. Normalizacyjne “Alfa”.
12. Centralna baza danych geologicznych - http://baza.pgi.waw.pl/
13. http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/index.php
14. http://baza.pgi.gov.pl
15. http://energetyka.w.polsce.org
16. http://www.mwik.com.pl
17. http://www.oze.rankking.pl
18. http://www.opole.pios.gov.pl
19. Strategia Rozwoju Infrastruktury Transportowej w Województwie Opolskim w latach 20082013.
20. Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim, WIOŚ Opole, 2007
21. Urząd Regulacji Energetyki, baza koncesji 2007.
22. www.wrotaopolszczyzny.pl
23. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa,
ujednolicony tekst po przeprowadzonej zmianie, Bierawa 2008
24. Stan bezpieczeństwa poŜarowego województwa opolskiego PSP Opole 2005,
25. http://www.imgw.pl

89

