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2. WYKAZ SKRÓTÓW
Nazwa skrótu

Wyjaśnienie

Analiza SWOT

Analiza SWOT jest jedną z najczęściej stosowanych metod analizy strategicznej.
Polega na analizie silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń, które
się przed nią pojawiają. SWOT, to skrót od: strengths (mocne strony),
weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia).

B(a)P

Benzo(a)piren

BZT5

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen

ChZT

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen

GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

GUGiK

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

GUS

Główny Urząd Statystyczny

GZWP

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

JCWP

Jednolite Części Wód Powierzchniowych

JCWPd

Jednolite Części Wód Podziemnych

JST

Jednostka Samorządu Terytorialnego

KPGO

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

KPOŚK

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

KZGW

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

NFOŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OSCHR

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

OSP

Ochotnicza Straż Pożarna

OZE

Odnawialne Źródła Energii

PEM

Pola elektromagnetyczne

PGE GiEK

Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

PIG - PIB

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

PM2,5

Pył zawieszony o granulacji do 2,5 μm

PM10

Pył zawieszony o granulacji do 10 μm

PMŚ

Państwowy Monitoring Środowiska

POKzA

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu

POIiŚ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

POP

Program Ochrony Powietrza

POŚ

Program Ochrony Środowiska

PPIS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

PPP

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PZD

Powiatowy Zarząd Dróg

RDLP

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

RDOŚ

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
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Nazwa skrótu

Wyjaśnienie

RIPOK

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

SOOŚ

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

SPA2020

Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
do 2020

UE

Unia Europejska

URE

Urząd Regulacji Energetyki

WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WOPR

Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego

WPGO

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

WPMŚ

Wojewódzki Program Monitoringu Środowiska

ODR

Ośrodek Doradztwa Rolniczego
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3. STRESZCZENIE
„Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2017 – 2020
z perspektywą do roku 2024” zawiera podstawowe informacje na temat stanu aktualnego poszczególnych
komponentów środowiska na terenie powiatu, zagrożeń i problemów w poszczególnych obszarach
interwencji. Opracowany dokument jest zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym,
wojewódzkim i powiatowym. Głównym celem programu jest zrównoważony rozwoju powiatu z utrzymaniem
jego unikalnych i bardzo cennych wartości przyrodniczych.
Powiat opolski położony jest w zachodniej części województwa lubelskiego, które leży na wschodzie
kraju. Gospodarka Powiatu Opolskiego opiera się głównie na lokalnych surowcach oraz walorach
przyrodniczych. Branżami dominującymi są: przemysł związany z przetwórstwem płodów rolnych oraz usługi
związane z turystyką.
Zadania wskazane w programie skupiają się na ograniczeniu zanieczyszczeń z tych źródeł poprzez
dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne lub ich modernizację, edukację
mieszkańców w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń powietrza, usprawnienie ruchu drogowego, budowę
ścieżek rowerowych.
Na terenie województwa lubelskiego najwyższe wartości natężenia pól elektromagnetycznych odkryto
na obszarach miast powyżej 50 tys. mieszkańców, średnia arytmetyczna dla tych obszarów wynosiła 0,19
V/m, dla pozostałych miast 0,15 V/m, a dla terenów wiejskich 0,17 V/m. W powiecie liczba stacji
telefonicznych nieustannie wzrasta, co może stanowić pewne niebezpieczeństwo w zakresie pól
elektromagnetycznych.
Wody powierzchniowe charakteryzują się dość dużym zanieczyszczeniem, natomiast nie występują
zanieczyszczenia wód podziemnych, które są dobrej jakości, wymagają na ogół prostego uzdatniania.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego długość sieci wodociągowej na terenie powiatu
opolskiego w 2015r. wynosiła 708,6 km, liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych
3

i zbiorowego zamieszkania liczyła 13 076 szt. Zużycie wody na jednego mieszkańca wyniosło 28,2 m .
Na potrzeby gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w 2015r. na terenie powiatu zużyto 14 930 dam
3

3

3

w tym: na potrzeby przemysłu – 382 dam , rolnictwa i leśnictwa – 12 528 dam oraz na eksploatację sieci
3

wodociągowej zużyto 2 020 dam .
Infrastruktura komunalna, ciągła rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz dostęp do oczyszczalni ścieków
pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców. W 2014 roku powiecie opolskim stopień zwodociągowania
był dość wysoki, 89,5 % mieszkańców korzystało z wodociągu. Znacznie niższy był natomiast wskaźnik
skanalizowania, który wynosił 32,4 %.
Na terenie powiatu opolskiego występują złoża surowców ilastych, kruszyw naturalnych. Pośród
surowców skalnych największe znaczenie mają złoża utworów piaszczystych.
W strukturze pokrywy glebowej na terenie powiatu opolskiego dominują gleby napiaskowe. Są to
różnego rodzaju bielice, pseudobielice oraz gleby brunatne, utworzone na utworach rzecznych lodowcowych
i wodnolodowcowych Pod względem jakości gleb wyrażonej klasyfikacją bonitacyjną gminy powiatu
posiadają bardzo korzystne warunki do produkcji rolniczej.
Główną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w powiecie opolskim jest ich składowanie.
Realizacja inwestycji, takich jak budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz
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likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów, poprawiły znacząco stan gospodarki odpadami
powiecie.
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych na terenie powiatu opolskiego wynosi około 44 %
całkowitej powierzchni powiatu. Na jej terenie znajdują się unikalne i cenne zbiorowiska przyrodnicze oraz
obszary siedliskowe ptaków ze względu, na które utworzono obszary chronione. Obszar powiatu obejmuje
liczne formy ochrony przyrody takie jak: obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, obszary
Natura 2000, pomniki przyrody, rezerwat przyrody oraz użytki ekologiczne.
Dla wyznaczonych zadań opracowano harmonogram realizacji. Zakres wykonania i wdrażania
programu będzie podlegał monitoringowi - co dwa lata będzie sporządzany raport z programu ochrony
środowiska.
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4. WSTĘP
4.1 Cel i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Opolskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024”.
Obowiązek sporządzenia Programu ochrony środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 wyżej
wymienionej ustawy organ wykonawczy powiatu sporządza program ochrony środowiska. Z wykonania
programu organ wykonawczy sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia Radzie Powiatu.
Podstawowym celem sporządzenia programu ochrony środowiska jest efektywne zarządzanie
ochroną środowiska zgodnie z polityką ochrony środowiska. Dokument ten powinien stanowić podstawę
funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące
ochrony środowiska i przyrody. Program ochrony środowiska określa przede wszystkim zespół działań
mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju.
Program ochrony środowiska powinien spełniać wymagania określone w art. 14, art. 17 i art. 18
ustawy Prawo ochrony środowiska. Zasady i tryb udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego
przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska określa ustawa z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405).
Program ochrony środowiska spełnia wymagania zawarte w opracowanych przez Ministerstwo
Środowiska „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony
środowiska”. Oznacza to, że w przygotowanym programie:
 dokonano oceny stanu środowiska na terenie powiatu z uwzględnieniem dziesięciu obszarów
przyszłej interwencji,
 zdefiniowano zagrożenia i problemy dla poszczególnych obszarów przyszłej interwencji (analiza
SWOT),
 uwzględniono cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska,
 zamieszczono harmonogram rzeczowo – finansowy, osobno dla zadań własnych i zadań
monitorowanych.
Podczas opracowywania programu uwzględniono założenia zawarte w wojewódzkim programie
ochrony środowiska oraz programach sektorowych, strategiach i istniejących planach rozwoju.

4.2 Struktura programu i metodyka prac
Struktura Programu jest zgodna z Wytycznymi Ministerstwa Środowiska i składa się z następujących
części:


spis treści,



wykaz skrótów,



wstęp,
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streszczenie w języku niespecjalistycznym,



ocena stanu środowiska,



cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie,



system realizacji programu ochrony środowiska,



spis tabel, rycin i załączników.
Ocena stanu środowiska na terenie powiatu opolskiego została przeprowadzona w oparciu o analizę

wyznaczonych obszarów przyszłej interwencji, do których należą:
 ochrona klimatu i jakości powietrza,
 zagrożenia hałasem,
 pola elektromagnetyczne,
 gospodarowanie wodami,
 gospodarka wodno – ściekowa,
 zasoby geologiczne,
 gleby,
 gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 zasoby przyrodnicze.
Opracowując Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2017 –
2020 z perspektywą do roku 2024 przyjęto następującą kolejność działań:


pozyskano niezbędne dane z Urzędów Gmin i Miast, instytucji takich jak WIOŚ, RDOŚ oraz innych
jednostek publicznych i niepublicznych,



dokonano przeglądu dokumentów strategicznych i opracowań programowych w przedmiotowym
zakresie oraz dokonano oceny stanu środowiska powiatu opolskiego,



na podstawie aktualnego stanu środowiska naturalnego oraz uzyskanych informacji określono
główne problemy środowiska na terenie powiatu opolskiego,



wyznaczono cele,



dla każdego celu wyznaczono kierunki działań i zadania na najbliższe cztery lata,



określono sposób finansowania zaplanowanych zadań,



określono sposób kontroli realizacji Programu.
Informacje o stanie środowiska naturalnego podane są według najaktualniejszych danych. Koszty

realizacji działań i określenie sposobu finansowania określono na podstawie informacji udostępnionych przez
podmioty odpowiedzialne za dane zadania.

4.3 Podstawy prawne
Program Ochrony Środowiska sporządzono zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów
prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska. Podstawę prawną dokumentu stanowią wymienione
niżej ustawy oraz akty wykonawcze do tych ustaw:


ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.),



ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
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udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1405),


ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.),



ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1121),



ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328),



ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1789 z późn. zm.),



ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 568 z późn. zm.),



ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1289),



ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 z późn.
zm.)



ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.1987 z późn. zm.),



ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161),



ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),



ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2017 r. poz. 668),



ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1073),



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031),



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192 poz. 1883),



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu
prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. nr 221
poz. 1645),



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny
stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 85),



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych (Dz. U. 2014 poz. 1482)
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4.4 Spójność z dokumentami nadrzędnymi
W celu zapewnienia spójności polityki ochrony środowiska na poziomie powiatowym należy zapewnić
adekwatność i komplementarność Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2017 –
2020 z perspektywą do roku 2024, przez jego zgodność z:






nadrzędnymi dokumentami strategicznymi, w szczególności z:


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



Strategią Rozwoju Kraju 2020,

zintegrowanymi strategiami o charakterze horyzontalnym, w szczególności z:


„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”,



Strategią innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”,



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



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



Strategią „Sprawne Państwo 2020”,



Strategią rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022,



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



Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020,



Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego 2020,



Polityką energetyczną Polski do 2030 roku.

dokumentami sektorowymi:


Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020,



Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,



Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,



Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022,



Krajowy Program Zapobiegania Powstawaniu Odpadów,



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,



Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,



Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem
działań na lata 2015 – 2020,



Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030,





Program wodno-środowiskowy kraju,



Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły,



Plan zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza Wisły,

dokumentami

o

charakterze

programowym/wdrożeniowym

oraz

pozostałymi

programami, planami i strategiami na terenie województwa lubelskiego:
-

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020,

-

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego,

-

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022,
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branżowymi

Program ochrony powietrza dla strefy w województwie lubelskim w celu osiągnięcia

-

poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu,
zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych,
-

Niekonwencjonalne źródła energii – zapisy dokumentów krajowych i wojewódzkich,

-

Plan utrzymania wód obejmujący obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie,
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów

-

poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg,
Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2016-2019 z perspektywą

-

do roku 2023,


dokumentami lokalnymi:
- Strategia rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2016-2023
- Strategia Rozwoju Gminy Poniatowa na lata 2015-2025
- Program Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 2015-2022
- Strategia Rozwoju Dla Gminy Łaziska na lata 2015-2020
- Strategia Rozwoju Gminy Chodel na lata 2015-2023
- Strategia Rozwoju Gminy Opole Lubelskie na lata 2016-2025
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2017 – 2020

z perspektywą do roku 2024 jest spójny z dokumentami strategicznymi na różnych poziomach planowania.
Szczegółowy wykaz celów dokumentów strategicznych został przedstawiony w załączniku nr 1 do Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024. Załącznik nr
1 obejmuje wyłącznie te cele strategiczne i operacyjne dokumentów strategicznych oraz działań
strategicznych, które mają znaczenie dla niniejszego Programu.

5. OCENA STANU ŚRODOWISKA
5.1. Charakterystyka powiatu opolskiego
5.1.1. Położenie administracyjne i geograficzne
Powiat opolski położony jest we wschodniej Polsce, w północno-zachodniej części województwa
2

lubelskiego. Jego powierzchnia wynosi 810 km , natomiast liczba ludności wynosi ponad 60 tysięcy osób.
Wschodni odcinek granicy powiatu opolskiego wyznacza powiat lubelski, północny – powiat
puławski, natomiast południowy - powiat kraśnicki.
Na zachodzie powiat opolski graniczy z dwoma województwami. W północno - zachodniej części
sąsiaduje

z

powiatami

zwoleńskim

oraz

lipskim,

należącymi

do

województwa

mazowieckiego,

a w południowo - zachodniej z powiatem opatowskim, znajdującym się na obszarze województwa
świętokrzyskiego.
Powiat terytorialnie obejmuje 5 gmin wiejskich: Chodel, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska,
Wilków, 2 gminy miejsko-wiejskie: Opole Lubelskie, Poniatowa. Siedzibą powiatu opolskiego jest miasto
Opole Lubelskie.
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Rycina 1. Położenie powiatu opolskiego na tle województwa lubelskiego
Źródło: http://wybory2002.pkw.gov.pl/prada/dk1/w06/index.html
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Rycina 2. Gminy powiatu opolskiego
Źródło: https://www.osp.org.pl

Tabela 1. Gminy powiatu opolskiego z powierzchnią oraz liczbą mieszkańców
Lp.

Gmina

Rodzaj gminy

Liczba
sołectw

Powierzchnia
[km²]

Liczba
mieszkańców

1.

Opole
Lubelskie

Miejska

43

194

17 507

2.

Poniatowa

Miejska

20

85

14 527

3.

Chodel

Wiejska

25

108,2

6 682

4.

Józefów nad
Wisłą

Wiejska

34

141

6 721

5.

Karczmiska

Wiejska

18

95

5 674

6.

Łaziska

Wiejska

24

109

4 969

7.

Wilków

Wiejska

26

78

4 506

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS – dane za rok 2016
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Rycina 3 Mapa Powiatu Opolskiego

Źródło: http://gis.opole.lublin.pl/geoportal
Według fizyczno-geograficznego podziału Powiat Opolski niemal w całości należy do regionu Wyżyny
Lubelskiej. W jej obrębie wyróżnia się trzy subregiony - Równinę Bełżycką, Kotlinę Chodelską oraz
Wzniesienia Urzędowskie. Odrębną jednostkę fizjograficzną stanowi Małopolski Przełom Wisły, sąsiadujący
od zachodu z Wyżyną Lubelską.
Wyżyna Lubelska to makroregion geograficzny położony w południowo-wschodniej części Polski.
Rozciąga się pomiędzy doliną Bugu na wschodzie i Wisły na zachodzie. Na północy przechodzi w Polesie
Lubelskie, natomiast na południu w wał Roztocza. Obejmuje powierzchnię około 7000 km², a najwyższe
wzniesienie dochodzi do 311 m n.p.m. (Działy Grabowieckie). Niemal cały obszar wyżyny jest położony na
terenie województwa lubelskiego, na tereny sąsiednich województw wykraczają tylko małe fragmenty
Małopolskiego Przełomu Wisły i Wzniesień Urzędowskich.
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Równina Bełżycka jest mezoregionem fizycznogeograficznym w północno-zachodniej części Wyżyny
Lubelskiej. Na północy graniczy z Płaskowyżem Nałęczowskim, na wschodzie z Wyniosłością Giełczewską,
na południu ze Wzniesieniami Urzędowskimi, na południowym wschodzie z Kotliną Chodelską a na
zachodzie na krótkim odcinku z Małopolskim Przełomem Wisły. Region ten jest równiną o mało
urozmaiconym krajobrazie, osiąga wysokość od 160 (skarpa ku dolinie Wisły) do 230 m n.p.m. (dział wodny
Wisły i Bystrzycy). Podłoże jest zbudowane z margli kredowych i glin zwałowych. Równina Bełżycka stanowi
region typowo rolniczy.
W zachodniej części Wyżyny Lubelskiej znajduje się Kotlina Chodelska. Ma kształt trójkąta
i od północnego wschodu graniczy z Równiną Bełżycką, od południa ze Wzniesieniami Urzędowskimi, zaś
od zachodu z Małopolskim Przełomem Wisły. Region jest obniżeniem wypreparowanym w mało
odpornych marglach kredowych o łagodnie nachylonych stokach. Kotlina Chodelska osiąga wysokość
w zakresie od 130 do 180 m n.p.m. Dno kotliny wypełniają czwartorzędowe piaski (wydmy).
Wzniesienia Urzędowskie stanowią pasmo wzniesień osiągające wysokość do 270 m n.p.m.),
położone w południowo-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Wzniesienia Urzędowskie tworzą naturalne
przedłużenie ciągnącego się dalej na południowy wschód Roztocza. Zachodnią granicę mezoregionu jest
fragment doliny Wisły, który w tym miejscu Małopolski stanowi Przełom Wisły. Od południa Wzniesienia
opadają ku dolinie rzeki Sanny, z kolei na północy ku niewielkiej Kotlinie Chodelskiej.
Małopolski Przełom Wisły ciągnie się wzdłuż zachodniej krawędzi Wyżyny Lubelskiej, od zachodu
granicząc z Równiną Radomską Przedgórzem Iłżeckim i Wyżyną Sandomierską, a od wschodu
z Wzniesieniami Urzędowskimi, Kotliną Chodelską, Płaskowyżem Nałęczowskim, Równiną Bełżycką
i Wysoczyzną Lubartowską. Region jest doliną, o czym świadczy jego stosunkowo wąski (od 1,5 do 3 km)
i wydłużony kształt (ok. 70 km, na odcinku Zawichost-Puławy). Zbocza doliny są strome i wznoszą się 60-70
m nad poziom rzeki. Dno doliny wysłane jest madami rzecznymi, a w okresie wysokich stanów wody jest
zalewane. Małopolski Przełom Wisły jest gęsto zaludnionym, rolniczym regionem. Jest to obszar
o urozmaiconej rzeźbie, którego charakterystyczną cechą są występujące na jego terenie wąwozy lessowe.
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Rycina 4 Usytuowanie Powiatu Opolskiego na tle mezoregionów fizycznogeograficznych
(Kondracki, 2002)
Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2016 - 2023
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5.1.2. Ludność
Liczba ludności w powiecie opolskim na koniec 2015 roku wynosiła 60 964 osoby. W porównaniu
do roku 2014 nastąpił jej spadek o 578 osób. Zmiany w liczbie ludności powiatu w latach 2011-2015 oraz
informację o liczbie kobiet i mężczyzn znajdują się w tabeli poniżej.
Tabela 2. Liczba ludności według płci w powiecie opolskim

Rok

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

Liczba
mieszkańców
ogółem

2011

32 010

30 593

62 603

2012

31 830

30 414

62 244

2013

31 540

30 263

61 803

2014

31 439

30 103

61 542

2015
2016

31 165
30 966

29 799
29 620

60 964
60 586

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

W kształtowaniu wielkości zaludnienia zasadnicze znaczenie odgrywają takie czynniki, jak: przyrost
naturalny, saldo migracji, współczynnik feminizacji oraz struktura wiekowa ludności. Dane statystyczne
w zakresie podstawowych czynników kształtujących lokalną sytuację demograficzną przedstawiono
w poniższych zestawieniach.
2

Zagęszczenie ludności w roku 2015 wyniosło ok. 75 osób na 1 km . Przyrost naturalny ogółem
w powiecie spadł od 2014 roku o 150. Liczba żywych urodzeń na 1000 mieszkańców maleje, zmniejszając
swą wartość od 2011 o 0,5. Liczba zgonów na 1000 mieszkańców wzrasta i w 2015 roku wynosiła 13,40.
Tabela 3. Podstawowe dane demograficzne dotyczące Powiatu Opolskiego

Wyszczególnienie:

Jednostka

Gęstość zaludnienia

2011

2012

2013

2014

2015

2016

77

77

76

76

75

75

-

9,87

9,81

9,81

9,25

8,57

9,2

-

12,02

12,05

12,31

11,63

13,40

-

-

- 2,15

- 2,24

- 3,50

- 2,38

- 4,83

-2,50

osoba/km

2

Urodzenia żywe na
1000 ludności
Zgony na 1000
ludności
przyrost naturalny na
1000 ludności
przyrost naturalny
ogółem
zameldowania

-

- 135

- 140

- 217

- 147

- 296

-154

osoba

287

345

391

358

348

427

wymeldowania

osoba

604

465

582

525

504

633

saldo migracji
współczynnik
feminizacji

osoba

-217

-120

-191

-167

-161

-206

osoba

105

105

104

104

105

105

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Liczba kobiet w roku 2015 przewyższała liczbę mężczyzn o 1929 osób. Powiat opolski
charakteryzuje się współczynnikiem feminizacji równym 103, który jest niższy w porównaniu do średniej
krajowej, wynoszącej

107. Saldo migracji w każdym analizowanym roku było ujemne, co oznacza,
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że większość osób jest wymeldowanych. Jednakże tendencja wartości salda migracji jest rosnąca.
Strukturę

ludności

gminy,

według

ekonomicznej

grupy

wieku

oraz

liczbę

bezrobotnych

zarejestrowanych i udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 4. Grupy wieku ekonomicznego oraz struktura bezrobocia w latach 2011-2015

Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Wiek
przedprodukcyjny
(0-17 lat)
[osoby]
11 950
11 628
11 160
10 951
10 754
10 540

[%]
17,8
17,4
16,9
16,7
16,2
17,4

Wiek
produkcyjny
[osoby]
39 078
38 866
38 668
38 309
37 757
37 382

[%]
58,3
58,3
58,4
58,6
56,8
61,7

Wiek
poprodukcyjny
[osoby]
11 575
11 750
11 975
12 282
14 453
12 662

Bezrobocie

[%]
17,3
17,6
18,1
18,8
21,7
20,9

[osoby]
4 461
4 450
4 390
3 853
3 542
3 169

[%]
11,4
11,4
11,4
10,1
9,4
5,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Struktura ludności powiatu opolskiego pod względem wieku (według danych BDL GUS)
w 2016 roku przedstawia się następująco: 17,4% ogółu mieszkańców stanowią osoby w wieku
przedprodukcyjnym (0-17 lat), 61,7% osoby w wieku produkcyjnym oraz
w wieku poprodukcyjnym. Na przestrzeni lat

20,9 % stanowią osoby

2011–2016 widoczny jest spadek liczby ludności w wieku

przedprodukcyjnym, spadek ludności wieku produkcyjnego oraz spadek ludności w wieku poprodukcyjnym.
Bezrobocie

w

powiecie

w

latach

2011–2013

utrzymywało

się

na

stałym

poziomie,

w kolejnych latach odnotowano już niewielki spadek. W 2014 roku bezrobocie osiągnęło wartość ok. 10,1 %.
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił w 2016 roku 5,2%.
W analogicznym okresie czasu w województwie lubelskim stopa bezrobocia wyniosła 11,7 %.

5.1.3. Uwarunkowania gospodarcze
Gospodarka Powiatu Opolskiego opiera się głównie na lokalnych surowcach oraz walorach
przyrodniczych. Branżami dominującymi są: przemysł związany z przetwórstwem płodów rolnych oraz usługi
związane z turystyką. Zarówno niewielkie uprzemysłowienie powiatu jak i zachowanie zasady
zrównoważonego rozwoju przyczyniły się do obrania dwóch kierunków rozwoju gospodarczego. Pierwszym
jest rozwój przedsiębiorstw w branżach usługowych i produkcyjnych, natomiast drugim - rozwój turystyki
opartej na walorach naturalnych wraz ze wzbogaceniem oferty o usługi umożliwiające aktywny wypoczynek.
Powiat Opolski jest terenem typowo rolniczym. Przemysł związany z przetwórstwem płodów rolnych
stanowi dominującą gałąź gospodarki. Na obszarze powiatu funkcjonuje kilka znaczących zakładów
przetwórstwa warzyw , owoców i chmielu. W tym gronie znajdują się:



Rauch S.A. Zakład Produkcyjny w Kluczkowicach,



„APPOL” sp.zo.o Zakład Przetwórstwa Owocowego w Opolu Lubelskim,



„FRUCTO - MAJ” w Granicach,



„FRUKTOSAD” sp.zo.o. w Ratoszynie Drugim,



“JAAK” sp.zo.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe w Zadolu,
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PHU „SADPOL” Mirosław Wosik w Lesie Dębowym,



„POL - OWOC” w Opolu Lubelskim,



„SOKPOL” – Koncentraty Sp. z o. o. Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Zagłobie,



„TWARDZIK” sp. j. Chłodnia Owoców i Warzyw w Łaziskach.



‘’Powiśle” spółka Jawna Kępa Chotecka - przetwórstwo chmielu



Kabako Gruppe Opole lubelskie ,



Lubsad Sp. z o. o zakład produkcyjny w Poniatowej

W ostatnich latach pojawiło się duże zainteresowanie łączeniem się gospodarstw w grupy
producenckie celem zwiększenia swojej konkurencyjności. Ze względu na specyfikę obszaru w Powiecie
Opolskim działają głównie grupy związane z produkcją oraz przetwórstwem owoców miękkich. Na terenie
powiatu działają dwie grupy producenckie: FruVitaLand Sp. z o.o. Grupa Producentów Owoców i Warzyw
oraz „Józefów Sad” Sp. z o.o.
FruVitaLand Sp. z o. o. powstała w sierpniu 2011 roku. Aktualnie siedziba spółki znajduje się
w Piotrawinie w gminie Łaziska. Grupa zajmuje się obrotem owoców: jabłoni, śliwy, gruszy, wiśni, truskawek,
malin, porzeczek oraz warzyw. Obecnie w Grupie zrzeszonych jest 128 członków, którzy w sumie dysponują
ok. 1 100 ha upraw, w tym: uprawy sadownicze pokrywają powierzchnię 527 ha (głównie: jabłonie – 442 ha
oraz wiśnie – 70 ha), owoce miękkie zajmują areał 242 ha (głównie: porzeczki – 138 ha oraz maliny – 94 ha)
natomiast pozostałe uprawy w tym warzywa - 320 ha.
Grupa producencka „Józefów Sad” Sp. z o.o. została utworzona w 2008 r. przez 8 sadowników.
Siedziba spółki mieści się w Józefowie nad Wisłą. Obecnie grupa jednoczy 94 gospodarstwa o łącznej
powierzchni upraw sadowniczych obejmującej ok. 700 ha. Grupa ta zajmuje się produkcją owoców: jabłoni
(stanowią 80% ogólnej powierzchni uprawianych owoców), czereśni, grusz, wiśni, śliw, malin, porzeczki
czarnej i czerwonej, rabarbaru, aronii i agrestu. Ponadto na terenie powiatu działa kilka zrzeszeń
producentów owoców i warzyw:
• Nadwiślańskie Towarzystwo Producentów Owoców w Wojciechowie,
• Nadwiślańskie Zrzeszenie Producentów Chmielu w Wilkowie,
• Zrzeszenie Producentów Owoców, Warzyw i Materiału Szkółkarskiego „WISŁA” w Zakrzowie,
• Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „NIWA” w Lesie Dębowym,
• Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „Podlipie” w Chruślinie,
• Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „Przełom” w Wilkowie,
• Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „SAD-VIT” w Wilkowie,
• Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw w Wandalinie.
Rozwojowi gospodarki w tym regionie sprzyja korzystne położenie geograficzne. Przecinają się tutaj
ważne szlaki komunikacyjne. Powiat Opolski dysponuje stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturą, a także
odpowiednim potencjałem ludzkim. Infrastrukturę techniczną dodatkowo uzupełnia stosunkowo dobrze
rozwinięta sieć kanalizacyjna, wodociągowa oraz sieć gazowa.
Lokalne władze są przychylnie nastawione wobec potencjalnych inwestorów. Największe możliwości
są upatrywane w przemyśle rolno – spożywczym i chłodniczym oraz turystyce.
Podstawowym działem gospodarki jest rolnictwo, ponieważ zaspokaja elementarne potrzeby ludności
– wytwarza żywność i wiele innych produktów dostarczanych do różnych gałęzi przemysłu takich jak np.
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przemysł spożywczy, obuwniczy, chemiczny czy włókienniczy. Rolnictwo stanowi główne źródło dochodów
dla znacznej części światowej społeczności. Aby rolnictwo mogło sprawnie

się rozwijać musi być

spełnionych szereg czynników, zarówno przyrodniczych (m.in. warunki klimatyczne, żyzność gleb,
ukształtowanie powierzchni, stosunki wodne), jak i pozaprzyrodniczych (m.in. stosunki własnościowe ,
sposób gospodarowania). Powiat Opolski ma typowo rolniczy charakter. Na jego terenie występują gleby
wykazujące dobre właściwości do produkcji rolniczej. Dlatego też produkty wytwarzane przez lokalnych
rolników stanowią istotny element w skali produkcji żywności nie tylko w województwie, ale również w całym
kraju.
Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej również jest bardzo ważny, zarówno na obszarach wiejskich
jak i miejskich. Zapewnia miejsca pracy poza rolnictwem i prowadzi do dywersyfikacji źródeł utrzymania
mieszkańców. W Powiecie Opolskim od 2011 roku widoczny jest rosnący trend w zakresie zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2015 roku na
terenie powiatu funkcjonowało 3 669 podmiotów gospodarczych, w porównaniu do roku 2011 liczba
podmiotów wzrosła o 196.

Rycina 5 Liczba podmiotów gospodarczych w Powiecie Opolskim
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
Liczba podmiotów gospodarczych jest kształtowana w dużej mierze przez sektor prywatny.
Charakterystykę podmiotów według sektorów własnościowych dla lat 2011 – 2016 przedstawia tabela 5.
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Tabela 5 Liczba podmiotów gospodarczych wg sektorów własnościowych w Powiecie Opolskim
w latach 2011-2016
Sektor publiczny
Rok
Ogółem

2011

2012

2013

2014

2015

2016

174

179

180

177

174

174

Państwowe i samorządowe jednostki
prawa budżetowego

135

136

136

135

133

132

Przedsiębiorstwa państwowe

1

1

1

1

0

0

Spółki handlowe

2

3

4

5

5

6

Sektor prywatny
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ogółem

3 473

3 567

3 692

3 658

3 669

3 632

Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą

2 868

2 867

2 970

2 913

2 908

2 854

Spółki handlowe

107

120

129

137

142

144

Spółki handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego

13

13

15

16

16

16

30

33

33

35

35

35

Fundacje

5

5

4

5

7

8

Stowarzyszenia i organizacje
społeczne

148

167

173

173

182

192

Spółdzielnie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
Gospodarkę w sektorze publicznym niemal w całości tworzą państwowe i samorządowe jednostki
prawa budżetowego. Natomiast na sektor prywatny składają się przede wszystkim osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz spółki handlowe.
W 2015 roku działalność gospodarczą prowadziło 2 908 osób fizycznych, co stanowiło 79 % działalności
prowadzonych w zakresie sektora prywatnego gospodarki. W zakresie lat 2011 - 2015 zależność ta
utrzymywała się na zbliżonym poziomie. W porównaniu do roku 2011 liczba spółek handlowych wzrosła
o około 25 % , a liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych o około 19%.
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5.1.4. Charakterystyka gmin powiatu opolskiego
Powiat opolski składa się z 5 gmin wiejskich: Chodel, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska,
Wilków oraz 2 gmin miejsko-wiejskich: Opole Lubelskie, Poniatowa.
Gmina Chodel
Gmina Chodel znajduje się w południowo - wschodniej części Powiatu i ma charakter rolniczy.
Zajmuje powierzchnię 108,2 km², z czego 80 % stanowią użytki rolne, a 15 % - użytki leśne. Powierzchnia
Gminy jest lekko pofałdowana, z kilkoma kompleksami leśnymi, przecięta doliną rzeki Chodelki. Atrakcyjne
walory przyrodnicze przyczyniły się do utworzenia w dolinie rzeki Chodelskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. W gminie występują na ogół gleby średniej jakości, niemal połowa z nich zalicza się do IV klasy
bonitacyjnej. Gleby trzech najwyższych klas bonitacyjnych zajmują 27,3 % wszystkich użytków rolnych.
Mniej więcej tyle samo (26,6 %) jest gleb najsłabszych, należących do V i VI klasy bonitacyjnej. Na terenie
gminy Chodel znajduje się 26 miejscowości podzielonych na 25 sołectw. Siedzibą Urzędu Gminy jest
Chodel, miejscowość o statusie wsi. Gmina liczy 6 682 mieszkańców, którzy utrzymują się głównie z uprawy
roli. W miejscowym rolnictwie dominującą pozycję zajmuje sadownictwo. Najwięcej jest małych gospodarstw
o powierzchni od 5 ha do 10 ha. Ciekawe zabytki, atrakcyjne tereny rekreacyjne z pięknym zalewem i dobra
komunikacja stwarzają gminie szanse na rozwój turystyki. Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi w
2015 roku 110 km i korzysta z niej 86 % mieszkańców, natomiast sieci kanalizacyjnej – 9,7 km.
Gmina Józefów nad Wisłą
Gmina Józefów jest położona nad środkową Wisłą, w południowo-zachodniej części Powiatu
2

Opolskiego. Zajmuje powierzchnię 141 km i liczy 6 721 mieszkańców, zgromadzonych w 34 sołectwach.
Gminę Józefów śmiało można nazywać “Krainą Sadów”. Sady zajmują tutaj 2 000 ha, a co roku otrzymuje
się z nich ok. 60 000 t. owoców. Silne jest też rozwinięte ogrodnictwo i warzywnictwo. W gminie zbiera się
2 000 t. malin, 500 000 t. truskawek i 2 500 t. warzyw-ogórków, cebuli i kapusty. Wisła utworzyła tu
malowniczą dolinę o charakterystycznych wapiennych zboczach i piaszczystych brzegach. W okolicach
Józefowa nurt rzeki zasilają trzy dopływy: Wyżnica, Potok Wrzelowiecki i Kamienna. Część obszaru gminy
zajmuje Wrzelowiecki Park Krajobrazowy, objęty ochroną. W gminie dominują gleby zaliczane do IV klasy
bonitacyjnej (60,8 %). Najlepsze gleby zaliczane do II i III klasy bonitacyjnej znajdują się w północnej,
lessowej części gminy, zaś najsłabsze (klasa VI, Viz) koncentrują się w sąsiedztwie lasów i dolin rzecznych
i stanowią około 20 % wszystkich gruntów gminy. Długość sieci wodociągowej wynosi 89,9 km i korzysta
z niej 80 % mieszkańców, natomiast długość sieci kanalizacyjnej wynosi 3,3 km.
Gmina Karczmiska
Gmina Karczmiska leży w północno - zachodniej części Powiatu, na styku trzech subregionów:
Płaskowyżu Nałęczowskiego, Równiny Bełżyckiej i Kotliny Chodelskiej. Gmina zajmuje powierzchnię
2

95 km oraz liczy 5 674 mieszkańców zgromadzonych w 18 sołectwach. Gospodarka gminy opiera się
głównie na rolnictwie. Na średniej jakości glebach uprawia się zboża, rośliny okopowe, tytoń, a także maliny,
porzeczki, truskawki,. Z uwagi na zalety krajobrazu i klimat gminy, sąsiedztwo Kazimierza Dolnego
i Nałęczowa oraz położenie w granicach i otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego coraz większego
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znaczenia nabierają walory turystyczno-rekreacyjne. Z sieci wodociągowej liczącej 79,3 km długości
korzysta 71 % mieszkańców, natomiast z sieci kanalizacyjnej (29,8 km) – 18 % mieszkańców.
Gmina Łaziska
2

Gmina Łaziska leży w centralnej części Powiatu Opolskiego i zajmuje powierzchnię 109 km . Dzieli
się na 24 sołectwa, które zamieszkuje 4 969 osób. Zachodnią granicę gminy stanowi dolina Wisły. Cały
obszar gminy podlega ochronie krajobrazu. Część gminy wchodzi w skład Chodelskiego Obszaru
Chronionego, pozostała część stanowi fragment Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Podstawą
gospodarki gminy jest rolnictwo . W gminie dominują grunty IV klasy. Przeciętna wielkość gospodarstwa
także jest niewielka. Gmina jest wyjątkowo bogata w sady - aż 20% użytków pokrywają sady przede
wszystkim jabłoniowe. W gminie znajdują się również duże plantacje chmielu. Z wodociągowej sieci
rozdzielczej (91,4 km) korzysta niemal cała gmina (99 % mieszkańców). Obecnie w gminie nie ma sieci
kanalizacyjnej. Oczyszczanie przewiduje się poprzez zastosowanie następujących modeli układów
kanalizacyjnych: kanalizacji

indywidualnych,

zakładowych,

zbiorczych.

Ścieki

przewożone

są

do

oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim i w Kluczkowicach
Gmina Wilków
Gmina rozlokowana jest nad przełomowym odcinkiem Wisły ( jeden z najpiękniejszych w całym
biegu rzeki ) na pograniczu Równiny Bełżyckiej i Kotliny Chodelskiej, wzdłuż drogi łączącej Kazimierz Dolny
z Opolem Lubelskim, na południe od Kazimierza. Skraj Wyżyny Lubelskiej wyznacza tutaj wysoka skarpa
sięgająca 80 m, stanowiąca jedno z najpiękniejszych miejsc widokowych w województwie. Od północy
sąsiaduje z gminą Kazimierz Dolny, od południa z gminą Łaziska, od wschodu i południowego wschodu z
gminą Karczmiska. Po zachodniej stronie rzeki Wisły sąsiaduje z gminami Janowiec, Przyłęk i Lipsko. Gmina
2

Wilków należy do powiatu opolskiego. Zajmuje powierzchnię 78 km . Charakterystyczną dla gminy jest
rozdrobniona sieć osadnicza obejmująca 26 miejscowości (26 sołectw). Ludność gminy stanowi 4 506
mieszkańców. Siedzibą gminy jest miejscowość Wilków. Jest to najmniejsza w województwie miejscowość
gminna, Licząca zaledwie 187 mieszkańców. Osadnictwo zgrupowane w najbliższej strefie ośrodka
gminnego skupia ok. 1100 ludności tj. prawie 21% mieszkańców gminy. Na jedną miejscowość przypada
prawie 306 ha powierzchnia gruntów. Cały obszar gminy wchodzi w obręb systemu obszarów chronionych
województwa lubelskiego, jako część Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz
Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina ma charakter typowo rolniczy. Tutejsi rolnicy
specjalizują sie głównie w produkcji owoców ( jabłka , wiśnie ), chmielu - 23 % produkcji krajowej oraz malin.
Gmina Opole Lubelskie
Gmina Opole Lubelskie zlokalizowana jest w zachodniej części województwa lubelskiego. Jest
siedzibą powiatu opolskiego i położona jest w dorzeczu rzeki Chodelki, w Kotlinie Chodelskiej. Południowy
teren gminy leży w obszarze Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego, a wschodni wchodzi w skład
Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina liczy 17 507 mieszkańców, 43 sołectwa i zajmuje
2

powierzchnię 194 km . Główną gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Występują tu duże powierzchnie upraw
sadów, krzewów jagodowych, ogrodów warzywnych. Średnia powierzchnia gospodarstw wynosi 5 ha.
Tradycją regionu stały się uprawy ogrodnicze tworząc tym samym doskonałe warunki do rozwoju przemysłu
rolno – spożywczego. W odniesieniu do gruntów ornych znaczącą przewagę posiadają gleby w klasach
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średnio wysokich, tj. III i IV. Wyraźnie niższą jakość posiadają natomiast gleby łąkowe, głównie wskutek
wadliwych stosunków wodnych. Długość sieci wodociągowej wynosi 157,3 km, korzysta z niej ok. 92 %
mieszkańców. Sieć kanalizacyjną (25,7 km) użytkuje 40 % mieszkańców.
Gmina Poniatowa
Poniatowa położona jest 40 km na południowy zachód od Lublina, we wschodniej części Powiatu
Opolskiego. Poniatowa położona jest w lasach zachodniego skraju Kotliny Chodelskiej. Część miasta oraz
gminy wchodzi w skład Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W skład gminy wchodzi 20 sołectw,
2

pokrywających powierzchnię 85 km . Gmina liczy 14 527 mieszkańców. Na terenie gminy Poniatowa
występują głównie gleby płowe wytworzone z lessu i utworów pylastych, natomiast w części południowej
znajdują się gleby bielicoziemne wykształcone na utworach piaszczystych. W dolinach rzecznych
(Kraczewianka, Kowalanka) charakterystyczne są czarne ziemie, zaś w ograniczonym stopniu gleby torfowe
i mady. Na obszarze gminy przeważają gleby klasy trzeciej: IIIa (31,9%; 1958 ha), IIIb (25,1%; 1636 ha).
Sieć wodociągowa (86,5 km) zaopatruje 87 % mieszkańców, a sieć kanalizacyjna (41,3 km) – 68 %
mieszkańców.

5.2 Ochrona klimatu i jakości powietrza
5.2.1 Analiza stanu wyjściowego
Klimat
Klimat województwa lubelskiego przejawia cechy klimatu umiarkowanego kontynentalnego, co
oznacza znaczne wahania temperatur rocznych, tj. długie gorące lata (najwięcej dni słonecznych w roku)
oraz długie i mroźne zimy. Można tutaj zaobserwować znaczne skrócenie przejściowych pór roku – wiosny
i jesieni. Okres wegetacji trwa w województwie od 205 do 210 dni.
Charakterystyczne jest występowanie częstych przymrozków na przełomie kwietnia i maja. Roczne
amplitudy temperatur wahają się w granicach 22 stopni Celsjusza.
Roczna suma opadów jest dość niewielka, w zakresie od 550 do 650 mm. Największa ilość opadów
ma Roztocze – około 750 mm rocznie, natomiast najniższą - Wyżyna Lubelska i Podlasie (około 550 mm
o

o

rocznie). Średnie roczne temperatury powietrza kształtują się w zakresie od 7 C na Roztoczu do 7,6 C we
wschodniej części województwa. Na terenie województwa przeważają wiatry zachodnie. Południowa część,
zwłaszcza Wyżyna Lubelska i Wołyńska oraz Kotlina Sandomierska, charakteryzuje się dużym
nasłonecznieniem.

Klimat wschodniej części regionu, Grzędy Sokalskiej, jest jeszcze bardziej suchy

i sprzyja rozwojowi roślinności stepowej.
Osobliwość klimatyczną Wyżyny Lubelskiej stanowią letnie burze gradowe. Gradobicia najczęściej
występują na obszarach o dużych kontrastach wysokościowych.
Roztocze jest na tle Wyżyny lubelskiej obszarem znacznie chłodniejszym i bardziej wilgotnym, co
wynika z wyższego wyniesienia ponad poziom morza. Panują tutaj surowsze warunki klimatyczne, najdłużej
utrzymuje się pokrywa śnieżna (do około 100 dni). Roztocze szczyci się także najmniejszym w Polsce
zachmurzeniem.
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Według regionalizacji klimatycznej Polski utworzonej przez dwóch polskich klimatologów Wincentego
Okołowicza i Danuty Martyn

powiat opolski położony jest w obrębie regionu wyżynnego lubelskiego.

Charakteryzuje się on silnym wpływem klimatycznym kontynentalnych mas powietrza (roczna amplituda
temperatury powietrza >21,0°C), długim latem (średnia temperatura lipca – 17,5-18,0°C) i długą, mroźną
zimą (średnia temperatura stycznia – -3,5°C - -4,0°C), największa liczbą dni pogodnych i liczbą dni z burzą
w Polsce. Opady kształtują się na poziomie powyżej 600 mm.
Szczegółową charakterystykę klimatu powiatu opolskiego przedstawiają diagramy poniżej. Oparte są
one na godzinowych modelach symulacji pogody z 30 lat. Dane pobrano ze strony internetowej Meteo Blue.

Rycina 6. Temperatury maksymalne
Źródło: meteoblue.com

Najwyższe temperatury (pow. 30˚C) występują w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, ze
znaczącą przewagą w lipcu i sierpniu. Temperatury najniższe (pon. -10˚C) występują w grudniu, styczniu
i lutym.
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Rycina 7. Opady atmosferyczne
Źródło: meteoblue.com

Według powyższego diagramu najwyższe opady występują w kwietniu, czerwcu, wrześniu oraz
listopadzie. Najwięcej dni suchych występuje w październiku (ponad 20 dni).

Rycina 8. Średnie temperatury i opady
Źródło: meteoblue.com

Na powyższej rycinie zaobserwować można, że na obszarze powiatu opolskiego średnie
temperatury nie przekraczają 25˚C, a właśnie takie występują w lipcu i sierpniu. Najniższe średnie
temperatury występują w styczniu, lutym oraz grudniu i nie przekraczają one -3˚C. Roczna amplituda
średnich temperatur wynosi 28˚C. Najwyższe średnie opady występują w miesiącach: maj, czerwiec i lipiec,
przy czym swoje maximum osiągają właśnie w lipcu i wynoszą ok. 70 mm.
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Rycina 9. Prędkość wiatru
Źródło: meteoblue.com

Rycina 10 Róża wiatrów
Źródło: meteoblue.com

W powiecie opolskim przeważają wiatry z sektora zachodniego. Najsilniejsze wiatry występują od
października do kwietnia.
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Jakość powietrza
System oceny jakości powietrza funkcjonuje na podstawie art. 85 – 95 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 519 z późn. zm). W ramach systemu są mierzone,
gromadzone i analizowane dane o stężeniach wybranych substancji zanieczyszczających powietrze
w zakresie przestrzegania norm jakości powietrza na obszarach stref.
Na podstawie zgromadzonych danych dokonuje się oceny poziomów substancji w powietrzu
ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Na potrzeby ocen jakości powietrza wykorzystywane
są wyniki pomiarów automatycznych, wyniki pomiarów manualnych prowadzonych w sposób systematyczny
oraz dane

emisyjne.

Priorytet

prowadzenia

pomiarów

dotyczy

obszarów

przekroczeń

poziomów

dopuszczalnych w strefie. Dla takich stref wymagane są pomiary ciągłe i niezbędne jest opracowanie
naprawczych programów ochrony powietrza.
Zgodnie

z ww.

ustawą

Wojewódzki

Inspektor

Ochrony

Środowiska

zobowiązany

jest

do sporządzania następujących ocen:


pięcioletniej (zgodnie z art. 88) zawierającej klasyfikację stref na potrzeby ustalenia odpowiedniego
sposobu wykonywania ocen rocznych ,



rocznych, tzw. bieżących (zgodnie z art. 89) obejmujących klasyfikację stref będącą podstawą
do podjęcia decyzji o zaplanowaniu działań naprawczych w strefie.

Substancje podlegające ocenie to:
 dwutlenek siarki SO2,
 dwutlenek azotu NO2,
 tlenek węgla CO,
 benzen C6H6,
 pył zawieszony PM10,
 pył zawieszony PM2.5,
 ołów w pyle Pb(PM10),
 arsen w pyle As(PM10),
 kadm w pyle Cd(PM10),
 nikiel w pyle Ni(PM10),
 benzo(a)piren w pyle B(a)P(PM10),
 ozon O3.
Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów:
 dopuszczalnego - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej,
w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub
środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym terminie nie
powinien być przekroczony,
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 docelowego - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub
ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który ma być
osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie,
 poziomu celu długoterminowego - oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć
w dłuższej perspektywie z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze zastosowania
proporcjonalnych środków – w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.
Oprócz w/w poziomów określony jest również poziom krytyczny, po przekroczeniu którego mogą
wystąpić bezpośrednie niepożądane skutki w odniesieniu do komponentów przyrody, ale nie w odniesieniu
do człowieka oraz margines tolerancji, który określa procentową część poziomu dopuszczalnego, o którą
poziom ten może zostać przekroczony. W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie,
można wydzielić następujące klasy stref:
 klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych lub
poziomów docelowych,
 klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie
przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,
 klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne
powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy
dopuszczalne i poziomy docelowe.
Dla ozonu:
 klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,
 klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.
W ocenie dotyczącej pyłu PM2,5, na potrzeby raportowania na poziom europejski, dokonano dodatkowej
klasyfikacji. Klasy stref określane w oparciu o poziom dopuszczalny PM2,5 dla tzw. fazy II, równy 20 µg/m3 ,
z terminem osiągnięcia do 1 stycznia 2020 r.:


Klasa A1 – brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla fazy II



Klasa C1 – przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla fazy II.
Województwo lubelskie jest zróżnicowane pod względem rozmieszczenia źródeł emisji. Duża część

województwa to obszary typowo rolnicze. Największe punktowe źródła emisji zlokalizowane są w większości
w miastach. Emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych, tj.
z sektora energetyczno-przemysłowego województwa lubelskiego w 2014 r. (wg danych GUS) wynosiła: 
 1,922 tys. ton pyłów (4,1% emisji krajowej), z czego 0,052 tys. ton pyłów emitowanych jest z obszaru
powiatu opolskiego,
 4 971,2 tys. ton gazów (2,4% emisji krajowej), z czego 2 898,7 tys. ton gazów emitowanych jest z
obszaru powiatu opolskiego,
co ustawia województwo lubelskie na: 
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 11 miejscu pod względem emisji pyłów, 
 12 miejscu pod względem emisji gazów.
Ponadto na obszarze województwa lubelskiego znaczącymi źródłami emisji zanieczyszczeń
powietrza, mającymi duży udział w stężeniach zanieczyszczeń, są emisja powierzchniowa z indywidualnego
ogrzewania budynków oraz emisja liniowa, tj. komunikacja, głównie transport samochodowy.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza, na obszarze woj. lubelskiego ocenie jakości powietrza ze względu na
ochronę zdrowia ludzi podlegają 2 strefy (tabela 6), ocenie jakości powietrza ze względu na ochronę roślin –
strefa lubelska z pominięciem miasta Lublin.
Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń ze względu na ochronę zdrowia przedstawia poniższa
tabela 6.
Tabela 6. Klasy stref poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia

Kod
strefy

Nazwa strefy

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej
strefy

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

O3

As

Cd

Ni

BaP

PM2,5

Aglomeracja
lubelska

PL0601

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

C

C

Strefa
lubelska

PL0602

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

C

A

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim – Raport za rok 2016

Powiat opolski zalicza się do strefy lubelskiej oceny jakości powietrza. W rocznej ocenie jakości
powietrza dla strefy lubelskiej za rok 2016, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla celów ochrony
zdrowia, nie stwierdzono przekroczeń dla: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu,
zawartości w pyle PM10 ołowiu, arsenu, kadmu i niklu oraz dla ozonu. Wykazano natomiast przekroczenie
dopuszczalnego stężenia dla pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, przez co strefę zaliczono do
klasy C.
Tabela 7. Klasyfikacja strefy lubelskiej z uwzględnieniem kryteriów ochrony roślin za rok 2015

Nazwa strefy

Klasa dla obszaru
ze względu na
poziom
dopuszczalny SO2

Klasa dla obszaru
ze względu na
poziom
dopuszczalny NOx

Klasa dla obszaru
ze względu na
poziom
dopuszczalny O3

Klasa dla obszaru ze
względu na poziom celu
długoterminowego
dla O3 (do roku 2020)

Lubelska

A

A

A

D2

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim – Raport za rok 2015

Roczna ocena jakości powietrza w strefie lubelskiej pod kątem ochrony roślin w 2016 roku nie
wykazała przekroczeń dopuszczalnych stężeń dla ozonu, dwutlenku siarki i tlenków azotu, w efekcie strefę
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lubelską zaliczono do klasy A. W strefie przekroczony został jednak poziom celu długoterminowego dla
ozonu, przez co strefę zaliczono do klasy D2.
Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym pochodzenia fotochemicznego, jego stężenie zależy
bezpośrednio od stopnia nasłonecznienia, wilgotności względnej, temperatury oraz prędkości wiatru.
Czynnikami powodującymi powstawanie ozonu troposferycznego są głównie tlenki azotu oraz węglowodory.
Wieloletnie prognozy Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska przewidują obniżenie stężeń pyłu
PM10 oraz PM2,5 do 2020 roku w powiecie opolskim wchodzącym w skład województwa lubelskiego.
Szacowane zmiany stanu jakości powietrza jeśli chodzi o pył PM2,5 i PM10 przedstawiają poniższe ryciny.

Rycina 11. Stan jakości powietrza w 2015 roku – pył PM 2,5.
Źródło: www.gios.gov.pl
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Rycina 12. Prognoza stanu jakości powietrza w 2020 roku – pył PM 2,5.
Źródło: www.gios.gov.pl

Rycina 13. Stan jakości powietrza w 2015 roku – pył PM10.
Źródło: www.gios.gov.pl
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Rycina 14. Prognoza stanu jakości powietrza w 2020 roku – pył PM10.
Źródło: www.gios.gov.pl

Jednak, aby ta poprawa stanu jakości powietrza nastąpiła powinny zostać podjęte odpowiednie
działania ograniczające emisję substancji do atmosfery (m.in. realizacja Krajowego Programu Działań
Niskoemisyjnych, Programu Ochrony Powietrza dla Kraju, programów ochrony powietrza dla stref, w których
nastąpiły przekroczenia i PGN).
Obszar powiatu opolskiego posiada sprzyjające warunki do rozwoju i rozbudowy instalacji
wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, w tym pracujących w oparciu o energię wiatrową
i produkujących energię korzystając z siły wiatru. Powiat znajduje się w III strefie – korzystnej pod względem
energii wiatru.
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Rycina 15. Strefy energetyczne wiatru w Polsce wg H. Lorenc
Źródło: IMGW

Wyżyna Lubelska charakteryzuje się dużym nasłonecznieniem. Stanowi to mocną stronę powiatu,
na którego terenie można rozwijać pozyskiwanie alternatywnych źródeł energii ze słońca. Jest to o tyle
istotne, iż słabą stroną powiatu jest niski stopień wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturach publicznych, włącznie z budynkami publicznymi i sektorze mieszkaniowym oraz przez
przedsiębiorców.
Powiat Opolski posiada potencjał do rozwoju odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii
z wody. W powiecie zlokalizowane są trzy małe elektrownie wodne, dwie na terenie gminy Wilków oraz jedna
na terenie gminy Opole Lubelskie. Lista instalacji OŹE zlokalizowanych na terenie powiatu przedstawia
poniższa tabela 8.
Tabela 8 Obiekty i instalacje OZE zlokalizowane na terenie powiatu opolskiego

L.p.

Nazwa/lokalizacja

Rodzaj instalacji

Liczba instalacji
/zainstalowana moc

1.

Mała elektrownia wodna,
Pomorze, gm. Opole Lubelskie

Mała elektrownia wodna

22 kW

2.

Mała elektrownia wodna,
Kosiorów, gm. Wilków

Mała elektrownia wodna

15 kW

3.

Mała elektrownia wodna,
Kolonia Szczekarków, gm. Wilków

Mała elektrownia wodna

35 kW

4.

Przedszkole miejskie

Instalacja solarna

12 paneli

5.

Powiatowe Centrum Zdrowia

Instalacja solarna

96,5 kW

Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2016 - 2023
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Powiat Opolski dysponuje również dużymi zasobami biomasy pozwalającej na rozwój energetyki
odnawialnej opartej o biogaz. Ponadto obszar powiatu charakteryzuje się wysokimi parametrami
nasłonecznienia, co pozwala na rozwój energetyki solarnej (dwie zainstalowane instalacje solarne na
budynkach użyteczności publicznej).
Potwierdzeniem tego są zrealizowane przez przedsiębiorców inwestycje w ramach projektów
unijnych dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2007-2013 w zakresie energetyki odnawialnej:


„Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii”:
Wnioskodawca – Pensjonat PIOTRAWIN Hubert Niedziałek, miejsce realizacji projektu – Łaziska,
całkowita kwota projektu – 348 859,39 zł,



„Farma

fotowoltaiczna

Ratoszyn”:

Wnioskodawca

–

CHEMTECH

BAYERN

Polska

Spółka

z Ograniczoną Odpowiedzialnością, miejsce realizacji projektu – Chodel, całkowita kwota projektu –
5 923 558,34 zł.
Niezwykle istotne jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Rosnący popyt
na energię oraz jej wzrastające ceny, do tego zanieczyszczenie środowiska wpływają na trend intensyfikacji
działań mających na celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na całym świecie, w tym
w Polsce. Odnawialne źródła energii (OZE) uzyskiwane z niekopalnych źródeł energii (wody, wiatru,
promieniowania słonecznego, energia wytwarzana z biomasy stałej, biogazu i biopaliw), które mają realną
i techniczną możliwość wykorzystania na terenie powiatu powinny być silnie promowane i wspierane,
ponieważ są jak dotąd najskuteczniejszą metodą wpływającą na ochronę klimatu i stan jakości powietrza.

5.2.2 Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata
2013 – 2016 w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza
Celem wyznaczonym przez Aktualizację Programu Ochrony Środowiska była poprawa jakości
powietrza poprzez:


ograniczenie emisji powierzchniowej i komunikacyjnej,



promocję wykorzystania odnawialnych źródeł energii,



spełnienie standardów emisyjnych z instalacji.

W okresie obowiązywania poprzedniej „Aktualizacji…” realizowane były zadania w zakresie ograniczania
niskiej emisji m.in. poprzez modernizacje, uszczelnienie i docieplenie obiektów użyteczności publicznej.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł liniowych było realizowane za pomocą
budowy i modernizacji dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
W tabeli poniżej przedstawiono efekty realizacji zadań w ramach wyznaczonego celu.
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Tabela 9. Efekty realizacji zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu
opolskiego na lata 2013 – 2016 w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza





























Cel

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji powierzchniowej i komunikacyjnej, promocję wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
spełnienie standardów emisyjnych z instalacji.

L.p.

Zadanie

Okres
realizacji

Jednostka
wdrażająca

Źródło
finansowania

Stopień
wykonania
i opis zadania

Ocieplenie budynku
świetlicy w Ratoszynie
Pierwszym wraz z
wymianą stolarki
drzwiowej i okiennej oraz
zagospodarowanie
terenu wokół budynku

2013

Gmina Chodel

Środki UE,
budżet gminy

Zadanie
zrealizowane

Budowa drogi
powiatowej w
miejscowości Grądy
Borów Kolonia

2013

Gmina Chodel

budżet gminy

Zadanie
zrealizowane

Budowa drogi gminnej w
miejscowości Godów
Kolonia

2013

Gmina Chodel

budżet gminy

Zadanie
zrealizowane

Budowa drogi gminnej w
miejscowości Radlin

2013

Gmina Chodel

budżet gminy

Zadanie
zrealizowane

2013

Gmina Chodel

budżet gminy

Zadanie
zrealizowane

2013

Gmina Chodel

budżet gminy

Zadanie
zrealizowane

Budowa drogi gminnej w
miejscowości Ratoszyn
Pierwszy Kolonia

2013

Gmina Chodel

budżet gminy

Zadanie
zrealizowane

Budowa drogi gminnej w
miejscowości Granice

2013

Gmina Chodel

budżet gminy

Zadanie
zrealizowane

Budowa drogi gminnej w
miejscowości Godów

2013

Gmina Chodel

budżet gminy

Zadanie
zrealizowane

Budowa drogi gminnej w
miejscowości RatoszymGraniec

2013

Gmina Chodel

budżet gminy

Zadanie
zrealizowane

2013

Gmina Chodel

budżet gminy

Zadanie
zrealizowane

2013-2014

Gmina
Józefów nad
Wisłą

Środki UE,
mieszkańcy

Zadanie
zrealizowane

2013

Gmina
Karczmiska

Budżet Gminy,
Narodowy
Program
Przebudowy Dróg
Gminnych

Zadanie
zrealizowane

2013-2014

Gmina
Karczmiska

Budżet Gminy

Zadanie
zrealizowane

Budowa drogi gminnej w
miejscowości Ratoszyn
Drugi Kolonia
Budowa drogi gminnej w
miejscowości Ratoszyn
Drugi

Budowa drogi gminnej w
miejscowości Ratoszyn
Pierwszy
Instalacja baterii
słonecznych na terenie
gminy (w 569
gospodarstwach
domowych)
Przebudowa drogi
gminnej nr 108033L w
miejscowości
Karczmiska Pierwsze i
Karczmiska Drugi
Termomodernizacje
obiektów użyteczności
społecznej na terenie
gminy Karczmiska –
oświatowe i
administracyjne
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L.p.

















Cel

Zadanie
Termomodernizacja
budynku Gimnazjum w
Łaziskach (docieplenie
budynku, odwodnienie
budynku, wymiana
dachu)
Przebudoa nawierzchni
dróg gminnych na
terenach wiejskich gminy
Opole Lubelskie: Wólka
Komaszycka 1,5 km,
Majdan Trzebieski 0,730
km
Modernizacja drogi
gminnej w miejscowości
Kolonia Piotrawin
Przebudowa nawierzchni
dróg na terenie miasta
Opole Lubelskie, ulica
Lipowa, Nadstawna,
Popijarska
Dokończenie
przebudowy budynku
kina Opolanka w Opolu
Lubelskim przy ul.
Lubelskiej
Wdrożenie systemu
komunalnego na terenie
Gminy Wilków poprzez
odbudowę infrastruktury
drogowej – odbudowa
dróg utwardzonych
uszkodzonych podczas
powodzi w
miejscowościach:
Zastów Karczmiski,
Wilków, Wólka
Polanowska, Brzozowa,
Kłodnica, Machów, Kępa
Chotecka
Przebudowa mostu w
ciągu drogi powiatowej
nr 269 L Józefów nad
WisłąBoiska_Dzierzkowicerozebranie starego
mostu, budowa nowego
wraz z dojazdami
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2614 L
Karczmiska-WymysłówKol. Niezabitów na
gługości 4 523 mb. –
poszerzenie jezdni,
wzmocnienie
podbudowy, wykonanie
nawierzchni bitumicznej,
budowa chodnika

Okres
realizacji

Jednostka
wdrażająca

Źródło
finansowania

Stopień
wykonania
i opis zadania

2014

Gmina
Łaziska

Budżet Gminy

Zadanie
zrealizowane

2013

Gmina Opole
Lubelskie

Budżet Gminy

Zadanie
zrealizowane

2014

Gmina
Łaziska

Budżet Gminy

b.d.

2013

Gmina Opole
Lubelskie

Budżet Gminy

Zadanie
zrealizowane

2013

Gmina Opole
Lubelskie

Budżet Gminy,
środki UE

Zadanie
zrealizowane

2013

Gmina Wilków

Budżet Gminy,
PROW 20072013

Zadanie
zrealizowane

2013

Zarząd Dróg
Powiatowych
w Opolu
Lubelskim

Środki własne,
środki z rezerwy
budżetowej

Zadanie
zrealizowane

2013

Zarząd Dróg
Powiatowych
w Opolu
Lubelskim

Środki własne,
Narodowy
Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych

Zadanie
zrealizowane
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L.p.

Okres
realizacji

Jednostka
wdrażająca

Źródło
finansowania

Stopień
wykonania
i opis zadania

2014-2016

Gmina
Poniatowa

Budżet Gminy,
Fundusz
Norweski

w trakcie
realizacji

2014-2016

Gmina
Poniatowa

Budżet Gminy,
Fundusz
Norweski

w trakcie
realizacji

2014-2015

Gmina Opole
Lubelskie

Budżet Gminy,
WFOŚiGW

Zadanie
zrealizowane

2014-2015

Gmina Opole
Lubelskie

Budżet Gminy,
WFOŚiGW

Zadanie
zrealizowane

Przebudowa drogi
powiatowej nr 2606 L
Wilków-Wólka
Polanowska-Karczmiska
na długości 4 496 mb –
poszerzenie jezdni,
wzmocnienie
podbudowy, wykonanie
nawierzchni bitumicznej i
odwodnienia

2014-2015

Zarząd Dróg
w Opolu
Lubelskim

Środki własne,
Narodowy
Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych

b.d.

Termomodernizacja i
nadbudowa budynku
Urzędu Gminy w
Łaziskach

2015

Gmina
Łaziska

Budżet Gminy

Zadanie
zrealizowane

Cel

Zadanie
Termomodernizacja
Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Poniatowej
(docieplenie budynku,
wymiana instalacji CO,
modernizacja węzłów
cieplnych)
Termomodernizacja
Centrum Kultury
Promocji i Turystyki w
Poniatowej (docieplenie
budynku, wymiana
instalacji CO,
modernizacja węzłów
cieplnych)
Termomodernizacja
budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 z
wymianą kotła przy ul.
Fabrycznej







Termomodernizacja
szkół w miejscowościach
Kluczkowice, Ćwiętalka







Źródło: Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2013-2014, informacje ze
Starostwa.

5.2.3 Analiza SWOT
Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń
powiatu opolskiego w kwestii ochrony klimatu i jakości powietrza. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla
powiatu opolskiego na lata 2017 -2021.
Tabela 10. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY


Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł
energii – budowa elektrowni wodnych, paneli
fotowoltaicznych, a także dalsze planowanie
przedsięwzięć związanych z OZE,



Ograniczone możliwości korzystania z energii
odnawialnej w indywidualnych systemach
grzewczych wynikających z barier finansowych i
technicznych,



Rozwinięty system ciepłowniczy,





Wzrastająca świadomość
ekologiczna mieszkańców,

Emisja zanieczyszczeń powstających w procesie
spalania
paliw
przez
środki
transportu
drogowego,

obywatelska

i
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Obszary przekroczeń rocznej wartości poziomu
dopuszczalnego pyłu PM2,5, PM10, stęzenia
B(a)P,

ZAGROŻENIA

SZANSE


Wsparcie
i
promowanie
wykorzystania
odnawialnych źródeł energii (w tym głównie
fotowoltaika i kolektory słoneczne),



Stosowanie w rolnictwie środków chemicznych,
stanowiących źródło emisji nieprzyjemnych
zapachów,



Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez
termomodernizację budynków mieszkalnych,



Napływ zanieczyszczeń prekursorów
spoza granic województwa,



Stosowanie urządzeń grzewczych opartych na
technologii „czystego spalania węgla”, np.
kotłów nowej generacji,



Dotacje dla właścicieli lokali chcących zmienić
ogrzewanie
węglowe
na
ogrzewanie
proekologiczne, w tym także do jej
modernizacji,



Wzrost udziału energii odnawialnej w skali
kraju do 15% w zużyciu energii w roku 2020
(według wymogów UE),



Termomodernizacja budynków,

ozonu

Źródło: opracowanie własne

Dodatkowo ograniczenia w zakresie poprawy jakości powietrza niesie brak możliwości korzystania
z energii odnawialnej w indywidualnych systemach grzewczych wynikająca z barier finansowych i
technicznych.

Szansą na poprawę stanu tego obszaru interwencji jest termomodernizacja budynków

(mieszkalnych, komunalnych, użyteczności publicznej), a także wzrost wykorzystania i intensywne
propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

5.3

Zagrożenia hałasem

5.3.1 Analiza stanu wyjściowego
W rozumieniu Ustawy Prawo ochrony środowiska, hałasem nazywa się dźwięki o częstotliwości od 16
Hz do 16 000 Hz, zwykle o nadmiernym natężeniu (odczuwalne jako zbyt głośne) w danym miejscu i czasie.
Z fizycznego punktu widzenia hałas, czyli odbierane jako dokuczliwe, przykre i szkodliwe dźwięki, to drgania
mechaniczne ośrodka sprężystego, najczęściej powietrza. Zmiana ciśnienia gazu w stosunku do ciśnienia
atmosferycznego wywołana tymi drganiami, przenosi się w postaci następujących po sobie lokalnych
rozrzedzeń i zagęszczeń cząstek ośrodka w przestrzeni otaczającej źródło drgań, tworząc falę akustyczną.
Różnica między wartością chwilową ciśnienia w ośrodku przy przejściu fali akustycznej a wartością ciśnienia
atmosferycznego zwana jest ciśnieniem akustycznym. Ciśnienie akustyczne opisuje natężenie dźwięku
i wyrażane jest w paskalach. Ponieważ słuch ludzki reaguje na bodźce w sposób logarytmiczny, ciśnienie
akustyczne wyraża się często w skali logarytmicznej – w decybelach (dB).
Długotrwałe narażenie na hałas może powodować negatywne skutki zdrowotne. Ochrona przed
hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego, w szczególności przez obniżenie
hałasu przynajmniej do stanu normatywnego, i utrzymywanie go na jak najniższym poziomie. Dopuszczalne
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poziomy emisji hałasu do środowiska, uzależnione są od formy zagospodarowania terenu i pory dnia,
zostały określone w

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

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 z późn. zm.). Parametrem
stosowanym w polityce długofalowej, w programach ochrony środowiska przed hałasem jest wskaźnik LDWN
– długookresowy średni poziom dźwięku A, wyrażany w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich
dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (od godz. 6.00 do 18.00), pory wieczoru (od godz. 18.00 do 22.00)
oraz pory nocy (od godz. 22.00 do 6.00).

Tabela 11. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł
hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia
długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem
Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Pozostałe obiekty i działalność
1)
Drogi lub linie kolejowe
będąca źródłem hałasu
LDWN
LN
przedział
LDWN
LN
przedział
Lp.
Rodzaj terenu
czasu
przedział czasu
przedział czasu
czasu
odniesienia
odniesienia
odniesienia
odniesienia
równy
równy
równy
równy
wszystkim
wszystkim
wszystkim
wszystkim
dobom w
dobom w roku
porom nocy
porom nocy
roku
1

a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b. Tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

2

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

55

50

50

40

3

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

60

50

55

45

4

Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys.
2)
mieszkańców

65

55

55

45

Objaśnienia:
1)
Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2)
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys.,
można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 z późn. zm.).
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Tabela 12. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty
statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają
zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem
Dopuszczalny długotrwały średni poziom dźwięku A w dB
Starty, lądowania i przeloty
Linie elektroenergetyczne
statków powietrznych
LDWN
LN
przedział
LDWN
przedział
LN
czasu
Przedział czasu
Rodzaj
terenu
czasu
przedział czasu
Lp.
odniesienia
odniesienia
odniesienia
odniesienia
równy
równy
równy
równy wszystkim
wszystkim
wszystkim
wszystkim
porom nocy
dobom w
dobom w roku
porom nocy
roku
a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b. Tereny szpitali, domów opieki
społecznej
1.
55
45
45
40
c. Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży
a. Tereny zabudowy
mieszkaniowej jedno- i
wielorodzinnej oraz zabudowy
zagrodowej i zamieszkania
zbiorowego
2.
60
50
50
45
b. Tereny rekreacyjno1)
wypoczynkowe
c. Tereny mieszkaniowo-usługowe
d. Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys.
1)
mieszkańców
Objaśnienia:
1)
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys.,
można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112 z późn. zm.).

Terenami podlegającymi ochronie akustycznej są tereny: pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale
i domy opieki społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
na cele

uzdrowiskowe,

na

cele

rekreacyjno-wypoczynkowe,

na

cele

mieszkaniowo-usługowe.

W województwie lubelskim zanieczyszczenie środowiska hałasem pochodzi głównie z komunikacji drogowej,
w niewielkim stopniu kolejowej i lotniczej oraz od źródeł przemysłowych. Hałas przemysłowy ma charakter
lokalny i jego zasięg jest zwykle ograniczony do najbliższego otoczenia zakładu. Hałas komunikacyjny jest
najpopularniejszym źródłem hałasu występującym zwykle wzdłuż ciągów ulic. Na ekspozycję często
narażone są budynki mieszkalne, szkoły, obiekty sportowe, kulturalne, sakralne, parki, tereny wypoczynkowe
poza miastem oraz inne obiekty związane z przebywaniem ludzi. Dla terenów, na których stwierdzono
przekroczenie poziomów dopuszczalnych opracowuje się programy ochrony środowiska przed hałasem
mające na celu dostosowanie poziomów hałasu do obowiązujących norm.
Według danych GUS w granicach województwa przebiega około 20 690 km dróg, w tym: 1 060 km
krajowych, 2 210 km wojewódzkich, 9 239 km powiatowych oraz 8 181 km gminnych. Po drogach krajowych
przejeżdża średnio na dobę około 8 813 pojazdów, w tym 76% stanowią pojazdy osobowe, około 22%
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ciężarowe, natomiast po drogach wojewódzkich – 3 235 pojazdów, w tym 85% to samochody osobowe
i 12% – ciężarowe.
Na układ drogowy powiatu opolskiego składają się drogi wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Drogi
wojewódzkie znajdujące się na obszarze powiatu opolskiego mają długość 106,7 km, a szczegółowy ich
wykaz przedstawia tabela poniżej.
Tabela 13. Drogi wojewódzkie przebiegające na terenie powiatu opolskiego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numer drogi
747
817
824
825
832
833
900

Nazwa drogi
Iłża - Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lubelskie - Bełżyce - Konopnica
Kłudzie - rz. Wisła - Kamień - droga 747
Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów nad Wisłą - Annopol
Kamień - Józefów nad Wisłą
(Wola Rudzka - Poniatowa - Krężnica Okrągła
Chodel - Kraśnik
Raj - rz. Wisła - Piotrawin - droga 825

Źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2013-2016
z perspektywą do 2020 roku

Długość dróg powiatowych będących w obrębie Powiatowego Zarządu Dróg w Opolu Lubelskim
wynosi 417,624 km (w tym ulic na obszarach miast 23,005 km), w ciągu których zlokalizowanych jest 29
obiektów mostowych. Wykaz istniejących dróg powiatowych na terenie powiatu opolskiego znajduje się
w poniższej tabeli.
Tabela 14. Drogi powiatowe na terenie powiatu opolskiego

Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi

Długość
odcinka

Długość
odcinka
o nawierzchni
twardej

Długość
odcinka
o nawierzchni
gruntowej

DROGI POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIAST
1.

2236L

Niezabitów - Łubki Wojciechów

2,53

2,53

0

2.

2237L

Poniatowa Kraczewice Szczuczki

7,055

7,055

0

3.

2240L

Kolonia Chmielnik Kierz - Cuple Trzciniec

2,562

2,562

0

4.

2241L

Poniatowa - Stoczki Kierz

3,523

3,523

0

5.

2242L

dr. woj. 832 - Wronów
- Dąbrowa

0,544

0,544

0

6.

2244L

Trzciniec - Zalesie

2,732

2,373

0,359

7.

2245L

Ratoszyn - Grądy Skrzyniec Wierzchowiska Stare

6,592

5,062

1,53

8.

2247L

Chodel - Borzechów Wilkołaz

7,095

7,095

0

9.

2248L

Chodel - Ratoszyn Borzechów

8,589

8,589

0
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Lp.

Nr drogi

10.

2527L

11.

2528L

12.

2529L

13.

2547L

Nazwa drogi

Długość
odcinka

Długość
odcinka
o nawierzchni
twardej

Długość
odcinka
o nawierzchni
gruntowej

6,585

5,199

1,386

5,866

5,866

0

1,733

1,733

0

1,084

1,084

0

6,227

6,227

0

0,546

0

0,546

8,356

8,356

0

Kazimierz Dolny Podgórz - Wilków
Kazimierz Dolny Dobre - Wilków
Bochotnica Kazimierz Dolny Uściąż
dr. pow. 2529L
Kazimierz Dolny
(Jeziorszczyzna) Kol. Rzeczyca Zaborze - Niezabitów
Kębło - Huta Zaborze
Wąwolnica Poniatowa

14.

2551L

15.

2552L

16.

2600L

Podgórz - Dobre

3,09

1,799

1,291

17.

2601L

Dobre - Wólka
Polanowska

3,412

3,412

0

18.

2602L

Zagajdzie - Rogów Wólka Pol. - Kosiorów

9,48

6,045

3,435

19.

2603L

Szczekarków Kosiorów - Trzciniec

6,382

4,92

1,462

20.

2604L

Wilków - Majdany Zakrzów - Janiszów

17,87

17,87

0

21.

2605L

Wilków - Zagłoba Łaziska - do drogi nr
824

20,792

20,792

0

22.

2606L

Wilków - Wólka
Polanowska Karczmiska

10,156

10,156

0

23.

2607L

Majdany - Zagłoba

1,895

1,895

0

24.

2608L

Braciejowice - Kol.
Koło - dr. pow. 2605L

4,484

4,484

0

25.

2609L

dr. pow. 2606L Chodlik - Wrzelów

8,936

5,379

3,557

26.

2610L

Trzciniec - Opole
Lubelskie - dr. woj.
824

5,896

0

5,896

27.

2611L

Chodlik - Bielsko Kazimierzów

6,382

3,358

3,024

28.

2612L

Karczmiska - Kolonia
Rzeczyca

5,25

5,25

0

29.

2613L

Karczmiska Noworąblów

5,485

5,485

0
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Nazwa drogi

Długość
odcinka

Długość
odcinka
o nawierzchni
twardej

Długość
odcinka
o nawierzchni
gruntowej

Lp.

Nr drogi

30.

2614L

Karczmiska Wymysłów - Kolonia
Niezabitów

8,48

8,48

0

31.

2615L

Głusko - Wolica Kowala

5,858

5,858

0

32.

2616L

Kowala - Spławy Łubki

6,8

2,455

4,345

33.

2617L

Pustelnia - Trzebiesza
- Darowne

3,417

3,417

0

34.

2618L

Opole Lubelskie Grabówka - Plizin Dąbrowa

8,576

3,914

4,662

35.

2619L

Darowne - Poniatowa

1,4

0

1,4

36.

2620L

Emilcin - Ruda
Maciejowska - Dębiny
- Plizin

5,428

5,428

0

37.

2621L

Emilcin - Skoków

2,042

2,042

0

38.

2622L

Opole Lubelskie Skoków -Białowoda Kol. Boby

10,769

10,769

0

39.

2623L

Kolonia Łaziska Elżbieta - Skoków

9,652

3,722

5,93

40.

2624L

Janiszów - Kosiorów Kamionka

6,056

6,056

0

41.

2625L

Piotrawin - Zgoda - dr.
pow. 2605L

7,237

4,615

2,622

42.

2626L

Wrzelowiec Kręciszówka - Puszno
Godowskie

10,551

10,551

0

43.

2627L

Leonin - Wandalin

5,166

5,166

0

44.

2628L

Komaszyce - Puszno
Godowskie

2,012

2,012

0

45.

2629L

Ruda Maciejowska Lipiny - Adelina Trzciniec

8,041

5,095

2,946

46.

2630L

Poniatowa - (ul.
Fabryczna - część) Chodel

8,197

8,197

0

47.

2631L

Ratoszyn - Wierzbica

4,55

3,355

1,195

48.

2632L

Puszno Godowskie Antonówka - Godów

3,337

3,337

0

49.

2633L

Granice - Świdno

3,327

3,327

0

50.

2634L

Kluczkowice - Świdry
- Zadole - Wandalin

12,418

10,438

1,98

51.

2635L

Niesiołowice Nietrzeba

6,565

6,565

0
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Nazwa drogi

Długość
odcinka

Długość
odcinka
o nawierzchni
twardej

Długość
odcinka
o nawierzchni
gruntowej

Lp.

Nr drogi

52.

2636L

Wrzelowiec Chruślina - Idalin

10,186

8,157

2,029

53.

2637L

Józefów - Chruślina Wierzbica

14,075

14,075

0

54.

2638L

Krasne - Owczarnia Boby Wieś

7,431

7,431

0

55.

2639L

Józefów nad Wisłą Boiska - Dzierzkowice

14,564

14,564

0

56.

2640L

Boiska - Idalin - dr.
pow. 2702L

5,52

4,845

0,675

57.

2641L

Boiska - Stefanówka Miłoszówka

6,164

6,164

0

58.

2642L

Prawno - Dębniak Miłoszówka

7,4

4,343

3,057

59.

2643L

Popów - Dębniak

2,5

0

2,5

60.

2644L

Bliskowice - Natalin Miłoszówka Grabówka Stara Księżomierz

1,338

1,338

0

61

2645L

Puszno Godowskie Świdno

4,433

2,428

2,005

394,619

338,317

56,302

ŁĄCZNIE

DROGI W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA OPOLE LUBELSKIE
1.

2651L

Aleja Sześćsetlecia

2.

2652L

3.

0,8

0,8

0

Długa

1,254

1,254

0

2653L

Kolejowa

0,506

0,506

0

4.

2654L

Parkowa

0,612

0,612

0

5.

2655L

Partyzancka

0,352

0,352

0

6.

2656L

Podzamcze

1,484

1,484

0

7.

2622L

Przemysłowa (w ciągu
drogi 2622L)

2,596

2,596

0

8.

2618L

Rybacka (w ciągu
drogi 2618L)

0,868

0,868

0

9.

2610L

Szkolna (w ciągu
drogi 2610L)

1,825

1,825

0

10.

2657L

droga klasy Z
ul.Przemysłowa ul.Fabryczna

0,624

0,624

0

10,921

10,921

0

ŁĄCZNIE

DROGI W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PONIATOWA
1.

2646L

1 - go Maja

0,274

0,274

0

2.

2648L

Młodzieżowa

0,252

0,252

0

3.

2649L

Słoneczna

0,225

0,225

0

4.

2650L

Szkolna

0,773

0,773

0
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Nazwa drogi

Długość
odcinka

Długość
odcinka
o nawierzchni
twardej

Długość
odcinka
o nawierzchni
gruntowej

Lp.

Nr drogi

5.

2552L

Fabryczna (w ciągu
drogi 2552L)

0,686

0,686

0

6.

2630L

Fabryczna (w ciągu
drogi 2630L)

2,189

2,189

0

7.

2237L

Kraczewicka (w ciągu
drogi 2237L)

2,792

2,792

0

8.

2552L

Kraczewicka (w ciągu
drogi 2552L)

0,219

0,219

0

9.

2552L

Nałęczowska (w ciągu
drogi 2552L)

0,764

0,764

0

10.

2619L

Darowne - Poniatowa
(w ciągu drogi 2619L)

2,4

0

2,4

11.

2617L

Trzebiesza - Darowne
(w ciągu drogi 2617L)

0,55

0

0,55

12.

2552L

Wylotowa (w ciągu
drogi 2552L)

0,96

0,96

0

12,084

9,134

2,950

ŁĄCZNIE

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Opolu Lubelskim
Tabela 15. Wykaz mostów na obszarze powiatu opolskiego
Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi

km

Przeszkoda

1.

2247L

Chodel - Borzechów - Wilkołaz

3+025

rz. Chodelka

2.

2247L

Chodel - Borzechów - Wilkołaz

5+144

rz. Chodelka

3.

2248L

Chodel - Ratoszyn - Borzechów

1+384

rz. Kożuchówka

4.

2527L

Kazimierz Dolny - Podgórz - Wilków

5+519

rz. Chodelka

5.

2528L

Kazimierz Dolny - Dobre - Wilków

8+146

rz. Chodelka

6.

2552L

Wąwolnica - Poniatowa

10+578

rz. Kowalanka

7.

2552L

Wąwolnica - Poniatowa (ul. Nałęczowska)

14+392

rz. Kraczewianka

8.

2602L

Zagajdzie - Rogów - Wólka Pol. - Kosiorów

8+560

rz. Chodelka

9.

2602L

Zagajdzie - Rogów - Wólka Pol. - Kosiorów

8+664

rz. Jankówka

10.

2604L

Wilków - Majdany - Zakrzów - Janiszów

0+048

rz. Wrzelówka

11.

2605L

Wilków - Zagłoba - Łaziska - do drogi nr 824

1+984

rz. Wrzelówka

12.

2605L

Wilków - Zagłoba - Łaziska - do drogi nr 824

5+627

rz. Wrzelówka
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Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi

km

Przeszkoda

13.

2606L

Wilków - Wólka Polanowska - Karczmiska

1+498

rz. Chodelka

14.

2606L

Wilków - Wólka Polanowska - Karczmiska

1+793

odnoga Chodelki

15.

2608L

Braciejowice - Kol. Koło - dr. pow. 2605L

4+028

rz. Wrzelówka

16.

2609L

dr. pow. 2606L - Chodlik - Wrzelów

4+128

rz. Chodelka

17.

2610L

Trzciniec - Opole Lubelskie - dr. woj. 824

1+500

rz.Jankowka

18.

2618L

Opole Lubelskie - Grabówka - Plizin - Dąbrowa

3+308

rz. Chodelka

19.

2620L

Emilcin - Ruda Maciejowska - Dębiny - Plizin

2+598

rz. Chodelka

20.

2622L

Opole Lubelskie -Skoków -Białowoda - Kol. Boby

3+580

rz. Leonka

21.

2630L

Poniatowa - Chodel (ul. Fabryczna - most)

0+127

rz. Poniatówka

22.

2630L

Poniatowa - Chodel (ul. Fabryczna - kł. d.w.)

0+127

rz. Poniatówka

23.

2630L

Poniatowa - Chodel (ul. Fabryczna - kł. d.w.)

0+127

rz. Poniatówka

24.

2636L

Wrzelowiec - Chruślina - Idalin

7+020

rz. Podlipie

25.

2637L

Józefów - Chruślina - Wierzbica

13+040

rz. Podlipie

26.

2639L

Józefów nad Wisłą - Boiska - Dzierzkowice

5+055

rz. Wyżnica

27.

2639L

Józefów nad Wisłą - Boiska - Dzierzkowice

9+080

rz. Wyżnica

28.

2639L

Józefów nad Wisłą - Boiska - Dzierzkowice

13+000

rz. Wyżnica

29.

2641L

Boiska - Stefanówka - Miłoszówka

0+530

rz. Wyżnica

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Opolu Lubelskim
Hałas komunikacyjny oddziałuje w coraz większym stopniu na środowisko i zdrowie mieszkańców, co
spowodowane jest wzrostem liczby środków transportu. Dynamikę zmian liczby pojazdów w powiecie
opolskim przedstawia rycina 17. Liczba pojazdów w powiecie od 2012 roku nieprzerwanie wzrasta, dotyczy
to zarówno pojazdów osobowych, jak i ciężarowych.
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Rycina 15. Zmiany liczby pojazdów w powiecie opolskim w latach 2012 – 2015
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Wg danych GUS w latach 2012 – 2015 liczba pojazdów samochodowych i ciągników wzrosła o 5 277
sztuk. Natomiast liczba pojazdów osobowych zwiększyła się o 3 428 sztuki, a ciężarowych o 577 sztuk.
Z uwagi na brak dróg krajowych oraz dużych zakładów przemysłowych, przypuszcza się, że hałas w
powiecie nie stanowi znacznej uciążliwości dla mieszkańców.

5.3.2 Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata
2013 – 2016 w zakresie zagrożenia hałasem
Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku należy komunikacja drogowa. Co roku
odnotowuje się szybki wzrost liczby pojazdów w powiecie opolskim. Powoduje to, że hałas drogowy staje się
głównym czynnikiem degradującym środowisko. Określony w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska cel
w zakresie ochrony przed hałasem to zmniejszenie narażenia mieszkańców na hałas ponadnormatywny w
szczególności emitowany przez środki transportu. W ramach minimalizacji hałasu powstającego wzdłuż
szlaków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego przeprowadzono szereg prac, które obejmowały
budowę i przebudowę dróg, które szczegółowo omówiono w rozdziale dotyczącym ochrony powietrza.
Przedstawiony cel na terenie powiatu opolskiego jest również realizowany w sposób ciągły w ramach
działania każdej gminy poprzez uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach
o warunkach zabudowy wymagań w zakresie ochrony przed hałasem.

5.3.3 Analiza SWOT
Analizę SWOT przeprowadzono w celu zidentyfikowania najważniejszych problemów i zagrożeń
powiatu opolskiego w kwestii zagrożenia hałasem. Na jej podstawie wyznaczono główny problem
w obszarze zagrożenia hałasem i zaplanowano cele i zadania dla powiatu opolskiego na lata 2017 -2020.
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Tabela 16. Analiza SWOT – obszar interwencji: Zagrożenie hałasem
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY





Kontynuowanie modernizacji dróg,
Brak autostrad,



Brak stałego monitoringu natężenia ruchu oraz
emisji hałasu komunikacyjnego,
Usytuowanie na terenie powiatu dróg
wojewódzkich,

ZAGROŻENIA

SZANSE




Wprowadzanie w trakcie remontów dróg
nowoczesnych nawierzchni obniżających
hałas,
Promowanie i budowa alternatywnych
rozwiązań komunikacyjnych np. szlaków
rowerowych,






Wzrost liczby środków transportu,
Wzrost zapotrzebowania na transport,
Pogarszanie się stanu dróg w przypadku braku
modernizacji nawierzchni,
Plany sieci krajowych dróg szybkiego ruchu,

Źródło: Opracowanie własne

Mocną stroną powiatu opolskiego jest brak występowania na jego terenie autostrad. Negatywny wpływ
wywiera usytuowanie dróg wojewódzkich o dużym natężeniu ruchu na terenie powiatu. Hałas komunikacyjny
jest najczęstszym źródłem zanieczyszczenia hałasem, może być jednak redukowany dzięki zastosowaniu
nowoczesnych nawierzchni obniżających hałas oraz ekranom akustycznym.

5.4

Pola elektromagnetyczne

5.4.1 Analiza stanu wyjściowego
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016
r., poz. 672 z późn. zm.), pola elektromagnetyczne definiuje się jako pola elektryczne, magnetyczne oraz
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, a ochrona przed nimi polega na utrzymaniu
poziomów tych pól poniżej wartości dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach, a także
zmniejszanie poziomów co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych

w środowisku

oraz

sposobów

sprawdzania

dotrzymania

tych

poziomów

(Dz. U. z 2003 r., Nr 192 poz. 1883) określa dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku,
zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla
ludności, a także zakresy częstotliwości promieniowania, dla których określa się parametry fizyczne,
charakteryzujące oddziaływanie pól na środowisko.
Źródłem informacji, w tym o stacjach i liniach elektroenergetycznych są:
 działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska,
 starosta,
 baza danych o pozwoleniach radiowych wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej,
 informacja od Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.
Podstawowe sztuczne źródła emisji pól elektromagnetycznych do środowiska to:
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 linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia;
 stacje radiowe i telewizyjne;
 stacje bazowe telefonii komórkowej;
 stacje radiolokacyjne i radionawigacyjne;
 stacje transformatorowe;
 sprzęt gospodarstwa domowego;
 instalacje elektryczne;
 urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne prac
 przemysłowych.
Począwszy od roku 2008 monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) realizowany jest w oparciu
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. nr 221 poz. 1645). Precyzuje
ono zakres i sposób prowadzenia przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska pomiarów natężenia
promieniowania elektromagnetycznego, według trzech kategorii terenów:
 centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.,
 pozostałe miasta,
 tereny wiejskie.
Zgodnie z rozporządzeniem w 2015 r. pomiary PEM wykonano w 45 punktach, po 15 punktów
pomiarowych na każdym z 3 wyżej wymienionych terenów. Pomiary przeprowadzono analizatorem pola
elektromagnetycznego typu NBM-550 nr B-0776 z sondą EF-0391. Na terenie powiatu opolskiego znalazły
się 3 punkty pomiarowe: 2 w miastach poniżej 50 tys mieszkańców i 1 na terenach wiejskich. Lokalizację
punktów pomiarowych PEM w 2015 roku na terenie województwa lubelskiego, w tym powiatu opolskiego
przedstawia poniższa rycina.
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Rycina 16. Lokalizacja punktów pomiarowych PEM na terenie województwa lubelskiego w 2015 roku
Źródło: http://www.wios.lublin.pl
Badania przeprowadzone w 2015 roku obejmowały pomiary natężenia składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3 000 MHz.
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Analiza wyników badań dokonanych na obszarze województwa nie wykazała przekroczeń
dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m, określonej
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U.
z 2003 r., Nr 192, poz. 1883).
Średnie arytmetyczne zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania
elektromagnetycznego, dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 3 000 MHz, utrzymywały się na niskim
poziomie i wynosiły od 0,06 V/m (0,9% wartości poziomu dopuszczalnego) do 0,36 V/m (5,1% wartości
poziomu dopuszczalnego). Średnie arytmetyczne wyników pomiarów przeprowadzonych na terenie powiatu
opolskiego przedstawia poniższa tabela.
Tabela 17. Średnie arytmetyczne wyników pomiarów przeprowadzonych na terenie
powiatu opolskiego w 2015 roku
Nr punktu
pomiarowego
PEM

Lokalizacja

Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości
skutecznych PEM

18.

Poniatowa,
ul. Żeromskiego

0,23

22.

Opole lubelskie,
ul. 25-lecia/Puławska

0,10

32.

Chodel

0,24

Źródło: http://www.wios.lublin.pl
Na terenie województwa lubelskiego najwyższe wartości natężenia pól elektromagnetycznych odkryto
na obszarach miast powyżej 50 tys. mieszkańców, średnia arytmetyczna dla tych obszarów wynosiła 0,19
V/m, dla pozostałych miast 0,15 V/m, a dla terenów wiejskich 0,17 V/m.
Źródłami

pól

elektromagnetycznych

najpowszechniej

występującymi

w

środowisku

są

elektroenergetyczne linie wysokiego napięcia, a także instalacje radiokomunikacyjne:


stacje bazowe radiokomunikacji ruchomej (w tym telefonii komórkowej)



stacje nadające programy radiowe i telewizyjne.

Lokalizacja ww. urządzeń jest ściśle powiązana z gęstością zaludnienia - w miastach występuje
większa liczba stacji niż na obszarach wiejskich. Rozmieszczenie stacji bazowych radiotelekomunikacji
ruchomej na terenie województwa lubelskiego przedstawia poniższa rycina.
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Rycina 17. Położenie stacji bazowych radiotelekomunikacji ruchomej na terenie województwa
lubelskiego w 2015 roku
Źródło: http://www.wios.lublin.pl
Na terenie powiatu opolskiego zlokalizowane było do tej pory 57 stacji bazowych telefonii komórkowej.
Powszechność telefonii komórkowej jest powodem największego oddziaływania na środowisko (stacje
bazowe łącznie z antenami). Na terenie powiatu opolskiego występuje 7 operatorów takich jak Aero 2,
Mobile, NetWorks!, Orange, Play, Plus, T-Mobile. Tabela i rycina poniżej przedstawiają dokładną ich
charakterystykę.
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Tabela 18 Lokalizacja nadajników BTS w powiecie opolskim.
Lp.

Sieć

Lokalizacja

Technologie

1.
2.

NetWorkS! (26034)
Play (26006)

Opole Lubelskie
Opole Lubelskie

LTE1800 UMTS900
GSM1800 UMTS2100

3.

T-Mobile (26002)

Opole Lubelskie

GSM1800 GSM900
UMTS2100

4.
5.

Orange (26003)
Plus (26001)

Opole Lubelskie
Opole Lubelskie

GSM900 UMTS2100
GSM900 UMTS2100

6.

Aero 2 (26017)

Ożarów Drugi - gm. Opole Lubelskie

UMTS900

7.

Aero 2 (26017)

Opole Lubelskie

UMTS900

8.

Plus (26001)

Ożarów Drugi - gm. Opole Lubelskie

GSM900

9.
10.
11.

Aero 2 (26017)
Plus (26001)
NetWorkS! (26034)

Opole Lubelskie
Opole Lubelskie
Poniatowa

UMTS900
GSM900 UMTS2100
LTE1800 UMTS900

12.

T-Mobile (26002)

Niezabitów - gm. Poniatowa

GSM900 LTE800

13.

Orange (26003)

Niezabitów - gm. Poniatowa

GSM900

14.

Orange (26003)

Poniatowa

GSM900 UMTS2100

15.

Play (26006)

Poniatowa

GSM1800 GSM900
UMTS2100 UMTS900

16.

NetWorkS! (26034)

Niezabitów - gm. Poniatowa

UMTS900

17.

T-Mobile (26002)

Poniatowa

GSM1800 GSM900
UMTS2100

18.

Plus (26001)

Poniatowa-Wieś - gm. Poniatowa

GSM900 UMTS2100

19.

Aero 2 (26017)

Poniatowa-Wieś - gm. Poniatowa

UMTS900

20.
21.
22.

Plus (26001)
Aero 2 (26017)
Plus (26001)

Poniatowa
Poniatowa
Poniatowa

GSM900 UMTS2100
UMTS900
GSM900 UMTS2100

23.

Aero 2 (26017)

Kowala Druga - gm. Poniatowa

UMTS900

24.

Plus (26001)

Kowala Druga - gm. Poniatowa

GSM900 UMTS2100

25.

Orange (26003)

Chodel

GSM900 UMTS2100

26.

T-Mobile (26002)

Chodel

GSM1800 GSM900
UMTS2100

27.
28.
29.
30.
31.

NetWorkS! (26034)
Aero 2 (26017)
Plus (26001)
Aero 2 (26017)
Plus (26001)

Chodel
Radlin - gm. Chodel
Radlin - gm. Chodel
Chodel
Chodel

UMTS900
UMTS900
GSM900
UMTS900
GSM900
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Lp.

Sieć

Lokalizacja

Technologie

32.

T-Mobile (26002)

Kolczyn - gm. Józefów nad Wisłą

GSM900 LTE800

33.

NetWorkS! (26034)

Kolczyn - gm. Józefów nad Wisłą

UMTS900

34.

Orange (26003)

Kolczyn - gm. Józefów nad Wisłą

GSM900

35.

T-Mobile (26002)

Karczmiska Drugie - gm. Karczmiska

GSM900 LTE800

36.

Orange (26003)

Karczmiska Drugie - gm. Karczmiska

GSM900

37.

Orange (26003)

Zaleszany - Karczmiska

GSM900

38.

NetWorkS! (26034)

Karczmiska Drugie - gm. Karczmiska

UMTS900

39.

NetWorkS! (26034)

Zaleszany - Karczmiska

UMTS900

40.
41.

Aero 2 (26017)
Plus (26001)

Karczmiska Pierwsze
Karczmiska Pierwsze

UMTS900
GSM900

42.

Aero 2 (26017)

Zaleszany - Karczmiska

UMTS900

43.

T-Mobile (26002)

Zaleszany - Karczmiska

GSM900

44.

Plus (26001)

Zaleszany - Karczmiska

GSM900

45.
46.

Plus (26001)
Aero 2 (26017)

Łaziska
Łaziska

GSM900
UMTS900

47.

-Mobile (26002)

Zagłoba - gm. Wilków

GSM1800 GSM900 LTE800
UMTS2100

48.
49.
50.

NetWorkS! (26034)
Orange (26003)
Orange (26003)

Dęblin
Zagłoba - gm. Wilków
Dęblin

LTE1800 UMTS900
GSM900
GSM900 UMTS2100

51.

T-Mobile (26002)

Wilków

GSM1800 GSM900
UMTS2100

52.

T-Mobile (26002)

Dęblin

GSM1800 GSM900
UMTS2100

53.
54.
55.
56.
57.

NetWorkS! (26034)
Orange (26003)
NetWorkS! (26034)
Aero 2 (26017)
Plus (26001)

Zagłoba - gm. Wilków
Wilków
Wilków
Zagłoba - gm. Wilków
Zagłoba - gm. Wilków

UMTS900
GSM900 UMTS2100
UMTS900
UMTS900
GSM900

Źródło: http://beta.btsearch.pl
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Rycina 18 Lokalizacja stacji bazowych sieci komórkowych na terenie powiatu opolskiego
Źródło: http://beta.btsearch.pl/

Najbardziej zagrożonymi promieniowaniem elektromagnetycznym są rejony miast takich jak: Opole
Lubelskie, Poniatowa, Karczmiska Pierwsze, zlokalizowanych jest tam bowiem najwięcej stacji bazowych
telefonii komórkowej. Promieniowanie elektromagnetyczne głównie skupia się na wysokości nadajników i nie
stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Rycina poniżej przedstawia zasięg oddziaływania
promieniowania emitowanego przez bazowe stacje telefonii komórkowej.
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Rycina 18. Zasięg oddziaływania promieniowania emitowanego przez bazowe stacje telefonii
komórkowej na terenie powiatu opolskiego
Źródło: http://mapabts.pl

5.4.2 Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata
2013 – 2016 w zakresie pól elektromagnetycznych
W sektorze pól elektromagnetycznych w poprzednim Programie Ochrony Środowiska głównym celem
była ochrona mieszkańców przed nadmiernymi polami elektromagnetycznymi. Zadania, które były
realizowane w tym zakresie to między innymi: systematyczny monitoring oraz prowadzenie wykazu instalacji
emitujących

pola

elektromagnetyczne,

preferowanie

niskokonfliktowych

lokalizacji

źródeł

pól

elektromagnetycznych, a także wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów
poświęconych

ochronie

przed

polami

elektromagnetycznymi.

Ostatnie

pomiary

natężenia

pól

elektromagnetycznych w powiecie opolskim z roku 2015 informują, że wartości natężenia PEM utrzymywały
się na niskich poziomach. Analiza badań wykazała, że w żadnym z punktów pomiarowych nie odnotowano
wartości przekraczającej dopuszczalną wartość składowej elektrycznej wynoszącą 7 V/m.
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5.4.3 Analiza SWOT
Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń
powiatu

opolskiego w zakresie pól elektromagnetycznych. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla

powiatu opolskiego na lata 2017 - 2020.
Tabela 19. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY




Brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów
natężenia pola elektromagnetycznego w
powiecie,
Punkty monitoringowe pól
elektromagnetycznych,



Stosunkowo duża ilość stacji bazowych telefonii
komórkowych na terenie powiatu,

ZAGROŻENIA

SZANSE




W porównaniu do poprzednich lat na terenie
woj. lubelskiego zagrożenie od pól
elektromagnetycznych nie ulega dużemu
zwiększeniu i nie przekracza wartości
dopuszczalnych,
Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego,
systematycznej modernizacji i rozbudowy
infrastruktury elektroenergetycznej, mającej na
celu zaspokojenie powyższych potrzeb,



Coraz większa liczba nadajników
GSM/UMTS/LTE,



Niska świadomość społeczna o zagrożeniu
polami elektromagnetycznymi,

Źródło: Opracowanie własne

Na terenie powiatu opolskiego pewnym niebezpieczeństwem w zakresie pól elektromagnetycznych
może być wzrastająca liczba nadajników GSM/UMTS/LTE.

5.5

Gospodarowanie wodami
Korzystanie z wód występujących na terenie powiatu musi przebiegać zgodnie z ustaleniami Planu

Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły z dnia 18 października 2016 roku oraz z
rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie warunków
korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły. Wprowadzenie rozporządzenia ma na celu
osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału wód. Zawiera ono wymagania w zakresie jakości wód
powierzchniowych, ciągłości morfologicznej cieków, wymagania odnośnie do poborów wód podziemnych
oraz zachowania przepływu nienaruszalnego. Wymagania te ukierunkowane są na spełnienie celów
środowiskowych zapisanych w Planie gospodarowania wodami dla jednolitych części wód powierzchniowych
i podziemnych.
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5.5.1 Analiza stanu wyjściowego
Wody powierzchniowe
Południowa część powiatu obejmująca dorzecze Wyżnicy charakteryzuje się małą gęstością rzeczną,
natomiast centralna, i północna, które wchodzą w skład zlewni rzeki Chodelki, wyróżniają się najgęściejszą
siecią rzeczną w zasięgu całej Wyżyny Lubelskiej.
Chodelka jest prawym dopływem Wisły, wypływa we wsi Borzechów i ma 43 km długości. Szerokość
doliny Chodelki nie jest stała, dochodzi nieraz do kilku kilometrów. W wielu miejscach na dnie doliny
występują stawy pochodzenia antropogenicznego, z których największe znajdują się między Pustelnią a
Chodlikiem. Wody powierzchniowe uzupełniają stawy i zbiorniki wodne.

Zalew w Chodlu

Kąpielisko w Kluczkowicach

Staw Bartkowy Ług w Opolu Lubelskim

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Poniatowej

Rycina 19. Zbiorniki wodne na terenie powiatu opolskiego.
Źródło: http://www.opole.lublin.pl/
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Wyżnica to rzeka płynąca na Wyżynie Lubelskiej, w województwie lubelskim. Ma długości ca.43,93 km
i zajmuje ca. 508 km² powierzchni dorzecza. Wypływa na Wzniesieniach Urzędowskich, jej źródła znajdują
się we wsi Słodków. Środkowy i dolny odcinek cieku znajduje się na terenie powiatu opolskiego i uchodzi do
Wisły w Józefowie nad Wisłą. Jej prawymi dopływami są Urzędówka i Podlipie.
Ogółem w granicach powiatu wyodrębnionych zostało 20 cieków wód naturalnie płynących o łącznej
długości około 236 km. Są to: Chodelka, Chodlik, Ciek Wronów, Jankówka, Jankówka Górna, Jaworzanka,
Karczmianka, Kowalanka, Kożuchówka, Kraczewianka, Martwica, Podlipie, Poniatówka, Stara Rzeka,
Wisełka, Wrzelówka, Wrzelowianka, Wyżnica i Zimowa Rzeka. Wśród nich III klasę czystości posiada rzeka
Chodelka III klasa, zaś IV Janówka, Karczmianka, i Wyżlica.

Rycina 20. Położenie powiatu na tle jednolitych części wód powierzchniowych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie geoportal.rzgw.gov.pl
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Teren Powiatu opolskiego należy do 18 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP):


RW2000212339 - Wisła od Sanny do Kamiennej



RW2000923369 - Wyżnica od Urzędówki do ujścia



RW2000212399 - Wisła od Kamiennej do Wieprza



RW20006233669 - Podlipie



RW200062338 - Wrzelowianka



RW2000262354 - Wisełka



RW20006237489 - Wrzelowianka



RW2000023746 - Jankówka (Leonka)



RW2000623743 - Chodelka do dopływu spod Wronowa



RW2000923749 - Chodelka od dopływu spod Wronowa do ujścia



RW20006237449 - Poniatówka



RW20006237452 - Kowalanka



RW20006237454 - Dopływ spod Karczmisk



RW200062386 - Bystra do dopływu spod Wąwolnicy



RW200062388 - Dopływ z Rzeczycy



RW20006237472 - Jaworka (Jaworzanka)



RW200062378 - Grodarz

Wszystkie jednolite części wód powierzchniowych na terenie Powiatu opolskiego zostały
przedstawione oraz szczegółowo scharakteryzowane w tabeli poniżej.
Tabela 20. Opis JCWP na terenie Powiatu opolskiego

Lp.

1.

Jednolita Część Wód
Powierzchniowych
Krajowy Kod
Nazwa JCWP
JCWP
Wisła od
Sanny do
RW2000212339
Kamiennej

2.

Wyżnica od
Urzędówki do
ujścia

RW2000923369

3.

Wisła od
Kamiennej do
Wieprza

RW2000212399

4.

Podlipie

RW20006233669

5.

Wrzelowianka

RW200062338

Region
Wodny
region
wodny
Środk.
Wisły
region
wodny
Środk.
Wisły
region
wodny
Środk.
Wisły
region
wodny
Środk.
Wisły
region
wodny
Środk.

Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej

Status

RZGW
Warszawa

SZCW

Ocena
Stanu

zły

RZGW
Warszawa

NAT

zły

RZGW
Warszawa

NAT

zły

RZGW
Warszawa

NAT

dobry

RZGW
Warszawa

NAT

zły
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Ocena Ryzyka
Nieosiągnięcia
Celów
Środowiskowych
zagrożona

zagrożona

zagrożona

niezagrożona

zagrożona

Lp.

Jednolita Część Wód
Powierzchniowych
Krajowy Kod
Nazwa JCWP
JCWP

Region
Wodny

Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej

Status

Ocena
Stanu

Ocena Ryzyka
Nieosiągnięcia
Celów
Środowiskowych

Wisły

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

region
wodny
Wisełka
RW2000262354
RZGW
NAT
zły
Środk.
Warszawa
Wisły
region
wodny
Wrzelowianka
RW20006237489
RZGW
NAT
zły
Środk.
Warszawa
Wisły
region
Jankówka
wodny
RW2000023746
RZGW
NAT
dobry
(Leonka)
Środk.
Warszawa
Wisły
region
Chodelka do
wodny
dopływu spod
RW2000623743
RZGW
NAT
zły
Środk.
Wronowa
Warszawa
Wisły
Chodelka od
region
dopływu spod
wodny
RW2000923749
RZGW
NAT
zły
Wronowa do
Środk.
Warszawa
ujścia
Wisły
region
wodny
Poniatówka
RW20006237449
RZGW
NAT
zły
Środk.
Warszawa
Wisły
region
wodny
Kowalanka
RW20006237452
RZGW
NAT
dobry
Środk.
Warszawa
Wisły
region
Dopływ spod
wodny
RW20006237454
RZGW
NAT
dobry
Karczmisk
Środk.
Warszawa
Wisły
region
Bystra do
wodny
dopływu spod
RW200062386
RZGW
NAT
zły
Środk.
Wąwolnicy
Warszawa
Wisły
region
Dopływ z
wodny
RW200062388
RZGW
NAT
dobry
Rzeczycy
Środk.
Warszawa
Wisły
region
Jaworka
wodny
RW20006237472
RZGW
NAT
dobry
(Jaworzanka)
Środk.
Warszawa
Wisły
region
wodny
Grodarz
RW200062378
RZGW
NAT
dobry
Środk.
Warszawa
Wisły
Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

zagrożona

zagrożona

niezagrożona

zagrożona

zagrożona

zagrożona

niezagrożona

niezagrożona

zagrożona

niezagrożona

niezagrożona

niezagrożona

Stan ogólny 10 jednolitych części wód powierzchniowych oceniono jako zły i zagrożony
nieosiągnięciem celów środowiskowych. Wszystkie 7 JCWP w stanie dobrym oceniono jako niezagrożone
nieosiągnięciem celów środowiskowych.
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Na terenie powiatu zgodnie z danymi RZGW w Warszawie zlokalizowanych jest 166 urządzeń i
budowli hydrotechnicznych na rzece Wiśle, służących racjonalnemu zarządzaniu wodami powierzchniowymi,
są to :


ostroga 62 szt.;



poprzeczka 77 szt.;



przetamowanie 9 szt.;



tama równoegła 17 szt..

Jakość wód powierzchniowych
Monitoring prowadzony przez WIOŚ w Lublinie w latach 2010 – 2015 pokrywa się z sześcioletnim
cyklem Planów Gospodarowania Wodami (PGW). Celem prowadzenia monitoringu jest dostarczenie wiedzy
o stanie wód, która jest niezbędna do gospodarowania wodami w dorzeczach oraz ich ochroną przed
eutrofizacją i zanieczyszczeniami antropogenicznymi. W latach 2010-2015 badania prowadzone były
w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego, badawczego i obszarów chronionych. Poszczególne
rodzaje monitoringu różnią się celem, dla którego są przeprowadzane, częstotliwością badań oraz zakresem
badanych wskaźników, które określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
(Dz. U. Nr258, poz. 1550) oraz rozporządzenie MŚ z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
(Dz. U. poz. 1558).


Monitoring diagnostyczny (MD) ma za zadanie dostarczenie ogólnej wiedzy na temat stanu wód
powierzchniowych w zlewniach na obszarze dorzecza oraz umożliwienie oceny długoterminowych
zmian w warunkach naturalnych, jak również oceny szeroko pojmowanych oddziaływań związanych
z działalnością człowieka.



Monitoring operacyjny (MO) realizowany był w celu ustalenia stanu jednolitych części wód, które
zostały zidentyfikowane (na podstawie danych uzyskanych z monitoringu diagnostycznego) jako
zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych oraz oceny zmian ich stanu, wynikających
z wdrożenia programów działań naprawczych określonych w programie wodno-środowiskowym
kraju.



Monitoring badawczy (MB) prowadzony był w celu zebrania dodatkowych informacji o stanie wód
rzeki Bug w związku z realizacją zobowiązań międzynarodowych oraz w celu ustalenia przyczyn
niespełnienia celów środowiskowych przez jednolitą część wód o nazwie Irenka.



Monitoring obszarów chronionych obejmował: obszary ochrony gatunków i siedlisk (Natura 2000),
obszary narażone na zanieczyszczenia ze źródeł komunalnych (MOEU) i ze źródeł rolniczych
(MORO) oraz obszary chronione będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do celów
kapieliskowych (MORE).
Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych została wykonana zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
(Dz. U. poz. 1482). Przy dokonywaniu oceny zastosowano procedurę dziedziczenia wyników.
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Większość jednolitych części wód powierzchniowych występujących na terenie powiatu opolskiego
zostało

objętych

monitoringiem

środowiskowym.

Wyniki

monitoringu

jednolitych

części

wód

powierzchniowych przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela 21. Wyniki monitoringu JCWP na terenie powiatu opolskiego w latach 2010 - 2016
Klasyfikacja wskaźników i elementów
jakości wód

Lp.

Nazwa
ocenianej
JCWP

Kod ocenianej
JCWP

1.

Wisła od
Sanny do
Kamiennej

RW2000212339

IV

I

II

Słaby

Dobry

Zły

2. Urzędówki do RW2000923369

III

II

II

Umiarkowany

-

Zły

IV

I

II

Słaby

Dobry

Zły

III

I

II

Umiarkowany

-

Zły

III

II

II

Umiarkowany

-

Zły

RW2000023746

V

I

II

Zły

Dobry

Zły

7. dopływu spod RW2000623743

V

I

II

Zły

Dobry

Zły

V

II

II

Zły

Dobry

Zły

RW20006237449

IV

II

PSD

Słaby

-

Zły

RW200062386

IV

I

PSD

Słaby

-

Zły

Stan/potencjał
Stan
Klasa
Klasa
Stan
Klasa
ekologiczny chemiczny
elementów elementów
elementów
hydromorfo fizykochemii
biologicznych
logicznych
cznych

Wyżnica od
ujścia
Wisła od
3. Kamiennej do RW2000212399

Wieprza
4. Wrzelowianka

RW200062338

5. Wrzelowianka RW20006237489
6.

Jankówka
(Leonka)
Chodelka do
Wronowa

Chodelka od
dopływu spod
8.
RW2000923749
Wronowa do
ujścia
9.

Poniatówka
Bystra do

10. dopływu spod

Wąwolnicy
Źródło: http://www.wios.lublin.pl/
Na przestrzeni 2010-2016 ocenie poddano 10 JCWP znajdujących się na terenie powiatu. Ogólny
stan wód został oceniony dla wszystkich jako zły. Natomiast ich stan chemiczny nie był oceniany lub
oceniony został jako dobry. Stan/potencjał ekologiczny

dla trzech JCWP jest umiarkowany, natomiast

pozostałych słaby lub zły.
Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły podstawowymi czynnikami
wpływającymi na jakość wód powierzchniowych są źródła punktowe i obszarowe głownie zanieczyszczenia
zawarte w ściekach komunalnych i przemysłowych oraz pochodzące z terenów rolniczych (użytki rolne
stanowią 64,2% terenu dorzecza). Innym zagrożeniem dla wód są wody odciekowe pochodzące
z nieizolowanych składowisk. Presją pochodzenia antropogenicznego są także zrzuty wód pochodzących
z odwodnienia kopalń, stawów rybnych oraz zrzuty wód chłodniczych. Źródłem azotu i fosforu organicznego
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jest także depozycja atmosferyczna, prowadząca do zakwaszenia JCWP. Jest też prawdopodobnie główną
przyczyną zanieczyszczenia wód WWA pochodzącymi przede wszystkim z tak zwanej niskiej emisji.
Wody podziemne
Województwo lubelskie stanowi jeden z najbardziej zasobnych w wody podziemne regionów w kraju.
Decyduje o tym w głównej mierze położenie w obrębie niecki lubelskiej – południowo-wschodniego odcinka
synklinorium brzeżnego zbudowanego z wodonośnych osadów mezozoicznych o korzystnych parametrach
hydrogeologicznych i stosunkowo łatwej dostępności. Na terenie województwa lubelskiego znajduje się
częściowo bądź w całości osiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), z których pięć należy do
prowincji nizinnej, a pozostałe trzy do prowincji górsko - wyżynnej. GZWP obejmują swym zasięgiem
przeważającą część województwa lubelskiego.
Występowanie wód podziemnych na obszarze powiatu opolskiego jest uwarunkowane budową
geologiczną i rzeźbą terenu. Najbardziej zróżnicowane warunki występowania wód podziemnych spotyka się
w północnej i południowej części powiatu. Znajdują się tam głównie wody skalne, szczelinowo-warstwowe
zbiornika kredowego. Na wierzchowinach występują wody w skałach czwartorzędowych. Centralna część
powiatu, której oś hydrologiczną tworzy rzeka Chodelka, charakteryzuje się występowaniem jednego,
ciągłego zwierciadła wód podziemnych, łączącego hydraulicznie powiązane zbiorniki wód kredowych, wód
czwartorzędowych i wód aluwialnych.
Teren powiatu opolskiego znajduje się w obrębię jednej Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd)
o numerze 88 zgodnie z nowym podziałem (rycina poniżej). Według Atlasu Hydrogeologicznego należy ona
do regionu Środkowej Wisły.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego
na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024
wykonany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań
67

Rycina 21. Położenie powiatu na tle JCWPd
JCWPd 88 charakteryzuje się nadwyżką zasobów wód podziemnych w odniesieniu do wielkości
poboru, wynoszącego ponad 22 % wielkości zasobów. Na obszarze JCWPd 88 nie występują
zanieczyszczenia wód podziemnych. Wody dobrej jakości, wymagają na ogół prostego uzdatniania. Wody o
mineralizacji >1 g/dm3 występują w utworach kredy dolnej, jury oraz niektórych ogniw paleozoiku. Strop
kredy dolnej występuje na głębokości 550-1000 m.
Cały obszar JCWPd 88 a tym samym powiat opolski położony jest w zasięgu głównego zbiornika wód
podziemnych GZWP nr 406 - Niecka Lubelska (Zbiornik Lublin) (rycina nr XX). Szacunkowe zasoby
dyspozycyjne zbiornika z utworów górnej kredy wynoszą 1330 tys. m³/dobę. Średnia głębokość ujęcia
wynosi 85 m.
Głównym i jednocześnie najbardziej zasobnym zbiornikiem wód podziemnych powiatu jest poziom
kredowy. Tworzą go spękane margle kredowe, wapienne i opoki. Zasilanie tych wód następuje przez
infiltrację opadów atmosferycznych w podłoże. Dobre warunki wsiąkania istnieją w miejscach płytkiego
występowania spękanych skał kredowych pokrytych zwietrzeliną lub utworami piaszczystymi. Dlatego też
wody te są szczególnie narażone na zanieczyszczenia powierzchniowe.

Rycina 22. Położenie powiatu opolskiego na tle GZWP
Jakość wód podziemnych
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W 2015 r. WIOŚ w Lublinie prowadził w ramach monitoringu regionalnego badania 20 źródeł
występujących na obszarze Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Celem badań było określenie zmian chemizmu i
oceny stanu chemicznego wód podziemnych. Zakres badań obejmował następujące wskaźniki: odczyn,
temperaturę, przewodność elektryczną 20˚C, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny, amoniak,
antymon, arsen, azotany, azotyny, bor, bar, beryl, chlorki, chrom, cyjanki, cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm,
kobalt, magnez, molibden, mangan, miedź, nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, siarczany, sód, srebro, tytan,
wapń, wodorowęglany, fenole, i żelazo.
Oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd) i w poszczególnych
punktach badawczych dokonano w 2015 roku w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z 21.12.2015
r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U.2016, poz. 85),
które wyróżnia pięć klas jakości wód:


klasa I – wody bardzo dobrej jakości,



klasa II – wody dobrej jakości,



klasa III – wody zadowalającej jakości,



klasa IV – wody niezadowalającej jakości,



klasa V – wody złej jakości

oraz w ramach klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych określa się:


stan dobry ,



stan słaby.
Analiza stężeń badanych wskaźników fizykochemicznych wykazała, że wody te spełniały normatywy

wysokich klas jakości. Wyniki analiz wskazują na naturalny skład wód. W składzie chemicznym wód
źródlanych stwierdzono podwyższone wartości wapnia i wodorowęglanów. Stężenia tych wskaźników
określone dla stanu dobrego nie przekraczały wartości granicznej dla III klasy jakości. Występowanie
wodorowęglanów i wapnia w badanych wodach związane jest z procesami geochemicznymi i nie świadczą
o zanieczyszczeniu. Ich stężenia nie decydowały o klasie jakości. Ocena przeprowadzona na podstawie
badań zgodnie z rozporządzeniem wykazała, że wszystkie badane wody zaliczono do wysokich klas jakości
– 7 badanych źródeł osiągnęło I klasę jakości, natomiast 13 źródeł znalazło się w II klasie jakości wód.
W badanych źródłach stwierdzono dobry stan chemiczny.
Tabela 22. Lokalizacja i ocena jakości wód źródeł badanych w 2015 roku

Fizykochemiczna ocena
wody
L.p.

Dorzecze/ zlewnia
rzeki

Lokalizacja
źródła

Użytkowanie
terenu
Klasa

Wskaźniki
odpowiadające
II i III klasie jakości

Azotany
[mg/l]

1.

Chodelka/ Wisła

Borów, gm.
Chodel

Zakrzewienia

I

Wapń - II klasa,
Wodorowęglany - II
klasa

9,3

2.

Chodelka/ Wisła

Rogów, gm.
Wilków

Teren
zadrzewiony

I

Wapń - II klasa,
Wodorowęglany - II
klasa

2,4
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Fizykochemiczna ocena
wody
L.p.

Dorzecze/ zlewnia
rzeki

Lokalizacja
źródła

Użytkowanie
terenu

Azotany
[mg/l]

Klasa

Wskaźniki
odpowiadające
II i III klasie jakości

12

9,3

3.

Potok
Wrzelowiecki/Wisła

Wrzelowiec,
gm. Opole
lubelskie

Teren
zabudowany

II

Azotany - II klasa,
Wapń - II klasa,
Wodorowęglany - II
klasa

4.

Wyżnica/ Wisła

Nieszawa, gm.
Józefów nad
Wisłą

Nieużytki

I

Wapń - II klasa,
Wodorowęglany - II
klasa

Źródło: http://www.wios.lublin.pl/

Monitoring jakości wód podziemnych w sieci krajowej w 2015 r. prowadzony był w przez Państwowy
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska. Do końca 2015 roku na obszarze Polski obowiązywał podział państwa na 161 jednolitych części
wód podziemnych z czego powiat polski znajdował się w obszarze JCWPd nr 106..
Na terenie województwa lubelskiego badania wykonano w 13 punktach pomiarowych. Wody
ujmowano z utworów czwartorzędowych, paleogeńsko – neogeńskich i kredowych na JCWPd nr 85, 86 i 108
znajdujących się na terenie powiatów: bialskiego, włodawskiego, chełmskiego, radzyńskiego oraz na terenie
miasta Chełm i Biała Podlaska. Badania nie objęły ani jednego punktu pomiarowego na terenie JCWPd nr
106 ( obszar powiatu opolskiego). Podczas przeprowadzania monitoringu skupiono się jedynie na
zachodniej części województwa lubelskiego. Ostatnie badania jakości wód podziemnych tej jednolitej części
wód prowadzono w 2012r. a jej stan ilościowy oraz chemiczny określono jako dobry.
Zagrożenie powodzią i suszą
Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) jest jednym z czterech dokumentów planistycznych
wymaganych Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa). Intencją tego
dokumentu jest wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli terenów,
na których istnieje znaczące lub duże ryzyko powodziowe. Zgodnie z art. 88 c ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz.469, z późn. zm) za przygotowanie wstępnej oceny ryzyka
powodziowego odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej we współpracy
z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGiK),
Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Instytutem Łączności. Dyrektywa Powodziowa zakłada
aktualizację wszystkich dokumentów, co 6 lat.
W Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) trzy
gminy Powiatu Opolskiego tj. Wilków, Łaziska oraz Józefów nad Wisłą, ze względu na częściowe
usytuowanie w dolinie rzeki Wisły i związane z tym niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi i podtopień,
zaliczone zostały do Obszaru Strategicznej Interwencji: Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych.
Należą one do obszarów problemowych o randze regionalnej, wymagających działań naprawczych
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w zakresie gospodarki wodnej. Obszary zagrożone podtopieniami zostały przedstawione na poniższej
rycinie.

Rycina 23. Obszary zagrożone podtopieniami
Źródło: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
Podczas powodzi w 2010 r. wody Wisły dwukrotnie przerwały umocnienia w Dolinie Opolskiej, zalały
gminę Wilków oraz część gminy Łaziska. Aby zapobiec kolejnym powodziom zmodernizowano newralgiczny
odcinek wału przeciwpowodziowego w powiecie opolskim - prawie półtorakilometrowy nasyp w Kępie
Gosteckiej. Wykonanie zadania kosztowało 4,46 mln zł. a ostatnia transza płatności została przekazana do
Urzędu Marszałkowskiego w dniu 27.12.2016 r. Wykonanie zadania kończy zabezpieczenie ostatniego
z odcinków obwałowania Wisły w Dolinie Opolskiej, a przez to likwiduje najbardziej zagrożony fragment
wałów wiślanych w woj. lubelskim o niedostatecznym stanie technicznym. Inwestycja była realizowana przez
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na podstawie umowy dotacji pomiędzy
Wojewodą Lubelskim a województwem lubelskim. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
finansowane w 100 % z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki temu dolina opolska
została zamknięta chroniąc mieszkańców Kępy Gosteckiej, Wilkowa oraz prawego brzegu Wisły.
Zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzoną przez IUNG Puławy (stan
na 04.2017r.) nie ma zagrożenia wystąpienia suszą na terenie powiatu opolskiego. Obszar powiatu jest na
bieżąco monitorowany.

5.5.2 Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata
2013 – 2016 w zakresie gospodarowania wodami
W zakresie gospodarowania wodami jednostki samorządu terytorialnego i inne na terenie powiatu
opolskiego realizowały zadania w ramach celów takich jak: Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
oraz Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. W ramach tych kierunków realizowano zadania

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego
na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024
wykonany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań
71

związane z systematycznym monitoringiem wód podziemnych i powierzchniowych wraz z kontrolami
podmiotów gospodarczych posiadających pozwolenia wodnoprawne, które były prowadzone przez
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach planowanych działań zostały wykonane mi.
rozbudowa wałów przeciwpowodziowych, konserwacja rzek i urządzeń wodnych.
W Programie Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2013 – 2016 zaplanowano szereg
zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, jednak ocenę stopnia ich realizacji oraz ich wpływu na
jakość wód powierzchniowych i podziemnych przeanalizowano szerzej w rozdziale 5.6.2.
Tabela 23. Efekty realizacji zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu
opolskiego na lata 2013 – 2016 w zakresie gospodarowania wodami
L.p.

Cel










Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych



Zadanie

Budowa wodociągu w
miejscowości Karczewice
Rządowe na długości 1,5
km
Dokończenie realizacji sieci
wodnokanalizacyjnej w
Karczewicach, budowa
wodociągu w miejscowości
Szczuki (projekt
realizowany wspólnie z
gminą Wojciechów)
Rozbudowa wału
przeciwpowodziowego rzeki
Wisły w Dolinie Opolskiej w
km 2+680-11+403 na
długości 8,723 km w gminie
Łaziska w miejscowościach
Kępa Gostecka,
Braciejowice, Zakrzów, Las
Dębowy – celem inwestycji
jest zwiększenie stopnia
przeciwpowodziowego
Doliny Opolskiej na
powierzchni 10 200 ha
Modernizacja ujęcia wody i
przebudowa wodociągu w
miejscowości Niesiołowice
Nietrzeba
Modernizacja oczyszczalni
ścieków w miejscowości
Kolczyn
Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości
Wymysłów
Budowa kanalizacji
sanitarnej i podczyszczalni

Stopień

Okres

Jednostka

Źródło

realizacji

wdrażająca

finansowania

2014

Gmina Poniatowa

Budżet
Gminy, środki
UE

Zadanie
zrealizowane

2013

Gmina Poniatowa

Budżet
Gminy,
PROW 20072013

Zadanie
zrealizowane

20152016

WZMiUW
w Lublinie

Budżet
Państwa

Zadanie
zrealizowane

20152016

Gmina Józefów
nad Wisłą

-

-

20152016

Gmina Józefów
nad Wisłą

środki własne

Zadanie
w trakcie
realizacji

20152016

Gmina Karczmiska

Środki własne

Zadanie
zrealizowane

wykonania i
opis zadania

Środki
własne, środki
b.d.

ścieków w miejscowości
Unii
Europejskiej
Niezdów
PROW,
Budowa wodociągu w
Zadanie
PGK
miejscowości Niezabitów
2016
Gmina Poniatowa
w trakcie

Poniatowa
na długości 5 km
realizacji
sp. z o.o.
Źródło: Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu opolskiego za lata 2013 – 2014, Program
Ochrony Środowiska Powiatu Opolskiego na lata 2013-2016, GUS
20142015

Gmina Opole
Lubelskie

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego
na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024
wykonany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań
72

5.5.3 Analiza SWOT
Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i powiatu
opolskiego w zakresie gospodarowania wodami. Na jej podstawie zaplanowano zadania powiatu opolskiego
na lata 2017 - 2020.
Tabela 24. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY


Dobry stan jakości wód podziemnych,



Brak Obszarów Szczególnie Narażonych,



Rozbudowana siec hydrograficzna,



Brak ryzyka wystąpienia suszy,



Zachodnie tereny powiatu
ryzykiem wystąpienia powodzi,

są



Zły
stan
jednolitych
powierzchniowych,

części

wód

nieosiągnięciem

celów

zagrożone

ZAGROŻENIA

SZANSE


Ograniczenie
zanieczyszczenia
powierzchniowych,

wód



JCWP zagrożone
środowiskowych,



Kontrolowanie
stanu
powierzchniowych,

wód





Udrożnienie cieków i melioracje szczegółowe,

Brak stałych pomiarów jakości jednolitej części
wód podziemnych znajdującej się na terenie
powiatu opolskiego,



Nadmierne stosowanie nawozów w rolnictwie i
sadownictwie,



Ryzyko pogorszenia jakości wód podziemnych,

jakości

Źródło: Opracowanie własne

Głównymi problemami w zakresie gospodarowania wodami na terenie powiatu opolskiego jest
niewystarczający stan jakości wód powierzchniowych, wynikający głównie z zanieczyszczenia środowiska
wodnego zrzutami ścieków komunalnych oraz spływem nawozów rolniczych z pól uprawnych.

5.6 Gospodarka wodno-ściekowa
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. jest dokumentem
ustanawiającym ramy działania Unii Europejskiej w dziedzinie polityki wodnej. Transpozycja przepisów
dyrektywy na grunt prawa polskiego została dokonana ustawą z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne
(Dz.U. z 2015 poz. 469 z późn. zm), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
2017 poz. 519 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139).
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi ma służyć przede wszystkim:


zaspokojeniu zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu,



ochronie wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie ekologicznym,



poprawie jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka,



zmniejszeniu zanieczyszczenia wód podziemnych,



zmniejszeniu skutków powodzi i suszy.

5.6.1 Analiza stanu wyjściowego
Gospodarka wodna
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Według danych Głównego Urzędu Statystycznego długość sieci wodociągowej na terenie powiatu
opolskiego w 2015r. wynosiła 700,2 km i zwiększyła się o 5,5 km w porównaniu do 2012 r.. Podobnie liczba
przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wzrosła o 126 i liczyła w
3

2015 r. 13 076 szt. Zużycie wody na jednego mieszkańca na przestrzeni 4 lat wzrosło i wyniosło 28,2 m w
2015r.. Na potrzeby gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w 2015r. na terenie powiatu zużyto 14 930
3

3

3

dam w tym: na potrzeby przemysłu – 382 dam , rolnictwa i leśnictwa – 12 528 dam oraz na eksploatację
3

sieci wodociągowej zużyto 2 020 dam . Najważniejsze informacje o sieci wodociągowej na terenie powiatu
opolskiego przedstawione zostały w tabeli.
Tabela 25. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie powiatu opolskiego
Lp.

Wskaźnik

Jednostka

2012

2013

2014

2015

1.

Długość czynnej sieci
rozdzielczej

km

694,7

694,7

697,2

700,2

2.

Przyłącza prowadzące do
budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania

szt.

12950

12982

13331

13076

3.

Woda dostarczona
gospodarstwom domowym

dam

3

1483,7

1576,5

1524,1

1726,4

4.

Ludność korzystająca z
sieci wodociągowej

osoba

50184

50819

55068

54503

5.

Procent ludności
korzystający z wodociągu

%

82,2

82,2

89,5

89,4

6.

Zużycie wody na jednego
mieszkańca

m

3

23,8

25,4

24,7

28,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za ro 2015, brak danych za rok 2016 (stan na dzień 29.05.2017)

Najlepiej zwodociągowaną gminą powiatu jest gmina wiejska Łaziska (99,2 % mieszkańców korzysta
z instalacji), natomiast najsłabiej gmina wiejska Karczmiska (76,6 %). Wraz z upływem lat długość sieci
wodociągowej wzrasta – od 2011 roku o 9,3 km, a ludność korzystająca z sieci zwiększyła się o 3 771 osób.
Tabela 26. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie powiatu opolskiego
Połączenia
prowadzące
Woda
Zużycie
Długość
Ludność
czynnej
korzystająca
z
do budynków
dostarczona
wody na
Jednostka
sieci
mieszkalnych gospodarstwom
jednego
sieci
terytorialna
wodociągowej
domowym
mieszkańca
rozdzielczej
i zbiorowego
3
3
[km]
[osoba]
zamieszkania
[dam ]
[m ]
[szt.]
Chodel

110,0

1 829

194,9

5 827

28,8

Józefów nad Wisłą

89,8

1 923

219,7

5 837

32,4

Karczmiska

79,3

1 525

127,2

4 354

22,3

Łaziska

91,4

1 603

166,2

4 956

33,1

Opole Lubelskie

165,7

3 218

536,7

16 225

30,4
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Połączenia
prowadzące

Długość
czynnej

Jednostka
terytorialna

Zużycie
Ludność
dostarczona korzystająca z
wody na
sieci
gospodarstwom
jednego
wodociągowej
domowym
mieszkańca
3
3
[osoba]
[dam ]
[m ]
Woda

do budynków
mieszkalnych

sieci
rozdzielczej
[km]

i zbiorowego
zamieszkania
[szt.]

Poniatowa

86,5

1 590

389,6

12 789

26,5

Wilków

85,9

1 388

92,1

4 515

19,9

POWIAT
OPOLSKI

708,6

13 076

1 726,4

54 503

28,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za ro 2015, brak danych za rok 2016 (stan na dzień 29.05.2017)

Zużycie wody w gospodarstwach domowych w poszczególnych gminach jest zróżnicowane
i uwarunkowane w głównej mierze poziomem urbanizacji oraz wyposażeniem w wodociągi sieciowe. W
ciągu minionych kilku lat na przeciętne zużycie wody, zwłaszcza w miastach, miały wpływ m.in.:
zastosowanie nowych technologii związanych z instalowaniem dokładniejszych wodomierzy oraz edukacja
społeczeństwa dotycząca oszczędzania wody. W 2015 r. w województwach: mazowieckim, łódzkim,
wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i pomorskim zanotowano zużycie wody przekraczające
3

średnią krajową wynoszącą 32,2 m na 1 mieszkańca. Dla porównania, mieszkaniec powiatu opolskiego
zużył

średnio

28,2

m

3

wody,

czyli

o

4

m

3

mniej

od

przeciętnego

mieszkańca

Polski,

natomiast w całym województwie lubelskim w stosunku do poprzedniego roku średnie zużycie wody w
3

gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosło jednakże o 1,8 m , tj. 6,3%
Rok 2015 charakteryzował się wzrostem zużycia wody w gospodarstwach domowych w przeliczeniu
na 1 mieszkańca we wszystkich powiatach województwa lubelskiego. Najwyższy wzrost zużycia wody miał
3

3

3

miejsce w powiatach lubelskim i opolskim o 3,5 m , łukowskim o 3,1 m oraz kraśnickim o 3,0 m . Zużycie
wody w gospodarstwach domowych w województwie lubelskim w 2015 roku przedstawia poniższa rycina 24
.
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Rycina 24. Zużycie wody w gospodarstwach domowych w województwie lubelskim w 2015 roku
Źródło: Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2015 roku, Urząd
Statystyczny W Lublinie

Gospodarka ściekowa
Ścieki komunalne
Według danych GUS całkowita długość sieci kanalizacyjnej w powiecie opolskim w 2015 r. wynosiła
110,2 km (wzrost w stosunku do roku 2012 o 20,4 km). Ilość osób korzystających z sieci kanalizacyjnej
w 2015 roku liczyła 19 927 osób. Dodatkowo, ilość przyłączy prowadzących do budynków w ciągu ostatnich
lat uległa zwiększeniu.
Tabela 27. Sieć kanalizacyjna na terenie powiatu opolskiego w latach 2012-2015
Rok
Wyszczególnienie
Jedn.
2012
2013
2014
2015
Długość czynnej sieci
km
89,8
99,9
100,8
110,2
kanalizacyjnej
Przyłącza prowadzące do
budynków mieszkalnych
szt.
1 908
2 096
2 169
2 239
i zbiorowego
zamieszkania
3
Ścieki odprowadzone
dam
1 006
984
1 170
999
Ludność korzystająca z
os.
19 357
19 798
19 923
19 927
sieci kanalizacyjnej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za ro 2015, brak danych za rok 2016 (stan na dzień 29.05.2017)

Znaczne dysproporcje gęstości sieci kanalizacyjnej pomiędzy gminami (w tym – miastami i wsiami)
wiążą się z brakiem ekonomicznego uzasadnienia budowania sieci kanalizacyjnych na obszarach wiejskich
o rozproszonej sieci osadniczej. Na przestrzeni ostatnich lat różnice te jednak stopniowo się zmniejszają, na
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co istotny wpływ mają: inwestycje dofinansowywane z Europejskiego Funduszu oraz czynniki środowiskowe,
społeczne, techniczne i ekonomiczne. W ostatnim roku zanotowany w powiecie opolskim wzrost gęstości
sieci kanalizacyjnej równy średniej dla Polski, która wynosiła 2,2 km. W porównaniu do powiatu opolskiego
większe zagęszczenie sieci kanalizacyjnej (poza miastami na prawach powiatu) występowało w powiecie
puławskim, a następnie w powiatach biłgorajskim, lubartowskim, łęczyńskim i świdnickim. Powyższe
zależności przedstawia poniższa rycina.

Rycina 25. Gęstość sieci kanalizacyjnej w województwie lubelskim w 2015 roku
Źródło: Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2015 roku,
Urząd Statystyczny w Lublinie

Polska wstępując do Unii Europejskiej zobowiązała się wywiązać z postanowień dyrektywy Rady
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie
z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi.
W tym celu utworzono Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który został
zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 43 ust. 4c ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) dokument ten podlega obowiązkowej
aktualizacji przynajmniej raz na cztery lata.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych jest dokumentem strategicznym, w którym
oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM
większej od 2000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Program koordynuje
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działania gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w realizacji infrastruktury sanitacji na ich
terenach.
W IV Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z lutego 2016 roku
uwzględnione są dwie oczyszczalnie ścieków z powiatu opolskiego (tabela poniżej).
Tabela 28. Aglomeracje powiatu opolskiego zgodnie z Aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych z 2016 r.
Aglomeracja
Opole Lubelskie

Poniatowa

Karczmiska

Priorytet

IV

III

PP

RLM rzeczywista

14 912

14 493

2 693

Długość sieci kanalizacyjnej
ogółem

23,3

40,4

34,0

% RLM korzystających z systemu
kanalizacyjnego

94

93,8

24

Projektowana przepustowość
3
maksymalna oczyszczalni [m /d]

4920

3200

454

Źródło: Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Ścieki systemem kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej dopływają do 11 oczyszczalni ścieków
zlokalizowanych na terenie powiatu opolskiego. Łączna przepustowość oczyszczalni zlokalizowanych na
3

terenie powiatu p w 2015 roku wynosiła 9 707 m /dobę. Z oczyszczalni ścieków w 2015 roku korzystało 24
807 osób.
Tabela 29. Oczyszczanie ścieków komunalnych w powiecie opolskim w 2015 r.
Oczyszczalnie
Przepustowość
Ludność
Ścieki
3
ścieków
[m /dobę]
korzystająca
oczyszczone
(biologiczna/z
(biologiczna/z
Gmina
z
w 2015 roku
podwyższonym
podwyższonym
3
oczyszczalni
[dam ] usuwaniem
usuwaniem
- ogółem
łącznie
biogenów)
biogenów)
Chodel
2/0
550/0
1239
56
Józefów nad Wisłą
2/0
270/0
2000
25
Karczmiska
1/0
454/0
1720
44
Łaziska
Opole Lubelskie
2/0
4278/0
9300
595
Poniatowa
2/0
3225/0
10450
404
Wilków
2/0
930/0
98
18
Powiat opolski
11/0
9707/0
24 807
1142
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za rok 2015, brak danych za rok 2016 (stan na dzień
29.05.2017)

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków z powiatu opolskiego w 2015 roku według danych
z Głównego Urzędu Statystycznego to 24 807 osób i jest to 389 osób więcej niż w roku poprzednim. W 2015
3

roku oczyszczonych zostało 1 142 dam ścieków komunalnych łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami
3

dowożonymi. W porównaniu z rokiem 2014 ilość dostarczanych ścieków spadła o 140 dam . Ilość ładunków
zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w latach 2012-2015 ciągle się waha, w 2015 roku nieco spadła.
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Poniżej w tabeli przedstawiono ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych po oczyszczeniu dla roku
2015.
Tabela 30. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych po oczyszczeniu w latach 2012-2015
2012
[kg/rok]

2013
[kg/rok]

2014
[kg/rok]

2015
[kg/rok]

BZT5

9 799

9 036

7 109

6 562

ChZT

46 521

50 724

51 852

46 059

zawiesina

9 454

9 156

14 671

8 861

Azot ogólny

11 335

12 163

11 555

11 441

370

583

763

760

Fosfor ogólny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na obszarach, głównie wiejskich, na których nie istniała do tej pory sieć kanalizacyjna lub
wybudowanie jej nie było możliwe, ścieki odprowadzane były do zbiorników bezodpływowych. Część
gospodarstw zostało wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Istnieje ryzyko przedostania się
nieczystości płynnych do warstw wodonośnych – wód powierzchniowych i podziemnych. Ważnym jest, aby
przeprowadzać kontrole tego typu zbiorników w zakresie ich szczelności, aby uniknąć szkód w środowisku.
Tabela poniżej przedstawia ilość zewidencjonowanych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków funkcjonujących na terenie powiatu opolskiego w roku 2015.
W celu wyeliminowania tego problemu w powiecie, z roku na rok, wzrasta długość sieci kanalizacyjnej,
w związku z czym jest możliwość przyłączenia większej ilości mieszkańców do zbiorczego systemu
usuwania ścieków. Na terenach, gdzie podłączenie sieci kanalizacyjnej było do tej pory niemożliwe lub
nieopłacalne ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych.
Tabela 31. Liczba zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz liczba
ludności korzystającej z systemów indywidualnego zbierania i oczyszczania ścieków w gminach
powiatu opolskiego w 2015 roku,
Ludność
Liczba ludności
Zbiorniki
Przydomowe
korzystająca z
korzystająca z systemów
Gmina
bezodpływowe
oczyszczalnie
oczyszczalni
indywidualnego zbierania
[szt.]
ścieków [szt.]
ścieków
i oczyszczania ścieków
Chodel

815

9

1 239

5 478

Józefów nad Wisłą

1 190

1

2 000

4 743

Karczmiska

952

71

1 720

3 964

Łaziska

864

-

-

4 996

Opole Lubelskie

1 742

43

9 300

8 333

Poniatowa

497

42

10 450

4 180

Wilków

652

22

98

4 463

powiat opolski

6 712

188

24 807

36 157

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i opracowanie własne

Ścieki przemysłowe
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Na terenie powiatu opolskiego funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków przyjmujące ścieki
3

przemysłowe, o łącznej projektowanej przepustowości 2 700 m /dobę.
Na terenie powiatu opolskiego w ciągu 2015 roku odprowadzono ogółem 320 dam

3

ścieków

3

przemysłowych w tym do sieci kanalizacyjnej 177 dam , a ścieki odprowadzane bezpośrednio do wód lub
3

3

ziemi - 143 dam . Ilość odprowadzanych ścieków wzrosła w stosunku do roku 2012 o 10 dam , natomiast
nieznacznie zmalała ilość ścieków przemysłowych odprowadzonych poprzez kanalizację.
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych oczyszczonych i odprowadzonych do wód i ziemi
w powiecie opolskim na przestrzeni czterech lat przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 32. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych po oczyszczeniu w latach 2012-2015
2012
2013
2014
2015
[kg/rok]
[kg/rok]
[kg/rok]
[kg/rok]
BZT5

668

632

802

661

ChZT

4 064

2 931

3 517

3 192

zawiesina

1 413

1 010

1 574

1 171

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Infrastruktura komunalna, ciągła rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz dostęp do oczyszczalni
ścieków pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców. W 2014 roku w powiecie opolskim stopień
zwodociągowania był dość wysoki, 89,5 % mieszkańców korzystało z wodociągu. Znacznie niższy był
natomiast wskaźnik skanalizowania, który wynosił 32,4 %. W porównaniu z poprzednimi latami szybszym
rozwojem cechuje się sieć wodociągowa, gdyż w stosunku do roku 2011, % ludności korzystającej z
instalacji wzrósł o 8,5 %. Wyraźnie widać, iż na terenie powiatu opolskiego istnieją obszary wiejskie, które
posiadają bardzo niski stopień skanalizowania, gmina Łaziska w ogóle nie jest wyposażona w siec
kanalizacyjną. Może to mieć negatywny wpływ na poziom życia mieszkańców. Tabela poniżej szczegółowo
charakteryzuje poziom infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach poszczególnych gmin w
2014 i 2015 roku.
Tabela 33. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności w powiecie opolskim
Wodociąg [%]

Gmina

Kanalizacja [%]

2014

2015

2014

2015

Chodel

87,2

86,7

16,0

16,2

Józefów nad Wisłą

86,5

86,6

12,9

11,3

Karczmiska

76,2

76,6

15,1

19,3

Łaziska

99,2

99,2

0,0

0,0

Opole Lubelskie

92,3

92,0

40,1

40,1

Poniatowa

87,3

87,4

67,6

67,7

Wilków

99,0

98,9

0,1

0,1

Powiat opolski

89,5

89,4

32,4

32,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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5.6.2 Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata
2013 – 2016 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Według danych z GUS w 2015 roku poprawiła się ogólna jakość oczyszczonych ścieków, zarówno
komunalnych jak i przemysłowych, zmniejszył się ładunek większości zanieczyszczeń. Wskutek
przeprowadzonych inwestycji zwiększyła się długość sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Zrealizowano
większość z zaplanowanych zadań. Znaczące efekty odnotowano w obszarze zaopatrzenia w wodę, o czym
świadczy wzrost udziału mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej. Ponadto należy stwierdzić, że
również podjęto i zrealizowano działania mające na celu zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej terenu
Realizację zadań z zakresu ochrony wód powierzchniowych przedstawiono w poprzednim

powiatu.
rozdziale.

5.6.3 Analiza SWOT
Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń
powiatu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla powiatu
opolskiego na lata 2017 -2020.
Tabela 34. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY


Wzrost liczby mieszkańców korzystających z
sieci kanalizacyjnej,



Niski wskaźnik
32,7 %,



Ciągły rozwój i modernizacja
kanalizacyjnych i wodociągowych,

urządzeń





Spadek ogólnej ilości ładunku zanieczyszczeń
w ściekach przemysłowych oraz komunalnych,

Niski
poziom
świadomości
społecznej
o skutkach nielegalnego zrzutu ścieków
komunalnych, rolniczych i przemysłowych,



Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej
i ludności większe niż w poprzednich latach,






5.7

wynoszący

ZAGROŻENIA

SZANSE


skanalizowania

Dalsza modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków, która umożliwiłaby zmniejszenie
ładunków zanieczyszczeń w ściekach
oczyszczonych,
Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i
prowadzenie rejestru,
Pozyskanie zewnętrznych środków
finansowych (w tym z funduszy UE) na
modernizację i rozbudowę sieci kanalizacyjnej,
wodociągowej,
Podniesienie jakości życia mieszkańców,



Nieszczelne zbiorniki bezodpływowe,



Akumulacja
zanieczyszczeń
rolniczych
w wodach podziemnych i powierzchniowych,



Brak egzekwowania konsekwencji nielegalnego
zrzutu ścieków do środowiska,

Zasoby geologiczne

5.7.1 Analiza stanu wyjściowego
Na terenie powiatu opolskiego występują głównie utwory czwartorzędowe. W centralnej części
regionu, a także w dolinach większych rzek tj.: Wisły, Chodelki, znajdują się warstwy pochodzące z holocenu
w postaci: żwirów, piasków, torfów, mad rzecznych oraz namułów. Północno-wschodnia część powiatu jest
zróżnicowana pod względem budowy geologicznej. Obecne są tu lessy i piaski eoliczne, lokalnie w
wydmach, a także utwory plejstoceńskie w postaci piasków i żwirów sandrowych oraz kredy górnej –
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wapienie, kreda pisząca z krzemieniami, opoki, margle, wkładki piaskowców i gezy. Na wschodzie powiatu
opolskiego dominują utwory pochodzące z epoki plejstoceńskiej, takie jak gliny zwałowe, ich zwietrzeliny,
piaski i żwiry lodowcowe. W pobliżu doliny Chodelki znajdują się piaski, żwiry i mułki rzeczne, a także piaski
eoliczne lokalnie w wydmach oraz plejstoceńskie gliny, piaski i gliny z rumoszami solifluokcyjno deluwialnymi. Na południu regionu można znaleźć rozległe partie lessów i górno - kredowe wapienie, kredę
piszącą z krzemieniami, opoki, margle, wkładki piaskowców, gezy. Prócz tego mogą też być obecne
fosforyty i czerty. Na terenie powiatu opolskiego występują złoża surowców ilastych, kruszyw naturalnych i
węglanowych. Nie występują natomiast surowce energetyczne. Pośród surowców skalnych największe
znaczenie mają złoża utworów piaszczystych.
Józefów nad Wisłą
Na terenie gminy stwierdzono występowanie złóż kruszywa naturalnych oraz złoża surowców
węglanowych. Należą do nich złoża kruszywa w rejonie miejscowości Stare Boiska ,Stefanówka, Basonia
oraz złoże wapienie i margli w rejonie miejscowości Kaliszany.
W granicach gminy zostały wyznaczone dwa obszary prognostyczne piasku i lessu, mogące służyć
do eksploatacji na skalę lokalną (eksploatowane obecnie w trzech niewielkich piaskowniach), surowców
ilastych: glina zwałowa (występująca w małych płatach w rejonie miejscowości Studnisko, Cegłówka i
Graniczna) oraz lessów, występujących w pobliżu północno-wschodniej granicy gminy. Eksploatacja
surowców wymaga opracowania dokumentacji geologicznej i uzyskania koncesji.
Torfy występują w dolinie Wyżnicy w postaci kilku płatów w rejonie wsi Mazanów, Boisk, Idalina i
Chruślanek Józefowskich. Wchodzą w skład złoża „Dolina rzeki Wyżnicy”. Eksploatacja torfu jest ściśle
uwarunkowana ochroną przyrody.
Karczmiska
Kruszywa naturalne są reprezentowane przede wszystkim przez piaski rzeczne, wodnolodowcowe
oraz piaski wydmowe. Aktualnie na terenie gminy występują złoża:


ZŁOŻA O ZASOBACH UDOKUMENTOWANYCH
W gminie Karczmiska występują trzy szczegółowo udokumentowane złoża surowców mineralnych

kwalifikujące się do kategorii C1: złoże kruszywa naturalnego Słotwiny (nr II) w systemie MIDAS: 11901),
złoże piasków kwarcowych Karczmiska (nr II) w systemie MIDAS: 2718) oraz złoże kruszywa naturalnego
„Wolica” nr w systemie MIDAS: 16644. Obydwa złoża są uwzględnione w Bilansie Zasobów Złóż Kopalin w
Polsce.


ZŁOŻA O ZASOBACH PERSPEKTYWICZNYCH (KAT. D) I SZACUNKOWYCH – KOLIZYJNE,
NIEZAGOSPODAROWANE
Surowcami węglanowymi występującymi w utworach kredowych są opoki, margle, kreda pisząca i

wapienie. Na wschód od wsi Karczmiska na obszarze około 100 ha znajduje się obszar „Karczmiska"
rozpoznany pracami geologiczno-zwiadowczymi oraz dwoma otworami wiertniczymi. Wykonane prace
geologiczne, analizy chemiczne i własności fizyko - mechaniczne zostały wykonane i opracowane przez
Przedsiębiorstwo Geologiczne w Krakowie w 1975r. Obszar objęty badaniami budują utwory górnego
mastrychtu, w których wydzielono dwie serie:


stropowa o miąższości 25,0 m zbudowana jest z szaro-białych, kruchych opok
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marglisto – kredowa, występująca poniżej stropowej, zbudowana z kredy piszącej z wkładkami
margli i wapieni marglistych.

Nadkład grubości do 0,50 m stanowią gliny zwietrzelinowe, a także zwietrzelina gruzowa margli.
Opierając się o wyniki analiz chemicznych i mechanicznych stwierdzono, iż surowiec ze złoża w
małym stopniu (zawartość CaO - 28,5%) nadaje się do produkcji kształtek budowlanych i wykładzin
pionowych wewnętrznych. Nie nadaje się natomiast do produkcji bloków surowych i kruszywa z wapieni
lekkich. Szacunkowe zasoby złoża określono na 70 min ton. Z tego surowca można produkować wapno
nawozowe.
Niewykorzystywanym surowcem jest również torf. Udokumentowane złoże torfu Kazimierzów Bielsko jest zlokalizowane w dolinie Chodelki, na południe od wsi Bielsko i znaczna jego część znajduje się
w gminie Opole Lubelskie. Należy do torfowisk niskich występujących w płaskich, źle drenowanych dolinach
rzecznych. Złoże buduje torf rolniczy o średniej miąższości wynoszącej 1,11 m, popielności 24,57 % i
3

stopnia rozkładu 19,4 %. Zasoby bilansowe-określone - szacunkowo wynoszą 770,1 tys. m .
PROGNOZY
Na podstawie przeprowadzonej w terenie wizji i analizy geologicznych materiałów archiwalnych
można stwierdzić, że bazę surowcową gminy stanowi kruszywo naturalne - piaski. Istnieją realne możliwości
udokumentowania złóż piasków w obrębie obszarów „Karczmiska” i „Głusko – Kazimierzów” oraz złóż opok i
margli „Głusko – Karczmiska” wstępnie rozpoznanych, obejmujących wydmy i piaszczyste utwory rzeczne.
Wskazane jest udokumentowanie złóż małych, w obrębie których racjonalna i uporządkowana eksploatacja
zaspokoi potrzeby mieszkańców gminy i zapobiegnie dewastacji powierzchni terenu przez „dziką"
eksploatację. Zjawisko to powoduje niszczenie potencjalnych złóż, których stropowe warstwy przemieszane
są z nadkładem i często zanieczyszczone gromadzonymi tam odpadami typu gospodarczego.
Obecnie na terenie gminy nie prowadzi się eksploatacji surowców ilastych jakimi są lessy. Obszarem
prognostycznym może być płat lessów występujący pomiędzy miejscowościami Karczmiska i Słotwiny.
Istnieje możliwość udokumentowania surowca węglanowego do produkcji wapna nawozowego.
WYDOBYCIE SUROWCÓW MINERALNYCH
Przemysł wydobywczy jest bardzo słabo rozwinięty. Eksploatowane jest tylko okresowo jedno złoże
piasków „Wolica" znajdujące się w strefie ochronnej Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie
gminy w ubiegłych latach prowadzona była eksploatacja lessów do produkcji cegły palonej pełnej. Z sześciu
cegielni zlokalizowanych w rejonie wsi Słotwiny i Uściąż nie pracuje obecnie żadna. Wśród surowców
ceramicznych lessy zaliczane są do grupy surowców najsłabszych, ze względu na niskie własności
formierskie i niską wytrzymałość produktów gotowych
Eksploatacja złóż surowców mineralnych pociąga za sobą niszczenie gleb i zmianę krajobrazu.
Wykonana inwentaryzacja wykazała, że na terenie gminy kopalinami użytecznymi są kruszywa naturalne piaski i surowce węglanowe. Na omawianym obszarze czynna jest tylko jedna piaskownia na
udokumentowanym złożu „Wolica". Istnieje realna szansa na udokumentowanie innych złóż piasków
wstępnie rozpoznanych.
W południowej części obszaru gminy udokumentowano duże pokłady utworów węglanowych.
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W celu ochrony gleb i wód przed zanieczyszczeniami oraz zapewnieniu bezpieczeństwa
powszechnego należy poddać rekultywacji występujące w gminie „dzikie” wyrobiska, które obecnie nie są
eksploatowane.
Poniatowa
Na obszarze gminy zostało zinwentaryzowane dwa złoża kopalin, ich zestawienie przedstawia
poniższa tabela.
Tabela 35. Złoża kopalin w gminie Poniatowa
L.p. Nazwa złoża

Kopalina

1.

„Kocianów”

piasek
i żwir

2.

„Niezabitów”

piasek
i żwir

Udokumentowane
Stan
Kolizyjność
zasoby
zagospodarowania
złoża
częściowo
698
nieeksploatowane
kolizyjne
110

eksploatowane

niekolizyjne

Użytkownik
właściciel
prywatny
właściciel
prywatny

Źródło: www.pgi.gov.pl
Zgodnie z klasyfikacją sozologiczną są to złoża niekonfliktowe, nie powodujące uciążliwości dla
środowiska. Jedynie w Kocianowie złoża piasku określa się jako częściowo konfliktowe.
„Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce” jest coroczną publikacją ukazującą się nieprzerwanie od
roku 1953. Dostarcza on podstawowych informacji o udokumentowanych zasobach złóż kopalin, stanie ich
zagospodarowania oraz wielkości wydobycia.
Źródło danych o zasobach złóż kopalin niezbędnych do sporządzenia ww. bilansu stanowią
dokumentacje geologiczne złóż kopalin, zatwierdzane, a następnie przesyłane przez organy administracji
geologicznej – Ministra Środowiska, marszałków województw oraz starostów powiatowych – m.in. do
Narodowego Archiwum Geologicznego. Obliczenia i zestawienia wykonano, wykorzystując uzupełniany na
bieżąco System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski – MIDAS.
Zestawienie złóż występujących na terenie powiatu opolskiego, sporządzone na podstawie „Bilansu
zasobów złóż kopalin w Polsce” przedstawia poniższa tabela.

Tabela 36. Złoża kopalin występujące na obszarze powiatu opolskiego

L.p. Nazwa złoża

Rodzaj złoża

Stan
zag.
złoża

Złoża
Wydobycie
geologiczne
przemysłowe
bilansowe

Gmina

1.

Piotrawin

łupek
menilitowy

Z

tylko pzb.

-

-

Łaziska

2.

Karczmiska

piaski
kwarcowe

R

3744

-

-

Karczmiska
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L.p. Nazwa złoża

Rodzaj złoża

Stan
zag.
złoża

Złoża
Wydobycie
geologiczne
przemysłowe
bilansowe

Gmina

3.

Bór

piaski i żwiry

R

801

-

-

4.

Budzyń
Ciepielówka Zbiornik

piaski i żwiry

T

164

168

-

piaski i żwiry

P

4733

-

-

6.

Emilcin

piaski i żwiry

R

295

-

-

7.

Godów I

piaski i żwiry

T

110

-

-

8.

Grabówka II

piaski i żwiry

Z

162

-

-

9.

Grabówka III

piaski i żwiry

Z

338

-

-

10.

Grabówka IV

piaski i żwiry

R

520

-

-

11.

Grabówka V

piaski i żwiry

R

204

-

-

12.

piaski i żwiry

Z

895

-

-

piaski i żwiry

Z

292

-

-

Łaziska

14.
15.
16.

Kamień I
Kępa
gostecka I
Kocianów
Kol. Wilków
Kożuchówka

Józefów
nad Wisłą
Chodel
Opole
Lubelskie
Opole
Lubelskie
Chodel
Opole
Lubelskie
Opole
Lubelskie
Opole
Lubelskie
Opole
Lubelskie
Łaziska

piaski i żwiry
piaski i żwiry
piaski i żwiry

Z
M
E

698
117

-

16

17.

Nadstawna

piaski i żwiry

R

13

13

-

18.

Niezabitów

piaski i żwiry

E

110

-

5

19.

Ożarów

piaski i żwiry

Z

359

-

-

20.

Ożarów - 1

piaski i żwiry

E

218

-

2

Poniatowa
Wilków
Chodel
Opole
Lubelskie
Poniatowa
Opole
Lubelskie
Opole
Lubelskie

piaski i żwiry

Z

33

-

-

Wilków

piaski i żwiry
piaski i żwiry
piaski i żwiry
piaski i żwiry
piaski i żwiry
piaski i żwiry

Z
R
R
T
T
R

82
88
192
220
68
28

-

-

Wilków
Wilków
Wilków
Wilków
Wilków
Karczmiska

piaski i żwiry

P

9392

-

-

Józefów
nad Wisłą

5.

13.

21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Polanówka
(Rogów)
Rogów I
Rogów IV
Rogów V
Rogów VII
Rogów VIII
Słotwiny
Sosnowa
WolaZbiornik

30.

Stefanówka

piaski i żwiry

E

307

307

23

31.
32.

Wilków
Wolica
Zajączków
dz. 167/3

piaski i żwiry
piaski i żwiry

Z
E

625
790

467

51

piaski i żwiry

E

-

16

17

Zajączków I

piaski i żwiry

T

35

-

-

33.
34.
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Józefów
nad Wisłą
Wilków
Karczmiska
Opole
Lubelskie
Opole
Lubelskie

Złoża

L.p. Nazwa złoża

Rodzaj złoża

Stan
zag.
złoża

35.

Zajączków II

piaski i żwiry

R

95

-

-

36.

Zajączków III

piaski i żwiry

R

93

-

-

37.

Zajączków IV

piaski i żwiry

R

171

-

-

38.

Łaziska

surowce ilaste
ceramiki
budowlanej

Z

66

-

-

Łaziska

39.

Wilków

surowce ilaste
ceramiki
budowlanej

Z

160

-

-

Wilków

40.

Grabówka

torfy

Z

9

-

-

Józefów
nad Wisłą

Popów

wapienie i
margle dla
przemysłu
cementowego

-

Józefów
nad Wisłą
(+ powiat
kraśnicki)

41.

P

Wydobycie
geologiczne
przemysłowe
bilansowe

63 830

-

Gmina

Opole
Lubelskie
Opole
Lubelskie
Opole
Lubelskie

Skróty literowe:
E – złoże eksploatowane
M – złoże skreślone z bilansu zasobów w roku sprawozdawczym
P – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (w kat. C2 + D, a w przypadku ropy i gazu – w kat. C)
R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A + B + C1, a w przypadku ropy i gazu – w kat. A + B)
T – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo
Z – złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane
Jednostki wyrażające ilość poszczególnych złóż:

piaski kwarcowe, surowce ilaste ceramiki budowlanej, torfy – tys. m3

piaski i żwiry, wapienie i margle dla przemysłu cementowego – tys. t

Źródło: Bilans Zasobów Złóż Kopalin W Polsce Wg Stanu Na 31 Xii 2016 R.

5.7.2 Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata
2013 – 2016 w zakresie zasobów geologicznych
Postawiony do osiągnięcia do 2020 roku cel w zakresie gospodarowania kopalinami obejmuje
optymalizację ich wykorzystania oraz ograniczenie presji na środowisko w trakcie prowadzenia prac
geologicznych, prac poszukiwawczych, rozpoznawczych a także w trakcie eksploatacji złóż kopalin.
Ochrona zasobów geologicznych na terenie powiatu opolskiego realizowana było jako zadanie ciągłe
poprzez eksploatację kopalin zgodnie z udzielonymi koncesjami na poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie złóż oraz zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na
terenie powiatu opolskiego najważniejszymi wydobywanymi kopalinami są surowce skalne.
Realizacja prawidłowej polityki koncesyjnej powiatu ma na celu maksymalizację wydobycia surowców
przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu kopalni na środowisko. W osiągnięciu tego celu pomocny jest
wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia po
przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
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W latach 2015-2016 Starosta Opolski wydał koncesje dla kopalni piasku KOŻUCHÓWKA
i ZAJĄCZKOW III odpowiednio na terenie gminy Chodel i Opole Lubelskie.

W tym czasie

w związku z zakończeniem wydobycia Starosta Opolski stwierdził wygaśnięcie koncesji na wydobycie
kopaliny (piasku) ze złóż ROGÓW IX, RATOSZYN I-POLE A, ROGÓW III.

5.7.3 Analiza SWOT
Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń
powiatu opolskiego w zakresie gleb. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla powiatu opolskiego na lata
2017 – 2024.
Tabela 37. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Zasoby geologiczne
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY




Zasoby surowcowe powiatu bogate w piaski,

Działalność wydobywcza na terenie powiatu,

ZAGROŻENIA

SZANSE


Inwentaryzacja miejsc nielegalnej eksploatacji
kruszyw,



Przypadki
nielegalnej
eksploatacja kopalin,



Kontrola sposobu eksploatacji kruszyw,



Wydobywanie kopalin niezgodnie z koncesją,



Zabezpieczenie
obszaru
występowania
udokumentowanych
zasobów
dla
ich
ewentualnej późniejszej eksploatacji.

i

niekontrolowanej

Źródło: Opracowanie własne

5.8

Gleby

5.8.1 Analiza stanu wyjściowego
Dla powiatu opolskiego charakterystyczna jest duża mozaikowość pokrywy glebowej, która wynika
z miejscowej budowy geologicznej i morfologii terenu. Największe obszary pokrywają gleby napiaskowe. Są
to różnego rodzaju bielice, pseudobielice oraz gleby brunatne, utworzone na utworach rzecznych
lodowcowych i wodnolodowcowych. Dna dolin pokrywają mady i gleby mułowo - torfowe. Z obszarami
występowania wapieni i margli związane są rędziny.
Na terenie powiatu przeważają gleby dobrej i średniej jakości, podścielone piaskami i glinami lekkimi,
z których największa ilość jest zakwalifikowana do II – IV klasy bonitacyjnej. Grunty najlepsze jakościowo
(I-III) zajmują ok. 34,5 % użytków rolnych. Klasyfikację przedstawia poniższa rycina.
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Klasyfikacja gleb

23,6%
34,5%

I-III klasa bonitacyjna
IV klasa bonitacyjna
V-IV klasa bonitacyjna

41,8%

Rycina 26. Klasyfikacja bonitacyjna gleb powiatu opolskiego
Źródło: http://www.opole.lublin.pl
Użytki rolne na terenie powiatu w 2014 roku stanowiły 58 147 ha, w tym m.in. grunty orne 41 731 ha,
sady 7 766 ha oraz łąki trwałe i pastwiska 4 585 ha. Zajmują one łącznie 54 082 ha, co stanowi 66,8 %
powierzchni powiatu.
Tabela 38. Użytkowanie rolne w ha w powiecie opolskim
Użytki rolne [ha]
Jednostka
administracyjna

grunty orne

sady

łąki trwałe

pastwiska
trwałe

Opole Lubelskie

9 420

965

844

381

Poniatowa

5 945

237

10

68

Chodel

5 213

2 495

199

86

Józefów nad Wisłą

7 239

1 368

427

414

Karczmiska

5 725

186

533

198

Łaziska

4 928

1 380

635

259

Wilków

3 261

1 135

277

254

Powiat opolski

41 731

7 766

2 925

1 160

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Monitoring gleb
Na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska od 1995 roku w 5-letnich odstępach
czasowych realizowany jest program „Monitoringu chemizmu gleb ornych Polski”. Zadaniem programu jest
ocena stopnia zanieczyszczenia oraz śledzenie zmian jakościowych ziemi. Obowiązek prowadzenia
monitoringu wynika z zapisów krajowych aktów prawnych m.in. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia
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27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2016 poz. 672 z późn. zm.). Czwarta edycja badań stanu i właściwości gleb
została przeprowadzona w latach

2010 - 2012 przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -

Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Aktualnie realizowana jest piąta edycja Monitoringu.
Na terenie woj. lubelskiego zlokalizowanych zostało 20 punktów pomiarowo-badawczych, które
zapewniły różnorodność i reprezentatywność naturalnych warunków glebowych, intensywności produkcji
rolniczej oraz presji antropogenicznej na obszary użytkowane rolniczo. Jeden z punktów znajduje się
w Poniatowskiej Wsi, na terenie gminy Poniatowa. Lokalizację punktów pomiarowych przedstawia poniższa
rycina.

Poniatowska
Wieś

Rycina 27. Lokalizacja pomiarowo – kontrolnych punktów w województwie lubelskim
Źródło: Monitoring Chemizmu Gleb Ornych W Polsce W Latach 2010-2012, GIOŚ

Badane profile glebowe wykazały duże zróżnicowanie zasobności w przyswajalne formy składników
nawozowych (fosfor, potas, magnez) wynikające z warunków naturalnych oraz stosowanego poziomu
nawożenia.
Nie wykazano pogorszenia wskaźników zasobności gleb w P, K i Mg. Gleby użytków rolnych nie były
nadmiernie zasolone i zanieczyszczone siarką. Zawartości siarki przyswajalnej w zdecydowanej większości
profili były niskie, co w przypadku wrażliwych roślin może skutkować deficytami siarki.
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Gleby użytków rolnych nie były zanieczyszczone metalami śladowymi i WWA. W przypadku niklu,
chromu, baru i kobaltu nie zaobserwowano przekroczeń dopuszczalnych zawartości. W przypadku żadnego
z analizowanych pierwiastków śladowych nie zaobserwowano, na przestrzeni 15 lat, trendu akumulacji
w warstwie powierzchniowej gleb obszarów użytkowanych rolniczo.
Wyniki badań potwierdzają potrzebę wprowadzenia programów wapnowania oraz systemów
produkcji i agrotechniki sprzyjających gromadzeniu materii organicznej w glebie. Zakwaszenie gleb
oraz niedostatek próchnicy są istotniejszymi zagrożeniami dla jakości gleb niż poziom potencjalnie
toksycznych zanieczyszczeń.
Odczyny gleb w zawiesinie H20 i KCl na badanym terenie były najwyższe w 2010 roku i wynosiły one
kolejno pH=7,62 i pH=7,05. W latach 1995 – 2005 odczyn pH utrzymywał się na podobnym poziomie,
nieznacznie spadając wraz z upływem lat. Przedziałem optymalnym dla procesów biologicznych, związanych
z metabolizmem większości gatunków roślin i mikroorganizmów glebowych przyjmuje się wartości pH od 5,5
do 7,2, mierzone w 1M KCl. Wartość odczynu pH w 2010 roku mieści się w tym przedziale. Przy wartościach
pH poniżej 4,5 w roztworze glebowym pojawiają się rozpuszczalne formy glinu uszkadzające włośniki
korzeni upośledzając pobieranie wody i składników.
Tabela 39. Odczyn gleb ornych w punkcie pomiarowym w Poniatowej Wsi, gmina Poniatowa
Rok
Odczyn

Jednostka
1995

2000

2005

2010

Odczyn pH w zawiesinie H2O

pH

6.70

6.50

6.40

7.62

Odczyn pH w zawiesinie KCl

pH

6.00

6,10

5.80

7.05

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski

Porównanie wartości substancji organicznej w poszczególnych latach (1995, 2000, 2005, 2010)
pozwala stwierdzić trend spadkowy w zawartości próchnicy oraz węgla organicznego w glebie. Utrata
produkcyjnych funkcji gleb spowodowana jest zmniejszoną ilością wspomnianego węgla, co skutkuje
zmniejszoną zasobnością w makro i mikroelementy dla roślin. Najczęstszymi czynnikami wpływającymi
na zawartość węgla organicznego ma ukształtowanie terenu, występowanie cieków i zbiorników wodnych
w sąsiedztwie, sposób użytkowania ziemi, stosowanie nawozów organicznych oraz przepuszczalność
gruntów. Konsekwencją zabiegów odwadniania jest m.in. zmniejszenie retencji podziemnej wód. Opisywany
system gospodarowania wodami na obszarach rolniczych, przyczynia się również do degradacji materii
organicznej, która jest odpowiedzialna za zdolności retencyjne gleby. Takie zabiegi przyspieszają spływ
powierzchniowy i skracają okres przebywania wód w krajobrazie rolniczym.
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Tabela 40. Zawartość substancji organicznej w glebach ornych w punkcie pomiarowym
w Poniatowej Wsi
Rok

Substancja
organiczna
gleby

Jednostka

Próchnica

1995

2000

2005

2010

%

1.96

1.69

1.46

1.79

Węgiel
organiczny

%

1.14

0.98

0.85

1.04

Azot ogólny

%

0.121

0.098

0.087

0.119

9.4
10.0
9.8
Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski

Iloraz C/N

8.7

Punkt pomiarowy w Poniatowskiej Wsi, który jest objęty programem monitoringu poziomu kwasowości
hydrolitycznej w przedziale czasowym od 1995r. do 2010r. nie uległ znaczącym zmianom. Praktyczne
zastosowanie parametru kwasowości hydrolitycznej polega na określeniu na jej podstawie dawki wapna,
równoważnej dawce czystego CaO w t/ha, niezbędnej do neutralizacji kwasowości związanej z obecnością
jonów wodoru obecnych w roztworze glebowym jak i w kompleksie sorpcyjnym. Przyjmuje się, że
konieczność wapnowania gleb, w przypadku których dawka wapna CaO wyliczona na podstawie
-1

kwasowości hydrolitycznej przekracza 1 t ha , z czego wynika potrzeba wapnowania gleb na badanym
terenie.Wielkość pojemności sorpcyjnej gleby jest w zasadzie cechą stałą i nie ulega zasadniczym zmianom
o ile nie dochodzi do znacznego nagromadzenia materii organicznej (np. nawożenie organiczne) lub
wyraźnej zmiany odczynu. Pewnym zmianom podlegać może proporcja pomiędzy udziałem jonów
kwasowych i zasadowych. Wysoki stopień wysycenia kompleksu glebowego zasadami wpływa korzystnie
na właściwości fizyczne gleb, np. strukturę a także na procesy skupiania materii organicznej i jej jakości.
Im większe jest wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (Ca, Mg), tym lepsze są zdolności
buforowe gleb. W 2010 roku pomiary wykazały niemal trzykrotny spadek kwasowości hydrolitycznej
w porównaniu do roku 2005. Ciężko stwierdzić czy jest to wynik procesu degradacji, jednakże analiza
właściwości sorpcyjnych gleb pozwala stwierdzić, że istnieje potrzeba uzupełniania kationów zasadowych,
szczególnie wapnia poprzez zabiegi wapnowania.
Tabela 41. Właściwości sorpcyjne gleb ornych w punkcie pomiarowym w Poniatowej Wsi
Rok

Właściwości sorpcyjne gleby

Jednostka
-1

Kwasowość hydrolityczna (Hh)

cmol(+)*kg

-1

Wapń wymienny (Ca2+)

cmol(+)*kg

-1

Magnez wymienny (Mg2+)

cmol(+)*kg

Sód wymienny (Na+)

cmol(+)*kg

Potas wymienny (K+)

cmol(+)*kg

Suma kationów wymiennych (S)

cmol(+)*kg

Pojemność sorpcyjna gleby (T)

cmol(+)*kg

-1
-1
-1
-1

Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)

1995

2000

2005

2010

2.77

3.03

3.03

1.05

5,74

4,94

5,20

7,62

0,44

0,33

0,33

0,40

0,25

0,19

0,15

0,33

0,06

0,06

0,01

0,13

6,49

5,52

5,69

8,49

9,26

8,55

8,72

9,54

64,56

65,25

88,99

%
70,09
Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski
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Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie gminy Poniatowa na przestrzeni 15 lat zmieniał się pod
względem zawartości pierwiastków przyswajalnych. Przede wszystkim dostępność fosforu dla roślin jest
bardzo istotna dla prawidłowego przebiegu szeregu różnych procesów życiowych, między innymi rozwoju
korzeni, kwitnienia, odporności na choroby, dojrzewania roślin, tworzenia nasion o wysokiej jakości.
Obecność fosforu w glebie wpływa pozytywnie na pobieranie innych pierwiastków oraz obniża poziom azotu
mineralnego w roślinach, który w nadmiarze jest toksyczny dla ludzi i zwierząt. Istotną rolę pełnią także
mikroorganizmy żyjące w glebie i determinujące różne procesy przemiany fosforu. Zawartość tego
pierwiastka wzrosła czterokrotnie w stosunku do lat poprzednich.
Tabela 42. Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślin w glebach ornych w punkcie
pomiarowym w Poniatowej Wsi
Rok

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślin
Fosfor przyswajalny

Jednostka
mg P2O5* 100g

Potas przyswajalny

mg K2O*100g

Magnez przyswajalny

mg Mg*100g

Siarka przyswajalna

-1

-1

1995

2000

2005

2010

11,20

7,60

9,70

40,90

10,90

8,00

5,50

10,70

4,60

3,20

3,70

4,70

1,25

1,00

1,13

0,75

-1

mg S-SO4*100g

-1

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski

Obliczoną zawartość składnika, w tym przypadku fosforu, porównuje się z tzw. liczbami granicznymi
określającymi jedną z pięciu klas zasobności gleby. W przypadku metody Egnera-Riehma używanej
w Polsce, jako Norma PN-R-04023, której przedmiotem jest „oznaczanie i ocena zawartości przyswajalnego
dla roślin fosforu w glebach mineralnych zawierających do 10% (m/m) materii organicznej”, liczby graniczne
wspomnianych klas zawarte są w tabeli poniżej. Zgodnie z wartościami zawartymi w tabeli 49 można
stwierdzić, iż gleby orne w punkcie pomiarowym w Poniatowej Wsi aktualnie mieszczą się w I klasie
zasobności.
Tabela 43. Wartości graniczne klas zasobności gleb w fosfor przyswajalny
Klasa zawartości

Ocena zawartości

w mg P2O5/100 g gleby

V

Bardzo niska

Do 5,0

IV

Niska

5,1 – 10,0

III

Średnia

10,1 – 15,0

II

Wysoka

15,1 – 20,0

I

Bardzo wysoka
Źródło: Polska Norma PN-R-04023:1996

Od 20,0

5.8.2 Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata
2013 – 2016 w zakresie gleb
W analizowanym dziale gleb na terenie powiatu opolskiego prowadzono monitoring zanieczyszczenia
gleb, rekultywację gleb poeksploatacyjnych, zdegradowanych i zdewastowanych oraz kontrole prac
związanych z rekultywacją tych gruntów. Pozostałe zadania są ściśle związane z sektorem Zasobów
geologicznych, dlatego też zostały one ujęte i opisane w poprzednim dziale.
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5.8.3 Analiza SWOT
Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń
powiatu opolskiego w zakresie gleb. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla powiatu opolskiego na lata
2017 -2020.
Tabela 44. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Gleby
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY


Przewaga gleb I - IV klasy bonitacyjnej,



Odnotowana wysoka zawartość
organicznej w glebach ornych,



Korzystne warunki klimatyczno-glebowe dla
upraw rolnych – występowanie żyznych gleb,



Występowanie obszarów chronionych, cennych
pod względem przyrodniczym, bogatych we
florę i faunę,

substancji


Występowanie
tylko
jednego
punktu
pomiarowego do określania jakości gleb,

ZAGROŻENIA

SZANSE


Prowadzenie gospodarstw rolnych zgodnie z
Kodeksem
Dobrej
Praktyki
Rolniczej,
integrowaną ochroną roślin, i racjonalnym
nawożeniem,



Wprowadzanie ścieków do gruntów,



Nieprzerwany napływ zanieczyszczeń do gleb
poprzez działalność rolniczą,

Źródło: Opracowanie własne

Dużym problemem w zakresie gleb na terenie powiatu opolskiego jest zanieczyszczenie pochodzące
z działalności rolniczej.

5.9

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

5.9.1 Analiza stanu wyjściowego
Aktualnie obowiązującym dokumentem określającym cele i działania oraz planowane do realizacji
inwestycje w gospodarce odpadami jest „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”
zatwierdzony przez Sejmik Województwa Lubelskiego w 2016 r.
Plan jest realizacją przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2017 r. poz.
785 z późn. zm.), która wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami i ich aktualizacji
nie rzadziej niż raz na 6 lat. Ustawa o odpadach, którą znowelizowała ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 122) nałożyła na samorząd
wojewódzki obowiązek dokonania aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami w terminie do 30
czerwca 2016 r.
Region gospodarki odpadami komunalnymi może obejmować sąsiadujące ze sobą gminy z różnych
województw, jeżeli takowe przewidują wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami zakazuje się zbierania oraz przetwarzania poza regionem gospodarki odpadami komunalnymi,
na którym zostały wytworzone (zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania). Województwo lubelskie zostało
podzielone na 8 regionów gospodarki odpadami komunalnymi, które przedstawia poniższa rycina.
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Rycina 28. Podział województwa lubelskiego na regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz
z wykazem istniejących składowisk odpadów, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych (RIPOK) i innych instalacji funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego (stan na
31.12.2015 r.)
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego do 2022 roku

Powiat opolski wchodzi w skład obszaru regionu puławskiego oraz centralno - zachodniego.
W województwie lubelskim gospodarka odpadami komunalnymi opiera się na funkcjonowaniu regionów
gospodarki odpadami (RGO). W każdym z RGO wyznaczone są instalacje regionalne oraz zastępcze.
Według informacji GUS w 2015 r. w województwie lubelskim zgromadzono selektywnie w ciągu roku
87 208,70 Mg odpadów komunalnych w tym masa odpadów komunalnych biodegradowalnych wyniosła
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19 105,90 Mg. Odpady zebrane w ciągu roku 2015 to 384 763,10 Mg, a masa wytworzonych odpadów
w ciągu roku to 6 837,80 tys. Mg.
Na podstawie informacji zgromadzonych przez WIOŚ w Lublinie, na terenie województwa lubelskiego
w 2015 r. znajdowało się 27 składowisk odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 109,3 ha. Spośród
tych składowisk eksploatowano 25, natomiast nie składowano odpadów na 2: Krasnobrodzie i Włodawie.
W ciągu roku wyłączono z eksploatacji następnych 10 składowisk.
Poniższe tabele zawierają charakterystykę regionów gospodarki odpadami komunalnymi, na obszarze
których położony jest powiat opolski, tj.: regionu puławskiego oraz centralno – zachodniego.
Tabela 45. Charakterystyka regionu Puławy
Region Puławy
Liczba ludności w 2014 roku

190 989

Zmieszane odpady komunalne
Odpady zebrane jako zmieszane w 2016 r.
[Mg]
Masa odpadów zebranych selektywnie w
2016 r. [Mg]

38 385,80
11 477,90

Odpady komunalne ulegające biodegradacji
Masa odpadów wytworzonych ulegających
biodegradacji w 2016 roku [Mg]

2 053
Instalacje

Przepustowość instalacji dla odpadów
zmieszanych
Część mechaniczna
(tys. Mg/rok, 1
zmianę)
30
30

Część biologiczna
(tys. Mg/rok)

Przepustowość instalacji
dla odpadów zielonych
(kompostownia na odpady
zielone) (tys. Mg/rok)

Przepustowość instalacji
do sortowania selektywnie
zebranych frakcji
surowcowych (tys. Mg/rok)

Istniejące instalacje (2016 rok)
26
3,5
Instalacje docelowe w 2022 r.
26
8,5

13,3
13,3

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego do 2022 roku

Tabela 46. Charakterystyka regionu Centralno - zachodni
Region Centralno - Zachodni
Liczba ludności w 2014 roku

798 293

Zmieszane odpady komunalne
Odpady zebrane jako zmieszane w 2016 r.
[Mg]
Masa odpadów zebranych selektywnie w
2016 r. [Mg]

29 784,00
8 383,10
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Odpady komunalne ulegające biodegradacji
Masa odpadów wytworzonych ulegających
biodegradacji w 2016 roku [Mg]

12 585
Instalacje

Przepustowość instalacji dla odpadów
zmieszanych
Część mechaniczna
(tys. Mg/rok, 1
zmianę)

Część biologiczna
(tys. Mg/rok)

Przepustowość instalacji
dla odpadów zielonych
(kompostownia na odpady
zielone) (tys. Mg/rok)

Przepustowość instalacji do
sortowania selektywnie
zebranych frakcji
surowcowych (Mg/rok)

Istniejące instalacje (2016 rok)
96
15,5
Instalacje docelowe w 2022 r.
115
42,2

110,6
89,6

69,9
77,6

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego do 2022 roku

Według danych z GUS na terenie powiatu opolskiego wytworzono w 2016 roku 32,4 tys. Mg
zmieszanych odpadów komunalnych. Ich ilość spadła o 12,3 tys. Mg w stosunku do roku 2015 (44,7 tys.
Mg). Na terenie powiatu opolskiego nie istnieją obecnie dzikie wysypiska śmieci. Ostatnie o powierzchni 500
2

m zlikwidowano w 2013 roku.
Tabela 47. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych w ciągu poszczególnych lat
na terenie powiatu opolskiego
Ilość wytworzonych
odpadów [tys. Mg]

Jednostka
administracyjna

2015
2,8
1,7
20,4
b.d.
b.d.
17,8
2,0
44,7

Opole Lubelskie
Poniatowa
Chodel
Józefów nad Wisłą
Karczmiska
Łaziska
Wilków
Powiat opolski

2016
3,1
1,6
12,1
b.d.
b.d.
11,1
4,5
32,4

Źródło: BDL GUS, 2015-2016

Azbest
Zgodnie z uchwałą nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. Program Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009 - 2032 jest głównym dokumentem programowym w kwestii usuwania azbestu
z terenu Polski. Aktualnie najważniejszym dokumentem na szczeblu wojewódzkim dotyczącym zagadnień
z zakresu odpadów azbestowych jest Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla
terenu województwa lubelskiego na lata 2016 – 2032. Główne cele programu to:
 usunięcie (demontaż, rozbiórka, pakowanie), transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest,
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 minimalizacja i likwidacja emisji włókien azbestowych do powietrza na terenie województwa
lubelskiego, mające na celu eliminacje szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi i na środowisko.
Na tej podstawie opracowywane są zadania na poziomach: wojewódzkim i lokalnym. Jedynym
z najważniejszych działań podjętych przez samorząd gminny jest gromadzenie przez wójta, burmistrza,
prezydenta miasta informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz
przekazywanie jej do marszałka województwa za pośrednictwem portalu Baza Azbestowa.
Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są
uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje
w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Biologiczna agresywność pyłu azbestu jest
związana ze stopniem penetracji i ilością włókien w dolnej części układu oddechowego. Ze względu na
swoje właściwości i praktycznie niezniszczalność azbest wprowadzony do środowiska otaczającego
człowieka utrzymuje się w nim przez czas nieokreślony. Włókna azbestu przedostają się do powietrza
atmosferycznego w wyniku korozji materiałów zawierających surowiec, wietrzenia formacji geologicznych,
jak i działalności człowieka.
Z terenu województwa lubelskiego spośród 213 gmin z obowiązku ewidencjonowania odpadów
azbestowych w 2015 r. wywiązały się:


osoby fizyczne – 197 gmin (92%),



osoby prawne – 198 gmin (93%).
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających

azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2016 – 2032 na terenie województwa lubelskiego w roku
2015 unieszkodliwiono 41 857,25 Mg odpadów azbestowych, w tym materiały izolacyjne zawierające azbest
(400,1640 Mg) oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest (41 457,086 Mg).
Według informacji pochodzących

z Lubelskiego

Urzędu

Marszałkowskiego

ilość

odpadów

azbestowych zinwentaryzowanych na terenie województwa lubelskiego określona została na 810 344,72
Mg.
W 2015 r. na terenie województwa lubelskiego odpady zawierające azbest składowane były jedynie
na 2 składowiskach, na których złożono:


PGO Sp. z o.o. w Chełmie – składowisko w Srebrzyszczu – 4 659,64 ton,



WOD-BUD Sp.zo.o. w Kraśniku – składowisko Piaski Zarzecze II – 41 204,17 ton.
3

Pojemność tych składowisk wynosi ok. 184 000 m i nie jest wystarczająca do unieszkodliwienia
wytworzonych w perspektywie wszystkich odpadów zawierających azbest na terenie województwa
lubelskiego.
Na składowisko odpadów niebezpiecznych PGK Sp.zo.o. w Poniatowej Wsi, należącej do powiatu
opolskiego, w 2015 r. odpady zawierające azbest nie były przyjmowane z powodu wygaśnięcia pozwolenia
na eksploatację ww. składowiska. Całkowita pojemność składowiska niebezpiecznych odpadów Poniatowa
3

Wieś wynosiła 950 m .
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W 2015 r. do składowania przekazano ogółem 45 863,81 ton odpadów zawierających azbest,
tj. o 4 121,6 ton, czyli niespełna 10% odpadów więcej, niż w roku poprzednim.
Wydział Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził
w 2015 r.

3

kontrole

interwencyjne

w firmach

prowadzących

działalność

związaną

z usuwaniem

i zagospodarowaniem odpadów zawierających azbest, a 6 wniosków o interwencję przekazał do innych
urzędów zgodnie z ich kompetencjami.
Prawie cała masa odpadów azbestowych na terenie województwa lubelskiego znajduje się u osób
fizycznych – mieszkańców gmin. Poniżej przedstawiono ilości odpadów znajdujących się u osób fizycznych
na terenie gmin powiatu opolskiego. W tabeli poniżej przestawiona została ilość wyrobów azbestowych
u osób indywidualnych w poszczególnych gminach powiatu opolskiego stan na dzień 22.08.2017.
Tabela 48. Ilości wyrobów azbestowych u osób indywidualnych w poszczególnych gminach powiatu
opolskiego
Nazwa gminy

Ilość wyrobów zawierających azbest

kg
Opole Lubelskie
8 176 036
Poniatowa
4 250 757
Chodel
4 781 169
Józefów nad Wisłą
5 400 319
Karczmiska
5 125 465
Łaziska
6 358 633
Wilków
5 552 200
RAZEM
39 644 579
Źródło: bazaazbestowa.gov.pl
Pomiary stężeń włókien azbestu w województwie lubelskim wykonano w latach 2004, 2005,2009
i 2010. Punkty pomiarowe wytypowane zostały w 21 powiatach na terenie 52 gmin. Łącznie wyznaczono 126
punktów pomiarowych poboru powietrza atmosferycznego. W każdym punkcie pomiarowym pobranych
zostało 4-5 próbek powietrza. Ogółem w pobranych na terenie województwa 477 próbach powietrza 31,
3

tj.8,5 % było poniżej poziomu oznaczalności metody, czyli stężenia wynosiły poniżej 180 wł./m .
W

województwie lubelskim odnotowano wysokie stężenie włókien w 34,9 % punktów,

a umiarkowane w 35,7%.
Na terenie powiatu opolskiego znalazły się 3 punkty pomiarowe – wszystkie w obrębie gminy
3

Łaziska. Średnie stężenia włókien w gminie Łaziska wyniosło 274 wł./m . Najwyższe stężenie odnotowano
3

w powiecie kraśnickim w Gościeradowie – 1398 wł./m , natomiast najniższe w powiecie biłgorajskim oraz
3

Łęczyńskim – 197 wł./m .
Na terenie powiatu opolskiego wśród działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu
odpadów, ograniczenia ich ilości oraz ich negatywnego działania na środowisko można wymienić m.in.
ponowne użycie, w przypadku odpadów komunalnych innych niż odpady żywności i odpady ulegające
degradacji (np. PSZOK, giełdy wymiany różnych rzeczy), eko-projektowanie (projektowanie produktów
przyjaznych środowisku zarówno na etapie wytwarzania jak i całego cyklu życia), tworzenie banków
żywności dla osób potrzebujących oraz wykorzystywanie odpadów żywności niezdatnej dla ludzi do innych
celów. Ponadto bardzo ważnym działaniem jest intensyfikacja działań edukacyjno – informacyjnych
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dotyczących

zasad

zapobiegania

powstawania

odpadów

komunalnych

a

także

promowanie

wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych dzięki odpowiednim działaniom
promocyjnym i edukacyjnym.

5.9.2 Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2013 –
2016 w zakresie gospodarki odpadami
Celem

długoterminowym

określonym

w

ramach

gospodarki

odpadami

jest

racjonalne

gospodarowanie odpadami na terenie powiatu, zwiększenie udziału odzysku oraz wyeliminowanie praktyk
nielegalnego składowania odpadów. Efektem podjętych działań ma być ograniczenie negatywnego wpływu
odpadów na środowisko.
Główne wydatki w ramach gospodarowania odpadami w minionym okresie wynikały przede wszystkim
z konieczności rekultywacji składowiska odpadów w Poniatowej, rekultywacji Międzygminnego Składowiska
Odpadów Komunalnych w Rogowie oraz organizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Rogowie obok istniejącego składowiska odpadów. W tabeli poniżej zestawiono zadania
i stopień ich realizacji.
Tabela 49. Efekty realizacji zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu
opolskiego na lata 2013 – 2016 w zakresie gospodarki odpadami









Cel

Racjonalne gospodarowanie odpadami, zwiększenie udziału odzysku
oraz wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów

L.p

Zadanie

Organizacja nowego
systemu gospodarki
odpadami
Budowa Punktu
Selektywnej Zbiórki
odpadów
Komunalnych,
kampania
edukacyjna, zakup
programu
odpadowego, zakup
pojemników do
selektywnej zbiórki
typu „dzwon”
Utworzenie Punktu
Selektywnego
Zbierania odpadów
Komunalnych w
gminie Opole
Lubelskie
Organizacja Punktu
selektywnego
Zbierania Odpadów
Komunalnych w
Rogowie obok
istniejącego
składowiska
odpadów

Okres
realizacji

Jednostka
wdrażająca

Źródło
finansowania

Stopień
wykonania i
opis zadania

2013

Gminy

Środki własne

Zadanie
realizowane
w trybie
ciągłym

2013-2014

Gmina
Karczmiska

Budżet
Gminy,
WFOŚiGW

Zadanie
zrealizowane

2013

Gmina Opole
Lubelskie

Budżet Gminy

Zadanie
zrealizowane

2013-2016

Gmina Wilków

Środki własne

Zadanie
zrealizowane
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L.p

Cel

Zadanie
Rekultywacja
Międzygminnego
składowiska
Odpadów
Komunalnych w
Rogowie
Rekultywacja
składowiska
odpadów w
Poniatowej





Okres
realizacji

Jednostka
wdrażająca

Źródło
finansowania

Stopień
wykonania i
opis zadania

2013-2015

Gmina Wilków
Gmina
Karczmiska

Środki własne

Zadanie
zrealizowane

2015

Gmina
Poniatowa

Środki własne

W trakcie
realizacji

Źródło: Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego za lata 2013 – 2014, Program
Ochrony Środowiska Powiatu Opolskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku, GUS

5.9.3 Analiza SWOT
Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń
powiatu opolskiego w zakresie gospodarki odpadami. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla powiatu
opolskiego na lata 2017 -2020.
Tabela 50. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Gospodarka odpadami
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY


Brak dzikich wysypisk,



Niskie poziomy recyklingu,



Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych - PSZOK





Funkcjonowanie
Programu
Ochrony
Środowiska oraz Programu Usuwania Azbestu,

Częste zmiany przepisów prawnych w zakresie
gospodarki odpadami – niestabilność przepisów
prawa,

ZAGROŻENIA

SZANSE


Zwiększenie ponownego wykorzystania
recyklingu odpadów komunalnych,



Edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów,
Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,



i



Powstawanie nowych, dzikich wysypisk,



Nielegalne pozbywanie się odpadów często
poprzez ich spalanie lub wyrzucanie do cieków i
zbiorników wodnych,

Źródło: opracowanie własne

Dotychczas główną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w powiecie opolskim było ich
przekazywanie do przetwarzania w wyznaczonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami instalacji.
Inną metoda jest ich składowanie, co stanowi największy problem w zakresie gospodarki odpadami.
Składowanie odpadów na terenie powiatu obejmuje

odpady powstałe po mechaniczno-biologicznym

przetworzeniu odpadów komunalnych. W kolejnych latach podejmowane będą działania w celu ograniczenia
masy odpadów kierowanych na składowiska. Inwestycje takie jak budowa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych oraz likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów, poprawiły znacząco
poprawić stan gospodarki odpadami powiecie. Problemem w dalszym ciągu jest niedostateczny poziom
świadomości mieszkańców o konieczności prowadzenia segregacji odpadów oraz nielegalne pozbywanie się
ich.
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5.10 Zasoby przyrodnicze
5.10.1 Analiza stanu wyjściowego
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2015.1651
z późn. zm.) elementami środowiska objętymi ochroną na podstawie w/w ustawy są następujące formy
ochrony przyrody:


parki narodowe;



rezerwaty przyrody;



parki krajobrazowe;



obszary chronionego krajobrazu;



obszary Natura 2000;



pomniki przyrody;



stanowiska dokumentacyjne;



użytki ekologiczne;



zespoły przyrodniczo – krajobrazowe;



ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych na terenie powiatu opolskiego wynosi 35 883,3 ha, co

stanowi około 44,3 % całkowitej powierzchni powiatu. System obszarów chronionych powiatu tworzą:


2 rezerwaty przyrody („Skarpa Dobrska i „Krowia Wyspa”),



2 obszary chronionego krajobrazu (Chodelski OCK i fragment Kraśnickiego OCK),



2 parki krajobrazowe (fragment Kazimierskiego PK i Wrzelowiecki PK),



3 obszary Natura 2000
- SOO (Specjalne Obszary Ochrony):


PLH 060045 Przełom Wisły w Małopolsce,



PLH 060054 Opole Lubelskie, PLH 060063 Komaszyce

- OSO (Obszary Specjalnej Ochrony) - PLB 140006 Małopolski Przełom Wisły,



użytek ekologiczny „Emilcin”



16 pomników przyrody.

Rezerwaty przyrody:


Rezerwat "Skarpa Dobrska" – został w 1991 roku na powierzchni 39,7 ha. Obejmuje zachodnią krawędź
Równiny Bełżyckiej. Położony jest na gruntach wsi Podgórz i Dobre w granicach Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego. Słynie z wąwozów, roślin kserotermicznych, niezwykłej panoramy na Małopolski
Przełom Wisły i Kotlinę Chodelską.

Przedmiotem ochrony są naturalne odsłonięcia skał

czwartorzędowych oraz muraw kserotermicznych z rzadkimi gatunkami roślin. Rezerwat słynie
z wąwozów, które są jednymi z najgłębszych tego typu form w Polsce. Ich głębokość dochodzi do 40 m.
Spośród roślin na szczególną uwagę zasługuje tu miłek wiosenny, oman wąskolistny, wężymord
stepowy, ostnica włosowata, turzyca delikatna, wisienka karłowata.
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Rezerwat „Krowia Wyspa” - znajduje się na terenie gmin Wilków oraz Kazimierz Dolny,
w nurcie Wisły na 353-354 kilometrze biegu rzeki. Leży w granicach Małopolskiego Przełomu Wisły na
styku dwóch innych subregionów - Równiny Bełżyckiej i Kotliny Chodelskiej. Rezerwat powstał w 1991
roku z zarządzenia ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Ochroną objęto tu
stanowiska lęgowe wielu gatunków ptaków, głównie wodnych i błotnych, m.in. bataliona, rycyka, kulona,
ostrygojada, brzegówki, czajki, pliszki żółtej, cyranki, cyraneczki, brodźca piskliwego i krwawodziobego,
siweczki rzecznej i obrożnej, płaskonosa, czterech gatunków mew, rybitwy zwyczajnej i białoczelnej.
Wyspa od dawna użytkowana jest jako pastwisko, nigdy nie sadzono tu wikliny, co było przyczyną
wykształcenia się tu specyficznych zbiorowisk roślinnych.

Obszary chronionego krajobrazu:


Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu – Utworzono go w 1990 roku na powierzchni 23 339 ha,
z czego ponad 93% znajduje się w granicach powiatu opolskiego. Według uchwały Nr VI/83/2015
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Chodelskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu obecnie powierzchnia tego obszaru wynosi 24 601 ha. Zajmuje on prawie
w całości równinne obniżenie Kotliny Chodelskiej, a także niewielkie fragmenty krain z nią
sąsiadujących. Większość Chodelskiego OCK zajmują naturalne wilgotne łąki, na których spotkamy
rzadkie gatunki roślin, jak np.: kruszczyk błotny, kukułka krwista, tłustosz dwubarwny i inne. Na licznych
stawach w dolinie Chodelki gnieżdżą się rzadkie gatunki ptactwa wodnego (perkoz rdzawoszyi
i dwuczuby, czapla siwa, bąk, bączek, łabędź niemy, cyraneczka, płaskonos i inne). Rozległe
przestrzenie tej cichej i spokojnej krainy oraz jej wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe,
zachęcają do korzystania z licznych tu tras rowerowych, a także pieszych ścieżek dydaktycznych.



Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu – zlokalizowany jest w południowej części powiatu na terenie
gminy Józefów nad Wisłą obejmując malowniczy fragment Wzniesień Urzędowskich. Na terenie powiatu
zajmuje powierzchnię 61 km2 chroniąc mało przeobrażone przez człowieka środowisko naturalne,
malownicze wzniesienia i wąwozy, lasy grądowe oraz fragmenty muraw kserotermicznych z roślinnością
stepową.

Parki krajobrazowe:



Kazimierski park Krajobrazowy - powstał w 1979 roku na powierzchni 14 961 ha. Aktualna powierzchnia
parku zgodnie z uchwałą Nr XXIX/407/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 kwietnia 2017
r. w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego wynosi 14 974,14 ha. Był pierwszym parkiem
krajobrazowym na terenie województwa lubelskiego. Stanowi część trójkąta turystycznego: Puławy Kazimierz - Nałęczów.

Obejmuje

północno-zachodnią

część Wyżyny

Lubelskiej,

część

przełomowej Doliny Środkowej Wisły (Małopolski Przełom Wisły) i przyległy do niej fragment Równiny
Radomskiej. Park obejmuje bardzo cenne obszary geologiczne. Oprócz walorów abiotycznych ma też
walory kulturowe i krajobrazowe. Jego wyjątkowa atrakcyjność wynika z nagromadzenia i połączenia na
niewielkiej przestrzeni walorów zabytkowej architektury z elementami przyrody (słynne labirynty
wąwozów lessowych). Zagęszczenie sieci wąwozów lessowych jest największe w Europie i przekracza
10 km na km². Mimo, że w zdecydowanej większości park leży na północ od powiatu opolskiego, to jego
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południowy skrawek obejmuje wspomniane już, niezwykle interesujące, obiekty przyrodnicze powiatu,
jak „Skarpa Dobrska” i „Ośmiornica Rogowska”. Zwiedzanie ich umożliwiają oznakowane ścieżki
dydaktyczne.



Wrzelowiecki Park Krajobrazowy – został utworzony w 1990 roku na powierzchni 4989 ha. Leży
w całości w powiecie opolskim na terenie gmin Józefów i Opole Lubelskie. Obejmuje głównie
Wzniesienia Urzędowskie i niewielki fragment Małopolskiego Przełomu Wisły. Charakteryzuje się
niezwykle urozmaiconą rzeźbą terenu, tworzoną przez strome krawędzie doliny Wisły, liczne wąwozy
lessowe, a także wysokie wydmy piaszczyste w dolnym odcinku Potoku Wrzelowieckiego, którego dolina
stanowi przyrodniczą i krajobrazową oś parku. Niezwykle malowniczy, a także cenny geologicznie jest
dawny kamieniołom na prawym brzegu Wisły na południe od Piotrawina. Na urwistej, 40-metrowej
ścianie odsłonięty jest tu jeden z najciekawszych w Europie profili górnej kredy. Roztacza się stąd
wspaniały, rozległy widok na całą dolinę Wisły. Spotkamy tu liczne płaty muraw kserotermicznych
z rzadkimi roślinami stepowymi (wisienka stepowa, len złocisty, miłek wiosenny, powojnik prosty, oman
wąskolistny i inne). Koło Kaliszan planuje się utworzenie rezerwatu faunistycznego „Wyspa Kaliszańska”,
chroniącego ostoje ptactwa wodno-błotnego. Na wyspie tej od lat odbywają się powszechnie znane
obozy ornitologiczne. Prawie 40% powierzchni parku porastają lasy, głównie grądowe (grabowodębowe), a także bory mieszane (sosnowo-dębowe). Występuje w nich wiele roślin rzadkich
i chronionych (tojad dzióbaty, mieczyk dachówkowaty, pluskwica europejska, lilia złotogłów, wawrzynek
wilczełyko, parzydło leśne, podkolan biały, bluszcz i inne). Spośród rzadkich zwierząt w lasach tych
występuje m.in.: orzesznica, borsuk, łasica, kuna i tchórz. Duże walory krajobrazowe i przyrodnicze mają
stawy w Kluczkowicach, będące ostoją chronionych gatunków ptaków wodnych (kokoszka wodna,
perkoz rdzawoszyi). Żyją tu również rzadkie płazy i gady (ropucha zielona, rzekotka drzewna, jaszczurka
zwinka, zaskroniec), spotkać można rzadkie motyle i trzmiele.

Obszary Natura 2000:



Obszar specjalnej ochrony Małopolski Przełom Wisły (PLB 140006) - obejmuje odcinek Wisły między
Józefowem a Kazimierzem. W powiecie opolskim zajmuje obszar 1903,8 ha na terenie gmin: Józefów,
Łaziska

i

Wilków.

Stanowi

on

ważną

ostoję

ptaków

wodno-błotnych

o randze europejskiej. Występuje tu 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 4 gatunki
z

Polskiej

Czerwonej

Księgi.

Jest

ważną

ostoją

rybitwy

białoczelnej

i

rzecznej,

a także jednym z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych ostrygojada. Ponadto gnieżdżą się tu inne
rzadkie gatunki, jak: dzięcioł białoszyi, mewa czarnogłowa, szablodziób, batalion, krwawodziób, mewa
pospolita, czy rycyk. Ponadto stosunkowo liczny jest tu zimorodek, płaskonos i nurogęś. Na wyspie
w miejscowości Kaliszany odbywają się cykliczne obozy ornitologiczne poświęcone badaniom
i obrączkowaniu ptaków.



Specjalny obszar ochrony Przełom Wisły w Małopolsce (PLH 060045) - obejmuje niezwykle atrakcyjny
krajobrazowo i przyrodniczo odcinek doliny Wisły od okolic Annopola do Puław, a na terenie powiatu
opolskiego fragmenty parków krajobrazowych: Wrzelowieckiego i Kazimierskiego oraz obszarów
chronionego krajobrazu: Chodelskiego i Kraśnickiego. Dolina Wisły jest jedną z niewielu w Europie
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dużych dolin rzecznych zachowanych w stanie względnie naturalnym. Stwierdzono tu występowanie 11
rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, a także 14 gatunków z Załącznika II tej
Dyrektywy. Dolina ta obejmuje fragment ostoi ptactwa wodno-błotnego o randze europejskiej (IBA E 63),
ważnej zarówno dla gatunków lęgowych, jak i migrujących. Ponadto została ona zaliczona do 10
systemów rzek Europy, którym nadano priorytet ochrony naturalnych walorów. Jest to również korytarz
ekologiczny o europejskiej randze.



Specjalny obszar ochrony Opole Lubelskie (PLH060054) - jest to miejsce rozrodu nietoperza nocka
dużego z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Znajduje się ono w zabytkowym budynku Liceum
Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim - dawnym pałacu Lubomirskich z XVII wieku. Znajduje się tu
duża kolonia rozrodcza tego gatunku nietoperzy, druga pod względem wielkości w regionie. Obszar ten
obejmuje również swym zasięgiem żerowisko nietoperzy.



Specjalny obszar ochrony Komaszyce (PLH 060063) - znajduje się on w pobliżu miejscowości
Komaszyce Stare oraz Wólka Komaszycka w Kotlinie Chodelskiej i obejmuje torfowisko niskie w dolinie
dopływu

Chodelki.

Torfowisko

przecina

szosa

asfaltowa

(ze

szlakiem

rowerowym),

a także liczne rowy melioracyjne. Są tu ciekawe zbiorowiska wodne i łąkowe, a także zaroślowe i leśne.
Występują w nich rzadkie i chronione rośliny: lipiennik Loesela, kukułka krwista, kukułka plamista,
kruszczyk błotny, tłustosz dwubarwny, zerwa kulista, marzyca ruda, turzyca Dawalla, gnidosz błotny,
pływacz zwyczajny, grzybienie białe, bobrek trójlistkowy i inne. Żyją tu także gatunki chronionych
zwierząt, jak: rzekotka drzewna, żaba wodna, żaba trawna, kumak nizinny, traszka zwyczajna, ropucha
szara, jaszczurka żyworodna, błotniak łąkowy i stawowy, derkacz, czajka, kszyk, świergotek łąkowy,
brzęczka, łozówka, rokitniczka i inne. Jednakże głównym celem ochrony jest zachowanie siedlisk
pięknego storczyka - lipiennika Loesela, którego populacja liczy tu ponad 400 okazów i jest największą
na Lubelszczyźnie i jedną z większych w Polsce.
Tabela 51. Zestawienie powierzchni obszarów prawnie chronionych na terenie Powiatu Opolskiego
w 2015 roku
L.p.

Obszary prawnie chronione

Powierzchnia [ha]

1.

Ogółem

35 883,30

2.

Rezerwaty przyrody

64,30

3.

Parki krajobrazowe

6 821,50

5.

Obszary chronionego
krajobrazu razem

29 061,78

6.

Użytki ekologiczne

9,60

7.

Udział obszarów prawnie
chronionych w powierzchni
ogółem

44,30%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Rozmieszczenie obszarów prawnie chronionych na terenie powiatu opolskiego przedstawia poniższa rycina.
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Rycina 29. Formy ochrony przyrody występujące na terenie powiatu opolskiego
Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2016 - 2023
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Użytki ekologiczne
Użytek

ekologiczny

jest

fragmentu ekosystemu mającego

formą

ochrony

znaczenie

dla

przyrody

zachowania

polegającą
unikatowych

na

zabezpieczeniu

zasobów

genowych

i siedlisk, np.: naturalnych zbiorników wodnych, śródpolnych i śródleśnych "oczek wodnych", kęp drzew i
krzewów, bagien, torfowisk, wydm, starorzeczy, wychodni skalnych, skarp, kamieńców i nie użytkowanych
gospodarczo

płatów

roślinności.

Użytek

ekologiczny

uwzględnia

się

w

miejscowym

planie

zagospodarowania przestrzennego i uwidacznia w ewidencji gruntów. Może być wprowadzony w drodze
rozporządzenia wojewody lub decyzji rady gminy.
Na terenie powiatu występuje użytek ekologiczny Emilcin - ustanowiony w gminie Opole Lubelskie
o pow. 9,62 ha. Obejmuje podmokłe łąki z licznymi zagłębieniami i oczkami wodnymi. Zróżnicowane biotopy
są podstawą wykształcenia wielu zbiorowisk roślinnych: szuwarowych, wysokich turzyc, podmokłych łąk
i pastwisk, bagiennych i wodnych. Na podmokłych łąkach występują rzadkie gatunki ptaków (m.in. dziwonia,
podróżniczek, dudek).
Pomniki przyrody
Według danych z oficjalnego portalu Powiatu Opolskiego na terenie powiatu występują 23 pomniki
przyrody.

Lasy
Lasy Państwowe na obszarze powiatu opolskiego są w zarządzie nadleśnictwa Kraśnik. Nadleśnictwo
Kraśnik jest jednym z 25 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Jest położone
w zachodniej części województwa lubelskiego. Jego powierzchnia wynosi ponad 13 000 ha. Nadleśnictwo
rozpościera się na terenie trzech powiatów (janowskiego, kraśnickiego i opolskiego), 15 gmin oraz 4 miast
(Kraśnik, Opole Lubelskie, Poniatowa, Urzędów). Charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem oraz
rozrzuceniem kompleksów leśnych na dużym obszarze (66 kompleksów).
Urozmaicony krajobraz terenu nadleśnictwa tworzą wzgórza z licznymi jarami i wąwozami lessowymi,
a także doliny rzeczne Chodelki, Wyżnicy czy Potoku Wrzelowieckiego. Od zachodu opiera się ono
o Małopolski Przełom Wisły. Wg rejonizacji przyrodniczo-leśnej cały obszar nadleśnictwa leży w VI Krainie
Małoposkiej, 4 Dzielnicy Wyżyny Zachodniolubelskiej, w mezoregionach fizjograficznych: Wzniesienie
Urzędowskie, Równina Bełżycka i Kotlina Chodelska.
Na terenie powiatu opolskiego powierzchnia lasów ogółem wynosi 18 389,62 ha, wskaźnik lesistości
natomiast 22,7%. Gminą o największej powierzchni obszarów leśnych jest Opole Lubelskie. Wykaz
powierzchni lasów należących do poszczególnych gmin oraz powierzchnię lasów z uwzględnieniem formy
własności przedstawiają tabele poniżej.
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Tabela 52. Powierzchnia lasów na terenie gmin powiatu opolskiego
Gmina

Powierzchnia lasów
ogółem [ha]

Powierzchnia lasów publicznych
gminnych [ha]

Opole Lubelskie

5 779,70

6,0

Poniatowa

1 425,81

29,3

Chodel

1 811,34

3,0

Józefów nad Wisłą

3 316,75

b.d.

Karczmiska

2 342,44

3,26

Łaziska

2 720,20

b.d.

Wilków

993,38

2,20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Tabela 53. Powierzchnia lasów w powiecie opolskim w 2015 roku

Lasy ogółem [ha]

18 389,62

Lasy publiczne
ogółem [ha]

Lasy publiczne
Skarbu Państwa [ha]

6 710,67

6 666,91

Lasy publiczne
gminne [ha]

43,76

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
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Lasy prywatne
ogółem [ha]

11 678,95

Rycina 30. Obszary leśne na terenie powiatu opolskiego
Źródło: http://www.lasy.gov.pl/nasze-lasy/mapa-lasow
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Rycina 31. Mapa nadleśnictwa Kraśnik
Źródło: http://www.krasnik.lublin.lasy.gov.pl

Zasoby leśne nadleśnictwa Kraśnik są bardzo zróżnicowane. Na jego terenie występuje wiele
różnych typów siedliskowych lasów. Najwięcej – ponad 40 % powierzchni - stanowią lasy świeże.
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Tabela 54. Typy siedliskowe lasów występujące na terenie nadleśnictwa Kraśnik.
Udział w % ogółu
0,18%
15,58%
0,63%
0,01%
14,21%
1,03%
0,02%
20,81%
1,05%
0,10%
44,20%
0,39%
1,79%

Typ siedliska
Bór suchy
Bór świeży
Bór wilgotny
Bór bagienny
Bór mieszany świeży
Bór mieszany wilgotny
Bór mieszany bagienny
Las mieszany świeży
Las mieszany wilgotny
Las mieszany bagienny
Las świeży
Las wilgotny
Ols

Źródło: http://www.krasnik.lublin.lasy.gov.pl
Zieleń urządzona
Na terenach zurbanizowanych duże znaczenie ma zieleń urządzona. Są to przede wszystkim obiekty
przyrodnicze o formach naturalnych, półnaturalnych i przetworzonych oraz rozmaite założenia ogrodowe
istniejące samoistnie lub towarzyszące obiektom budowlanym. Tereny te pełnić mogą różne funkcje na
przykład rekreacyjne, ekologiczne i zdrowotne. Wpływają pozytywnie na złagodzenie lub eliminację
uciążliwości życia w miastach, mogą służyć jako naturalne ekrany wyciszające hałas, kształtują układ
urbanistyczny, wprowadzają ład przestrzenny oraz nadają specyficzny i indywidualny charakter miastu.
Tabela 55 Zieleń urządzona w powiecie opolskim w roku 2015
Parki spacerowo
- wypoczynkowe

Jednostka
terytorialna

Zieleńce

Zieleń
uliczna

Tereny
zieleni
osiedlowej

Cmentarze

szt.

ha

szt.

ha

ha

ha

szt.

ha

Powiat opolski

5

30,70

20

9,61

3,60

31,40

19

31,26

Opole Lubelskie

3

21,80

7

6,30

1,30

12,92

5

8,56

Poniatowa

1

5

11

1,20

2,30

16,78

2

2,80

Chodel

0

0

0

0

0

0,36

2

4,90

Józefów nad Wisłą

0

0

2

2,11

0

0,53

3

4,40

Karczmiska

1

3,90

0

0

0

0,51

3

2,30

Łaziska

0

0

0

0

0

0

2

2,00

Wilków

0

0

0

0

0

0,3

2

6,30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
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5.10.2 Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na
lata 2013 – 2016 w zakresie zasobów przyrodniczych
W ramach wypełniania celów wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego
na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020, Starostwo Powiatowe realizowało zadania i projekty mające
na celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat obszarów chronionych na terenie powiatu.
Utrzymanie cennych kulturowo i przyrodniczo obszarów było realizowane w sposób ciągły
w poszczególnych gminach poprzez uwzględnianie potrzeby ochrony różnorodności biologicznej
i krajobrazowej w planowaniu przestrzennym. Na terenach gmin w sposób ciągły prowadzone były również
prace związane z utrzymaniem oraz pielęgnacją zieleni gminnej, parków i skwerów.
Starostwo Powiatowe w latach 2013-2014 w ramach zadania pn. „uzupełnianie infrastruktury
turystycznej na szlakach przyrodniczych” w 2015 r. przeprowadziło uzupełnienie oznakowania szlaków
rowerowych na dł. 20 km, a w 2016 r. zmianę oznakowania szlaków rowerowych na długości 11 km.
Tabela 56. Efekty realizacji zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu
opolskiego na lata 2013 – 2016 w zakresie zasobów przyrodniczych











Cel

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej

L.p

Zadanie

Okres
realizacji

Jednostka
wdrażająca

Źródło
finansowania

Stopień wykonania i opis
zadania

Odnowa centrum wsi
Karczmiska z
rewitalizacją parku w
miejscowości
Karczmiska Pierwsze
(roboty budowlane
alejek i ogrodzenia,
roboty elektryczne,
wymiana małej
architektury, prace
agrotechniczne)

2013

Gmina
Karczmiska

PROW na
lata 20072013

Zadanie zrealizowane

Kontynuacja odnowy
centrum Karczmisk

2013

Gmina
Karczmiska

PROW na
lata 20072013

Zadanie zrealizowane

2013

Gmina
Opole
Lubelskie

Budżet
Gminy,
RPOWL
2007-2013

Zadanie zrealizowane

2013-2014

Gmina
Opole
Lubelskie

Budżet
Gminy,
WFOŚiGW

b.d.

W ramach
działalności
bieżącej
Starostwa

w 2015 r. uzupełnienie
oznakowania szlaków
rowerowych na dł. 20 km,
w 2016 r. zmiana
oznakowania szlaków
rowerowych na długości
11 km

Utworzenie strefy
turystycznej n aterenie
zabytkowego Parku
Miejskiego przy al.
600-lecia w Opolu
Lubelskim etap I
Przebudowa skweru w
Opolu Lubelskim wraz
z zielenią miejską
Uzupełnienie
infrastruktury
turystycznej na
szklakach
przyrodniczych

Powiat
Opolski

2013-2016

Źródło: Opracowanie własne
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5.10.3 Analiza SWOT
Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń
powiatu opolskiego w zakresie zasobów przyrodniczych. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla powiatu
opolskiego na lata 2017 -2020.
Tabela 57. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY


Walory przyrodniczo-krajobrazowe, atrakcje
turystyczne, ścieżki dydaktyczne, dają warunki do


rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowej,


Różnorodność rowerowych szlaków


turystycznych,


Podatność zasobów przyrody ożywionej na
zanieczyszczenia środowiska,

Duży procentowy udział obszarów prawnie

Niewystarczająca świadomość ekologiczna
mieszkańców powiatu,

chronionych (ponad 44%),


Obszary zieleni urządzonej na terenie miast,

ZAGROŻENIA

SZANSE


Promocja rolnictwa ekologicznego oraz
stosowanie się do zasad Kodeksu Dobrej Praktyki


Rolniczej,


Zmniejszenie antropopresji poprzez budowę

cennych przyrodniczo,


infrastruktury j na obszarach cennych przyrodniczo
Kontrola obszarów prawnie chronionych,



Nasadzenia drzew i krzewów, tworzenie

Tworzenie nowych obszarów wydobywania
surowców naturalnych,

(m.in. tablice informacyjne, kosze na śmieci),


Zaśmiecanie i niszczenie obszarów chronionych i



Zanieczyszczenia płynące nawozów stosowanych w
rolnictwie,

szpalerów przydrożnych, tworzenie skwerów
i parków,
Źródło: Opracowanie własne

Głównym zagrożeniem w zakresie zasobów przyrodniczych na terenie powiatu opolskiego jest
zaśmiecanie i niszczenie terenów cennych przyrodniczo oraz zanieczyszczenia płynące z rolnictwa.
Zagrożenia te mogą powodować zubożenie naturalnych zbiorowisk roślinnych, o mniejszej zdolności
adaptacyjnej na zmieniające się warunki środowiskowe. Szansą na poprawę obecnej sytuacji jest edukacja
ekologiczna mieszkańców, promocja rolnictwa ekologicznego oraz stała kontrola terenów chronionych.

5.11 Zagrożenia poważnymi awariami
5.11.1 Analiza stanu wyjściowego
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2017 poz. 519
z późn. zm.) za poważną awarię uważa się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe
w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia
ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Natomiast przez poważną awarię
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przemysłową rozumie się poważną awarię powstałą w zakładzie. Prawo ochrony środowiska jest
podstawowym aktem prawnym regulującym zakres poważnych awarii, zawierającym wszystkie wytyczne,
przepisy, instrumenty prawne, obowiązki podmiotów i organów w tym zakresie.
Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi. Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku wystąpienia
poważnej

awarii

wojewoda,

poprzez

komendanta

wojewódzkiego

Państwowej

Straży

Pożarnej

i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, podejmuje działania niezbędne do usunięcia awarii oraz
jej skutków. O podjętych działaniach informuje się marszałka województwa.
Szczegółowy zakres zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie przeciwdziałania poważnym
awariom określa ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686,
z późn. zm.). Do wyżej wymienionych zadań należą:


kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii,



badanie przyczyn powstawania oraz działań likwidujących skutki poważnych awarii dla środowiska,



prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii,
w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii
w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,



prowadzenie rejestru poważnych awarii.
Główne obowiązki administracyjne należą do władz wojewódzkich i Straży Pożarnej, działania

bezpośrednie do prowadzących działalność, która może spowodować awarię. Należy również dodać, że
istotną rolę w działaniach eliminujących zagrożenia odgrywają jednostki OSP w poszczególnych
miejscowościach na terenie powiatu. Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym, a także,
w przypadku zaistnienia takich awarii, usuwanie ich skutków, jest bardzo ważne zarówno dla zdrowia i życia
okolicznych mieszkańców, jak i środowiska przyrodniczego. W Polsce istnieje system nadzoru nad
instalacjami mogącymi stworzyć zagrożenie poważnych awarii dla środowiska, sprawowany przez służby
Inspekcji Ochrony Środowiska. Jest on dostosowany do przepisów unijnych w tym zakresie.
Według stanu na dzień 23 stycznia 2017 roku w latach 2013-2016 na terenie powiatu opolskiego nie
wystąpiły poważne awarie przemysłowe.
Potencjalnym źródłami awarii na terenie powiatu opolskiego mogą być wypadki drogowe i zagrożenia
produktami ropopochodnymi dla gleb i wód. Zbiorniki paliw płynnych i stałych (np. butle gazowe) stanowią
również zagrożenie pożarowe i wybuchowe. W przypadku takich awarii niezbędna może być ewakuacja
zamieszkałej w pobliżu ludności.

5.11.2 Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na
lata 2013 – 2016 w zakresie zagrożenia poważnymi awariami
W poprzednim Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego nie przewidziano zadań
z zakresu zagrożenia poważnymi awariami.
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5.11.3 Analiza SWOT
Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń
powiatu opolskiego w zakresie zagrożenia poważnymi awariami. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla
powiatu opolskiego na lata 2017 -2020.
Tabela 58. Analiza SWOT- Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY


Opracowany Powiatowy
Kryzysowego,



Jednostki
OSP
w
poszczególnych
miejscowościach na terenie powiatu,



Plan Zarządzania

Brak,

ZAGROŻENIA

SZANSE




Informowanie społeczeństwa o sposobach
postępowania w przypadku wystąpienia
zagrożenia,

Zagrożenia
komunikacyjne,
spowodowane
stanem technicznym dróg, bądź zależne od
warunków pogodowych,

Źródło: opracowanie własne

5.12 Działania edukacyjne
Bardzo często problemy z zanieczyszczeniami środowiska naturalnego wynikają z braku świadomości
ekologicznej mieszkańców Polski, ale również problemów infrastrukturalnych. Wciąż niewystarczająco
często propagowane są działania edukacyjne w zakresie działań proekologicznych, co pokazują wyniki
badań dotyczące świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski realizowanych przez
Ministerstwo Środowiska. Z badań jasno wynika, że większość, bo ok. 56% mieszkańców Polski
w codziennym życiu nie zastanawia się nad tym, czy ich działania mają wpływ na środowisko, a 88%
badanych nie bierze udziału w kampaniach proekologicznych.
Edukację ekologiczną należy rozumieć szeroko, dotyczy wszystkich stref ochrony środowiska
i gospodarki wodnej. Zgodnie ze Strategią Edukacji Ekologicznej Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku, dla zrównoważonego
rozwoju kraju niezbędne są nie tylko inwestycje w nowoczesne, proekologiczne technologie i racjonalna
gospodarka zasobami naturalnymi, ale również wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa. Strategia
Edukacji Ekologicznej jest elastyczna i koncentruje się na wyznaczeniu kierunku, wskazując cel główny
i priorytety.
Głównym celem edukacji ekologicznej jest podnoszenie świadomości i wiedzy społeczeństwa
na temat ochrony środowiska naturalnego poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju,
a w szczególności upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, a także
aktywizację społeczną. Kształtowanie właściwych postaw dostarcza korzyści zarówno dla zdrowia ludzi, jak
i dla środowiska naturalnego. Edukację ekologiczną należy rozpowszechniać już wśród najmłodszych, aby
móc ją kontynuować jak najdłużej.
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Działania priorytetowe Strategii Edukacji Ekologicznej zakładają realizację poszczególnych celów.
Działania te obejmują:
 zapewnienie źródeł finansowania i poprawa efektywności procesu dofinansowania przedsięwzięć
z zakresu edukacji ekologicznej,
 współpraca z WFOŚiGW – realizacja Wspólnej Strategii działania,
 inicjowanie i prowadzenie szerokich konsultacji dla uzyskania nowoczesnych rozwiązań w zakresie
edukacji ekologicznej.
Działania edukacyjne prowadzone w sposób uporządkowany i systematyczny mogą w istotny,
pozytywny

sposób

wpłynąć

na

rozwój

gospodarczy

z

poszanowaniem

konstytucyjnej

zasady

zrównoważonego rozwoju. Szczególnie istotna jest edukacja ekologiczna na szczeblu lokalnym, zwłaszcza
gminnym, mająca na celu ukształtowanie świadomości mieszkańców przejawiającej się w ich konkretnych
działaniach związanych z troską o otaczające ich najbliższe środowisko
Cele programu mogą być realizowane dzięki kompleksowym projektom wykorzystującym różnego
rodzaju media tradycyjne (Internet, telewizja, radio, prasa itp.), warsztaty, konkursy, imprezy edukacyjne,
konferencje, szkolenia, seminaria, produkcje interaktywnych pomocy dydaktycznych, a także poprzez
tworzenie, wyposażenie i doposażenie ośrodków edukacyjnych. W gminach powiatu opolskiego edukacja
ekologiczna odbywa się poprzez różnego rodzaju formy m.in.:


spotkania z sołtysami na temat nowego systemu zbiórki odpadów,



rozmieszanie informacji na temat segregacji odpadów, opróżniania zbiorników na nieczystości
płynne, usuwania drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami,



prowadzenie i uczestniczenie w ekologicznych akcjach np. „Listy dla ziemi”, „Sprzątanie świata”,
„Międzynarodowe Święto Lasu”, dokarmiania zwierząt,



konkursy ekologiczne pod patronatem władz powiatu, gmin i miast organizacji towarzyszących,



dofinansowania z WFOŚiGW w Lublinie do różnego rodzaju projektów



zamieszczanie informacji w różnego rodzaju informatorów



zajęcia i szkolenia na różnych szczeblach w szkołach powiatu,



wycieczki i apele tematyczne,



prezentacje multimedialne o odnawialnych źródłach energii,



zbiórki makulatury, zakrętek, kartoników i baterii,



jarmarki ekologicznych rozmaitości,



spotkaniach edukacyjnych np.. z leśniczym, strażą miejską.
Edukacja ekologiczna na terenie powiatu jest nieustannie prowadzona we wszystkich gminach.

Działania edukacyjne dotyczą głównie dzieci i młodzieży w szkołach. Większość działań edukacyjnych
prowadzona była w ramach zajęć lekcyjnych w szkołach poprzez organizowanie Akcji Sprzątania Świata,
konkursów ekologicznych, pogadanek, wycieczek szkolnych.
Edukacja ekologiczna w powiecie opolskim i w jednostkach powiatowych prowadzona jest głównie
przez:
 Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim,
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
 Urzędy Gminy i Urzędy Miejskie z terenu powiatu opolskiego,
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 Nadleśnictwo Kraśnik,
 jednostki oświatowe: szkoły, przedszkola,
 pozarządowe organizacje i fundusze ekologiczne,
 firmy i instytucje.
Obowiązek prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej wynika z polskich i europejskich
dokumentów strategicznych oraz aktów prawnych ,w tym z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2016 poz. 672 z późn. zm.). Art. 77
określa

obowiązek

uwzględnienia

problematyki

ochrony

środowiska

i

zrównoważonego

rozwoju

w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla wszystkich typów szkół.

5.12.2 Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na
lata 2013 – 2016 w zakresie zagrożenia poważnymi awariami
W poprzednim Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego przewidziano szereg zadań
z zakresu edukacji ekologicznej. Poniżej w tabeli przedstawiono efekty ich realizacji.

L.p







Cel

Zadanie

Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i promocja postaw
proekologicznych, zagwarantowanie dostępu do informacji o środowisku oraz
zrównoważona polityka konsumpcyjna

Tabela 59. Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w latach 2013 – 2016

Edukacja
ekologiczna w
Zespole Szkół
Ogólnokształcący
ch w Józefowie
Czysta
Gmina+cykl
działań
edukacyjnych
realizowany przez
Zespół Szkół w
Karczmiskach –
organizacja
konkursu
plastycznego
„Patrzcie dzieci to
ze śmieci”,
monitorowanie
stanu środowiska
w najbliższej
okolicy, akcja
zbiórki zużytego
sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego,
akcja „Śmieci pod
kontrolą”
Działalność w
dziedzinie
edukacji
ekologicznej w
Żłobku i

Okres
realizacji

Jednostka
wdrażająca

Źródło
finansowania

Stopień
wykonania i
opis zadania

2013

UG Józefów
nad Wisłą;
Zespół Szkół
Ogólnokształc
ących

WFOŚiGW

Zadanie
zrealizowane

2013

Urząd Gminy
Karczmiska,
Zespół Szkół
w
Karczmiskach

Budżet Gminy,
WFOŚiGW

Zadanie
zrealizowane

20132013

Urząd Gminy
Opole
Lubelskie

Budżet Gminy

Zadanie
zrealizowane
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L.p







Cel

Zadanie

Okres
realizacji

Jednostka
wdrażająca

Przedszkolu w
Opolu Lubelskim,
w zespole Szkół
nr 1 w Opolu
Lubelskim oraz
Szkole
Podstawowej w
Wandalinie
Edukacja
ekologiczna w
ramach zajęć
lekcyjnych w
szkołach poprzez
organizowanie
Szkoły z
2013akcji sprzątania
terenu powiatu
2016
świata,
opolskiego
konkursów
ekologicznych,
pogadanek,
wycieczek
szkolnych
Zakup materiałów
(przewodniki,
lornetki) na
potrzeby edukacji
2014przyrodniczej
Powiat Opolski
2016
prowadzonej
przez Muzeum
Regionalne w
Kluczkowicach
Prowadzenie
edukacji na
ścieżkach
przyrodniczych
we współpracy z
Muzeum
Regionalnym w
2013Powiat Opolski
Kluczkowicach,
2016
Lasami
Państwowymi i
Zespołem
Lubelskich
Parków
Krajobrazowych
Źródło: opracowanie własne

Źródło
finansowania

Stopień
wykonania i
opis zadania

Zadanie
finansowane
w ramach
działalności
szkół

Zadanie
realizowane na
bieżąco

Edukacja
finansowana
w ramach
bieżącej
działalności
Starostwa

Zadanie
zrealizowane

Środki własne

Zadanie
realizowane w
ramach pracy
Starostwa

Zgodnie z informacją Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, edukacja ekologiczna realizowana
jest na dobrym poziomie w ramach posiadanych środków na ten cel.

5.13 Monitoring Środowiska
Źródłem informacji o środowisku jest w szczególności Państwowy Monitoring Środowiska. Został on
utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335 z późn.
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zm.) w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. Zgodnie z art. 23 ww. ustawy,
Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) realizowany jest na podstawie: 
 wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) i zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw
środowiska, 
 wojewódzkich programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska i zatwierdzonych przez GIOŚ.
Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 opracowany przez GIOŚ został
zatwierdzony z dniem 1 października 2015 roku i obejmuje opis poszczególnych zadań realizowanych
na poziomie centralnym oraz wskazuje zadania, które będą wykonywane na poziomie województwa przez
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Głównym założeniem PMŚ jest regularne prowadzenie
badań i dostarczanie informacji w obszarze jakości powietrza, wód śródlądowych powierzchniowych
i podziemnych, jakości gleby i ziemi, hałasu, pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego, stanu
zasobów środowiska, w tym lasów, rodzajów i ilości substancji lub energii wprowadzanych do powietrza,
wód, gleby i ziemi oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami. Podstawową rolą systemu PMŚ
w systemie zarządzania środowiskiem i zintegrowanego rozwiązywania problemów środowiskowych jest
gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji o poziomach substancji i innych wskaźników
charakteryzujących stan poszczególnych elementów przyrodniczych.
Realizacja badań stanu czystości środowiska w województwie Lubelskim na lata 2016-2020 odbywa
się w czterech podsystemach:
 podsystemie monitoringu jakości powietrza,
 podsystemie monitoringu jakości wód,
 podsystemie monitoringu hałasu,
 podsystemie monitoringu pól elektromagnetycznych.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, który jest odpowiedzialny za pomiary i ocenę poziomu
substancji w powietrzu – w latach 2016-2020 będzie kontynuował monitoring stężeń pyłu PM10 i PM2,5,
SO2, NO2, NO, Nox, O3, benzenu, CO, oraz Pb, As, Cd, Ni i benzo(a)pirenu w pyle PM10, stosując pomiary
i modelowanie matematyczne wybranych zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012
r., poz. 1032).
Na potrzeby oceny jakości stanu akustycznego środowiska mapy akustyczne sporządza starosta dla
aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy oraz zarządzający drogą, linią kolejową lub
lotniskiem. Mapy akustyczne są przekazywane do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska, który z kolei uwzględnia informacje zawarte w nich podczas dokonywania oceny klimatu
akustycznego na terenie województwa. Na pozostałych obszarach nie objętych procesem opracowania map
akustycznych, oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska,
tworząc w zależności od potrzeb mapy akustyczne miast o liczbie mieszkańców poniżej 100 tys. oraz
w otoczeniu dróg, które są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Na terenie powiatu opolskiego nie
zlokalizowano punktów pomiarowych hałasu. Jednak w województwie lubelskim, WIOŚ Lublin prowadzi

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego
na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024
wykonany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań
118

regularne pomiary hałasu, a wyniki co roku publikuje w Raportach o Stanie Środowiska dla Województwa
Lubelskiego.

5.14. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Postępujące skutki zmian klimatu przede wszystkim wzrost temperatury, a także wzmożona
częstotliwość zjawisk ekstremalnych, które wystąpiły na przestrzeni ostatnich 100 lat, pogłębiają się. Temat
zmian klimatu zyskał priorytetowe znaczenie w skali światowej. Stał się przedmiotem zainteresowania nie
tylko polityków, ale także całej społeczności globu. Niestety, skutki tych przemian są coraz bardziej
odczuwalne przede wszystkim przez ludzi. Całość zjawisk towarzyszących zmianom klimatu stanowi
zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. W tym
kontekście istotne jest, aby adaptować działania do zmian klimatu i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska
już na poziomie gmin.
Adaptacja jest to termin stosowany do opisu reakcji na skutki zmian klimatu. Można ją również
postrzegać jako uczenie się, jak żyć z konsekwencjami zmian klimatu. Właściwie dobrane działania
adaptacyjne zmniejszają wrażliwość kraju na zmiany klimatyczne i będą stanowić istotny czynnik
stymulujący wzrost efektywności i innowacyjności polskiej gospodarki. Działania adaptacyjne poprzez
realizację polityk, inwestycje w infrastrukturę i technologie, a także zmiany zachowań człowieka, umożliwią
uniknięcie ryzyka. Zgodnie ze „Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych
na zmiany klimatu do roku 2020” zmiany klimatu ziemi należy postrzegać jako potencjalne ryzyko, które
powinno być brane pod uwagę przy tworzeniu np. mechanizmów regulacyjnych i planów inwestycyjnych,
podobnie jak brane pod uwagę są pod uwagę ryzyka o charakterze makroekonomicznym, czy
geopolitycznym.
Zagrożenia środowiska mogące wystąpić na terenie powiatu opolskiego są przede wszystkim zjawiska
spowodowane ekstremalnymi temperaturami i opadami, takimi jak: powodzie, pożary, susze, silne wiatry
i gradobicia. Analizując zmiany klimatu w ostatnich latach z powodu globalnego ocieplenia coraz częstsze
i intensywniejsze stają się fale upałów i pożary lasów, a także takie anomalie jak tornada (w Polsce).
Stanowią one zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla dzieci i osób w podeszłym wieku oraz osób cierpiących
na przewlekłe schorzenia i choroby. Wysokie temperatury prowadzą do zaburzeń układu krążenia, pracy
nerek, układu oddechowego i metabolizmu. W celu adaptacji należy rozbudowywać systemy klimatyzacyjne
w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na
bieżąco wydaje ostrzeżenia przed upałami, mrozami, silnymi wiatrami i ulewnymi deszczami. Susze
powodują także zagrożenia w lasach i na polach. Przesuszona ściółka leśna i zboża są mocno podatne na
zaprószenia ogniem. W przypadku podwyższonego ryzyka zagrożenia pożarowego Lasy Państwowe
wprowadzają okresowy zakaz wstępu do lasu.
Wysokie temperatury i związane z nimi susze wpływają również negatywnie na różnorodność
biologiczną na terenie powiatu. Gatunki o mniejszej zdolności adaptacyjnej do zmian warunków środowiska
mogą wyginąć lub wyemigrować z danego terenu, co zminimalizuje populację. Miejsca ustępujących
gatunków będą mogły jednak zająć gatunki do tej pory nie występujące na obszarze powiatu, bądź będące
na jej terenie rzadko. Upały i skrajne mrozy mogą również powodować zagrożenie dla upraw i hodowli
zwierząt. Wpływa to, na jakość plonów oraz mniejszą ilość i mniej bogatą w składniki żywność dla zwierząt
hodowlanych. Kolejnym problemem są także zagadnienia infrastrukturalne, wpływ wysokich temperatur
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niszczy nawierzchnie dróg, torów kolejowych oraz linii energetycznych. Jest to kolejny element zwiększający
podatność środowiska na pożary. Skrajnie wysokie i niskie temperatury negatywnie wpływają na rolnictwo,
gospodarkę wodną oraz zwierzęta i rośliny.
Wpływ zmian klimatu wpływa również na zmiany bilansu wodnego: szczególnie wzmożonego
odpływu,

zwiększonego

parowania,

pogorszenia

jakościowego

wód

śródlądowych

oraz

wzrostu

częstotliwości występowania ekstremalnych sytuacji hydrologicznych (susz i powodzi). Susza jest skutkiem
długotrwałych okresów bez opadów atmosferycznych i występujących wysokich upałów, kiedy maksymalna
o

temperatura dobowa osiąga wartości wyższe niż 30 C. Występowanie susz może prowadzić z kolei
do zmian w stosunkach wodnych na terenie powiatu, a w skrajnym przypadku nawet prowadzić
do problemów z zaopatrzeniem powiatu w wodę. Na terenie powiatu opolskiego największe zagrożenie
powodziowe może wystąpić w związku z nagłym przyborem wód, mogącym zaistnieć w przypadku odwilży
i długotrwałych opadów występujących w okresie wiosennym, jednakże obszar zagrożony możliwością
wystąpienia powodzi nie jest duży. W przypadku długotrwałych upałów często obserwuje się zmianę
w poziomie wód powierzchniowych i podziemnych, a niekiedy nawet ich zanik.
Wysokie temperatury sprzyjają też powstawaniu silnego wiatru i trąb powietrznych. Poza oczywistymi
stratami gospodarczymi i środowiskowymi, jak powalone drzewa, zniszczone budynki, zwiększa się również
erozja wierzchniej warstwy gleb. Prognozy zmian klimatu wskazują, że w nadchodzących latach proces
ocieplania się, będzie się nasilał. Konsekwencją tego będzie zwiększona częstotliwość występowania
gwałtownych zjawisk pogodowych, dlatego istotne jest podjęcie ogółu działań przystosowujących do zmian
klimatu.
W związku z powyższymi uwarunkowaniami, rząd polski w celu ograniczenia gospodarczych
i społecznych ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi, opracował Strategiczny Plan Adaptacji dla
sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 (SPA2020). SPA 2020 wskazuje cele i kierunki
działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach w okresie
do roku 2020:













gospodarce wodnej,
rolnictwie,
leśnictwie,
różnorodności biologicznej i obszarach prawnie chronionych,
zdrowiu,
energetyce,
budownictwie,
transporcie,
obszarach górskich,
strefie wybrzeża,
gospodarce przestrzennej,
obszarach zurbanizowanych.

Głównym celem działań adaptacyjnych do zmian klimatu w dziedzinie gospodarki wodnej na terenie
powiatu opolskiego jest zapewnienie pełnego zaopatrzenia w wodę ludności, przemysłu i rolnictwa. Zadanie
to jest realizowane w powiecie poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ramach ochrony
społeczeństwa przed konsekwencjami powodzi i suszy w inwestycjach budowlanych, transportowych
i energetycznych uwzględniane są zagadnienia dotyczące gwałtownych zmian temperatur, ulewnych
opadów, oblodzeń i silnych wiatrów. W celu zniwelowania niekorzystnego wpływu zmian klimatu na rolnictwo
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w powiecie opolskim, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie prowadzi szkolenia i kursy z zakresu
Kodeksu Dobrych, jak również zwiększania wiedzy i świadomości rolników w zakresie zmian klimatu tak, aby
mogli dostosować produkcję rolniczą oraz terminy zabiegów agrotechnicznych do nowych warunków
klimatycznych.

6. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie
W wyniku przeprowadzonej analizy SWOT dla każdego z przyjętych obszarów interwencji
zidentyfikowano główne problemy środowiskowe na terenie powiatu opolskiego. Przeprowadzona analiza
SWOT ukazała potencjalne zagrożenia w dziedzinie ochrony środowiska i kierunki działań, jakie powinny
być podejmowane w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i towarzyszącej mu infrastruktury
technicznej.
Do realizacji na terenie powiatu opolskiego wyznaczono 13 celów ochrony środowiska w 10
obszarach interwencji. Cele te zostały scharakteryzowane w tabelach poniżej.
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Tabela 60. Strategia polityki ochrony środowiska powiatu Opolskiego - cele, kierunki oraz zadania
Wskaźnik
Obszar
interwe
ncji

Wartość
docelowa
do roku
2024

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

1.

I.1.1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych i
komunalnych (docieplenie, wymiana stolarki okiennej,
remont dachów, docieplenie stropodachów)

Gmina Opole
Lubelskie,
Wspólnoty
Mieszkaniowe

wysokie koszty
inwestycji

2.

I.1.2. Podłączenie do sieci ciepłowniczej obszarów
budownictwa mieszkalnego w mieście Opole
Lubelskie

Gmina Opole
Lubelskie,
prywatni
inwestorzy

wysokie koszty
inwestycji

I.1.3. Gazyfikacja obszaru miasta Opola Lubelskiego

PSG Sp. z o.o.

wysokie koszty
inwestycji

I.1.4 Termomodernizacja w budynkach mieszkalnych

Spółdzielnie,
mieszkaniowe,
Urzędy Gmin,
właściciele
prywatni

wysokie koszty
inwestycji

I.1.5. Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia
– wymiana punktów oświetleniowych

Miasto Opole
Lubelskie

wysokie koszty
inwestycji

6.

I.1.6. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminach

Urzędy Gmin

wysokie koszty
inwestycji

7.

I.1.7. Wymiana żarówek na oświetlenie LED w
częściach wspólnych w budynkach mieszkalnych w
Opolu Lubelskim

Wspólnoty
mieszkaniowe

wysokie koszty
inwestycji

4.

5.

Cel

I. Poprawa jakości powietrza

3.

Ochrona klimatu i jakości powietrza

Zadania

Lp.

Nazwa
(źródło)

Ilość
substancji z
przekroczeni
ami dla
strefy
lubelskiej

Wartość
bazowa
rok 2016

3

0

Kierunek
interwencji

I.1.
Zmniejszenie
emisji
pochodzącej ze
spalania paliw
podczas
ogrzewania
budynków
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Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwe
ncji

Cel

Nazwa
(źródło)

Wartość
bazowa
rok 2016

Wartość
docelowa
do roku
2024

8.

Kierunek
interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

I.2. Likwidacja
procederu
spalania śmieci
w
przydomowych
kotłowniach

I.2.1. Kontrola spalania paliw w domach prywatnych –
zgłoszenia nielegalnej emisji

Urzędy gmin i
miast w powiecie

niedokładność w
weryfikacji

I.3.1. Promowanie rozwoju energii odnawialnej
(energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna, z
biomasy i biogazu) – kampanie informacyjne

gminy

brak
zainteresowania
mieszkańców

I.3.2. Edukacja ekologiczna i informacja w zakresie
ochrony klimatu i jakości powietrza

Gminy, służby
bezpieczeństwa

brak
zainteresowania
mieszkańców

I.3.3. Realizacja planów edukacyjnych dla szkół z
zakresu efektywności energetycznej, OZE i
zrównoważonej mobilności

Miasto Opole
Lubelskie

brak
zainteresowania
szkół

I.4.1. Instalacja paneli fotowoltaicznych i kolektorów
słonecznych na dachach budynków lub na terenach
posesji na terenie gmin

Urzędy Gmin

wysokie koszty
inwestycji

I.4.2. Wspieranie efektywności energetycznej i
wykorzystywania OZE w budynkach publicznych i
sektorze mieszkaniowym

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim,
Urzędy Gmin

bardzo wysokie
koszty inwestycji

Budowa i modernizacja szeregu dróg

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne

wysokie koszty
inwestycji

9.
I.3.
Propagowanie
gospodarki
niskoemisyjnej

10.

11.

12.

13.

14.

Liczba
instalacji
OZE na
terenie
powiatu
opolskiego
Długość
wybudowany
ch i
zmodernizo
wanych dróg

3

-

>3

-

I.4. Rozwój
odnawialnych
źródeł energii

I.5.
Ograniczenie
presji transportu
drogowego
na środowisko
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Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwe
ncji

Cel

Nazwa
(źródło)

Wartość
bazowa
rok 2016

Wartość
docelowa
do roku
2024

Kierunek
interwencji

15.

16.

-

-

-

I.6. Monitoring
stanu jakości
powietrza

19.

II. Zmniejszenie uciążliwości
hałasu dla mieszkańców
powiatu

18.

Zagrożenia hałasem

17.

Poziom
hałasu LDWN i
LN (WIOŚ
Lublin)

LDWN =
65,8 dB
LN = 56,4
dB
(2015 r.)

LDWN = 68
dB
LN = 59 dB

II.1. Promocja
ekologicznych
środków
transportu
II.2.
Infrastruktura
komunikacyjna o
mniejszej
emisyjności
hałasu

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

I.6.1. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów
lub
gazów
do
powietrza
dla
pozostałych
przedsięwzięć (zgodnie z ustawą o prawo ochrony
środowiska)

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim

nieprzestrzeganie
zezwoleń

I.6.2. Działania naprawcze w miejscach, gdzie
odnotowano przekroczenia norm dopuszczalnych
m.in. B(a)P, pyłu PM10 i PM 2,5

WIOŚ Lublin,

brak poprawy
zastanego stanu

I.6.3. Inwentaryzacja i aktualizacja źródeł emisji
substancji do powietrza oraz nadzór nad tymi
źródłami

WIOŚ Lublin,

brak poprawy
zastanego stanu

II.1.1. Rozwój infrastruktury rowerowej - budowa
punktów wypożyczenia roweru miejskiego, ścieżek
rowerowych, punktów pompowania -opon, stacji
naprawczych, interaktywnych przewodników

Miasto Opole
Lubelskie

wysokie koszty
inwestycyjne

II.2.1. Budowa, modernizacja i rozbudowa dróg
gminnych, powiatowych i wojewódzkich

Zarząd Dróg
Wojewódzkich,
Powiatowych,
Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim,
Urzędy Gmin

wysokie koszty
inwestycji
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Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwe
ncji

Cel

Nazwa
(źródło)

Wartość
bazowa
rok 2016

Wartość
docelowa
do roku
2024

Kierunek
interwencji

20.
II.3.
Przeciwdziałanie
powstawaniu
hałasu
instalacyjnego

24.

25.

III. Ograniczenie oddziaływania pól
elektromagnetycznych na
człowieka i środowisko
IV. Ochrona przed
powodzią i suszą

23.

Gospodarowanie
wodami

22.

Pola elektromagnetyczne

21.

Natężenie
składowej
elektrycznej
pola (WIOŚ
Lublin)

Liczba
cieków
zagrożonych
powodzią
(KZGW)

0,17 MHz
(0,1÷100
0)

-

0,1 MHz
(0,1÷1000)

-

III.1. Stała
kontrola
potencjalnych
źródeł pól
elektroenergetyc
znych oraz
minimalizacja
ich
oddziaływania
na zdrowie
człowieka i
środowisko

IV.1.
Minimalizacja
zagrożenia
klęskami
powodzi i suszy

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

II.3.1. Inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej

Urzędy miast i
gmin w powiecie

pominięcie
podmiotów

II.3.2. prowadzenie odpowiedniego planowania
przestrzennego tj. odsuwanie linii zabudowy od dróg,
wyznaczanie w sąsiedztwie źródeł hałasu terenów,
dla których określono wyższy dopuszczalny poziom
hałasu

Urzędy miast i
gmin w powiecie

pominięcie
podmiotów

III.1.1. Państwowy Monitoring PEM w środowisku na
terenach
przeznaczonych
pod
zabudowę
mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludzi

WIOŚ Lublin

niedokładność

III.1.2. Prowadzenie ewidencji źródeł wytwarzających
pola elektromagnetyczne

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim,
Urzędy Gmin

niezinwentaryzowa
nie 100%
podmiotów

IV.1.1. Konsultacje społeczne Planu przeciwdziałania
skutkom suszy w regionie wodnym Wisły

RZGW Warszawa

brak
zainteresowania
mieszkańców

IV.1.2. Plan przeciwdziałania skutkom suszy dla
regionu wodnego Wisły

RZGW Warszawa

niezrealizowanie w
całości założonego
planu
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Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwe
ncji

Cel

Nazwa
(źródło)

Wartość
bazowa
rok 2016

Wartość
docelowa
do roku
2024

Kierunek
interwencji

IV.1.3. Wprowadzanie
do mpzp
ograniczeń
wynikających z występowania na terenie powiatu
terenów zalewowych

28.

29.

V. Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód

26.

27.

Podmiot
odpowiedzialny

Zadania

Liczba
JCWP,
których stan
oceniono
jako dobry
(KZGW)

Liczba
JCWPd,
których stan
oceniono
jako dobry
(KZGW)

0

4

V.1.
Ograniczenie
emisji
zanieczyszczeń
zawartych
w ściekach
komunalnych
i przemysłowych
V.2.
Ograniczenie
odpływu
biogenów z
terenów
rolniczych

1

1

V.3. Utrzymanie
dobrego stanu
wód
powierzchniowy
ch i
podziemnych

Urzędy Gmin
i Miast

Ryzyka

nieefektywny
system planowania
przestrzennego w
powiecie

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim

nieprzestrzeganie
zezwoleń

V.2.1. Wydanie rozporządzenia Dyrektora RZGW w
Warszawie w sprawie określenia w regionie wodnym
Wisły wód powierzchniowych i podziemnych
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze
źródeł
rolniczych
oraz
obszaru
szczególnie
narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł
rolniczych do tych wód należy ograniczyć

RZGW Warszawa

-

V.3.1. Wydawanie pozwoleń
kontrola wydanych pozwoleń

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim,
Marszałek
Województwa
Lubelskiego

wysokie koszty
inwestycji

V.1.1. Wydawanie pozwoleń
ścieków do wód lub do gleby

na

wprowadzanie

wodnoprawnych

i
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Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwe
ncji

Cel

Nazwa
(źródło)

Wartość
bazowa
rok 2016

Wartość
docelowa
do roku
2024

Kierunek
interwencji

VI. Optymalizacja
zużycia wody

32.

Zużycie
wody na
potrzeby
gospodarki
narodowej i
ludności w
ciągu roku
(GUS)

VII. Racjonalna
gospodarka ściekowa

31.

Gospodarka wodno-ściekowa

30.

Odsetek
mieszkańcó
w
korzystający
ch z sieci
kanalizacyjn
ej (GUS)

1 726,4
3
dam

89,4 %

-

VI.1.
Ograniczenie
wykorzystywani
a zasobów wód
podziemnych

100 %

VII.1.Stworzenie
kompleksowego
systemu
gospodarki
ściekami
socjalno bytowymi

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

V.3.2. Weryfikacja następujących wykazów wód dla
regionu
wodnego
Wisły:
wykaz
wód
powierzchniowych i podziemnych wykorzystywanych
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia;
wykaz
wód
powierzchniowych
wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, w tym
kąpieliskowych; wykaz obszarów przeznaczonych do
ochrony siedlisk i gatunków, ustanowionych w
ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie
lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich
ochronie; wykaz wielkości emisji i stężeń
priorytetowych, dla których zostały określone
środowiskowe normy jakości.

RZGW Warszawa

nieprzestrzeganie
zezwoleń

VI.1.1. Propagowanie zachowań sprzyjających
oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno –
promocyjne
(akcje,
kampanie
skierowane
do wszystkich grup społecznych)

Urzędy Gmin i
miast, organizacje

brak
zainteresowania
mieszkańców

VII.1.1,
Rozbudowa
kanalizacyjnych

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim,
Urzędy Gmin i
miast

wysokie koszty
inwestycji

systemów

wodno-
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Wskaźnik
Obszar
interwe
ncji

34.

35.

36.

37.

Zasoby geologiczne

33.

Cel

VIII. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż

Lp.

Nazwa
(źródło)

Liczba
wydanych
koncesji na
wydobycie
kopalin
(Starostwo
Powiatowe,
Urząd
Marszałkows
ki)

Wartość
bazowa
rok 2016

12

Wartość
docelowa
do roku
2024

Kierunek
interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

VIII.1.1. Kontrola uprawnień przedsiębiorców w
zakresie przestrzegania wydanych koncesji na
wydobycie kopalin

Starostwo
Powiatowe
w Opolu
Lubelskim,
Okręgowy Urząd
Górniczy

możliwość
pominięcia
podmiotów

VIII.1.2. Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin

Starosta Powiatu
Opolskiego, Urząd
Marszałkowski w
Lublinie, Minister
Ochrony
Środowiska,
Zasobów
Naturalnych i
Leśnictwa,
Wojewoda
Lubelski

nieprzestrzeganie
zezwoleń

Urzędy Gmin i
Miast powiatu,
Starosta Powiatu
Opolskiego

możliwość
pominięcia
podmiotów

VIII.1.4. Naliczanie opłaty w razie wydobywania
kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym
naruszeniem jej warunków

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim,
Marszałek
Województwa
Lubelskiego

możliwość
pominięcia
podmiotów

VIII.1.5. Zatwierdzanie projektów prac geologicznych

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim

nieprzestrzeganie
projektu

n.d.

VIII.1. Nadzór
nad zasobami
kopalin

Liczba
miejsc
nielegalnego
wydobycia
kopalin
(Urzędy
Gmin i Miast,
Starostwo
Powiatowe)

VIII.1.3.
Inwentaryzacja
wydobycia kopalin

-

-

miejsc

nielegalnego
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Wskaźnik
Obszar
interwe
ncji

Wartość
docelowa
do roku
2024

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

38.

VIII.1.6. Ocena stanu terenów zdewastowanych i
zdegradowanych oraz wskazanie kierunków ich
rekultywacji

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim,
Gminy powiatu

możliwość
pominięcia
niektórych terenów

39.

IX.1.1. Dokonywanie oceny przydatności upraw w 4
lub 5 roku od zalesienia gruntu rolnego

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim

błędna ocena

IX.1.2. Prowadzenie działalności rolniczej zgodnie
z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej oraz zasadami
integrowanej ochrony roślin

Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego,
rolnicy

brak dotacji

IX.1.3. Promocja rolnictwa ekologicznego

Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego

brak dotacji

IX.1.4. Szkolenia i kursy z zakresu chemizacji,
integrowanej ochrony roślin, Kodeksu Dobrej Praktyki,
zasad ubiegania się o płatności bezpośrednie,
obowiązków rolnika wynikających z korzystania z
funduszy UE, oddziaływania gospodarstw rolnych na
środowisko

Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego

brak dotacji

Gleby

40.

41.

42.

Cel

IX. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego
sposobu użytkowania powierzchni ziemi

Lp.

Nazwa
(źródło)

Liczba
badań gleb
wykorzystyw
anych
rolniczo

Wartość
bazowa
rok 2016

-

-

Kierunek
interwencji

IX.1.Ochrona
gleb
użytkowanych
rolniczo
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Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwe
ncji

Cel

43.

46.

X. Racjonalna
gospodarka odpadami

45.

Gospodarka odpadami i
zapobieganie
powstawaniu odpadów

44.

Nazwa
(źródło)

Wartość
bazowa
rok 2016

Wartość
docelowa
do roku
2024

Powierzchni
a gruntów
wymagający
ch
rekultywacji
(Urzędy
Gmin i Miast
powiatu
opolskiego)

-

-

Liczba
punktów
przekroczeni
a
standardów
jakości gleb
(Urzędy
Gmin i Miast
powiatu
opolskiego)

-

Ilość
zebranych
selektywnie
odpadów
(Urzędy
Gmin i Miast
powiatu
opolskiego)

Kierunek
interwencji

IX.2.
Zapobieganie
degradacji
powierzchni
ziemi

28%

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

IX.2.1. Wydawanie decyzji o wyłączeniu z produkcji
gruntów rolnych i nakładanie obowiązków związanych
z wyłączeniem oraz obowiązku zdjęcia oraz
wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej
gruntów - próchnicznej warstwy gleby

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim

nieprzestrzeganie
zezwoleń

IX.2.2.
Kontynuacja
inwentaryzacji
terenów
zdegradowanych i wymagających rekultywacji

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim

niezinwentaryzowa
nie 100% terenów

X.1.1. Wydawanie
odpadów

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim,
Urząd
Marszałkowski w
Lublinie

nieprzestrzeganie
zezwoleń

Urzędy Gmin

brak
zainteresowania
mieszkańców

-

56%

X.1.
Uporządkowanie
gospodarki
odpadami na
terenie powiatu
oraz
zapobieganie
powstawaniu
odpadów

pozwoleń

na

wytwarzanie

X.1.2. Działania w zakresie selektywnej zbiórki
odpadów segregowanych, obwoźnej zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, likwidacja nielegalnych wysypisk
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Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwe
ncji

Cel

Nazwa
(źródło)

Wartość
bazowa
rok 2016

Wartość
docelowa
do roku
2024

47.

48.

Kierunek
interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

X.1.3. Edukacja ekologiczna w zakresie właściwego
postępowania z odpadami

gminy

brak
zainteresowania
mieszkańców

X.1.4. Budowa i prowadzenie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych - PSZOK

Urzędy Gmin i
Miast powiatu
opolskiego,
podmioty
zbierające odpady

wysokie koszty
inwestycji

Gminy, Zakłady
Komunalne,
właściciele
nieruchomości

niskie fundusze
gmin, brak dotacji

X.1.5. Utrzymanie czystości w gminach powiatu

49.

X.1.6. Udoskonalenie i rozwinięcie systemu zbierania
50.

-

-

baterii

i

akumulatorów

małogabarytowych,

przeterminowanych leków oraz przeterminowanych

Gminy

Wysokie koszty
inwestycji

środków ochrony roślin ze źródeł rozproszonych
X.1.7. Kontrola podmiotów prowadzących działalność
51.

-

-

w zakresie

zbierania,

i unieszkodliwiania odpadów

transportu,

odzysku

WIOŚ, Starosta
Powiatu
Opolskiego
Marszałek Woj.
Lubelskiego
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Niedokładność

Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwe
ncji

Cel

XI. Zachowanie różnorodności
biologicznej i jej racjonalne użytkowanie
oraz zachowanie funkcji ekosystemów i
walorów przyrodniczych powiatu

53.

Zasoby przyrodnicze

52.

Nazwa
(źródło)

Wartość
bazowa
rok 2016

Ilość azbestu
pozostała do
unieszkodliw
ienia
(http://www.b
azaazbestow
a.gov.pl)

Pozostał
e do
unieszko
dliwienia
(os.
Fizyczne
i prawne)
39 644
578 kg

Powierzchni
a obszarów
prawnie
chronionych
(GUS)

44%

Wartość
docelowa
do roku
2024

Kierunek
interwencji

Zadania

0

X.2. Usunięcie
wyrobów
azbestowych z
terenu powiatu
opolskiego

X.2.1. Likwidacja pokrycia dachowego
azbestowo-cementowych z terenu powiatu

44%

XI.1.
Zachowanie
systemu
obszarów
cennych
przyrodniczo na
terenie powiatu
opolskiego

XI.1.1. Współpraca z instytucjami zarządzającymi
obszarami chronionymi m. in. rezerwatami przyrody i
obszarami chronionego krajobrazu

z

płyt

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Starostwo
Powiatowe,
Urzędy Gmin

brak wysokich
dotacji, brak
zainteresowania
mieszkańców

Urzędy Gmin i
Miast w powiecie
opolskim,
instytucje
zarządzające

rozbieżne cele
w zakresie ochrony
środowiska
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Wskaźnik
Obszar
interwe
ncji

Wartość
docelowa
do roku
2024

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

XI.1.2. Współpraca z instytucjami zarządzającymi
obszarami Natura 2000 i innych obszarów
chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody
położonych na terenie powiatu, w zakresie utrzymania
walorów tych obszarów

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim

rozbieżne cele
w zakresie ochrony
środowiska

55.

XI.1.3. Edukacja dzieci i dorosłych w zakresie
ochrony i zachowania walorów krajobrazu i przyrody
oraz promocja tych walorów

Urzędy Gmin i
Miast powiatu,
Starostwo
Powiatowe,
instytucje
zarządzające,
Nadleśnictwa

koszty

56.

XI.2.1.
Promocja
potencjału
gospodarczego,
turystycznego i kulturalnego powiatu

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim

koszty

XI.2.2. Rozwój infrastruktury rowerowej - budowa
punktów wypożyczenia roweru miejskiego, ścieżek
rowerowych, punktów pompowania -opon, stacji
naprawczych, interaktywnych przewodników

Miasto Opole
Lubelskie

wysokie koszty
inwestycyjne

XI.2.3. Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju turystyki wydawanie przewodników, informatorów, albumów,
organizacja konkursów.

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim

koszty

Lp.

Cel

Nazwa
(źródło)

Wartość
bazowa
rok 2016

Kierunek
interwencji

54.

57.

58.

XI.2.
Poszerzanie
wiedzy o
środowisku
przyrodniczym
powiatu
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Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwe
ncji

Cel

59.

Nazwa
(źródło)

Nasadzenia
drzew i
krzewów
(GUS)

Wartość
bazowa
rok 2016

10 szt

Wartość
docelowa
do roku
2024

>10 szt

60.

Kierunek
interwencji

XI.3. Ochrona i
utrzymanie
zieleni na
terenach
zurbanizowanyc
h

62.

63.

64.

XII. Zwiększenie lesistości

61.

Wskaźnik
lesistości
(GUS)

22,7%

>22,7%

XII.1. Ochrona i
prowadzenie
właściwej
gospodarki
leśnej

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim

-

XI.3.2. Prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów na
gruntach należących do powiatu

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim

wysokie koszty
inwestycji

XII.1.1. Ochrona, pielęgnacja i utrzymanie terenów
leśnych

Nadleśnictwo
Urzędy Gmin i
Miast w powiecie

wysokie koszty
inwestycyjne,
niszczenie lasów

XII.1.2. Monitoring zagrożeń antropogenicznych lasu
i zapobieganie ich skutkom (zagrożenia pożarowe,
nielegalne składowiska odpadów, nielegalna wycinka)

Nadleśnictwo,
Urzędy Gmin i
Miast w powiecie,
Straż Pożarna

wysokie koszty
inwestycyjne

XII.1.3. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach
niestanowiących własności Skarbu Państwa

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim

-

XII.1.4. Przedsięwzięcia dotyczące zalesiania gruntów

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim

wysokie koszty
inwestycji,
niszczenie lasów

Zadania

XI.3.1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i
krzewów z terenów będących własnością gmin oraz
wykonywanie czynności sprawdzających realizację
tych decyzji (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody)
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Wskaźnik

66.

67.

Cel

XIII. Zapobieganie ryzyku wystąpienia
poważnych awarii przemysłowych oraz
minimalizacja ich skutków

65.

Obszar
interwe
ncji

Zagrożenia poważnymi awariami

Lp.

Nazwa
(źródło)

Liczba
zdarzeń
mogących
powodować
poważną
awarię
(WIOŚ
Lublin)

Wartość
bazowa
rok 2016

0

Wartość
docelowa
do roku
2024

0

Kierunek
interwencji

XIII.1.
Zminimalizowani
e ryzyka
wystąpienia
zdarzeń
mogących
powodować
poważną awarię
oraz
ograniczenie jej
skutków dla
ludzi i
środowiska

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

XIII.1.1. Współpraca powiatu z gminami i jednostkami
bezpieczeństwa w ramach gminnych planów
zarządzania kryzysowego

Urzędy Gmin i
Miast w gminach,
Starostwo
Powiatowe, Straż
Pożarna, Policja,
Straż Miejska

niewyciągnięcie
wniosków z
poprzednich awarii

XIII.1.2.
Uwzględnienie
zagadnień
zagrożenia
poważnymi awariami w MPZP oraz wydawanych
decyzjach

Urzędy Gmin i
Miast w powiecie,
Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim

nieefektywny
system planowania
przestrzennego
w gminie

XIII.1.3. Współpraca ze służbami bezpieczeństwa w
gminach,
głównie
z
jednostkami
OSP
w
poszczególnych miejscowościach

Starostwo
Powiatowe w
Opolu Lubelskim

niewystarczające
doposażenie
jednostek

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 61. Harmonogram realizacji zadań wraz z ich finansowaniem

Lp.

Obszar
interwencji

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację

Zadanie

Źródła
finansowania

2017

2018

2019

2020

2021 - 2023

2024

3 400
000

2 300
000

2 840
000

-

-

-

Termomodernizacja
użyteczności publicznej
Poniatowa



Budowa farmy fotowoltaicznej w Kol.
Kaliszany

Gmina Józefów nad
Wisłą

Na lata 2015-2021: 1 5000 000,00

b.d.



Kolektory słoneczne na budynkach
użyteczności publicznej i budynkach
indywidualnych
wzdłuż
trasu
GEOPARKu

Gmina Józefów nad
Wisłą

Na lata 2015-2021: 10 000 000,00

b.d.

Ekoenergia w Gminie Józefów nad
Wisłą

Gmina Józefów nad
Wisłą

Odnawialne źródła energii w gminie
Wilków

Gmina Wilków

0

Remont dróg gminnych

Gmina Wilków

140
000

Gmina Wilków

-








Ochrona klimatu i jakości powietrza





budynków
w Gminie

Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł]

Poprawa efektywności
poprzez
termomodernizację
użyteczności publicznej

energetycznej
kompleksową
budynków

Termomodernizacja
użyteczności publicznej

budynków

Gmina Poniatowa

5 285 968,05

Powiat Opolski

246
000

Budżet Gminy,
PROW 2014-2020

3 324 7
04,43

566 27
8,04

RPO WL 20142020

-

RPO WL 20142020

-

350
000

UE

RPO WL 20142020

-

Budżet powiatu,
środki Norweskie

b.d.



Droga powiatowa nr 2622L Opole
Lubelskie - Skoków - Białowoda - Kol.
Boby na odcinku 0+020,00 - 2+475,00 o
długości 2,455 km ul. Przemysłowa

Powiat Opolski

4 470 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2606L Wilków Wólka Polanowska – Karczmiska na
odcinku 5+660,00 - 10+141,00 o
długości 4,481 km

Powiat Opolski

4 523 008,15

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne
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Lp.

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację

Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł]

2017

2018

2019

2020

2021 - 2023

Źródła
finansowania
2024



Droga powiatowa nr 2615L Głusko Wolica – Kowala na odcinku 0+000 5+858 o długości 5,858 km

Powiat Opolski

5 250 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2630L Poniatowa –
Chodel na odcinku 0+000 - 10+370 o
długości 10,37 km

Powiat Opolski

12 500 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2605L Wilków Zagłoba - Łaziska - droga nr. 824 na
odcinku 14+040 - 20+792 o długości
6,752 km

Powiat Opolski

7 000 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2636 Wrzelowiec Chruślina - Idalin na odcinku 0+0006+400 o długości 6,4 km

Powiat Opolski

5 760 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2634L Kluczkowice
- Świdry - Zadole –
Wandalin na odcinku 1+980 - 12+418 o
długości 10,438 km

Powiat Opolski

9 400 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2602L Zagajdzie Rogów - Wólka Polanowska - Kosiorów
na odcinku 0+000 - 9+480 o długości
9,48 km

Powiat Opolski

6 300 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga
powiatowa
nr
2603L
Szczekarków - Kosiorów – Trzciniec na
odcinku 0+000 - 6+382 o długości 6,382
km

Powiat Opolski

4 800 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2609L Chodlik –
Wrzelów na odcinku 0+000 - 5+085 o
długości 5,085 km

Powiat Opolski

4 500 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024
wykonany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań

137

Lp.

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację

Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł]

2017

2018

2019

2020

2021 - 2023

Źródła
finansowania
2024



Droga powiatowa nr 2610L Trzciniec Opole Lubelskie - droga nr 824 na
odcinku 0+000 - 7+255 o długości 7,255
km

Powiat Opolski

2 880 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2653L ul. Kolejowa
w Opolu Lubelskim na
odcinku 0+006 - 0+512 o długości 0,506
km

Powiat Opolski

600 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2639L Józefów nad
Wisłą - Boiska – Dzierzkowice na
odcinku 0+000 - 14+564 o długości
14,564 km

Powiat Opolski

13 640 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2236L Niezabitów Łubki - Wojciechów na odcinku 0+000 2+530 o długości 2,53 km

Powiat Opolski

2 300 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2241L Poniatowa Stoczki - Kierz na odcinku 0+000 3+523 o długości 3,523 km

Powiat Opolski

3 100 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2245L Ratoszyn Grądy - Skrzyniec - Wierzchowiska na
odcinku 0+310 - 4+750; 6+280 - 6+592
o długości 4,752 km

Powiat Opolski

4 250 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2247L Chodel Borzechów - Wilkołaz na odcinku 2+000
- 7+095 o długości 5,095 km

Powiat Opolski

4 500 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2248L Chodel Ratoszyn - Borzechów na odcinku
0+068 - 8+589 o długości 8,521 km

Powiat Opolski

7 600 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne
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Lp.

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację

Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł]

2017

2018

2019

2020

2021 - 2023

Źródła
finansowania
2024



Droga powiatowa nr 2547L Kazimierz
Dolny - Kol. Rzeczyca - Zaborze Niezabitów na odcinku 1+700 - 2+784;
5+533 - 11+760 o długości 7,311 km

Powiat Opolski

6 600 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa 2626L Wrzelowiec Kręciszówka - Puszno Godowskie na
odcinku 0+000 - 10+551 o długości
10,551

Powiat Opolski

9 500 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa 2627L Leonin Wandalin na odcinku 0+000 - 5+166 o
długości 5,166 km

Powiat Opolski

4 100 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa 2633L Granice Świdno na odcinku 0+559,5 - 3+327 o
długości 2,768 km

Powiat Opolski

2 500 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2632L Puszno
Godowskie - Antonówka - Godów na
odcinku 0+000 - 3+327 o długości 3,327
km

Powiat Opolski

2 900 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2651L Al. 600- lecia
w Opolu Lubelskim na odcinku 0+000 0+800 o długości 0,8 km

Powiat Opolski

700 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2552L Wąwolnica Poniatowa na odcinku ul. Fabrycznej w
Poniatowej na odcinku 14+634 - 15+204
o długości 0,57 km

Powiat Opolski

500 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2604L Wilków Majdany - Zakrzów - Janiszów na
odcinku 13+902 - 17+870 o długości
3,968 km

Powiat Opolski

3 500 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne
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Lp.

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację

Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł]

2017

2018

2019

2020

2021 - 2023

Źródła
finansowania
2024

Powiat Opolski

600 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2635L Niesiołowice
– Nietrzeba na odcinku
0+000 - 6+565 o długości 6,565 km

Powiat Opolski

4 500 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2614L Karczmiska Wymysłów - Kol.
Niezabitów na odcinku 4+543 - 8+469 o
długości 3,926 km

Powiat Opolski

3 300 000,00

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2528L Kazimierz
Dolny - Dobre – Wilków o długości 5,866
km

Powiat Opolski

b.d.

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2641L Boiska Stefanówka – Miłoszówka o długości
6,164 km

Powiat Opolski

b.d.

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2637L Józefów Chruślina – Wierzbica o długości 14,075
km

Powiat Opolski

b.d.

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Droga powiatowa nr 2643L Popów –
Dębniak o długości 2,5 km

Powiat Opolski

b.d.

-

Budżet powiatu,
środki pomocowe,
inne



Darmowy transport publiczny dla
mieszkańców Opola Lubelskiego i gmin
ościennych w ramach porozumienia

Miasto Opole
Lubelskie, Gminy
ościenne

Zagro
żenie
hałase
m



Droga powiatowa nr 2608L Braciejowice
- Kol. Koło – droga
powiatowa 2605L na odcinku 3+610 4+484 o długości 0,874 km

Koszty w ramach Ochrony klimatu i jakości powietrza
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budżet miasta,
środki zewnętrzne

Lp.

Obszar
interwencji

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację

Zadanie

Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł]

2017
Inwentaryzacja
akustycznej





Pola
elektromagnetyczne







Gospodarowanie wodami



źródeł

2019

2020

2021 - 2023

2024

Urzędy Gmin i Miast
w powiecie

Koszty w ramach działalności statutowej urzędu

Budżet gmin, miast

Starostwo Powiatowe w
Opolu Lubelskim,
Urzędy Gmin

W ramach działalności statutowej urzędu

Budżet powiatu,
gmin

Państwowy
Monitoring
PEM
w
środowisku
na
terenach
przeznaczonych
pod
zabudowę
mieszkaniową oraz miejsc dostępnych
dla ludzi

WIOŚ Lublin

W ramach działalności statutowej urzędu

Budżet państwa

Konsultacje
społeczne
Planu
przeciwdziałania skutkom suszy w
regionie wodnym Wisły

RZGW Warszawa

-

NFOŚiGW

Plan przeciwdziałania skutkom suszy
dla regionu wodnego Warty

RZGW Warszawa

-

NFOŚiGW

Wydanie rozporządzenia Dyrektora
RZGW w Warszawie w sprawie
określenia w regionie wodnym Wisły
wód powierzchniowych i podziemnych
wrażliwych
na
zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych
oraz obszaru szczególnie narażonego, z
którego odpływ azotu ze źródeł
rolniczych do tych wód należy
ograniczyć

RZGW Warszawa

-

Środki własne

Prowadzenie
ewidencji
wytwarzających
elektromagnetyczne

uciążliwości

2018

Źródła
finansowania

źródeł
pola
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Lp.

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację

Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł]

2017

2018

2019

2020

2021 - 2023

Źródła
finansowania
2024

Weryfikacja następujących wykazów
wód dla regionu wodnego Wisły: wykaz
wód powierzchniowych i podziemnych
wykorzystywanych do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia; wykaz wód powierzchniowych
wykorzystywanych
do
celów
rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych;
wykaz obszarów przeznaczonych do
ochrony
siedlisk
i
gatunków,
ustanowionych w ustawie o ochronie
przyrody, dla których utrzymanie lub
poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie; wykaz
wielkości emisji i stężeń priorytetowych,
dla
których
zostały
określone
środowiskowe normy jakości.

RZGW Warszawa

-

Środki własne



Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych i
kontrola wydanych pozwoleń

Marszałek
Województwa
Lubelskiego, Starostwo
Powiatowe w Opolu
Lubelskim

W ramach działalności statutowej urzędu

Budżet powiatu,
województwa



Propagowanie zachowań sprzyjających
oszczędzaniu wody przez działania
edukacyjno – promocyjne (akcje,
kampanie skierowane do wszystkich
grup społecznych)

Urzędy Gmin i Miast,
organizacje

W ramach działalności statutowej urzędu

Budżet powiatu,
gmin, miast
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Obszar
interwencji

Gospodarka wodno ściekowa

Lp.

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację

Zadanie

Wodociąg Niezabitów i ujęcie wody

Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł]

Gmina Poniatowa

Źródła
finansowania

2017

2018

2019

2020

2021 - 2023

2024

-

1 245
007

4 689
951

-

-

-

UE

Gminy powiatu

W ramach działalności statutowej urzędu

Budżet gminy



Kontrola
przestrzegania
wydanych
koncesji na wydobycie kopalin

Starostwo Powiatowe
w Opolu Lubelskim,
Okręgowy Urząd
Górniczy

W ramach działalności statutowej urzędu

Budżet państwa



Inwentaryzacja miejsc
wydobycia kopalin

Urzędy Gmin i Miast
powiatu, Starosta
Powiatu opolskiego

W ramach działalności statutowej urzędu

Budżet państwa

Wydawanie koncesji na wydobywanie
kopalin

Starosta Powiatu
Opolskiego, Urząd
Marszałkowski w
Lublinie, Minister
Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa, Wojewoda
Lubelski

W ramach działalności statutowej urzędu

Budżet państwa

Ocena stanu terenów zdewastowanych i
zdegradowanych
oraz
wskazanie
kierunków ich rekultywacji

Starostwo Powiatowe w
Opolu Lubelskim,
Gminy powiatu

W ramach działalności statutowej urzędu

Budżety gmin,
budżet powiatu







Zasoby geologiczne

Bieżąca
ewidencja
zbiorników
bezodpływowych oraz oczyszczalni
przydomowych, kontynuacja działań w
zakresie ich kontroli

nielegalnego
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Lp.

Obszar
interwencji

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację

Zadanie

Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł]

2017

2018

2019

2020

2021 - 2023

Źródła
finansowania
2024

Szkolenia i kursy z zakresu chemizacji,
integrowanej ochrony roślin, Kodeksu
Dobrej Praktyki, zasad ubiegania się o
płatności bezpośrednie, obowiązków
rolnika wynikających z korzystania z
funduszy UE, oddziaływania
gospodarstw rolnych na środowisko

Ośrodek Doradztwa
Rolniczego

b.d.

środki własne,
dotacje, środki
zewnętrzne



Prowadzenie
działalności
rolniczej
zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki
Rolniczej oraz zasadami integrowanej
ochrony roślin

Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, rolnicy

b.d.

środki własne,
dotacje, środki
zewnętrzne



Promocja rolnictwa ekologicznego

Ośrodek Doradztwa
Rolniczego

b.d.

środki własne,
dotacje, środki
zewnętrzne



Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie
odpadów

Starostwo Powiatowe w
Opolu Lubelskim,
Urząd Marszałkowski w
Lublinie

w ramach działalności statutowej urzędu

Budżet powiatu,
województwa

Prowadzenie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych - PSZOK

Urzędy Gmin i Miast
powiatu opolskiego,
podmioty zbierające
odpady

w ramach działalności statutowej urzędu

Budżet gmin



Zasoby
przyrodnicze



Gospodarka
odpadami
i zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Gleby



Modernizacja
turystycznych

infrastruktury

szlaków

Powiat Opolski, PTTK,
Muzeum Nadwiślańskie
w Kazimierzu Dolnym,
Nadleśnictwo Kraśnik

10 000

10
000

10 000

10 000

10 000
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-

WFOŚ, budżet
powiatu, inne

Lp.

Obszar
interwencji

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację

Zadanie

Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł]

2017

2018

2019

2020

2021 - 2023

239 03
2,25

-

-

Źródła
finansowania
2024



Budowa ścieżki spacerowej łączącej
Męćmierz
i
Podgórz
oraz
zagospodarowanie Skarpy Doborskiej
na punkty widokowe GEOPARKu
Małopolskiego przełomu Wisły

Gmina Wilków

-

424 8
87,76



Udostępnienie
lessowych

Gmina Wilków

-

350
000

-

RPO WL 20142020



Turystyczne zagospodarowanie rzeki
Chodelki
w
celu
organizacji
rekreacyjnych spływów kajakowych

Gmina Wilków

-

170 3
33,33

-

RPO WL 20142020



Ochrona dziecictwa
kulturowego w
obszarze oddziaływania Nadwiślańskiej
Kolejki
Wąskotorowej
Obszaru
Funkcjonalnego Powiśle

Powiat Opolski



Współpraca
z
instytucjami
zarządzającymi obszarami chronionymi
m. in. rezerwatami przyrody i obszarami
chronionego krajobrazu

Urzędy Gmin i Miast w
powiecie opolskim,
instytucje zarządzające

W ramach działalności statutowej urzędu

Budżet gmin,
miast, instytucji
zarządzających



Rozwój infrastruktury rowerowej budowa punktów wypożyczenia roweru
miejskiego,
ścieżek
rowerowych,
punktów pompowania -opon, stacji
naprawczych,
interaktywnych
przewodników

Miasto Opole Lubelskie

-

budżet miasta,
środki zewnętrzne

turystyczne

wąwozów

5 0751 000

-

-

-
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RPO WL 20142020

-

Budżet powiatu,
RPO WL 20142020, inne

Lp.

Obszar
interwencji

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację

Zadanie

Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł]

2017

Urzędy Gmin i Miast
powiatu, Starostwo
Powiatowe, instytucje
zarządzające,
Nadleśnictwo

W ramach działalności statutowej urzędu

budżet gmin,
miast, powiatu,
środki nadleśnictw,
dotacje

Współpraca z powiatem i jednostkami
bezpieczeństwa w ramach gminnych
planów zarządzania kryzysowego

Urzędy Gmin i Miast w
gminach, Starostwo
Powiatowe, Straż
Pożarna, Policja, Straż
Miejska

W ramach działalności statutowej urzędu

Budżet gminy

Uwzględnienie zagadnień zagrożenia
poważnymi awariami w MPZP oraz
wydawanych decyzjach

Urzędy Gmin i Miast w
powiecie, Starostwo
Powiatowe w Opolu
Lubelskim

W ramach działalności statutowej urzędu

Budżet gminy,
powiatu

Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem
technicznym
dla
Zespołu
Szkół
Publicznych w Wilkowie

Gmina Wilków



Edukacja dzieci i dorosłych w zakresie
ochrony
i zachowania
walorów
krajobrazu i przyrody oraz promocja tych
walorów
Zagrożenie poważnymi
awariami

2024

W ramach działalności statutowej urzędu



Nadleśnictwo, Urzędy
Gmin i Miast w
powiecie, Straż
Pożarna

Edukacja
ekologiczna

2021 - 2023

Budżet gminy,
środki
nadleśnictwa,
dotacje

Monitoring zagrożeń antropogenicznych
lasu
i zapobieganie
ich
skutkom
(zagrożenia
pożarowe,
nielegalne
składowiska
odpadów,
nielegalna
wycinka)



2020

W ramach działalności statutowej urzędu





2019

Budżet gminy,
środki
nadleśnictwa,
dotacje

i

utrzymanie

Nadleśnictwo, Urzędy
Gmin i Miast w
powiecie

Ochrona, pielęgnacja
terenów leśnych



2018

Źródła
finansowania

1 070
632

1 000
000

494
302

-

Źródło: Opracowanie własne
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Ministerstwo
Sportu i Turystyki

7. System realizacji programu ochrony środowiska
Obowiązek sporządzania Programu Ochrony Środowiska przez Starostę Powiatu Opolskiego wynika z
zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017.519).
Obowiązującym do tej pory dokumentem była Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu
Opolskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020. Dostosowanie polityki ochrony środowiska
realizowanej na poziomie powiatu do zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych
spowodowało konieczność opracowania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego
na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024.
Niniejszy Program Ochrony Środowiska został wykonany przez firmę zewnętrzną, wybraną przez
Starostę Powiatu Opolskiego w drodze zapytań ofertowych do wykonania tego zadania. W celu rzetelnego
opracowania POŚ firma Ekolog rozesłała informację do instytucji zewnętrznych o przygotowywaniu POŚ
wraz z prośbą o udostępnienie niezbędnych informacji o stanie środowiska oraz o planowanych do realizacji
zadaniach na terenie powiatu opolskiego.
Aktualizacja dokumentu prowadzona była w kilku etapach. W pierwszym etapie pracy zgromadzono
materiały źródłowe oraz dane dotyczące aktualnego stanu środowiska powiatu opolskiego. Pozyskano je
głównie z materiałów przekazanych przez gminy powiatu opolskiego oraz opracowań statystycznych
Głównego Urzędu Statystycznego, a także z raportów instytucji zajmujących się problematyką ochrony
środowiska, m.in.: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Posiłkowano się
również danymi uzyskanymi ze Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim oraz Nadleśnictw. Podczas
opracowywania dokumentu korzystano również z dokumentów strategicznych opracowywanych na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym. Na podstawie uzyskanych danych zdiagnozowano stan poszczególnych
obszarów interwencji, w skład których wchodzą; ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenie hałasem,
pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne,
gleby, gospodarka odpadami, zasoby przyrodnicze, zagrożenie poważnymi awariami.
Diagnoza stanu poszczególnych obszarów interwencji została przeprowadzona zgodnie z modelem DP-S-I-R, opracowanym przez OECD i rozwiniętym przez Europejską Agencję Środowiska. Zgodnie z tym
modelem, zjawiska społeczne i gospodarcze (D – siły sprawcze, np. warunki społeczno – gospodarcze,
meteorologiczne, hydrologiczne, napływy transgraniczne) prowadzą do wywierania presji na środowisko (P –
presje, np. emisje zanieczyszczeń). W konsekwencji, zmianie ulega stan środowiska (S – zastana jakość
środowiska). Środowisko ma bezpośredni wpływ (I – wpływ stanu środowiska np. na życie społeczno –
gospodarcze) na zdrowie ludzi, na ekosystemy oraz na gospodarkę. Wpływ ten wyzwala z kolei społeczną
i polityczną reakcję (R), która kształtuje pośrednio lub bezpośrednio poszczególne elementy modelu.
W analizie obszarów interwencji, poza diagnozą stanu, uwzględniono także zagadnienia horyzontalne,
do których należy: adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne
oraz monitoring środowiska. W ramach każdego obszaru interwencji przeprowadzono analizę SWOT,
opisującą mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wynikające z obecnego stanu środowiska powiatu
opolskiego.
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2017 – 2020
z perspektywą do roku 2024
wykonany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań

147

Następnie wyznaczono cele oraz kierunki interwencji wynikające ze zdefiniowanych zagrożeń
i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji wyznaczonych na podstawie analizy SWOT. Ostatnim
etapem było określenie zadań mających na celu poprawę, naprawę lub przeciwdziałanie pogarszaniu się
stanu środowiska naturalnego powiatu opolskiego. Cele i zadania zostały wyznaczone zgodnie z programem
ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim. Ponadto do każdego celu przypisane zostały wskaźniki
umożliwiające monitoring realizacji POŚ. Wybrano takie wskaźniki, aby możliwe było liczbowe
przedstawienie stanu lub tendencji, które określa w sposób mierzalny wpływ podejmowanych działań
na środowisko, aby umożliwiły określenie postępu realizacji zadań. Ponieważ wskaźniki te mają być
narzędziem oceny realizacji POŚ w momencie przygotowywania raportów z jego wykonania.
Projekt aktualizacji Programu zostanie skierowany do zaopiniowania przez Zarząd Województwa.
Końcowym etapem zamykającym prace nad Programem jest przyjęcie go przez Radę Powiatu w formie
uchwały.
Narzędziem umożliwiającym ilościową i jakościową ocenę realizacji Programu Ochrony Środowiska są
wskaźniki monitorowania. W niniejszym Programie Ochrony Środowiska w rozdziale 6 wyznaczono
wskaźniki, które będą wykorzystywane do oceny stopnia realizacji celów ochotny środowiska wyznaczonych
na lata 2017 – 2020. Po zakończeniu tego okresu Powiat Opolski podsumuje stopień realizacji POŚ oraz
jego łączny efekt ekologiczny, wyrażony wartością wskaźników ekologicznych.
Monitoring środowiskowy dostarcza informacji o efektach działań w zakresie wszystkich komponentów
środowiska na terenie powiatu i powinien być traktowany jako podstawa do oceny całej polityki ochrony
środowiska realizowanej na terenie powiatu. Będzie on jednym z najważniejszych kryteriów, na podstawie,
których zostanie utworzona kolejna aktualizacja programu. Prowadzony on będzie głównej mierze w ramach
Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa opracowanego przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Na podstawie wyników tego monitoringu WIOŚ publikuje co
roku Raport o stanie środowiska oraz roczną ocenę jakości powietrza. Dane z tych dokumentów pozwolą
określić zmiany stanu środowiska na terenie powiatu.
Monitoring programowy opierać się będzie na monitorowaniu realizacji poszczególnych zadań
i poziomie osiągnięcia wyznaczonych celów. Zgodnie z artykułem art. 18 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
po dwóch latach obowiązywania programu zostanie sporządzony raport stanu realizacji programu, który
następnie zostanie przedstawiony Radzie Powiatu. W przypadku nie wykonania zaplanowanych zadań
zostanie dokonana analiza sytuacji umożliwiająca poznanie przyczyny takiej sytuacji i dokonanie ewaluacji
celów i zadań. Kolejny raport zostanie wykonany na koniec obowiązywanie dokumentu. Po okresie
obowiązywania programu wymagane jest opracowanie kolejnej aktualizacji.
Starosta Opolski jest zobowiązany do sporządzania co dwa lata raportów z wykonania programów
ochrony środowiska, które przedstawia Radzie Powiatu. Następnie raporty są przekazywane przez Starostę
do Zarządu Województwa Lubelskiego. W raporcie zostanie dokonana ewaluacja realizowanych zadań
i poziomu osiągnięcia przyjętych wskaźników. Raporty te stanowią syntetyczne zestawienie zadań, które
w analizowanym dwuleciu powinny być zrealizowane oraz przedstawienie, które z nich zostały zrealizowane,
jakie były koszty. Ewaluacja POŚ wykonana zostanie na podstawie wskaźników wyznaczonych w niniejszym
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Programie Ochrony Środowiska w rozdziale 6 „Cele programu ochrony środowiska”. Wskaźniki te zostały
przypisane do poszczególnych celów wyznaczonych w dokumencie, tak aby możliwa była jakościowa i
ilościowa ocena stopnia wykonania celów. W proces ewaluacji tym samym zostaną włączeni wszyscy
interesariusze, w tym służby i inspekcje działające na terenie powiatu i odpowiedzialne za realizację zadań
zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska.
W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Opolskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.
Tabela 62. Harmonogram monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Opolskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024
Podejmowane działania

2017

2018

2019

2020

Monitoring stanu środowiska
Monitoring programowy – raport z realizacji programu
Aktualizacja programu

+

+
+

+

+
+
+

Źródło: Opracowanie własne
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