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1. WSTĘP
Celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska jest realizacja przez jednostki samorządu
terytorialnego polityki ochrony środowiska zgodnie z założeniami najważniejszych dokumentów
strategicznych i programowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. POŚ powinny
stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem i być spójne ze wszystkimi
dokumentami dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska na szczeblu danej JST.
Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gminy
Tarnów Opolski, uwzględniając pierwszorzędnie kwestie związane z ochroną środowiska.
Niniejszy dokument zawiera analizę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, na podstawie
której określono cele, kierunki i zadania wynikające z zagrożeń i problemów dla poszczególnych
obszarów interwencji. Wskazano również źródła finansowania zaproponowanych działań oraz określono
system realizacji Programu.

1.1. METODYKA OPRACOWANIA
Metodyka opracowania Programu polegała na:







zebraniu materiałów źródłowych niezbędnych do opracowania Programu, na podstawie których
dokonano oceny stanu aktualnego gminy,
określeniu celów i kierunków wynikających ze zdiagnozowanych problemów i zagrożeń,
sformułowaniu zadań oraz wskazaniu jednostek odpowiedzialnych za ich realizację z podziałem
na zadania własne oraz zadania monitorowane,
wskazaniu wskaźników monitorowania realizacji Programu,
wskazaniu możliwych źródeł finansowania,
opracowaniu systemu realizacji Programu.

Źródłem informacji do Programu były dane pochodzące z dokumentów udostępnianych przez
wyspecjalizowane jednostki zajmujące się ochroną środowiska, np. WIOŚ, RDOŚ, GDOŚ, dane
statystyczne opracowywane przez GUS, dane pozyskane z Urzędu Gminy Tarnów Opolski. Do opisu stanu
środowiska wykorzystano najaktualniejsze dostępne dane, w głównej mierze określające stan na rok
2015.
Niniejszy dokument został opracowany w oparciu o najnowsze „Wytyczne do opracowania
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” sporządzone przez
Ministerstwo Środowiska.
Do opracowania dokumentu wykorzystano model D-P-S-I-R, czyli model „siły naprawcze – presja –
stan – wpływ – reakcja”. Polega on na opisaniu poszczególnych elementów oraz przedstawieniu jakie są
przyczyny obecnego stanu środowiska, a także jak środowisko wpływa m.in. na życie społeczne
i gospodarcze.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, projekt dokumentu poddany zostaje procedurom
konsultacji społecznych, opiniowania oraz uzgadniania.
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1.2. UWARUNKOWANIA PRAWNE
Opracowany dokument zgodny jest z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony
środowiska. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego opracowania stanowią m.in. wymienione
poniżej ustawy oraz akty wykonawcze tych ustaw:














Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 t.j. ze
zm.),
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2016 poz. 353 t.j. ze zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651,
t.j. ze zm.),
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 t.j. ze zm.),
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909,
t.j. ze zm.),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz.469, t.j. ze zm.),
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139, t.j. ze zm.),
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2016 poz. 1131 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, t.j. ze zm.),
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250, t.j. ze zm.),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 778, t.j. ze zm.),
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1789, t.j. ze zm.).

1.3. CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Tarnów Opolski położona jest w środkowej części województwa opolskiego, w powiecie
opolskim. Gmina graniczy z gminami: miastem Opole (powiat grodzki), Chrząstowice i Prószków (powiat
opolski), Gogolin (powiat krapkowicki) oraz Izbicko (powiat strzelecki). Pod względem powierzchni należy
do najmniejszych w województwie opolskim.
Gminę administracyjnie tworzy 8 sołectw (według wielkości powierzchni): Tarnów Opolski - 2717,85 ha,
Kosorowice - 1728,95 ha, Raszowa - 879,01 ha, Przywory - 737,42 ha, Nakło - 650,39 ha, Kąty Opolskie 563,60 ha, Miedziana - 508,05 ha i Walidrogi - 377,85 ha.
Granice administracyjne gminy przedstawia poniższy rysunek.
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Rysunek 1. Granice administracyjne gminy Tarnów Opolski.
Źródło:www.google.pl/maps

Położenie gminy na tle powiatu opolskiego przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 2. Położenie gminy Tarnów Opolski na tle powiatu opolskiego.
Źródło: http://www.odnowawsi.eu/
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1.3.1. KLIMAT
Wg podziału E. Romera teren gminy Tarnów Opolski znajduje się w regionie klimatów Podgórskich
Nizin i Kotlin, należących do najcieplejszych obszarów Polski. Inna regionalizacja klimatyczna (A. Woś
1999) zalicza obszar gminy do Regionu Dolnośląskiego Południowego R-XXV. Do charakterystyki
szczegółowej warunków klimatu przyjęto jako reprezentatywne parametry termiczne z najbliższe stacji
meteorologicznej, położonej w regionie fizjograficznie zbliżonym – Opola, graniczącego z gminą Tarnów
Opolski od północy. Jest to obszar o przewadze wpływów oceanicznych z okresową słabą modyfikacją
wpływu terenów górskich. Charakteryzuje się najłagodniejszymi w Polsce warunkami klimatycznymi –
najkorzystniejszymi warunkami termicznymi, niskimi amplitudami temperatur, krótkim okresem trwania
pokrywy śniegowej, najdłuższym okresem wegetacji, średnią wysokością i korzystnym rozkładem
opadów atmosferycznych, przewagą trwania pory ciepłej w stosunku do pory chłodnej.
Średnia roczna temperatura powietrza w latach 1961 – 1980 wyniosła 8,5°C., w latach 1981 – 2010
wzrosła do 9,2° C. Najchłodniejszy jest miesiąc styczeń ze średnią temperaturą -2.3°C, z tendencją
zwyżkową w latach 1981 – 2010 r. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec z temperaturą średnią 19,2°C
w okresie 1981 – 2010 r. Ilość dni bez przymrozków wynosi do 170 w roku. Dni przymrozkowe stanowią
około 96 dni w roku, mroźne – 42 dni, z czego około 21 dni zalicza się do bardzo mroźnych z
temperaturą -10°C i mniej. W okresie wegetacyjnym (IV-X) odnotowuje się średnio 36 dni gorących z
temperaturą powyżej 25°C.
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych osiąga 650 – 690 mm, w tym na miesiące letnie przypada
250 mm, z maksymalną wartością w lipcu – 100 mm. Najmniejszą ilość opadów obserwuje się w okresie
zimowym i wczesnojesiennym z minimum w lutym lub marcu – 33 mm. Charakterystyczny dla gminy jest
mniejszy roczny udział opadów w jej zachodniej części, a nieznacznie większy w części wschodniej.
Opady śnieżne występują przez 35 do 51 dni w roku, a średnia grubość pokrywy śniegu wynosi 21 cm.
Liczba dni burzowych wynosi ok. 24 i jest większa niż w pozostałych częściach województwa.
Warunki nawietrznienia, sterujące wentylacją, są następujące: obszar gminy położony jest w strefie
cyrkulacji zachodniej. Zaznacza się więc dominacja wiatrów z tego kierunku (23%), oraz z kierunku
północno – zachodniego (łącznie 33,5 % czasu w roku). Duży udział mają też wiatry południowe – 39,2%.
Z pozostałych kierunków (północny i wschodni) udział procentowy jest niewielki i wynosi ok. 18,4%.
Obserwuje się istotne zmiany polegające na wzroście cyrkulacji północno-wschodniej kosztem
południowo – zachodniej.
Warunki klimatu lokalnego są zróżnicowane w zależności od rzeźby terenu, wilgotności podłoża,
położenia względem dolin rzecznych. Wyróżniono następujące strefy klimatu lokalnego (topoklimatu):
I strefa – obejmuje obszary wyżynne (południowa i wschodnia część gminy), o korzystnych warunkach
wilgotnościowych i wentylacji. Strefa ta jest bioklimatycznie najkorzystniejsza dla lokalizacji
budownictwa mieszkaniowego.
II strefa – obejmuje nisko położone tereny dolin Odry i Suchej, z dużą ilością cieków i stawów,
podtapianych okresowo przy podwyższonych wodostanach oraz doliny boczne z podmokłościami.
Cechuje się obniżoną wartością klimatu – podwyższoną wilgotnością, gromadzeniem się i stagnowaniem
zimnego powietrza. Niekorzystne warunki termiczne i wilgotnościowe (zamglenia) występują szczególnie
przy bezchmurnej i bezwietrznej pogodzie, w godzinach nocnych i wczesnym rankiem. Strefa ta jest
niewskazana do zabudowy mieszkaniowej.
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Teren gminy położony jest w obrębie bezleśnych „rynien” klimatycznych o przebiegu W-E. Położenie to
w części może wpływać na lokalne warunki nawietrzania w stosunku do róży wiatrów przyjętej z rejonu
m. Opola, w ten sposób, że układ ten ogranicza prędkości i kierunki wiatrów z sektora południowozachodniego, natomiast wzmaga wzrost szybkości i procentowy udział wiatrów z sektora zachodniego.
Odwrotne tendencje wentylacyjne mają miejsce w rynnie klimatycznej doliny Odry, zorientowanej na osi
północ – południe.

1.3.2. DEMOGRAFIA
Liczba mieszkańców gminy Tarnów Opolski w ostatnich latach wykazuje tendencję spadkową. W
roku 2015 liczba mieszkańców gminy wynosiła 9 592 osób, dla porównania w roku 2010 liczba
mieszkańców gminy stanowiła wartość 9 727.

Liczba mieszkańców
9 750

9 727

9 725
9 692

9 700

9 676
9 645

9 650

9 592

9 600
9 550
9 500
2010

2011
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2014
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Wykres 1. Liczba mieszkańców gminy Tarnów Opolski w latach 2010 – 2015.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL.

W ostatnich dwóch latach wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym z 17,4 % na 17,7 %. Zmiany
udziału ludności według grup ekonomicznych występują w bardzo niewielkim stopniu. Szczegółowe dane
demograficzne zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 1. Dane demograficzne na obszarze gminy Tarnów Opolski.

Parametr

Jednostka

Wartość (2014 r.)

Wartość (2015 r.)

Ludność wg płci
Ogółem

osoba

9 645

9 592

Liczba kobiet

osoba

5 002

4 963

Liczba mężczyzn

osoba

4 643

4 629

Wskaźnik modułu gminnego
Gęstość zaludnienia

osoba/km2

118

117

Liczba kobiet na 100 mężczyzn

osoba

108

107
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Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem
W wieku przedprodukcyjnym

%

16,5

16,2

W wieku produkcyjnym

%

66,1

66,1

W wieku poprodukcyjnym

%

17,4

17,7

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL.

1.3.3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ROLNICTWO
Od dawna okolice Tarnowa Opolskiego były ośrodkiem pozyskiwania i przetwarzania kamienia
wapiennego. Stan taki ukształtował przemysłowo – rolniczy charakter gminy. Obecnie źródłem dochodu
części ludności stała się także praca w usługach i rzemiośle. Wiodącą funkcją gminy jest przemysł
i rolnictwo.
Mieszkańcy gminy niezajmujący się rolnictwem i działalnością gospodarczą znajdują zatrudnienie
w najbliższych ośrodkach miejskich, głównie w Opolu, Krapkowicach, Gogolinie i Strzelcach Opolskich.
Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2010 – 2015 została przedstawiona na poniższym wykresie.

Liczba podmiotów gospodarczych
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Wykres 2. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Tarnów Opolski.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL.

W roku 2015 na terenie gminy Tarnów Opolski zarejestrowanych było 708 podmiotów gospodarczych.
Szczegółowy podział wg PKD 2007 został przedstawiony w poniższej tabeli. Na terenie gminy dominują
niewielkie przedsiębiorstwa.
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Tabela 2. Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności na terenie gminy Tarnów Opolski.

Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności

2015

OGÓŁEM

708

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

16

B. Górnictwo i wydobywanie

2

C. Przetwórstwo przemysłowe

83

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E. Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją

1
2

F. Budownictwo

149

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

132

H. Transport i gospodarka magazynowa

44

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

14

J. Informacja i komunikacja

13

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

14

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

19

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

67

N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

14

O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne

6

P. Edukacja

20

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

29

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

18

S. Pozostała działalność usługowa w tym sekcja
T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL.

53

Wśród podmiotów gospodarczych na terenie gminy dominują podmioty gospodarcze z sekcji F – 21 %
i z sekcji G – 18,6 % wszystkich zarejestrowanych podmiotów.
Największe zakłady przemysłowe i wytwórczo – usługowe w gminie:





Lhoist Opolwap S.A. - Zakłady Przemysłu Wapienniczego - Spółka Akcyjna w Tarnowie Opolskim,
ul. Generała Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski.
Labtar Sp. z o.o. w Tarnowie Opolskim, ul. Św. Jacka 12, 46-050 Tarnów Opolski.
POLBAU Sp. z o.o. Zakład Techniczno – Budowlany w Przyworach,ul. Dworcowa 8, 46-050
Przywory.
Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o. (d. Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa PMR
Sp. z o.o.) w Przyworach ul. Wiejska 13, 46-050 Przywory.
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TOMICZEK Sp.z.o.o w Tarnowie Opolskim w skład której wchodzi: Zakład ProdukcyjnoUsługowo-Handlowy Tomiczek, Centrum Rolniczo – Ogrodnicze Tomiczek, Tomiczek Sp. z o.o.,
ul. Nakielska 2, 46-050 Tarnów Opolski.
ZAKŁAD STOLARSKI –Jan Gebauer w Tarnowie Opolskim, ul. Św. Marcina 35, 46-050 Tarnów
Opolski.
MROCZEK – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Rzeźnictwa-Wędliniarstwo w Tarnowie Opolskim, ul.
Nakielska 4a, 46-050 Tarnów Opolski.




1.3.4. INFRASTRUKTURA INŻYNIERYJNO – TECHNICZNA

1.3.4.1.

SIEĆ GAZOWA

Przez gminę Tarnów Opolski, przebiegają:
- gazociągi wysokiego ciśnienia:


DN 400 mm, 6,3 MPa, relacji Zdzieszowice – Wrocław Ołtaszyn, z odgałęzieniem do stacji
redukcyjno-pomiarowej Przywory - DN 400 mm, 6,3 MPa;
DN 300 mm, 4,0 MPa, relacji Przywory – Opole;
DN 400 mm, 6,3 MPa, relacji Przywory - Kluczbork;
DN 250 mm, 6,3 MPa, relacji Przywory – Tarnów Opolski - Ozimek;





- gazociągi średniego ciśnienia:



DN 200 mm, 1,2 MPa, relacji Gogolin - Tarnów Opolski (Lhoist S.A.)
DN 90 mm, 0,3 MPa, relacji Tarnów Opolski – Daniec.

Gazowe stacje redukcyjno-pomiarowe (SRP) znajdują się na końcu odgałęzienia gazociągu Zdzieszowice
– Wrocław Ołtaszyn w Przyworach oraz na trasie gazociągu Przywory – Ozimek w Tarnowie Opolskim.
W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę sieci gazowej na omawianym obszarze.
Tabela 3. Charakterystyka sieci gazowej na terenie Gminy Tarnów Opolski (stan na 31.12.2015 r.)

Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Wartość

1

Długość czynnej sieci ogółem

m

49 336

2

Długość czynnej sieci rozdzielczej

m

17 546

szt.

140

3

Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych

4

Odbiorcy gazu

gosp. dom.

135

5

Ludność korzystająca z sieci gazowej

liczba osób

463

6

% mieszkańców korzystających z sieci gazowej

%

4,83

7

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem

gosp. dom.

124

8

Zużycie gazu

tys.m

3

383,9

9

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań

tys.m

3

154,4

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL.
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1.3.4.2.

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA

Przez teren gminy przebiegają sieci wysokich, średnich i niskich napięć, scharakteryzowane
poniżej.
Sieć wysokich napięć
Przez teren gminy Tarnów Opolski przebiegają cztery linie wysokich napięć:





tranzytowa linia napowietrzna 220 kV, relacji GPZ Groszowice - GPZ Kędzierzyn – Wielopole,
o przekroju przewodów roboczych AFL 525 mm2, długość tej linii w granicach gminy - 4,9 km;
linia napowietrzna 110 kV, relacji GPZ Groszowice – GPZ Krapkowice, o przekroju przewodów
roboczych AFL 240 mm2, długość w granicach gminy – 7,8 km;
linia napowietrzna 110 kV, relacji GPZ Groszowice – GPZ Tarnów Opolski, o przekroju
przewodów roboczych AFL 240 mm2, długość w granicach gminy – 9,8 km;
linia napowietrzna 110 kV, rewlacji GPZ Tarnów Opolski – GORWAP (Cementownia Górażdże),
o przekroju przewodów roboczych AFL 240 mm2 , długość w granicach gminy – 9,3 km.

Sieć średnich napięć
Aktualnie zapotrzebowanie mocy odbiorców w gminie Tarnów Opolski wynosi ok. 4 MW. Odbiorcy
energii elektrycznej gminy Tarnów Opolski zasilani są liniami średniego napięcia z dwóch głównych
punktów zasilania (GPZ), zlokalizowanych poza granicami gminy. Trzeci zlokalizowany jest w Tarnowie
Opolskim:
• GPZ 220/110/15 kV Groszowice
• GPZ 110/30/15 kV Strzelce Opolskie
• GPZ 110/15 kV Tarnów Opolski (Lhoist Opolwap S.A.)
Przesył mocy dokonywany jest ciągami liniowymi napowietrzno – kablowymi 15 kV. Linie kablowe
występują głównie w Tarnowie Opolskim. Długość linii średniego napięcia w granicach gminy wynosi ok.
52 km, w tym (po zrealizowaniu inwestycji w roku 2014) część w postaci linii kablowych. Przekroje
przewodów linii napowietrznych są zróżnicowane – od 25 mm2 do 70 mm2 AFL. Linie te zasilają stacje
transformatorowe 15/0,4 kV o łącznej mocy zainstalowanych transformatorów 7,3 MVA.
Sieć rozdzielcza niskiego napięcia
Sieci rozdzielcze niskiego napięcia w większości wykonane są jako napowietrzne, o zróżnicowanych
przekrojach przewodów roboczych, głównie na słupach strunobetonowych. Długość sieci niskiego
napięcia 0,4 kV w obszarze gminy Tarnów Opolski, w skład której wchodzą linie napowietrzne i kablowe
oraz wydzielone linie oświetlenia ulicznego i przyłącza, wynosi 87,8 km, z tego :
 sieć napowietrzna AFL – 79,8 km,
 sieć kablowa – 8,0 km.
1.3.5. SIEĆ DROGOWA I KOLEJOWA
Położenie komunikacyjne gminy Tarnów Opolski w regionie jest bardzo korzystne. Sieć powiązań
drogowych jest dobrze rozwinięta, tworzą ją drogi o zróżnicowanej randze:
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droga krajowa nr 94, relacji Zgorzelec – Medyka (Krzywa – Balice), o znaczeniu
międzyregionalnym (odcinek długości 7,56 km w gminie Tarnów Opolski),





droga wojewódzka nr 423, relacji Opole – Kędzierzyn, w przebiegu przez Przywory i Kąty
Opolskie (odcinek długości 5,03 km w gminie Tarnów Opolski),
drogi powiatowe,
drogi gminne.

Wszystkie wsie w gminie posiadają bezpośrednie, wzajemne połączenia drogami publicznymi. Parametry
i stan techniczny dróg publicznych w gminie są nienajlepsze:






Droga krajowa nr 94 - powinna mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie
drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP). Obecnie przebiega kolizyjnie przez wsie - Walidrogi i
Nakło, stanowi znaczną uciążliwość hałasową dla terenów zabudowanych w/w wsi.
Droga wojewódzka nr 423 – powinna mieć parametry odpowiadające klasie drogi głównej – G.
Przebiega przez tereny zabudowane wsi Przywory, prawie w całej długości z obustronną ścisłą
zabudową, bez możliwości uzyskania odpowiedniej szerokości pasa drogowego i zmniejszenia
uciążliwości akustycznej. W południowym odcinku, obok wsi Kąty Opolskie, sytuacja jest
korzystniejsza, końcowy odcinek w gminie Tarnów Opolski biegnie w terenach leśnych.
Drogi powiatowe – w gminie Tarnów Opolski funkcjonuje 10 dróg powiatowych. Wszystkie
powinny mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie drogi zbiorczej - Z,
wyjątkowo – klasie drogi lokalnej - L. W większości nie spełniają jednak wymaganych
parametrów, mają za wąskie pasy drogowe, ciasne łuki o promieniu zaniżonym w stosunku do
obowiązujących norm.

Uzupełniającą, lokalną sieć komunikacji drogowej stanowią publiczne drogi gminne, zapewniające
połączenia drogowe między miejscowościami i obsługę bezpośrednią terenów zabudowanych wewnątrz
wsi (ulice), częściowo także terenów rolniczych i leśnych. Również te drogi nie spełniają w dużej części
wymagań przewidzianych dla nominalnych klas: L – lokalnej oraz D – dojazdowej.
Przez gminę Tarnów Opolski przebiegają dwie linie kolejowe, dwutorowe, zelektryfikowane.
Nr 136 (E-30) relacji Kędzierzyn – Opole Groszowice, należąca do III Paneuropejskiego Korytarza
Transportowego, łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę. Trasa linii biegnie w granicach wsi Przywory i Kąty
Opolskie, istotnie ograniczając możliwe kierunki rozwoju przestrzennego wsi Przywory.
Nr 132 (CE-30) relacji Wrocław – Bytom, w granicach gminy w większości przebiega przez lasy, również
przez tereny zurbanizowane wsi Tarnów Opolski. Od 2011 r.- odcinkami prowadzona jest rewitalizacja
linii 132 - dla przywrócenia prędkości konstrukcyjnej 120 km/h dla pociągów osobowych.
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2. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na
lata 2021-2024” został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 t.j. ze zm.) jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony
środowiska w gminie. Polityka ochrony środowiska to stworzenie warunków do działań związanych
z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem czyli takim rozwojem gminy Tarnów Opolski, który
będzie zarówno z rozwojem gospodarczym, rozwojem ekonomicznymi i rozwojem ekologicznym.

















Gmina Tarnów Opolski położona jest w środkowej części województwa opolskiego, w powiecie
opolskim. Gmina graniczy z gminami: miastem Opole (powiat grodzki), Chrząstowice i Prószków
(powiat opolski), Gogolin (powiat krapkowicki) oraz Izbicko (powiat strzelecki). Pod względem
powierzchni należy do najmniejszych w województwie opolskim.
Liczba mieszkańców gminy Tarnów Opolski w ostatnich latach wykazuje tendencję spadkową.
W roku 2015 liczba mieszkańców gminy wynosiła 9 592 osób, dla porównania w roku 2010 liczba
mieszkańców gminy stanowiła wartość 9 727.
Od dawna okolice Tarnowa Opolskiego były ośrodkiem pozyskiwania i przetwarzania kamienia
wapiennego. Stan taki ukształtował przemysłowo – rolniczy charakter gminy. Obecnie źródłem
dochodu części ludności stała się także praca w usługach i rzemiośle. Wiodącą funkcją gminy jest
przemysł i rolnictwo.
Do największych zakładów przemysłowych na terenie gminy należy m.in.: Lhoist Opolwap S.A.
oraz Labtar Sp. z o.o.
Gmina należy do strefy opolskiej, w której występują przekroczenia stężeń PM10, PM2.5, ozonu,
i benzo(a)pirenu. Największy wpływ na zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy ma niska
emisja, emisja komunikacyjna i napływowa.
Na terenie gminy Tarnów Opolski mogą występować problemy związane z nadmierną emisją
hałasu komunikacyjnego. Dotyczy to zarówno pór nocnych i dziennych.
Na omawianym obszarze brak jest realnego zagrożenia nadmiernym poziomem pól
elektromagnetycznych.
Rzeki w granicach gminy Tarnów Opolski nie zostały objęte monitoringiem wód
powierzchniowych sprawowanym przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Opolu.
Teren gminy Tarnów Opolski jest zasobny w wody podziemne. Według badań w punkcie
pomiarowym na terenie gminy Tarnów Opolski wody podziemne zakwalifikowano do klasy IV –
wody niezadowalającej jakości. Czynnikiem decydującym o tak niskiej kwalifikacji była
nadmierna zawartość azotanów NO3. Cała jednolita część wód podziemnych 116 (JCWPd 116)
została uznana za potencjalnie zagrożoną niespełnieniem określonych dla niej celów
środowiskowych.
Procent ludności korzystającej z instalacji wodociągowej wynosi 99,5 %, natomiast z sieci
kanalizacyjnej korzysta 64,4 % mieszkańców.
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Na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów,
o przepustowości do 1 866 m3/d.



Gleby najlepszych I i II klas na terenie gminy nie występują. Przeważają gleby najsłabsze V i VI
klasy bonitacyjnej zajmują łącznie 78 %.
 Gmina Tarnów Opolski należy do regionu centralnego gospodarowania odpadami komunalnymi
w województwie opolskim. W roku 2015 zostały osiągnięte wymagane poziomy recyklingu.
 Gmina Tarnów Opolski posiada opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Tarnów Opolski”. Zgodnie z dokonanymi wyliczeniami łączna ilość azbestu na
terenie gminy wynosi ok. 13 801,50 m2 wyrobów azbestowych, czyli 151,82 Mg,
 Obszar gminy Tarnów Opolski jest bogaty pod względem świata roślinnego i zwierzęcego.
 Na terenie gminy Tarnów Opolski do obszarów chronionych zalicza się obszar chronionego
krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. Obszar zajmuje północno – wschodnią część gminy
o powierzchni 256 ha.
 Powierzchnia lasów na terenie gminy Tarnów Opolski wynosi 3 514,18 ha, co daje lesistość na
poziomie 43,0 %. Lasy na terenie gminy Tarnów Opolski podlegają 2 nadleśnictwom:
nadleśnictwu Opole i Strzelce Opolskie.
Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów finansowych
znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem
potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych. W tym
celu wskazano potencjalne źródła finansowania wyznaczonych zadań.
Właściwe wykorzystanie możliwych rozwiązań o charakterze organizacyjnym ma istotne znaczenie
w procesie wdrażania programu i jego realizacji. Wprowadzenie zasad monitoringu umożliwi sprawną
realizację działań, jak również pozwoli na bieżącą aktualizację celów programu.

3. SPÓJNOŚĆ Z DOKUMENTAMI WYŻSZEGO RZĘDU
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024 został opracowany w oparciu o założenia wynikające z dokumentów strategicznych
i programowych wyższego rzędu na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym,
w szczególności z następującymi dokumentami:


strategicznymi:
 Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności,
 Strategią Rozwoju Kraju 2020,
 Strategią „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”,
 Strategią innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”,
 Strategią rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku),
 Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012 – 2020,
 Strategią „Sprawne Państwo 2020”,
 Strategią rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2022,
 Krajową strategią rozwoju regionalnego 2010 – 2020: regiony, miasta, obszary wiejskie,
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 Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020,
 Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego 2020,
 Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku,
sektorowymi:
 Krajowym Programem Ochrony Powietrza do roku 2020,
 Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
 Krajowym planem gospodarki odpadami 2014,
 Krajowym programem zapobiegania powstawaniu odpadów,
 Programem ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan
działań na lata 2015–2020,
 Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywą do roku 2030,
 Programem wodno-środowiskowym kraju,
programowymi:
 Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.,
 Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020,
 Strategią Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015 – 2025,
 Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski,
 Strategią Rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2020.

Ochrona środowiska jest przedmiotem planów, programów i strategii na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym. Najważniejsze cele i kierunki interwencji w zakresie problemów
środowiskowych, wymienionych wyżej dokumentów przedstawiono w poniższych podrozdziałach.

3.1. WYMIAR KRAJOWY
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na
lata 2021-2024 jest spójny z dokumentami na szczeblu krajowym, przedstawionymi poniżej.

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności
1. Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska;
kierunki interwencji:
 modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,
 modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,
 realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce,
 wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii,
 stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki,
 zwiększenie poziomu ochrony środowiska.
2. Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych; kierunki interwencji:
 rewitalizacja obszarów problemowych w miastach,
 stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na wsi
i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie – miasta,
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zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego
zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz stymulujący wzrost pozarolniczego
zatrudnienia
i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
 wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych stymulujących rozwój miast.
3. Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski; kierunek interwencji:
 udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez utworzenie zrównoważonego,
spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego.

Strategia Rozwoju Kraju 2020
1. Obszar strategiczny I Sprawne i efektywne państwo:
a) Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem:


Priorytetowy kierunek interwencji I.1.5 – Zapewnienie ładu przestrzennego,

b) Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności
obywatela:


Priorytetowy kierunek interwencji I.3.3. – Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela,

2. Obszar strategiczny II Konkurencyjna gospodarka
a) Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki


Priorytetowy kierunek interwencji II.2.3. – Zwiększenie konkurencyjności i modernizacja sektora
rolno-spożywczego,

b) Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych


Priorytetowy kierunek interwencji II.5.2. – Upowszechnienie wykorzystania technologii
cyfrowych,

c) Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko






Priorytetowy kierunek interwencji II.6.1. – Racjonalne gospodarowanie zasobami,
Priorytetowy kierunek interwencji II.6.2. – Poprawa efektywności energetycznej,
Priorytetowy kierunek interwencji II.6.3. – Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii,
Priorytetowy kierunek interwencji II.6.4. – Poprawa stanu środowiska,
Priorytetowy kierunek interwencji II.6.5. – Adaptacja do zmian klimatu,

d) Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu




Priorytetowy kierunek interwencji II.7.1. – Zwiększenie efektywności zarządzania w sektorze
transportowym,
Priorytetowy kierunek interwencji II.7.2. – Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych,
Priorytetowy kierunek interwencji II.7.3. – Udrożnienie obszarów miejskich,

3. Obszar strategiczny III Spójność społeczna i terytorialna
a) Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych


Priorytetowy kierunek interwencji III.2.1. – Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych,
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b) Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja
przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych





Priorytetowy kierunek interwencji III.3.1. – Tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych
i finansowych dla realizacji działań rozwojowych w regionach,
Priorytetowy kierunek interwencji III.3.2. – Wzmacnianie ośrodków wojewódzkich,
Priorytetowy kierunek interwencji III.3.3. – Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków
regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich,
Priorytetowy kierunek interwencji III.3.4. – Zwiększenie spójności terytorialnej.

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
1. Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska; kierunki interwencji:
 racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,
 gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody,
 zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna,
 uporządkowanie zarządzania przestrzenią.
2. Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia
w energię; kierunki interwencji:
 lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii,
 poprawa efektywności energetycznej,
 wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,
 rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,
 rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących paliwa
alternatywne,
3. Cel 3. Poprawa stanu środowiska; kierunki interwencji:
 zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki,
 racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne,
 ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki,
 wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych,
 promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych
miejsc pracy.

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”
Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej
gospodarki
a) Kierunek działań 1.2. – Koncentracja wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych
i innowacyjnych




Działanie 1.2.3. – Identyfikacja i wspieranie rozwoju obszarów i technologii o największym
potencjale wzrostu,
Działanie 1.2.4. – Wspieranie różnych form innowacji,
Działanie 1.2.5. – Wspieranie transferu wiedzy i wdrażania nowych/nowoczesnych technologii
w gospodarce (w tym technologii środowiskowych),
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b) Kierunek działań 1.3. – Uproszczenie, zapewnienie spójności i przejrzystości systemu danin
publicznych mające na względzie potrzeby efektywnej i innowacyjnej gospodarki


Działanie 1.3.2. – Eliminacja szkodliwych subsydiów i racjonalizacja ulg podatkowych,

Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców
a) Kierunek działań 3.1. – Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. „bardziej
zieloną ścieżkę”, zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki,
 Działanie 3.1.1. – Tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz
zrównoważonej polityki przemysłowej,
 Działanie 3.1.2. – Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy na temat wyzwań
zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu,
 Działanie 3.1.3. – Wspieranie potencjału badawczego oraz eksportowego w zakresie technologii
środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnych technologii węglowych
(CTW),
 Działanie 3.1.4. – Promowanie przedsiębiorczości typu „business & biodiversity”,
w szczególności na obszarach zagrożonych peryferyjnością,
b) Kierunek działań 3.2. – Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie
planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia
 Działanie 3.2.1. – Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej przedsięwzięć
architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów,
 Działanie 3.2.2. – Stosowanie zasad zrównoważonej architektury

Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
Cel strategiczny 1. - Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego
a) Cel szczegółowy 1. – Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej,
b) Cel szczegółowy 4. – Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020
Cel szczegółowy 2: Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności
przestrzennej
a) Priorytet 2.1. – Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, sanitarne
i wodne na obszarach wiejskich
 Kierunek interwencji 2.1.1. – Modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii
elektrycznej,
 Kierunek interwencji 2.1.2. – Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej,
 Kierunek interwencji 2.1.3. – Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej,
 Kierunek interwencji 2.1.4. – Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni
ścieków,
 Kierunek interwencji 2.1.5. – Rozwój systemów zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 Kierunek interwencji 2.1.6. – Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego,
b) Priorytet 2.2. – Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej dostępność transportową
obszarów wiejskich
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Kierunek interwencji 2.2.1. – Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej
i kolejowej,
 Kierunek interwencji 2.2.2. – Tworzenie powiązań lokalnej sieci drogowej z siecią dróg
regionalnych, krajowych, ekspresowych i autostrad,
 Kierunek interwencji 2.2.3. – Tworzenie infrastruktury węzłów przesiadkowych, transportu
kołowego i kolejowego,
c) Priorytet 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach wiejskich
 Kierunek interwencji 2.5.1. – Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej i innej łagodzącej
zagrożenia naturalne,
Cel szczegółowy 3: Bezpieczeństwo żywnościowe
a) Priorytet 3.2. – Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów produktów rolno‐
spożywczych
 Kierunek interwencji 3.2.2. – Wsparcie wytwarzania wysokiej jakości produktów rolno‐
spożywczych, w tym produktów wytwarzanych metodami integrowanymi, ekologicznymi oraz
tradycyjnymi metodami produkcji z lokalnych surowców i zasobów oraz produktów rybnych
b) Priorytet 3.4. – Podnoszenie świadomości i wiedzy producentów oraz konsumentów w zakresie
produkcji rolno‐spożywczej i zasad żywienia
 Kierunek interwencji 3.4.3. – Wsparcie działalności innowacyjnej ukierunkowanej na zmiany
wzorców produkcji i konsumpcji
Cel szczegółowy 5: Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich
a) Priorytet 5.1. – Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności
biologicznej na obszarach wiejskich
 Kierunek interwencji 5.1.1. – Ochrona różnorodności biologicznej, w tym unikalnych
ekosystemów oraz flory i fauny związanych z gospodarką rolną i rybacką,
 Kierunek interwencji 5.1.2. – Ochrona jakości wód, w tym racjonalna gospodarka nawozami
i środkami ochrony roślin
 Kierunek interwencji 5.1.3. – Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa
i rybactwa oraz zwiększanie retencji wodnej
 Kierunek interwencji 5.1.4. – Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, spadkiem zawartości
materii organicznej i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi
 Kierunek interwencji 5.1.5. – Rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska rolniczego
i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich i jej upowszechnianie
b) Priorytet 5.2.- Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem ochrony krajobrazu i ładu
przestrzennego
 Kierunek interwencji 5.2.1. – Zachowanie unikalnych form krajobrazu rolniczego,
 Kierunek interwencji 5.2.2. – Właściwe planowanie przestrzenne
 Kierunek interwencji 5.2.3. – Racjonalna gospodarka gruntami
c) Priorytet 5.3. – Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udział
w przeciwdziałaniu tym zmianom (mitygacji)
 Kierunek interwencji 5.3.1. – Adaptacja produkcji rolnej i rybackiej do zmian klimatu
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d)




e)



Kierunek interwencji 5.3.2. – Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie i całym
łańcuchu rolno‐żywnościowym
 Kierunek interwencji 5.3.3. – Zwiększenie sekwestracji węgla w glebie i biomasie
wytwarzanej w rolnictwie
Kierunek interwencji 5.3.4. – Badania w zakresie wzajemnego oddziaływania rozwoju obszarów
wiejskich, rolnictwa i rybactwa na zmiany klimatu
Kierunek interwencji 5.3.5. – Upowszechnianie wiedzy w zakresie praktyk przyjaznych klimatowi
wśród konsumentów i producentów rolno‐spożywczych
Priorytet 5.4. Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich
Kierunek interwencji 5.4.1. – Racjonalne zwiększenie zasobów leśnych
Kierunek interwencji 5.4.2. – Odbudowa drzewostanów po zniszczeniach spowodowanych
katastrofami naturalnymi
Kierunek interwencji 5.4.3 – Zrównoważona gospodarka łowiecka służąca ochronie środowiska
oraz rozwojowi rolnictwa i rybactwa
Kierunek interwencji 5.4.4. – Wzmacnianie publicznych funkcji lasów
Priorytet 5.5. - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich
Kierunek interwencji 5.5.1. – Racjonalne wykorzystanie rolniczej i rybackiej przestrzeni
produkcyjnej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Kierunek interwencji 5.5.2. – Zwiększenie dostępności cenowej i upowszechnienie rozwiązań
w zakresie odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców obszarów wiejskich

Cel 3: Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych
a) Kierunek interwencji 3.2. – Skuteczny system zarządzania rozwojem kraju




Przedsięwzięcie 3.2.1. – Wprowadzenie mechanizmów zapewniających spójność
programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego
Przedsięwzięcie 3.2.2. – Zapewnienie ładu przestrzennego
Przedsięwzięcie 3.2.3. – Wspieranie rozwoju wykorzystania informacji przestrzennej
z wykorzystaniem technologii cyfrowych

Cel 5: Efektywne świadczenie usług publicznych
a) Kierunek interwencji 5.2. – Ochrona praw i interesów konsumentów
 Przedsięwzięcie 5.2.3. – Wzrost świadomości uczestników obrotu o przysługujących
konsumentom prawach oraz stymulacja aktywności konsumenckiej w obszarze ochrony tych
praw,
b) Kierunek interwencji 5.5. – Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi, ze szczególnym
uwzględnieniem technologii cyfrowych
 Przedsięwzięcie 5.5.2. – Nowoczesne zarządzanie usługami publicznymi
Cel 7: Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego
a) Kierunek interwencji 7.5. – Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego


Przedsięwzięcie 7.5.1. – Usprawnienie działania struktur zarządzania kryzysowego.

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022
Cel 3: Rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
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a) Priorytet 3.1. – Zwiększanie odporności infrastruktury krytycznej


Kierunek interwencji 3.1.3. – Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania energetyki jądrowej
w Polsce

Cel 4: Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa
a) Priorytet 4.1. – Integracja rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa narodowego





Kierunek interwencji 4.1.1. – Wzmocnienie relacji między rozwojem regionalnym kraju a polityką
obronną
Kierunek interwencji 4.1.2. – Koordynacja działań i procedur planowania przestrzennego
uwzględniających wymagania obronności i bezpieczeństwa państwa
Kierunek interwencji 4.1.3. – Wspieranie rozwoju infrastruktury przez sektor bezpieczeństwa
Kierunek interwencji 4.1.4. – Wspieranie ochrony środowiska przez sektor bezpieczeństwa

Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie
Cel 1: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów.
a) Kierunek działań 1.1. – Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich
obszarów funkcjonalnych:



Działanie 1.1.1. – Warszawa – stolica państwa,
Działanie 1.1.2. – Pozostałe ośrodki wojewódzkie.

b) Kierunek działań 1.2. – Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych
i zwiększania ich absorpcji na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi:







Działanie 1.2.1. – Zwiększanie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionów
Działanie 1.2.2. – Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych
Działanie 1.2.3. – Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich
Kierunek działań 1.3. – Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne
Działanie 1.3.5. – Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na
zagrożenia naturalne
Działanie 1.3.6. – Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału
dziedzictwa kulturowego

Cel 2: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych.
a) Kierunek działań 2.2. – Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców
do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe:



Działanie 2.2.3. – Zwiększanie dostępności i jakości usług komunikacyjnych
Działanie 2.2.4. – Usługi komunalne i związane z ochroną środowiska

b) Kierunek działań 2.3. – Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze
c) Kierunek działań 2.4. – Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów
przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE
d) Kierunek działań 2.5. – Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich na
obszarach o najniższej dostępności
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Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
Cel szczegółowy 4: Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej
a) Kierunek interwencji – kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez promocję zdrowia, edukację
zdrowotną oraz prośrodowiskową oraz działania wspierające dostęp do zdrowej i bezpiecznej żywności

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020
1. Cel szczegółowy 4: Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego
a) Priorytet Strategii 4.1. – Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności społecznej


Kierunek działań 4.1.2. – Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
1. Kierunek – poprawa efektywności energetycznej
a) Cel główny – dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju
gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną
b) Cel główny – konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15
2. Kierunek – wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii
a) Cel główny – racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
b) Cel główny – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł
i kierunków dostaw gazu ziemnego
3. Kierunek – wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła
a) Cel główny – zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu
maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii
4. Kierunek – dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie
energetyki jądrowej
a) Cel główny – przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom
warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych
technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego
na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji
elektrowni jądrowych
5. Kierunek – rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw
a) Cel główny – wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do
poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych
b) Cel główny – osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz
zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji
c) Cel główny – ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz
zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie
doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować
różnorodność biologiczną
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d) Cel główny – wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących
stanowiących własność Skarbu Państwa
e) Cel główny – zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych
warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach
6. Kierunek – rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii
a) Cel główny – zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to
przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen
7. Kierunek – ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko
a) Cel główny – ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu
bezpieczeństwa energetycznego
b) Cel główny – ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów
wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych
c) Cel główny – ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych
i podziemnych
d) Cel główny – minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich
w gospodarce
e) Cel główny – zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych

3.2. WYMIAR REGIONALNY
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na
lata 2021-2024 jest spójny z dokumentami na szczeblu regionalnym, przedstawionymi poniżej.
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.
CEL STRATEGICZNY 7. Wysoka jakość środowiska
CEL OPERACYJNY 7.1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej




budowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej
i gazowniczej,
budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody,
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków,
rozwój gospodarki odpadami, w tym regionalnych instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych oraz budowa gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów.

CEL OPERACYJNY 7.2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki



rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, w tym budowa, rozbudowa i modernizacja głównych
źródeł wytwarzania energii,
wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych technologii wytwarzania energii, w tym
propagowanie kogeneracji86 wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
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rozwój energetyki opartej na OZE, w szczególności energii z biomasy, wiatru, wody, ciepła z
ziemi, słońca,
poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej i
zakładów przemysłowych,
rozwój innowacyjnych technologii niskoemisyjnych (zgodnie z BAT87),
poprawa jakości powietrza – wdrażanie programów ochrony powietrza.

CEL OPERACYJNY 7.3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności














wzmocnienie i rozwój obszarów węzłowych systemu przyrodniczego, obejmującego istniejące
i projektowane formy ochrony przyrody, w tym ostoje europejskiej sieci ekologicznej Natura
2000,
tworzenie systemu tzw. zielonej infrastruktury, w tym korytarzy ekologicznych, zapewniających
trwałość i ciągłość procesów przyrodniczych oraz spójność przestrzenną systemu,
ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków in-situ, w tym na obszarach wodno-błotnych, w lasach
i w przestrzeni rolniczej, jak również ochrona zagrożonych gatunków ex-situ, poprzez m.in.
utworzenie ogrodów botanicznych,
dalszy wzrost lesistości w połączeniu z kształtowaniem właściwej struktury gatunkowej i
wiekowej zapewniający trwałe zachowanie bogactwa biologicznego, wysokiej produktywności
oraz potencjału regeneracyjnego lasu,
dostosowanie zagospodarowania terenu do naturalnych predyspozycji przestrzeni i walorów
krajobrazu w połączeniu z regionalnymi tradycjami zabudowy oraz instrumentami planowania
społeczno-gospodarczego i przestrzennego,
ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego regionu, zgodna z warunkami określonymi
w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej,
ograniczanie rozprzestrzeniania się populacji gatunków obcego pochodzenia, w tym szczególnie
zagrażających gatunkom rodzimym,
zachowanie i odtwarzanie charakterystycznych układów zadrzewień, w tym alei przydrożnych,
utrzymanie powierzchni dotychczas występującej mozaikowatości środowiskowej.

CEL OPERACYJNY 7.4. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych









ochrona gleb, w szczególności o najwyższych klasach bonitacyjnych oraz gleb organicznych,
przed przeznaczaniem na cele niezwiązane z naturalnymi predyspozycjami, procesami
geodynamicznymi (erozja wietrzna, wodna i liniowa) lub zanieczyszczeniami,
racjonalne wykorzystanie gleb m.in. poprzez zwiększenie powierzchni terenów objętych
rolnictwem ekologicznym i zintegrowanym,
wdrażanie programów rolno-środowiskowych i dobrych praktyk rolniczych,
ochrona i racjonalne wykorzystanie udokumentowanych złóż kopalin (w szczególności
kluczowych dla przemysłu wapienniczego i cementowego),
rekultywacja, rewitalizacja i renaturyzacja terenów zdegradowanych, zdewastowanych
i przekształconych antropogenicznie, w tym w szczególności terenów poeksploatacyjnych oraz
dolin rzecznych,
wspieranie lokalnych i ponadlokalnych inicjatyw rozwojowych prowadzonych w oparciu
o udokumentowane zasoby specjalne wód termalnych i mineralnych,
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ochrona ilości i jakości wód podziemnych i powierzchniowych, w szczególności na obszarach
GZWP 333 oraz w dorzeczu Odry.
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020

Ochrona klimatu i jakości powietrza
Kierunki interwencji:











Zarządzanie regionalne ochroną powietrza. Monitoring realizacji programów ochrony powietrza.
Realizacja zadań wskazanych w programach ochrony powietrza (POP).
Działalność kontrolno - pomiarowa w zakresie czystości powietrza atmosferycznego.
Wzmacnianie procedur analizowania skutków realizacji miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w kontekście wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
Działania służące minimalizacji oddziaływania nie-wydajnych lokalnych źródeł ciepła.
Opracowanie nowych, oraz realizacja zadań obowiązujących planów gospodarki niskoemisyjnej
gmin.
Rozwój sieci drogowej i kolejowej, rozwój infrastruktury rowerowej.
Rozwój energetyki odnawialnej.
Działania inwestycyjne w obszarze redukcji emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych.

Zagrożenia hałasem
Kierunki interwencji:





Zarządzanie ochroną środowiska przed hałasem na szczeblu regionalnym. Monitoring realizacji
programów ochrony środowiska przed hałasem.
Realizacja działań ochrony środowiska przed hałasem.
Monitorowanie stanu środowiska w zakresie zagrożenia hałasem.
Realizacja działań zapobiegających powstania sytuacji konfliktowych w zakresie oddziaływania
akustycznego.

Pola elektromagnetyczne
Kierunki interwencji:


Monitoring stanu środowiska w zakresie PEM.

Gospodarowanie wodami
Kierunki interwencji:






Monitoring stanu środowiska w za-kresie jakości wód powierzchniowych.
Ograniczenie zasięgu i skutków powodzi.
Poprawa stanu JCWP.
Kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych.
Ograniczenie zasięgu i skutków suszy.

Gospodarka wodno-ściekowa
Kierunki interwencji:


Uporządkowanie gospodarki ściekowej.
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Zasoby geologiczne
Kierunki interwencji:





Pobudzanie aktywności potencjalnych przedsiębiorców w za-kresie możliwości poszukiwania
i eksploatacji kopalin.
Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w eksploatowanych złożach.
Poprawa dostosowania działań w zakresie planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji do
potrzeb ochrony kopalin, również w obrębie złóż nie-eksploatowanych.
Rozpoznawanie zasobów i budowy geologicznej oraz zabezpieczanie złóż zasobów
geologicznych.

Gleby
Kierunki interwencji:





Promowanie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie programów działań proekologicznych oraz
zwiększanie świadomości rolników w zakresie ochrony i racjonalnego użytkowania gleb.
Ochrona gleb o najlepszych walorach użytkowych i wartościowych z punktu widzenia przyrody.
Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną.
Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i remediacja zanieczyszczonych terenów
poprzemysłowych.

Zasoby przyrodnicze
Kierunki interwencji:










Ochrona i wzmocnienie ochrony form ochrony przyrody, w tym przywrócenie lub utrzymanie
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w ramach sieci Na-tura 2000
i innych form ochrony przyrody.
Obejmowanie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo.
Poprawa stanu i wzmocnienie ochrony różno-rodności biologicznej, w tym ochrona zagrożonych
siedlisk i gatunków.
Gromadzenie informacji o środo-wisku i poprawa procesu udostępniania informacji o
środowisku.
Zachowanie, odtwarzanie i polepszanie stanu zieleni parkowej i cennych układów zieleni
urządzonej.
Zwiększanie lesistości województwa.
Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów.
Ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych.

Zagrożenie poważnymi awariami
Kierunki interwencji:



Wzmocnienie skuteczności działań służb reagujących w przypadku wystąpienia awarii.
Kształcenie i wy-miana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju.
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Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015 - 2025
CEL STRATEGICZNY: Czyste środowisko naturalne
1. Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej
1.1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła i wyposażenia
na energooszczędne.
1.2 Promocja innowacyjnych technologii niskoemisyjnych.
2. Zwiększanie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii
2.1 Opracowanie koncepcji, programów i planów związanych z OZE
2.2 Zastosowanie energii opartej na OZE, w szczególności z wiatru, wody, ciepła z ziemi, słońca
w obiektach użyteczności publiczne
2.3 Promocja projektów inwestycyjnych opartych na OZE
3. Ochrona i promocja różnorodności biologicznej i dziedzictwa naturalnego
3.1 Rewitalizacja obszarów dziedzictwa naturalnego, w tym parków zabytkowych
3.2 Zachowanie i odtwarzanie zadrzewień
3.3 Rekultywacja i renaturyzacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych
3.4 Realizacja kampanii edukacyjno – informacyjnych związanych z wykorzystaniem zasobów
przyrodniczych terenu powiatu opolskiego, w tym obszarów NATURA 2000

3.3. WYMIAR LOKALNY
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024 jest spójny z dokumentami na szczeblu lokalnym, przedstawionymi poniżej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski
Do działań, które będą prowadziły do poprawy jakości powietrza na terenie gminy należą:








Termomodernizacja z przebudową budynku GOK w Tarnowie Opolskim.
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Przyworach wraz z wymianą źródła ciepła i
OZE.
Termomodernizacja obiektów oświatowych oraz świetlic wiejskich.
Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED (oświetlenie dróg i miejsc publicznych).
Budowa ścieżek rowerowych na odcinku Kosorowice - Miedziana - Przywory.
Edukacja przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy oraz mieszkańców
w zakresie prowadzenia energooszczędnej działalności wraz z systemem wsparcia finansowego.
Edukacja mieszkańców, spółdzielni mieszkalnych oraz wspólnot mieszkaniowych
i przedsiębiorców w zakresie wykorzystania OZE prowadzenia energooszczędnej działalności
wraz z systemem wsparcia finansowego na inwestycje w OZE.

Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2020
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W dokumencie przedstawiono harmonogram działań, które prowadzić będą do prężnego rozwoju gminy
Tarnów Opolski.
Część z nich związana jest z polityką środowiskową gminy.
CEL STRATEGICZNY: PRĘŻNY ROZWÓJ GMINY
1. Dobry stan infrastruktury technicznej
1.1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej sieci gazowej
1.1.4 Dokończenie kanalizacji w pozostałych miejscowościach gminy
1.1.5 Wsparcie gminy dla mieszkańców korzystających z ekologicznych źródeł energii
1.4 Budowa ciągów pieszo-rowerowych
1.4.4 Ścieżka pieszo-rowerowa Tarnów Opolski do drogi krajowej nr 94 i Raszowej.

4. OCENA STANU ŚRODOWISKA W POSZECZEGÓLNYCH
KOMPONENTACH

4.1. OCHRONA KILMATU I JAKOŚCI POWIETRZA

4.1.1. STAN WYJŚCIOWY
Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2016 r., poz. 672 t.j. ze zm.), Państwowy Monitoring Środowiska stanowi systemem pomiarów, ocen
i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji
o środowisku. Podstawowym celem monitoringu jakości powietrza jest uzyskanie informacji
o poziomach stężeń substancji w otaczającym powietrzu oraz wyników ocen jakości powietrza.
W celu oceny jakości powietrza na terenie województwa opolskiego, wyznaczono 2 strefy:



Miasto Opole,
Strefa Opolska (do której zakwalifikowano gminę Tarnów Opolski).

Wyniki klasyfikacji stref jakości powietrza wynikające z Oceny jakości powietrza na terenie województwa
opolskiego za rok 2015 z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzkiego
oraz ochrony roślin, przedstawiono w poniższych tabelach.
Zestawienie wszystkich wynikowych klas strefy opolskiej z uwzględnieniem kryterium ochrony
zdrowia, zostało przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 4. Wynikowe klasy strefy opolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2015 r. dokonanej
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia.

Nazwa strefy
Strefa

SO2

Symbol klasy wynikowej

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

O3

opolska
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O3

As

Cd

Ni

B(a)P

PM2.

PM2.

5

5
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(PL1601)
A

A

C

A

A

A

C1

D22

C

A

A

C

C3

C14

Źródło: Ocena jakości powietrza na terenie województwa opolskiego za rok 2015.

Wynik oceny strefy opolskiej za rok 2015, w której położona jest gmina Tarnów Opolski, wskazuje, że
dotrzymane są poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu (klasa A)
ustanowione ze względu na ochronę zdrowia dla następujących zanieczyszczeń:
 dwutlenku siarki,
 dwutlenku azotu,
 ołowiu,
 benzenu,
 tlenku węgla,
 kadmu,
 niklu.
Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim, dla strefy opolskiej wskazała, iż przekroczone
zostały dopuszczalne poziomy dla:





pyłu PM10,
pyłu PM2.5,
ozonu,
benzo(a)pirenu.

Zestawienie wszystkich wynikowych klas strefy opolskiej z uwzględnieniem kryterium ochrony
roślin, zostało przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 5. Wynikowe klasy strefy opolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2015 r. dokonanej z
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin.

Nazwa
strefy
Strefa
opolska
(PL1601)

Symbol klasy wynikowej
SO2

NO2

O3

O3

A

A

A5

D26

Źródło: Ocena jakości powietrza na terenie województwa opolskiego za rok 2015.

Na terenie gminy Tarnów Opolski wpływ na jakość powietrza ma m.in.:


Emisja niska

Wpływ na stan jakości powietrza ma emisja niska, która pochodzi z lokalnych kotłowni, palenisk
indywidualnych oraz środków transportu. Lokalne systemy grzewcze i piece domowe korzystają
w zdecydowanej większości z tradycyjnych źródeł opału tj. węgiel, miał węglowy, drewno i praktycznie
nie posiadają jakichkolwiek urządzeń ochrony powietrza. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do

1

Wg poziomu docelowego.
Wg poziomu celu długoterminowego.
3
Wg poziomu dopuszczalnego.
4
Wg poziomu dopuszczalnego (faza II).
5
Wg poziomu docelowego.
6
Wg poziomu celu długoterminowego.
2
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oszacowania i wykazuje zmienność sezonową (związaną z okresem grzewczym – od października do
kwietnia włącznie). Jest szczególnie uciążliwa w okresach bezwietrznych na terenach o zabudowie
skupionej.


Emisja napływowa

Na wielkość emisji napływowej na terenie Gminy Tarnów Opolski wpływ ma zarówno emisja z terenu
Opola jak i z silnie uprzemysłowionych terenów Gminy Gogolin, w zależności głównie od róży wiatrów
i lokalnych warunków atmosferycznych. Istotna z punktu widzenia emisji napływowej jest realizacja
przedsięwzięć określonych w „Programie Ochrony powietrza dla miasta Opola”, którego bliskość
niewątpliwie oddziałuje na wielkość emisji z kierunku Opola (szczególnie od strony bogatej w ciężki
przemysł dzielnicy "Metalchem").

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych
pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań
krótkoterminowych
Sejmik Województwa Opolskiego przyjął uchwałą Nr XXXIV/417/2013 z dnia 25 października
2014 r. „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenia poziomów
dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem
działań krótkoterminowych”.
W programie przedstawiono plan działań ciągłych i wspomagających, które powinny realizować władze
gmin należących do strefy opolskiej. Należą do nich:










Wdrożenie, koordynacja i monitoring działań naprawczych określonych w POP wykonywanych
przez poszczególne jednostki.
Prowadzenie działań promujących ogrzewanie zmniejszające emisję zanieczyszczeń do
powietrza i działań edukacyjnych (np. ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje i inne) w celu
uświadamiania mieszkańcom wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.
Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących
zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej „niskiej emisji” oraz
projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze
szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie.
Kontrola gospodarstw domowych w zakresie zorganizowanego przekazywania odpadów oraz
przestrzegania zakazu spalania odpadów.
Uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza poprzez
odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą
potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.
Aktualizacja projektów założeń do planów oraz planów zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe w gminach.
4.1.2. ANALIZA SWOT

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA
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MOCNE STRONY

SŁABE STRONY
- duży udział emisji napływowej w bilansie emisji
(Opole, Gogolin)
- przekroczenia stężeń pyłów PM 10 i PM2.5, ozonu,
oraz benzo(a)pirenu na terenie strefy opolskiej, do
której należy gmina
- duży udział wykorzystania węgla w bilansie paliw
- niewielkie wykorzystanie OZE na terenie gminy

- aktywna postawa Gminy w zakresie gospodarki
niskoemisyjnej

SZANSE

ZAGROŻENIA

- możliwość wykorzystania zewnętrznych źródeł
finansowania
- wzrost zainteresowania mieszkańców
zagadnieniami związanymi ze zmianami
klimatycznymi, niską emisją
i OZE
- opracowany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
i zaplanowane działania przyczyniające się do
poprawy jakości powietrza
- krajowe zobowiązania, które mają przyczynić się do
redukcji emisji CO2

- wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
technologii niskoemisyjnych
- wysokie koszty ogrzewania ekologicznymi nośnikami
energii
- wzrost emisji gazów związany ze wzrostem
natężenia ruchu komunikacyjnego
- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa
w zakresie zmian klimatu i skutków niskiej emisji

4.1.3. ZAGROŻENIA
Do zagrożeń na terenie gminy Tarnów Opolski w zakresie jakości powietrza należą:




Emisja napływowa związana z bliskością Opola oraz uprzemysłowionych terenów Gminy
Gogolin.
Emisja niska związana z lokalnymi kotłowniami opalanymi węglem.
Emisja komunikacyjna związana z przebiegiem przez teren gminy drogi o znaczeniu krajowym
(DK 94) oraz drogi o znaczeniu wojewódzkim (DW 423).

4.1.4. CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA

CEL GŁÓWNY DO ROKU 2024:
Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy
Tarnów Opolski

Kierunki interwencji:
- Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Tarnów Opolski poprzez
realizację zapisów planów i strategii
- Poprawa warunków funkcjonowania wybranych stref gminy wraz z poprawą
bezpieczeństwa ruchu w tych strefach
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4.2. ZAGROŻENIA HAŁASEM
4.2.1. STAN WYJŚCIOWY
Kryteria dopuszczalności hałasu drogowego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112).
Zgodnie z definicją określoną w ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 t.j.
ze zm.) hałas to dźwięki o częstotliwości od 16 do 16 000 Hz. Hałas jest jednym z poważniejszych
zagrożeń wpływających na stan zdrowia człowieka i jego otoczenia. Nadmierny hałas może wywoływać
niekorzystne zmiany w organizmie człowieka, m.in. zaburzenia snu i wypoczynku, wpływa niekorzystnie
na układ nerwowy, utrudnia pracę i naukę, zwiększa podatność na choroby psychiczne.
W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy Zakład
Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju hałasów. Zgodnie
z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od wartości poziomu
równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio:





mała uciążliwość LAeq< 52 dB,
średnia uciążliwość 52 dB<LAeq< 62 dB,
duża uciążliwość 63 dB<LAeq< 70 dB,
bardzo duża uciążliwość LAeq> 70 dB.

Źródła hałasu możemy podzielić w następujący sposób:


komunikacyjne,



przemysłowe i rolnicze,



pozostałe.

Hałas komunikacyjny
Hałas komunikacyjny ma dominujący wpływ na klimat akustyczny środowiska. Czynniki
wpływające na poziom hałasu komunikacyjnego to: natężenie i płynność ruchu, udział pojazdów
ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie dróg oraz rodzaj
nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy
trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. Hałas ten koncentruje się wzdłuż szlaków komunikacyjnych,
ma więc charakter liniowy.
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Dla hałasu drogowego, dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze dziennej –
w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45 do 56 dB.
W ramach prowadzonego monitoringu środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Środowiska we
Wrocławiu, w ostatnich latach nie były przeprowadzone pomiary natężenia hałasu na terenie gminy
Tarnów Opolski.
Na terenie gminy występują miejsca narażone na nadmierne oddziaływanie hałasu. Dotyczy to przede
wszystkim wsi Tarnów Opolski, Nakło, Walidrogi i Przywory. Stwierdzonymi źródłami uciążliwego hałasu
są:
 droga krajowa nr 94 Zgorzelec – Tarnów na odcinkach biegnących przez Walidrogi (2 km) i Nakło
(2 km),
 droga wojewódzka nr 423 Opole – Kędzierzyn na odcinku biegnącym przez Przywory (2 km),
 linia kolejowa nr 132 Bytom – Wrocław, przecinająca obszar zabudowany Tarnowa Opolskiego
(ok. 1 km),
 linia kolejowa nr 136 Opole – Kędzierzyn, biegnąca w bliskim sąsiedztwie obszaru zabudowy
mieszkaniowej wsi Przywory.
Aby zobrazować problematykę natężenia hałasu komunikacyjnego w gminie Tarnów Opolski
przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych w gminie Strzelce Opolskie, wzdłuż drogi krajowej
nr 94, przebiegającej także przez teren gminy Tarnów Opolski oraz na terenie gminy Krapkowice
w niedalekiej odległości od drogi wojewódzkiej nr 423, która także przebiega przez teren gminy Tarnów
Opolski.
Wyniki pomiarów przedstawiono w poniższej tabeli. Pomiary były przeprowadzane w roku 2013.
Tabela 6. Wyniki pomiaru hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Strzelce Opolskie oraz na terenie gminy Krapkowice.

Źródło: WIOŚ, Opole.

Jak wynika z przeprowadzonych badań natężenia hałasu na terenie gminy Strzelce Opolskie (wzdłuż DK
nr 94), występowały znaczne przekroczenia w porze nocy. W punktach pomiarowych na terenie gminy
Krapkowice, również występowały przekroczenia (wyższe w porze nocnej), ale nie przekraczały one
wartości 5 dB.
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Wyniki pomiarów dokonane w przytoczonych punktach pomiarowych wskazują, że podobny problem
może dotyczyć gminy Tarnów Opolski.

Źródłem hałasu komunikacyjnego jest również transport kolejowy.
Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe:




Nr 136 (E-30) relacji Kędzierzyn – Opole Groszowice, należąca do III Paneuropejskiego Korytarza
Transportowego, łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę. Trasa linii biegnie w granicach wsi
Przywory i Kąty Opolskie, istotnie ograniczając możliwe kierunki rozwoju przestrzennego wsi
Przywory.
Nr 132 (CE-30) relacji Wrocław – Bytom, w granicach gminy w większości przebiega przez lasy,
również przez tereny zurbanizowane wsi Tarnów Opolski.

Szacowany zasięg ponadnormatywnego oddziaływania linii kolejowych przebiegających przez teren
gminy, przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 7. Szacowany zasięg ponadnormatywnego oddziaływania linii kolejowych na terenie gminy Tarnów Opolski.

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski.

Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy na terenie gminy Tarnów Opolski stanowi zagrożenie o charakterze
lokalnym, występujące głównie na terenach sąsiadujących z zakładami produkcyjnymi i usługowymi.
Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu.
Potencjalnie mogą emitować ponadnormatywny hałas zakłady przemysłowe i usługowe:










Lhoist Opolwap S.A. w Tarnowie Opolskim.
Labtar Sp. z o.o. w Tarnowie Opolskim.
POLBAU Sp. z o.o. Zakład Techniczno – Budowlany w Przyworach.
Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o. (d. Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa PMR
Sp. z o.o.) w Przyworach.
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Tomiczek, Centrum Rolniczo-Ogrodnicze w Tarnowie
Opolskim.
ZAKŁAD STOLARSKI –Jan Gebauer w Tarnowie Opolskim.
MROCZEK – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Rzeźnictwo-Wędliniarstwo w Tarnowie Opolskim.
MM Systemy, Zakład Produkcji Części Samochodowych w Kątach Opolskich.
inne, mniejsze zakłady usługowe: stolarskie, remontowo-budowlane, mechaniki samochodowej.
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Oddziaływanie akustyczne Zakładów Wapienniczych Lhoist w Tarnowie Opolskim było badane w maju
2014 r. Wyniki pomiarów zawarto w „Sprawozdaniu nr 67/14 – wyniki pomiarów hałasu pochodzącego
od instalacji Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. – jednostka produkcyjna w Tarnowie Opolskim” (Z.P.U. HIEKO w Opolu). Znaczny wpływ na emisję hałasu w środowisku wywierał także zlokalizowany obok Lhoist Zakład Materiałów Przeciwwybuchowych LABTAR.
Stwierdzono iż na granicy terenów chronionych t.j. na granicy najbliższej zabudowy mieszkaniowej (ul.
św. Jacka 10, ul. Skalna 11 oraz ul. Skalna 2) – równoważny poziom dźwięku LAeq porze dziennej i w
porze nocnej wyniósł:
dla 8 godz. dnia, po korekcie tła:




ul. św. Jacka 10 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - 42,2 dB
ul. Skalna 11 (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) - 42,8 dB
ul. Skalna 2 (zabudowa zagrodowa) - 41,9 dB

dla 8 godz. nocy, po korekcie tła:




ul. św. Jacka 10 - 39,3 dB
ul. Skalna 11 - 41,2 dB
ul. Skalna 2 - 39,7 dB

Zmierzony poziom hałasu w żadnym z punktów pomiarowych nie przekraczał poziomów dopuszczalnych.

4.2.2. ANALIZA SWOT

ZAGROŻENIA HAŁASEM
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- bieżące remonty dróg

- występowanie dróg o dużym natężeniu ruchu
(droga krajowa, droga wojewódzka)

SZANSE

ZAGROŻENIA

- uwzględnianie problemów związanych z hałasem
w planach zagospodarowania przestrzennego
- konieczność prowadzenia ocen oddziaływania
inwestycji na środowisko i monitoringu środowiska
w zakresie zagrożenia hałasem
- konieczność ochrony przed hałasem w miejscach
stwierdzenia przekroczeń
- dostępność zabezpieczeń akustycznych dla
budynków (np. dźwiękoszczelne okna)

- rosnąca liczba pojazdów na drogach
- zakłady przemysłowe i usługowe mogące emitować
ponadnormatywny hałas

4.2.3. ZAGROŻENIA
Na terenie gminy Tarnów Opolski mogą występować problemy związane z nadmierną emisją
hałasu komunikacyjnego. Dotyczy to zarówno pór nocnych i dziennych. Jest to związane z obecnością
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drogi krajowej oraz drogi wojewódzkiej na terenie gminy. Ponadto przez teren gminy przebiegają także
dwie linie kolejowe, które także mogą stanowić uciążliwość akustyczną dla mieszkańców gminy.
Wpływ na stan akustyczny gminy, ma także hałas związany z obecnością zakładów przemysłowych,
jednakże udział tego oddziaływania nie jest tak duży jak w przypadku hałasu komunikacyjnego.
4.2.4. CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

ZAGROŻENIA HAŁASEM

Cel główny do roku 2024:

- Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców gminy

Kierunki interwencji:
- Podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez eliminację zagrożeń hałasem

4.3. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

4.3.1. STAN WYJŚCIOWY
Pola elektromagnetyczne występujące w środowisku mogą negatywnie oddziaływać na
poszczególne jego elementy, w tym na organizmy żywe. Właściwości pola, a więc i jego oddziaływanie na
otoczenie zmieniają się w zależności od częstotliwości pola, w związku z tym wyróżnia się
promieniowanie jonizujące (promienie X, gamma, ultrafiolet) lub niejonizujące (promieniowanie
widzialne, podczerwień, radiofale, promieniowanie do urządzeń elektrycznych linii przesyłowych).
Promieniowanie jonizujące nie stanowi zagrożenia w gminie, poza niewielkim promieniowaniem
naturalnym.
Do źródeł promieniowania niejonizującego zaliczyć można:
• elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia,
• stacje elektroenergetyczne,
• stacje radiowe i telewizyjne,
• łączność radiowa, radiotelefony, telefonia komórkowa i inne urządzenia powszechnego użytku,
np. kuchenki mikrofalowe,
• stacje radiolokacji i radionawigacji.
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych może mieć negatywy wpływ na życie człowieka i przebieg
różnych procesów życiowych. Wystąpić mogą m.in. zaburzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego,
układu rozrodczego, hormonalnego i krwionośnego oraz narządów słuchu i wzroku. Obecność pól
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elektromagnetycznych może mieć również niekorzystny wpływ na rośliny i zwierzęta: u roślin –
opóźniony wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej, u zwierząt – zaburzenia neurologiczne, zakłócenia
wzrostu, żywotności i płodności.
Ograniczenia lub sposoby korzystania z obszarów położonych bezpośrednio pod liniami
elektromagnetycznymi oraz w ich sąsiedztwie powinny być zapisane w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na utrzymaniu poziomów pól
elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych lub na tych poziomach oraz poprzez
zmniejszenie poziomów tych pól do wartości dopuszczalnych jeśli zostały przekroczone.
Szczegółowe zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi występującymi w otoczeniu linii
elektroenergetycznych zostały zapisane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., nr 192, poz. 1883).
Na terenie gminy Tarnów Opolski głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego
niejonizującego jest sieć i urządzenia elektroenergetyczne.
Źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są również stacje bazowe telefonii
komórkowej. Zasięgi występowania pól elektromagnetycznych o wartościach granicznych w otoczeniu
stacji bazowych telefonii komórkowych są zależne od mocy doprowadzanej do anten i charakterystyki
promieniowania tych anten.
Poniższy rysunek przedstawia rozmieszczenie stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie gminy
Tarnów Opolski.

Rysunek 3. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie gminy Tarnów Opolski.
Źródło: www.btsearch.pl

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego prowadzony jest przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
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Na terenie gminy Tarnów Opolski w ostatnich latach nie było zlokalizowanego punktu pomiarowego
promieniowania elektromagnetycznego.
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów WIOŚ w Opolu nie stwierdził na terenie
województwa opolskiego istnienia obszarów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych
w środowisku. Pomiary przeprowadzane na terenach wiejskich na obszarze województwa, w każdym
z punktów wskazały wartość poniżej 0,4 V/m. Dopuszczalna wartość poziomu pól elektromagnetycznych
w powietrzu wynosi 7 V/m.
W związku z powyższym na terenie gminy Tarnów Opolski brak jest realnego zagrożenia
nadmiernym poziomem pól elektromagnetycznych.
4.3.2. ANALIZA SWOT

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- niski poziom zagęszczenia potencjalnych źródeł
promieniowania elektromagnetycznego

- lokalizacja potencjalnych źródeł promieniowania
elektromagnetycznego w bezpośredniej bliskości
zabudowy mieszkaniowej

SZANSE

ZAGROŻENIA

- stała kontrola istniejących oraz planowanych
inwestycji mogących emitować promieniowanie
elektromagnetyczne

- wzmacnianie istniejących pól elektromagnetycznych
przez nowe emitery

4.3.3. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Cel główny do roku 2024:
Kontrola niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do
środowiska na terenie gminy

Kierunki interwencji:
Podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez eliminację zagrożeń
promieniowaniem elektromagnetycznym
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4.4. GOSPODAROWANIE WODAMI

4.4.1. STAN WYJŚCIOWY

Wody powierzchniowe
Na północ i zachód od Kosorowic gmina Tarnów Opolski leży w zlewni Odry i jej prawostronnych
dopływów: Czarnki, Strugi (Lutni) i Suchej. Część gminy położona na południe od linii Miedziana –
Kosorowice – Tarnów Opolski – Nakło, jest zupełnie pozbawiona cieków. Cechuje ją ujemny bilans wód
powierzchniowych, całkowicie wsiąkających w przepuszczalne podłoże – piaszczyste i wapienne.
Odra (jednolita część wód powierzchniowych – PLRW 60002111799) stanowi zachodnią granicę gminy
na odcinku 6 km. Jest rzeką skanalizowaną i żeglowną. Najbliższe porty rzeczne znajdują się w Choruli –
1,5 km na południe oraz w Grotowicach (Metalchem) – 3 km na północ od granicy gminy. W 137,4 km
biegu Odry, w Kątach Opolskich znajduje się stopień wodny ze śluzą (Śluza Kąty). Obiekt składa się z jazu
sektorowego, śluz dużej i małej. Piętrzenie stopnia wodnego wynosi 1,2 m (woda dolna – 154,3 m, woda
górna – 155,5 m).
Dopływy Odry przepływające przez gminę – Czarnka i Struga, biorą początek na jej obszarze i odznaczają
się niestabilnymi, niewielkimi przepływami naturalnymi. Oba cieki nie tworzą wyraźnie zaznaczonych
dolin i mają niewielkie spadki podłużne.
Czarnka (PLRW 600017117789) wypływa ze źródeł w Nakle. W górnym biegu płynie na krótkim odcinku
w kierunku północno – zachodnim, skrajem doliny Suchej, a następnie na zachód. Uchodzi do Odry
w okolicach Groszowic. Od wsi Walidrogi jej zlewnia porośnięta jest lasem.
Struga (Lutnia) (PLRW 60001711776) wypływa z kilku źródeł wysiękowych na Łąkach Groszowickich
i w lasach sąsiadujących z nimi od strony północnej. Główny ciek zasilany jest wodami pochodzącymi
z odwadniania odkrywkowej kopalni wapienia „Tarnów Opolski”.
Stan jednolitych części wód na terenie województwa opolskiego przedstawiono na poniższym rysunku.
W zdecydowanej większości stan wód oceniono jako zły.
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Rysunek 4. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych województwa opolskiego w 2014 roku
Źródło: WIOŚ, Opole.

Rzeki w granicach gminy Tarnów Opolski nie zostały objęte monitoringiem wód powierzchniowych
sprawowanym przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu. Stan wód Odry
w jednolitej części wód powierzchniowych od Osobłogi do Małej Panwi (kod jcwp - PLRW 60002111799)
jest badany w punkcie Odra – Wróblin i został przedstawiony w poniższej tabeli.
Tabela 4. Ocena JCW Odra od Osobłogi do Małej Panwi, stan na 2014 r.

Nazwa
JCWP

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

Kod ocenianej
JCW

Klasa
elementów
biologicznych

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Stan/potencjał
ekologiczny

Stan
chemiczny
JCW

Ocena stanu
JCW

Odra od
Osobłogi do
Małej Panwi

Odra-Wróblin,
powyżej ujścia Małej
Panwi

PLRW60002111
799

II

II

UMIARKOWANY

PONIŻEJ
STANU
DOBREGO

ZŁY

Źródło: WIOŚ, Opole.
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Należy wspomnieć iż wyżej przedstawiona ocena JCW Odra od Osobłogi do Małej Panwi badana jest po
przepływie Odry przez miasto Opole. W związku z tym przedstawione dane nie są do końca miarodajne
dla odcinka rzeki w gminie Tarnów Opolski.

Wody podziemne
Obszar gminy Tarnów Opolski jest bardzo zasobny w wody podziemne. Występują one w czterech
piętrach wodonośnych:





czwartorzędowym (G.Z.W.P. – 334, dolina kopalna rzeki Mała Panew)
górnokredowym (G.Z.W.P. – 336 Niecka Opolska)
środkowotriasowym (G.Z.W.P. – 333, Opole – Zawadzkie)
dolnotriasowym (G.Z.W.P. – 335, Krapkowice – Strzelce Opolskie).

Cała gmina znajduje się w obrębie jednej jednolitej części wód podziemnych – JCWPd PL GW 6220 116.
Piętro wodonośne czwartorzędowe – występuje w postaci ciągłej tylko na północy i zachodzie gminy.
Związane jest z utworami piaszczysto – żwirowymi, zalegającymi od stropu triasu do powierzchni terenu.
Są to wody płytkie o swobodnym zwierciadle 1,5 m – 2,5 m poniżej powierzchni terenu.
Czwartorzędowe warstwy wodonośne maja zmienną miąższość i właściwości hydrogeologiczne. Na
obszarach dolin głównych zasobność wód czwartorzędowych jest znaczna, natomiast na terenach
wysoczyznowych mała. Zasilanie piętra czwartorzędowego następuje bezpośrednio z powierzchni
terenu, ma ono także bezpośredni kontakt hydrauliczny z wodami powierzchniowymi – Odrą i jej
dopływami. Z powodu braku warstwy izolacyjnej w stropie wody czwartorzędowe są bardzo wrażliwe na
zanieczyszczenia. Przepływ wód czwartorzędowych jest zgodny z ogólnym północno-zachodnim
nachyleniem terenu, jednak lokalnie może być inny, zwłaszcza w rejonie doliny Suchej, gdzie zwierciadło
wody gruntowej jest nachylone w jej kierunku. Prędkość przepływu podziemnego jest średnia, rzędu 30
– 100 m/rok. Wody czwartorzędowe, zwłaszcza najpłytsze, odznaczają się mierną jakością, zawierają
znaczne ilości związków żelaza, siarczanów i azotanów.
Piętro wodonośne kredowe - jest związane przede wszystkim z piaskowcami cenomanu, tworzącymi
podziemny zbiornik wodny na obszarze Opola (G.Z.W.P. – 336 Niecka Opolska). W granicach gminy
Tarnów Opolski znajduje się jedynie zachodni fragment zbiornika, związany z wapieniami i piaskowcami
kredowymi w dnie doliny Odry. W gminie Tarnów piętro to nie ma znaczenia użytkowego, natomiast
stanowi jedno z głównych źródeł zaopatrzenia w wodę miasta Opola.
Piętro wodonośne środkowotriasowe - stanowi podstawowe źródło wody pitnej w gminie, Czerpią z
niego studnie ujęcia w Tarnowie Opolskim oraz studnie ujęcia „Grotowice – Utrata” dla miasta Opola.
Wody tego piętra są typu szczelinowo – krasowego. Są najważniejszym na Opolszczyźnie zbiornikiem
użytkowym wód podziemnych (G.Z.W.P. – 333 Opole – Zawadzkie). Główną warstwą wodną są wapienie,
margle
i dolomity środkowego triasu (wapienia muszlowego) o łącznej miąższości 50 – 100 m, w których woda
krąży w systemie szczelin i pustek pochodzenia zarówno tektonicznego jak i krasowego. Spąg warstwy
wodonośnej tworzą zbite i słabo przepuszczalne wapienie warstw gogolińskich, strop – ilaste utwory
górnego triasu, które w północnej części gminy izolują wody triasowe od wód czwartorzędowych.
Na południe od granicy występowania napinającej pokrywy kajprowej wody środkowo- triasowe mają
zwierciadło swobodne, na głębokości od kilku do przeszło 20 m poniżej powierzchni terenu.

42

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 20212024
Powierzchnia piezometryczna tego poziomu wodonośnego jest nachylona w kierunku północno –
zachodnim i w tym właśnie kierunku odbywa się naturalny przepływ podziemny. Spadki hydrauliczne są
duże, ruch wody jest średnio szybki: 30 – 100 m/rok, lokalnie jednak może dochodzić do 200 – 500
m/rok.
Wartości
te
w przybliżeniu obrazują prędkość przemieszczania się zanieczyszczeń po przedostaniu się z powierzchni
do warstwy wodonośnej.
Na południe od linii Przywory – Tarnów Opolski – Raszowa – Utrata, zbiornik środkowo - triasowy
pozbawiony jest izolacji, jego zasilanie następuje bezpośrednio z opadów atmosferycznych i w małym
stopniu z niżej ległych poziomów wodonośnych.
Piętro wodonośne dolnotriasowe - tworzą wapienie i piaskowce dolnotriasowe (pstry piaskowiec)
odznaczające się gorszymi warunkami krążenia wód niż wyżej zalegające skały środkowotriasowe.
Powoduje to niższe wydajności eksploatacyjne studni, osiągane przy większych depresjach (0,3 – 4,0
m3/h/1m depresji). Zbiornik dolnotriasowy (G.Z.W.P.- 335, Krapkowice – Strzelce Opolskie) ma większy
zasięg niż nadległy zbiornik środkowotriasowy, sięga na zachodzie po okolice Brzegu. Kierunki przepływu
są podobne jak w zbiorniku Opole – Zawadzkie, natomiast prędkości przepływu są znacznie mniejsze –
poniżej 10 m/rok. Wody z poziomu dolnotriasowego charakteryzują się znaczną lub średnią twardością
ogólną, podwyższoną zawartością żelaza. Pozostałe składniki są zwykle w normie. Na terenie gminy
Tarnów Opolski wody dolnotriasowe nie są ujmowane.
Poniższy rysunek przedstawia sieć pomiarową wód podziemnych w punktach monitoringu operacyjnego
w województwie opolskim w 2015 r.
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Rysunek 5. Sieć pomiarowa z wynikami klasyfikacji wód podziemnych w punktach monitoringu operacyjnego w województwie
opolskim w 2015 r.
Źródło: WIOŚ, Opole.

Informacje o punkcie pomiarowym monitoringu operacyjnego wód podziemnych w 2015 roku:













Gmina – Tarnów Opolski.
Miejscowość – Tarnów Opolski.
Nazwa dorzecza – dorzecze Odry.
RZGW - Wrocław.
JCWPd – 116.
Kod UE JCWPd - PLGW6220116.
Charakter punktu (zwierciadło) - zwierciadło swobodne.
Typ ośrodka – szczelinowo - krasowy.
Rodzaj otworu - st. wiercona.
Użytkowanie terenu - zabudowa miejska luźna.
Opróbowanie – jesień.
Rodzaj próbki – podstawowa.

Wyniki oceny jakości wód podziemnych monitoringu operacyjnego dla punktu pomiarowego na terenie
gminy Tarnów Opolski przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 8. Wyniki oceny jakości wód podziemnych monitoringu operacyjnego w punkcie pomiarowym na terenie gminy Tarnów
Opolski.

Miejscowość

Kod UE JCWPd

Wskaźniki w

Wskaźniki w
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Wskaźniki w

Klasa
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II klasie

Tarnów
Opolski

PLGW6220116

Temp, PEW,
SO4, HCO3

III klasie

IV klasie

V klasie

końcowa
2015

Ca

NO3

-

IV

Źródło: WIOŚ, Opole.

Według badań przedstawionych powyżej wody podziemne w punkcie pomiarowym na terenie gminy
Tarnów Opolski zakwalifikowano do klasy IV – wody niezadowalającej jakości. Czynnikiem decydującym
o tak niskiej kwalifikacji była nadmierna zawartość azotanów NO3. Cała jednolita część wód podziemnych
116 (JCWPd 116) została uznana za potencjalnie zagrożoną niespełnieniem określonych dla niej celów
środowiskowych.
4.4.2. ANALIZA SWOT

GOSPODAROWANIE WODAMI
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- duże zasoby wód podziemnych na terenie gminy

- zły stan ogólny wód powierzchniowych
- spływy z gleb, na których stosowane są środki
ochrony roślin obciążające wody powierzchniowe
i podziemne
- zakłócony naturalny reżim wód podziemnych
i powierzchniowych odwadnianiem czynnych
odkrywkowych kopalni wapienia

SZANSE

ZAGROŻENIA

- regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe
zobowiązujące do podniesienia jakości środowiska
- edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie
ochrony jakości wód i racjonalnego korzystania
z zasobów wodnych

- zagrożenie powodziowe
- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa
w zakresie gospodarowania wodami

4.4.3. ZAGROŻENIA
Zagrożenia związania z wodami powierzchniowymi i podziemnymi mają związek, poza
pogłębiającymi się depresjami wokół odkrywkowych kopalni wapienia, także z zauważalnym, zwłaszcza
na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, ociepleniem i osuszaniem klimatu (malejąca ilość opadów
atmosferycznych, wzrost temperatur).
Czynnikami wpływającymi niekorzystne zmiany stosunków wodnych, jest sztuczne osuszanie
terenów podmokłych, regulacje cieków, odwadnianie terenów przemysłowych, intensywny pobór wód
podziemnych w ujęciach studziennych m. Opola na pograniczu Groszowic i gm. Tarnów Opolski.
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Na terenie gminy Tarnów Opolski znajdują się obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
co przedstawia poniższy rysunek. Obszar zagrożenia powodziowego obejmuję dolinę Odry z fragmentem
terasy nadzalewowej w okolicach Kątów Opolskich.

Rysunek 6. Wstępna ocena ryzyka powodziowego - mapa obszarów na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne.
Źródło: www.kzgw.gov.pl

Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka
powodziowego zostały wykonane dokładne mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego.

4.4.4. CELE I KIERUNKI INTERWENCJI
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ZASOBY WODNE

Cel główny do roku 2024:
Poprawa, jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu
wód powierzchniowych i podziemnych

Kierunki interwencji:
- Zapobieganie zanieczyszczeniu słodkich wód powierzchniowych
i podziemnych, ze szczególnym naciskiem na zapobieganie u źródła
- Ochrona przed powodzią

4.5. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
4.5.1. STAN WYJŚCIOWY

Ujęcia wody
Zasoby wód podziemnych w gminie Tarnów Opolski znacznie przekraczają jej własne potrzeby.
Funkcjonujące ujęcia wody nie wyczerpują istniejących możliwości poboru wody.
Charakterystyka ujęć wody na terenie gminy została przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 9. Charakterystyka ujęć wody na terenie gminy Tarnów Opolski.

Źródło: WIOŚ, Opole.

Na terenie gminy poza ujęciami grupowymi (ujęcie w Raszowej i w Tarnowie Opolskim) istnieją dwa
pojedyncze ujęcia wodociągów zakładowych na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A.,
posiadające aktualne pozwolenia wodnoprawne, z czego jedno funkcjonuje tylko w celu odwodnienia
kopalni.
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Sieć wodociągowa
W gminie Tarnów Opolski w wodociąg wyposażonych jest 2 781 mieszkań, co daje wartość 99,5
%. Charakterystykę sieci wodociągowej na terenie gminy przedstawia poniższa tabela.
Tabela 10. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie gminy Tarnów Opolski (stan na 31.12.2015 r.)

Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Wartość

1

Długość czynnej sieci rozdzielczej

km

110,1

szt.

2 380

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych
2
3
4
5
6
7

i zbiorowego zamieszkania
Woda dostarczona gospodarstwom domowym

dam

3

266,0

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoba

9 446

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

%

98,5

Mieszkania wyposażone w wodociąg

szt.

2 781

Zużycie wody na jednego mieszkańca

m

27,6

3

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL.

Sieć kanalizacyjna
Do końca 2014 r. kanalizacją zbiorową objęto Tarnów Opolski i Kosorowice. Na terenie gminy
z sieci kanalizacyjnej korzysta 64,4 % osób, co stanowi 6 175 mieszkańców. Dane na temat sieci
kanalizacyjnej zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 11. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Tarnów Opolski (stan na 31.12.2015 r.)

Wskaźnik

Lp.
1

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych

2

i zbiorowego zamieszkania

Jednostka

Wartość

km

87,8

szt.

1 575

Ścieki odprowadzone

dam

3

185,0

4

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba

6 175

5

% ludności korzystający z instalacji

%

64,4

3

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL.

Ścieki nieobjęte systemem kanalizacyjnym i gromadzone w zbiornikach przydomowych wywożone są
taborem asenizacyjnym do oczyszczalni w Kosorowicach. W 2015 r. istniało na terenie gminy 537
bezodpływowych zbiorników oraz 23 przydomowe oczyszczalnie ścieków.
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Oczyszczanie ścieków
Oczyszczalnia w Kosorowicach została wybudowana w 2000 r. Wcześniej ścieki z zakładów
użyteczności publicznej i gospodarstw domowych gromadzone były w zbiornikach wybieralnych
i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków poza terenem gminy. Istniała też dość powszechna
praktyka odprowadzania części ścieków wprost do gruntu.
Oczyszczone ścieki są zrzucane do kolektora odprowadzającego je do rzeki Strugi.
Oczyszczalnia w Kosorowicach odbiera ścieki z sołectw: Tarnów Opolski, Kosorowice, Raszowa, Nakło,
Miedziana, Walidrogi i wsi Izbicko z sąsiedniej gminy Izbicko. Ścieki z miejscowości Raszowa, Nakło,
Miedziana i Walidrogi trafiają do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi, natomiast ścieki ze wsi Tarnów
Opolski, Kosorowice i Izbicko odprowadzane są do oczyszczalni systemem kanalizacji zbiorczej.
Sołectwa Kąty Opolskie i Przywory obsługiwane są obecnie przez wywóz ścieków do oczyszczalni w
Opolu. Także po wybudowaniu planowanej kanalizacji zbiorowej ścieki z tych wsi będą odprowadzane
kolektorem do Opola.
W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę oczyszczalni ścieków odprowadzających ścieki
z terenu gminy Tarnów Opolski.
Tabela 12. Charakterystyka oczyszczalni ścieków w Kosorowicach (stan na rok 2015).

Lp.

Jednostka

Wartość

Przepustowość oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem
biogenów
Przepustowość oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem
biogenów na 1 mieszkańca

m3/doba

1 866

m3/doba

0,19

3

Ścieki oczyszczone w ciągu roku

dam3/rok

185,0

4

Ścieki oczyszczone biologicznie z podwyższonym usuwaniem
biogenów w % ścieków ogółem

%

100

1
2

Wskaźnik

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL.

Dane na temat redukcji zanieczyszczeń w wyniku oczyszczania ścieków w 2015 roku na terenie
gminy Tarnów Opolski przedstawione zostały w poniższej tabeli.
Tabela 13. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu (stan na rok 2015).

Lp.
1
2
3
4
5

Wskaźnik

Jednostka

BzT5
ChzT
zawiesina ogólna
azot ogólny
fosfor ogólny

kg/rok

Stopień
redukcji
748
11 236
1 428
2 250
277

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL.

Dane charakteryzujące gospodarkę odpadami oraz komunalnymi osadami ściekowymi – masę
wytworzonych odpadów, rodzaj obróbki komunalnych osadów ściekowych oraz postać osadów
przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 14. Charakterystyka gospodarki odpadami oraz komunalnymi osadami ściekowymi na terenie gminy Tarnów Opolski.

Źródło: WIOŚ, Opole.

4.5.2. ANALIZA SWOT

GOSPODARKA WODNO -ŚCIEKOWA
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- duży procent zwodociągowania gminy
- istniejąca oczyszczalnia ścieków

- brak zorganizowanego systemu odprowadzania wód
roztopowych i opadowych
- stosunkowo niski stopień skanalizowania gminy
(64,4%)
- oczyszczalnia ścieków wymagająca przebudowy
i rozbudowy

SZANSE

ZAGROŻENIA

- bieżąca modernizacja sieci wodociągowo –
kanalizacyjnej
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej

-- nieprawidłowa gospodarka ściekami na terenie
gminy

4.5.3. ZAGROŻENIA
Do głównych zagrożeń jakie mogą wystąpić na terenie gminy związanych z gospodarką wodno –
ściekową należy niewłaściwe odprowadzanie ścieków komunalnych oraz brak inwestycji w zakresie
dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Tarnów Opolski.

4.5.4. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ
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GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
Cel główny do roku 2024:
Gospodarowanie wodami powierzchniowymi
i podziemnymi umożliwiające zaspokojenie potrzeb wodnych mieszkańców
Gminy przy utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód

Kierunki interwencji:
- Podniesienie komfortu życia mieszkańców Gminy poprzez stworzenie
nowoczesnej infrastruktury związanej z gospodarką wodno-ściekową

4.6. ZASOBY GEOLOGICZNE
Gmina Tarnów Opolski leży w obrębie jednostki geologicznej zwanej monokliną przedsudecką –
struktury o charakterze płytowym, nachylonej monoklinalnie pod kątem kilku stopni w kierunku
północnym i północno – wschodnim. Dolne partie monokliny przedsudeckiej budują osady permu
dolnego – czerwonego sprągowca. W rejonie Tarnowa Opolskiego utworów tych nie stwierdzono.
Zasadniczym elementem monokliny są skały triasu zalegające powyżej permu i na stropie utworów
karbonu.
Głębsze podłoże geologiczne tworzą skały karbonu – piaskowce szrogłazowe, mułowce i lupki ilaste,
które zalegają na bardzo dużej głębokości (ponad 700 m) i nie zostały szczegółowo rozpoznane.
Na powierzchni – pod pokrywą utworów czwartorzędowych o zmiennej grubości – występują skały
węglanowe (wapienie, margle, dolomity) osadzone w okresie triasu środkowego (inna nazwa – wapień
muszlowy). Pierwotnie skały triasowe – jak wszystkie osady powstałe w środowisku wodnym - zalegały
poziomo. Na skutek późniejszych ruchów górotwórczych południowa część tych osadów została
wydźwignięta w górę i obecnie zapadają one na północ i północny wschód pod prawie stałym kątem
kilkunastu stopni. Górna powierzchnia monokliny została poziomo ścięta erozyjnie, skutkiem tego –
w miarę postępowania na północ – odsłaniają się na powierzchni coraz młodsze (wydźwignięte wyżej)
warstwy.




warstwy diploporowe i jemielnickie – dolomity i wapienie dolomityczne, porowate i mocno
skawernowane, o miąższości 20 – 60 m,
warstwy tarnowickie – wapienie dolomityczne, cienkopłytowe, przeławicone marglami,
warstwy wilkowickie – wapienie grubokrystaliczne z wkładkami dolomitów piaszczystych, margli
i wapieni zlepieńcowatych,
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warstwy boruszowickie – margle, miejscami przechodzące w mułowce, przeławicone
dolomitami.

W rejonie Tarnowa Opolskiego cały kompleks skał triasowych osiąga miąższość 240 m. Skały węglanowe
triasu są silnie podatne na rozpuszczanie przez wodę. Efektem procesów ługowania są liczne leje
krasowe widoczne np. na ścianach kamieniołomów w Tarnowie i Ogórku. Genezę krasową maja także
suche, zasypane czwartorzędowymi utworami doliny w rejonie Miedzianej i Kosorowic.
Od linii Przywory – Tarnów Opolski – Nakło – Raszowa – Utrata do północnych granic gminy skały
środkowego triasu przykryte są lądowymi, przeważnie słabo przepuszczalnymi utworami triasu górnego
(kajpru) reprezentowanego przez iły, wapienie margliste, piaskowce i łupki ilaste, o charakterystycznym,
wiśniowo-brunatnym zabarwieniu. Przy północnej granicy gminy utwory te mają miąższość od 10 m
(Przywory – tuczarnia) do 40 m (studnie 1B i 3B ujęcia Grotowice – Utrata).
W dnie doliny Odry pod Groszowicami na triasie zalegają osady wapienne kredy opolskiej. Kompleks
osadowych skał triasowych przebijają miejscami młodsze – trzeciorzędowe kominy wulkaniczne,
wypełnione tufami (rejon Utraty). Inne osady trzeciorzędowe – iły szare – występują lokalnie w dolinie
Odry i prawdopodobnie w innych miejscach.
Na opisanych utworach starszego podłoża zalegają osady powstałe w okresie czwartorzędowym (ok.
1 mln lat wstecz – do dziś). W południowo-wschodniej części gminy pokrywy czwartorzędowej
najczęściej brak, albo występuje w postaci lokalnych, niezbyt miąższych płatów glin zwałowych i piasków
wodnolodowcowych. Liczne w tym rejonie, a także w okolicach Raszowej, są głazy narzutowe,
przywleczone przez lodowce ze Skandynawii.
Na północy gminy miąższąść utworów czwartorzędowych wzrasta do kilku, nawet kilkunastu metrów.
Oprócz glin zwałowych oraz piasków i żwirów wolnolodowcowych pojawiają się tu piaski rzeczne
wypełniające dolinę Suchej, często zawierające domieszkę humusu. W bocznych dolinach i zagłębieniach
bezodpływowych osadziły się namuły organiczne i torfy (Czarnka, Struga).
Na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu rzeźba północnej i zachodniej części gminy była o wiele
bardziej urozmaicona niż obecnie. Dolina Odry biegła na wschód od obecnej, przez Łąki Groszowickie i
Malinę, Była wcięta w osadach kajpru do głębokości 20 m – 40 m poniżej współczesnej powierzchni
terenu.
W czwartorzędzie została zasypana piaskami i żwirami rzecznymi, tworząc dzisiejsze terasy: zalewową (12 m powyżej poziomu wody w rzece) i nadzalewową (ok. 10 m powyżej rzeki).

4.6.1. SUROWCE MINERALNE
W gminie Tarnów Opolski występują surowce mineralne o udokumentowanych lub potencjalnych
zasobach i przydatności przemysłowej. Główną kopaliną są wapienie i margle dla przemysłu
wapienniczego i cementowego. Mniejsze znaczenie mają miejscowe zasoby kruszyw naturalnych,
a marginalne – torfy i surowce ilaste ceramiki budowlanej.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie złóż kopalin na terenie gminy Tarnów Opolski. Złoża Tanów
Opolski II i Tarnów Opolski III zostały skreślone z bilansu zasobów.
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Tabela 5. Złoża kopalin na terenie gminy Tarnów Opolski, stan na 2015 r.

Nazwa złoża

Izbicko-Nakło
Kosorowice
Kosorowice Przywory
Kosorowice II
Kosorowice III
Kosorowice IV
Kosorowice V
Kosorowice VI
Kosorowice VII
Kosorowice VIII

Kopalina
WAPIENIE
I MARGLE PRZEM.
WAPIENNICZEGO
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE

Powierzchnia
udokumentowanego
złoża [ha]

Stan użytkowania

Użytkownicy

94,69

Złoże rozpoznane
wstępnie

-

1,89
18,7916
1,73
1,95
1,409
1,93
1,96
2,667
0,806

Złoże
zagospodarowane
Złoże
zagospodarowane
eksploatacja złoża
zaniechana
złoże eksploatowane
okresowo
Złoże
zagospodarowane
Złoże
zagospodarowane
złoże eksploatowane
okresowo
złoże rozpoznane
szczegółowo
złoże rozpoznane
szczegółowo

Zakład ProdukcyjnoUsługowo-Handlowy
KRUSZYWA sp. z o.o.
Zakład Eksploatacji
Kruszywa
Naturalnego
KRUSZYWA sp. z o.o
Zakład Betoniarski
s.c.
KRUSZYWA sp. z o.o.
KRUSZYWA sp. z o.o.
Zakład Eksploatacji
Kruszywa
Naturalnego
Spółdzielnia Pracy
Surowców
Mineralnych

Miedziana

KRUSZYWA
NATURALNE

1,256

eksploatacja złoża
zaniechana

Przywory

KRUSZYWA
NATURALNE

30,7837

złoże eksploatowane
okresowo

Przywory 1

KRUSZYWA
NATURALNE

12,22

złoże eksploatowane
okresowo

KRUSZYWA sp. z o.o.

Przywory 6

KRUSZYWA
NATURALNE

10,2

Złoże
zagospodarowane

Spółdzielnia Pracy
Surowców
Mineralnych

Przywory II

KRUSZYWA
NATURALNE

8,7

Złoże
zagospodarowane

P. Henryk Walczak

Tarnów Opolski

WAPIENIE I MARGLE
PRZEM.
WAPIENNICZEGO

166,22

złoże
zagospodarowane

Lhoist S.A.

124,7

złoże skreślone z
bilansu zasobów

-

64,3

złoże skreślone z
bilansu zasobów

-

Tarnów Opolski
II
Tarnów Opolski
III

WAPIENIE I MARGLE
PRZEM.
WAPIENNICZEGO
WAPIENIE I MARGLE
PRZEM.
WAPIENNICZEGO

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, baza danych MIDAS
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4.6.2. ANALIZA SWOT

ZASOBY GEOLOGICZNE
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- zasoby złóż na terenie gminy

- istnienie wyrobisk powstających przy wydobyciu
surowców mineralnych

SZANSE

ZAGROŻENIA

- ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska
- obniżenie emisji pyłów do powietrza
atmosferycznego
- rekultywacja obszarów zdegradowanych

- degradacja gleb
- brak środków finansowych na inwestycji związane
z ochroną powierzchni ziemi

4.6.3. ZAGROŻENIA
Wykorzystanie gospodarcze zasobów kopalin stoi często w konflikcie z pozostałymi zasobami
przyrody. Kształtowanie polityki w zakresie ich zagospodarowania wymaga wspólnych działań
podmiotów gospodarczych, samorządów lokalnych oraz organów administracji publicznej.
Do zagrożeń związanych z eksploatacją kopalin można zaliczyć nielegalne wydobywanie
surowców mineralnych na terenie gminy.

ZASOBY GEOLOGICZNE
Cel główny do roku 2024:
Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż

Kierunki interwencji:
- Ochrona zasobów złóż kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

4.6.4. CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

4.7. GLEBY
4.7.1. STAN WYJŚCIOWY
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Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Tarnów Opolski została przedstawiona w
poniższej tabeli. Grunty orne na omawianym obszarze zajmują ponad 31 % całkowitej powierzchni
gminy.
Tabela 6. Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Tarnów Opolski, stan na 2014 r.

Kierunek wykorzystania gruntu

Powierzchnia [ha]

% powierzchni Gminy

w tym grunty orne

3 884
2 579

47,48
31,53

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione

3 634

44,43

Grunty pod wodami

38

0,46

Grunty zabudowane i zurbanizowane

524

6,41

Nieużytki

95

1,16

Tereny różne

5

0,06

Użytki rolne ogółem,

Źródło: GUS, stan na 31.12.2014 r.

Najlepsze gleby w gminie Tarnów Opolski występują w dolinie Odry. Są to gleby hydrogeniczne –
napływowe mady rzeczne ciężkie (gliniaste). Pod względem przydatności rolniczej grunty orne w dolinie
Odry, w okolicach wsi Kąty Opolskie, należą do kompleksu 2 – pszennego dobrego. We fragmencie
doliny należącym do wsi Przywory, obok kompleksu pszennego dobrego duże połacie zajmuje kompleks
5 – żytni dobry. W niżej położonych obszarach doliny dominują użytki zielone kompleksu 2z – użytki
średnie.
Inny charakter mają gleby hydrogeniczne w dolinie rzeki Suchej. Są to mady rzeczne bardzo lekkie,
piaszczyste, stanowiące użytki zielone średnie (kompleks 2z).
Na obszarach przyległych do dolin Odry i Suchej duże powierzchnie zajmują gleby semihydrogeniczne –
czarne ziemie zdegradowane powstałe z piasków gliniastych lekkich w wilgotnym środowisku. Należą do
nich gleby w rejonie między Kosorowicami a Przyworami (Łąki Groszowickie, Hakierówki, Na Bagnie) oraz
w pasie przyległym od zachodu do doliny Suchej (Nakło, Grabówek, Raszowa). Przeważają tam użytki
zielone kompleksu 2z, w mniejszym udziale grunty kompleksu 5 (żytni dobry).
Pozostałe grunty rolne w północnej i zachodniej części gminy należą do gleb autogenicznych –
bielicowych (rdzawych) i brunatnych (właściwych i płowych, wykształconych z piasków słabogliniastych,
lokalnie z glin lekkich (zwałowych). Dominują kompleksy rolniczej przydatności 5 (żytni dobry) oraz 6
(żytni słaby).
Strukturę bonitacyjną gleb przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 15. Klasy bonitacyjne gruntów ornych na terenie gminy Tarnów Opolski.

Klasy bonitacyjne gruntów ornych na terenie gminy Tarnów Opolski
Klasa bonitacyjna

Powierzchnia

%

I
II
III a

0
0
76

0
0
2,8
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III b
IV a
IV b
V
VI

54
112
293
894
1 246

2,0
4,2
11,0
33,4
44,6

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski.

Gleby najlepszych I i II klas na terenie gminy nie występują. Przeważają gleby najsłabsze V i VI klasy
bonitacyjnej zajmują łącznie 78 %.

Odczyn pH
O odczynie pH decyduje poziom stężenia jonów wodorowych w glebie. Do źródeł zakwaszenia gleb
zalicza się m.in.:
 procesy geologiczne,
 procesy glebotwórcze,
 wymywanie jonów zasadowych,
 pobieranie wapnia przez rośliny,
 niewłaściwy dobór nawozów,
 kwaśne deszcze.
Kształtowanie się zmienności odczynu gleby wraz ze zmianą zakresu odczynu pH zostało
przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 16. Zmienność odczynu gleby wraz ze zmianą zakresu odczynu pH.

Zakres pH

Odczyn gleby

≤ 4,5

bardzo kwaśny

4,6 – 5,5

kwaśny

5,6 – 6,5

lekko kwaśny

6,6 – 7,2

obojętny

> 7,3

zasadowy

Źródło: Opracowanie własne.

Problem zakwaszenia gleb występuje na znacznej części użytków rolnych w Polsce. Dotyczy to również
gleb obszaru gminy Tarnów Opolski.
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Odczyn gleby na terenie gminy
5,00%

9,00%
gleby bardzo kwaśne

23,00%

gleby kwaśne
28,00%

gleby lekko kwaśne
gleby obojętne
gleby zasadowe

35,00%

Wykres 3. Procentowa struktura odczynu gleb na terenie gminy Tanów Opolski.
Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Opolu.

Zasobność w pierwiastki
Zasobność gleb w poszczególne pierwiastki decyduje o ich własnościach, a w szczególności
o żyzności gleby. Poszczególne pierwiastki, stanowiące składniki pokarmowe roślin mogą występować
w glebach w różnych formach: związków chemicznych, minerałów, w formach dla roślin przyswajalnych
albo nieprzyswajalnych. Z reguły tylko część pierwiastków występujących w glebie jest dostępna dla
roślin.
Określenie zawartości w glebie przyswajalnych form pierwiastków pozwala na ustalenie dawek nawozów
zapewniających wzrost i rozwój uprawianych roślin, jak i utrzymanie odpowiedniej zasobności gleb
z uniknięciem ryzyka zasolenia. Ocena zasobności gleb w makroelementy przedstawiana jest w pięciu
klasach – od bardzo niskiej do bardzo wysokiej.
Magnez - będący składnikiem chlorofilu, jest bardzo ważnym pierwiastkiem dla procesów życiowych
rośliny. Wysoki niedobór magnezu w połączeniu z zakwaszeniem całkowicie eliminuje gleby z możliwości
produkcji zdrowej żywności. Zawartość przyswajalnego magnezu w glebach gminy Tarnów Opolski
kształtuje się następująco:






bardzo niską zawartość tego pierwiastka wykazuje - ok. 12% gleb
niską zawartość – ok. 16% gleb
średnią zawartość – ok. 20% gleb
wysoką zawartość – ok. 10% gleb
bardzo wysoka zawartość – ok. 42 % - jest to jednocześnie najwyższa wartość tego parametru
wśród gmin powiatu opolskiego.

Fosfor - stanowi niezbędny składnik dla rozwoju rośliny gdyż wpływa dodatnio na pobieranie przez
rośliny innych składników pokarmowych. Zawartość przyswajalnego fosforu w glebach gminy Tarnów
Opolski jest kształtuje się następująco:
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bardzo niską zawartość tego pierwiastka wykazuje ok. 6% gleb






niską zawartość – ok. 16% gleb
średnią zawartość – ok. 16 gleb
wysoką zawartość – ok. 14% gleb
bardzo wysoka zawartość – ok. 48 % - jest to jednocześnie jedna z najwyższych wartości tego
parametru wśród gmin powiatu opolskiego.

Potas - występuje w glebie w znacznie większych ilościach niż fosfor, przeważnie w postaci mineralnej.
Zapobiega przedwczesnemu dojrzewaniu roślin, wpływa korzystnie na rozwój systemu korzeniowego
oraz jest niezbędny do przebiegu niektórych procesów fizjologicznych.
Zawartość potasu w glebach gminy Tarnów Opolski jest następująca:






bardzo niską zawartość tego pierwiastka wykazuje ok. 3 % gleb
niską zawartość – ok. 30% gleb
średnią zawartość – ok. 36 % gleb
wysoką zawartość – ok. 22% gleb
bardzo wysoką zawartość – ok. 9 % .

4.7.2. ANALIZA SWOT
GLEBY
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

-

- stosowanie środków ochrony roślin i nawozów
w rolnictwie
- problem zakwaszenia gleb
- przewaga gleb najsłabszych V i VI klasy bonitacyjnej
(78 % gleb na terenie gminy)

SZANSE

ZAGROŻENIA

- edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie
ochrony powierzchni ziemi oraz promowanie
rolnictwa ekologicznego
- konieczność wykonywania ocen oddziaływania
inwestycji na środowisko
- poprawa struktury jakościowej gleb poprzez
zalesianie gruntów najmniej urodzajnych

- degradacja gleb spowodowana odkrywkowym
wydobywaniem kopalin

4.7.3. ZAGROŻENIA
Na pogorszenie stanu gleb na terenie gminy największy wpływ mają następujące czynniki:




zanieczyszczenia gleb związane z gospodarką rolną (m.in. stosowane nawozy),
zanieczyszczenie wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu pojazdów,
dalsza degradacja gleb na terenie gminy, związana z brakiem prowadzenia zabiegów
rekultywacyjnych.
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4.7.4. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ

GLEBY
Cel główny do roku 2024:
Użytkowanie gleb zgodnie zasadami zrównoważonego rozwoju

Kierunki interwencji:
- Ochrona gleb przed degradacją i dewastacją

4.8.

GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW

4.8.1. STAN WYJŚCIOWY
Podstawą prawną regulującą gospodarowanie odpadami na terenie województwa opolskiego jest
„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 - 2017”, przyjęty Uchwałą
Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. Dokument stanowi jeden
z elementów do osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz wypełnienie
wymogu ustawowego wyrażonego w nowej ustawie o odpadach. Obowiązująca ustawa o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.) zniosła obowiązek opracowywania gminnych
i powiatowych planów gospodarki odpadami.
Gmina Tarnów Opolski należy do regionu centralnego gospodarowania odpadami komunalnymi
w województwie opolskim.
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Rysunek 7. Lokalizacja poszczególnych regionów gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie opolskim.
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2017.

Wykaz instalacji regionalnych oraz zastępczych na terenie Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 17. Wykaz instalacji regionalnych oraz zastępczych na terenie RGOK.

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2017.

Na terenie gminy Tarnów Opolski znajduje się jedno, nieczynne już składowisko odpadów komunalnych
w Kosorowicach. Funkcjonowało ono od maja 1992 r., a zaprzestało swej działalności w 2009 r. w
związku z niedostosowaniem do wymogów obowiązującego wówczas prawa. Do końca 2010 r.
składowisko było poddawane rekultywacji. Obecnie odpady komunalne zebrane z terenu gminy Tarnów
Opolski unieszkodliwiane są w miejskim składowisku odpadów w Opolu..
Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Tarnów Opolski od 1 lipca 2013 r. zorganizowana jest
w oparciu o podział na następujące frakcje odpadów:
 papier i tektura, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w pojemniku żółtą
klapą,
 szkło - w pojemniku z zieloną klapą,
 odpady ulegające biodegradacji oraz zielone do października - w pojemniku z brązową klapą
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żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów zebrane w sposób selektywny od listopada do
kwietnia – w pojemniku z brązową klapą
odpady zmieszane (pozostałości po segregacji) w pojemniku nieoznakowanym pojemniku,


a także:
 odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony – zbiórka
w systemie akcyjnym dwa razy w roku (dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej),
w terminach wskazanych w harmonogramie.
Ponadto w Gogolinie przy ul. Ligonia (na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne), funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w skład którego
wchodzi również Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.
Na podstawie danych zawartych w kwartalnych sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, sporządzono zestawienie ilości odpadów odebranych z sektora
komunalnego z terenu gminy Tarnów Opolski w podziale na poszczególne frakcje w 2015 r. Wspomniane
ilości nie uwzględniają odpadów przyjętych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK).
Tabela 18. Ilość odpadów odebranych z sektora komunalnego z terenu gminy Tarnów Opolski w podziale na poszczególne frakcje
w 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnów Opolski za rok 2015.

Ilości odpadów przyjętych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul.
Ligonia w Gogolinie w 2015 r., przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 19. Ilość odpadów z sektora komunalnego dostarczonych do PSZOK przez mieszkańców gminy Tarnów Opolski w 2015 r., z
podziałem na poszczególne frakcje.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnów Opolski za rok 2015.

Na podstawie danych zawartych w kwartalnych sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, sporządzono zestawienia ilości zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania
odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Tabela 20. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych z terenu gminy Tarnów Opolski w 2015 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnów Opolski za rok 2015.

Wyliczenie poziomu redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
oraz poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów pochodzących z sektora komunalnego - odbywa się na podstawie sprawozdań
kwartalnych firm odbierających odpady od właścicieli nieruchomości, a więc uzależnione jest od
wiarygodności danych przedstawionych przez te przedsiębiorstwa.
Przytoczone wyżej wielkości, osiągnęły następujące poziomy:





poziom redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania osiągnął wartość 24,43 %, czyli poniżej poziomu dopuszczalnego, wynoszącego 50 % w 2015 r.,
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - osiągnął wartość 29,3 %, czyli
powyżej poziomu wymaganego, wynoszącego 14 % w 2015 r.,
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - osiągnął wartość 57,8 %, czyli powyżej
poziomu wymaganego, wynoszącego 38 % w 2015 r.
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Gmina Tarnów Opolski posiada opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Tarnów Opolski”. Zgodnie z dokonanymi wyliczeniami łączna ilość azbestu na terenie gminy
wynosi ok. 13 801,50 m2 wyrobów azbestowych, czyli 151,82 Mg.
4.8.2. ANALIZA SWOT

GOSPODARKA ODPADAMI
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- opracowany „Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów
Opolski”
- istniejące Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych na terenie Gminy
- osiągnięte poziomy recyklingu

-

SZANSE

ZAGROŻENIA

- prawidłowa realizacja „Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów
Opolski”
- zwiększanie poziomu recyklingu
- edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami

- niesprawne funkcjonowanie mechanizmów
ekonomicznych w gospodarce odpadami
- brak realizacji „Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów
Opolski”
- nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu

4.8.2. ZAGROŻENIA
Do zagrożeń jakie mogą wystąpić na terenie gminy, związanych z gospodarką odpadami można
zaliczyć:




nieprawidłowe praktyki dotyczące gospodarowania odpadami przez mieszkańców (np. spalanie
odpadów komunalnych, pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami prawa),
niewystarczający poziom selektywnej zbiórki odpadów oraz mały poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
występowaniem wyrobów zawierających azbest.

4.8.3. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ
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GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE
POWSTAWANIU ODPADÓW
Cel długoterminowy do roku 2024:
Racjonalne gospodarowanie odpadami

Kierunki interwencji:
- Prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami
-Bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego usunięcie wyrobów
zawierających azbest na terenie gminy Tarnów Opolski
- Podniesienie świadomości i poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie
właściwego gospodarowania odpadami, promowanie proekologicznych
postaw, motywowanie mieszkańców do prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów oraz ich segregacji

4.9. ZASOBY PRZYRODNICZE

4.9.1. STAN WYJŚCIOWY
Obszar gminy Tarnów Opolski jest bogaty pod względem świata roślinnego i zwierzęcego,
scharakteryzowanego poniżej.

Flora
Zbiorowiska segetalne i synantropijne
 Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin zbożowych (rząd Centauretalia cyani)
i okopowych (rząd Polygono-Chenopodietalia) zajmują miejscami duże powierzchnie i stanowią
bardzo ważny element krajobrazu. Na obszarze gminy do acidofilnego związku Aperion spicaeventi należy wykształcony na ubogich glebach piaszczystych zespół chłodka drobnego
Arnoserido-Scleranthetum oraz rozwinięte na żyźniejszych glebach gliniasto-piaszczystych
zespoły: zespół maka piaskowego Papaveretum argemones oraz zespół wyki czteronasiennej
Vicietum tetraspermae.
 Zbiorowiska upraw okopowych reprezentujące acidofilny związek Panico-Setarion wykształcają
się na uboższych i średnio żyznych piaskach gliniastych, a ich znamienną cechą jest stały udział
grupy acidofilnych gatunków piaszczystych siedlisk. Na terenie gminy odnotowano należący do
omawianego związku zespół chwastnicy jednostronnej i włośnicy sinej Echinochloo-Setarietum,
wykształcany stosunkowo często na mniej kwaśnych, piaszczystych i gliniasto-piaszczystych
glebach oraz rzadziej zespół palusznika nitkowatego Digitarietum ischaemi - na najuboższych,
piaszczystych, kwaśnych i suchych glebach. Natomiast zespół z dominacją żółtlicy
drobnokwiatowej Galinsogo-Setarietum należący do neutrofilnego związku PolygonoChenopodion, przywiązany do bogatych w azot, żyznych i optymalnie wilgotnych gleb
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próchnicznych, rozwija się stosunkowo często w uprawach okopowych, sąsiadujących z
ogrodami przydomowymi.
Pozostałe zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym z klas Stellarietea mediae,
Artemisietea vulgaris i Epilobietea angustifolii są na tym terenie bogato reprezentowane.
Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez człowieka, tj. terenami
zabudowanymi, zrębami leśnymi, okrajkami i miejscami wydeptywanymi. Najczęściej w
zbiorowiskach tych brak jest gatunków rzadkich i chronionych.

Zbiorowiska łąkowe
Istotnym uzupełnieniem szaty roślinnej gminy Tarnów Opolski są łąki, zajmujące dość znaczne
powierzchnie. Są to seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska żyznych łąk kośnych z klasy MolinioArrhenatheretea.
 Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem są łąki świeże. Występują na wyższej terasie rzeki Odry
na wschód od wsi Przywory, w rejonie wsi Miedziana, na skrzydłach doliny Suchej, w rejonie
Nakła, Raszowej i Walidróg. Łąki te użytkowane są jako łąki kośne lub kośno - pastwiskowe. Są to
zbiorowiska bardzo ubogie florystycznie ze względu na intensywne użytkowanie lub podsiewy
roślinami przemysłowymi.
 Łąki wilgotne z rzędu Molinietalia występują na siedliskach łęgów i grądów niskich. Intensyfikacja
rolnictwa w gminie spowodowała jednak zmiany w składzie i strukturze tych zespołów, dlatego
też są one najczęściej dość ubogie w gatunki i zajmują małe powierzchnie. Występują w dolinie
Odry i północnej części Groszowickich Łąk. Łąki te, jako zbiorowiska wrażliwe na zmiany
wilgotnościowe, są potencjalnie zagrożone. Nieprawidłowe gospodarowanie tym zbiorowiskiem
- zaprzestanie wykaszania lub zmiana sposobu użytkowania, a także procesy stepowienia
spowodowane czynnikami klimatycznymi i obniżaniem lustra wód gruntowych na skutek
odwadniania pobliskich kopalń odkrywkowych wapieni – są przyczyną postępującego procesu
zarastania łąk łanami trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos, różnymi gatunkami nawłoci
Solidago sp. oraz wrotyczem pospolitym Tanacetum vulgare.
Zbiorowiska szuwarowe i namuliskowe
Otoczenie zbiorników wodnych stanowią najczęściej różnego typu zbiorowiska szuwarowe. Wśród
szuwarów właściwych do najczęściej występujących należy szuwar trzciny pospolitej Phragmitetum
australis, szuwar pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae oraz szuwar ponikła błotnego Eleocharitetum
palustris. Rzadziej spotykane są: zespół z dominacją strzałki wodnej Sagitario-Sparganietum emersi,
zespół jeżogłówki gałęzistej Sparganietum erecti, zespół tataraku Acoretum calami, zespół rzepichy
ziemnowodnej i kropidła wodnego Oenantho - Roripetum oraz zespół manny mielec Glycerietum
maximae .
Wzdłuż cieków wodnych, w lokalnych obniżeniach terenu lub nad brzegami silnie wypłyconych
starorzeczy rozwijają się szuwary wielkoturzyowe. Stwierdzono ich występowanie w starorzeczu Odry w
północno – zachodniej części wsi Przywory, w rejonie Raszowej, w lokalnym obniżeniu dolinnym po
północnej stronie wyrobisk na złożu kruszywa naturalnego „Przywory – pole B”, w różnych miejscach
doliny Suchej. Są to naturalne lub antropogeniczne zbiorowiska wysokich roślin bagiennych, często
wytwarzających pokłady tzw. torfu turzycowego. Do najpospolitszych zbiorowisk tego typu należy zespół
kosaćca żółtego Iridetum pseudacori zajmującego strefy przybrzeżne małych zbiorników, a także rowy i
wilgotne obniżenia terenu na całym terenie gminy, zespół turzycy błotnej Caricetum acutiformis
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występujący pospolicie w różnych typach siedlisk wilgotnych i mokrych, a także zespół turzycy
dzióbkowatej Caricetum rostratae, zespół turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis i zespół turzycy
sztywnej Caricetum gracilis.
Zbiorowiska wodne
Odra ze starorzeczami i zakolami, strumienie i rowy melioracyjne - stanowią dogodne siedliska dla
rozwoju zbiorowisk wodnych, reprezentowanych przez fitocenozy z klas Lemnetea minoris, Potametea,
Littorelletae uniflorae i Charetea. Zbiorowiska wodne, w zależności od warunków siedliskowych,
przedstawiają różne postacie organizacji - od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających większość
gatunków charakterystycznych, do agregacji jednogatunkowych, trudnych do identyfikacji. Zbiorowiska
te mają największą wartość przyrodniczą ze względu na występujące w nich często gatunki chronione
i rzadkie. Do najcenniejszych w skali kraju zbiorowisk z terenu gminy Tarnów Opolski należą: zbiorowisko
z dominacją żabiścieku pływającego Hydrocharitetum morsus - ranae, zespół "lilii wodnych" NupharoNymphaeetum albae, zespół rdestnicy stępionej Potametum obtusifolii, zespół okrężnicy bagiennej
Hottonietum palustris oraz zespół rzęśli hakowatej i włosienicznika rzecznego Ranunculo-Callitrichetum
hamulatae. Wśród pospolitych zbiorowisk stwierdzono zespół rzęsy drobnej i spirodeli wielokorzeniowej
Spirodeletum polyrhizae, w którym dominuje jeden gatunek charakterystyczny - rzęsa drobna Lemna
minor. Występuje tu także, zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis oraz zespół wywłócznika
kłosowego Myriophyletum spicati.
W zawodnionych wyrobiskach poeksploatacyjnych w rejonie Kosorowic występuje również zespół
wywłócznika kłosowego Myriophyletum spicati, zespół z panującym rdestem ziemnowodnym w formie
o liściach pływających Polygonetum natans, zespół włosienicznika krążkolistnego Ranunculetum cirinati
oraz włosienicznika rzecznego Ranunculetum fluitantis. W dolinie rzeki Suchej występują kadłubowo
wykształcone zbiorowiska z dominacją rzęśli i włosienicznika.
Zbiorowiska chronione
Na terenie gminy Tarnów Opolski stwierdzono występowanie siedlisk chronionych, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk
przyrodniczych podlegających ochronie oraz z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia
2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz. U. nr 77, poz. 510 ze zm.):
 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion - obszary całych starorzeczy w dolinie Odry po zachodniej stronie zabudowy wsi
Przywory, gdzie notowany jest zespół "lilii wodnych" Nupharo-Nymphaeetum albae, zbiorowiska
szuwarowe oraz okalające zadrzewienia wierzbowe. Siedlisko stanowi podtyp 3150-2
Starorzecza i drobne zbiorniki wodne.
 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosienicznikow – koryto cieku Struga (Lutnia),
na odcinku biegnącym w obrębie doliny Odry, stanowi siedlisko występowania zespołu rzęśli
hakowatej i włosienicznika rzecznego Ranunculo-Callitrichetum hamulatae.

Fauna
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Obok zwierząt pospolitych na terenie gminy występuje wiele gatunków chronionych oraz rzadkich w
skali kraju. Część z nich znalazła się na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”.
Bezkręgowce
Wśród dużej liczby zwierząt bezkręgowych na uwagę zasługują gatunki chronione i rzadkie:








Tygrzyk paskowany Argyope bruennichi - gatunek obecnie niechroniony, należący do rzadkich;
spotykany na obszarze Groszowickich Łąk, zwłaszcza w części zachodniej i północnej.
Biegacze: ogrodowy Carabus arvensis, wręgaty C. cancellatus i granulowaty C. granulatus –
wymienione gatunki podlegają ochronie, należą jednak do stosunkowo częstych; spotykane na
całym obszarze całej gminy.
Trzmiel ziemny Bombus terrestris – gatunek podlegający ochronie, należący jednak do
pospolitych, również na terenie całej gminy.
Paź królowej Papilio machaon – gatunek nie jest objęty ochroną, należący do rzadkich
(Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce); spotykany w miejscach otwartych,
nasłonecznionych.
Ślimak winniczek Helix pomatia – gatunek z gromady mięczaków, objęty ochroną, w obrębie
gminy spotykany dosyć często na siedliskach wilgotnych.

Ryby
Podstawowe gatunki ryb rzeki Odry, która na odcinku w granicach gminy Tarnów Opolski stanowi typ
ichtiofunistyczny rzeki nizinnej, są następujące:
















leszcz Abramis brama,
krąp Bliccabjoerkna,
płoć Rutilus rutilus,
jaź Leuciscus idus,
kiełb Gobio gobio,
szczupak Esox lucius,
sandacz Sander lucioperca,
jazgarz Gymnocephalus cernua,
okoń Perca fluviatilis,
ukleja Alburnus alburnus,
brzana Barbus barbus,
kleń Squalius cephalus,
świnka Chondrostoma nasus,
miętus Lota lota,
sum Silurus glanis.

Płazy
Na terenie gminy występuje co najmniej sześć gatunków płazów. Wszystkie płazy w Polsce podlegają
ochronie.



Traszka zwyczajna Triturus vulgaris – występuje na siedliskach podmokłych, rejonu wsi Przywory.
Żaba trawna Rana temporaria – należy do jednych z najpospolitszych płazów w kraju, spotykana
na całym obszarze gminy.
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Żaba jeziorkowa / wodna Rana lessonae / R. esculenta – razem z żabą trawną należą do jednych
z najpospolitszych płazów w kraju; na terenie gminy notowane w rowach, na podmokłych
łąkach, zwłaszcza w dolinach rzecznych Odry i Suchej.
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek pospolity, zarówno w województwie jak i w gminie.
Ropucha zielona Bufo viridis – gatunek rzadki, występujący w krajobrazie otwartym, często
w pobliżu siedzib ludzkich.
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek rzadki, prawdopodobnie w zachodniej części gminy,
w zadrzewionych, wilgotnych i podmokłych obszarach dolinnych.

Gady
Wszystkie poniższe gatunki gadów z obszaru gminy Tarnów Opolski podlegają w Polsce ochronie:





Jaszczurka zwinka Lacerta agilis – pospolity w całej Polsce gatunek, występujący na siedliskach
suchych, często antropogenicznych.
Jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara – gatunek mniej liczny od poprzedniego, zasiedlający
siedliska bardziej wilgotne; w gminie - rejon Raszowej oraz na wilgotnych łąkach na północ od
Walidróg.
Padalec zwyczajny Anguis fragilis – siedlisko gatunku stanowią słoneczne polany, skraje lasów,
widne lasy lub inne tereny o silnym zadrzewieniu; na terenie gminy występuje prawdopodobnie
w lasach i na ich granicach.



Zaskroniec Natrix natrix – gatunek rzadki, spotykany w wodach i nad brzegami wód, występuje
prawdopodobnie w rejonie Raszowej i Przywór.



Żmija zygzakowata Vipera berus - spotykana na obrzeżach lasów, podmokłych łąkach, polanach
leśnych.

Ptaki
Gmina Tarnów Opolskim jest miejscem występowania wielu gatunków ptaków, w tym rzadkich
i chronionych, charakterystycznych dla dolin rzecznych, dużych obszarów leśnych i terenów rolniczych.
Należą do nich:









Derkacz Crex crex - gatunek rzadki w kraju i Europie, podawane jest jego występowanie w
gminie, ale brak jest wskazań co do rejonu, prawdopodobnie mogą to być: dolina Odry, dolina
Suchej, wilgotne Łąki Groszowickie.
Kląskawka Saxicola torquata - średnio liczny ptak lęgowy Śląska, w gminie - rejon wsi Przywory.
Pokląskwa Saxicola ruberta – lokalnie średnio liczny ptak lęgowy Śląska. W gminie podawany
z przynajmniej kilku stanowisk: wilgotne łąki na północ od Walidróg, pola uprawne na
południowowschodnim krańcu Nakła, pod Raszową.
Turkawka Streptopelia turtur – średnio liczny ptak lęgowy Śląska; występuje na skraju lasów oraz
w zadrzewieniach; występuje w Raszowej oraz w lesie sosnowym na południowo - zachodnim
krańcu Nakła.
Świerszczak Locustella naevia – nieliczny ptak lęgowy Śląska; zasiedla wilgotne tereny dolinne;
występuje na wilgotnych łąkach na północ od Walidróg.
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Gąsiorek Lanius collurio - gatunek liczny na Śląsku i w kraju, typowy ptak krajobrazu rolniczego;
jego występowanie odnotowano w zakrzewieniach wśród łąk na północ od Walidróg.
Ortolan Emberiza hortulana – gatunek lęgowy Śląska, w gminie notowany na łąkach na północ
od Walidróg i wśród pól uprawnych nad ciekiem na południe od drogi Daniec – Dąbrowice.
Potrzeszcz Miliaria calandra – średnio liczny ptak lęgowy Śląska, ptak krajobrazu rolniczego,
gniazdujący na polach uprawnych,
Bocian czarny Ciconia nigra – bardzo rzadki gatunek w regionie i w skali kraju.
Dzięcioł czarny Dryocopus martius - nieliczny w Polsce, zaobserwowany w kompleksie leśnym
w południowo – wschodniej części gminy.
Ryjówka aksamitna Sorex araneus – zamieszkująca wilgotne środowiska leśne i zaroślowe.

Ssaki
Na terenie gminy notowane jest występowanie poniższych gatunków objętych ochroną:




Jeż zachodni/wschodni Erinaceus europaeus/concolor – na terenach o bujnej roślinności,
w gminie spotykany rzadko, m. in. w zagajniku w Raszowej, w sadzie na północ od Walidróg.
Kret europejski Talpa europaea –pospolity gatunek dla krajobrazu rolniczego, spotykany
w krajobrazie otwartym gminy.
Wiewiórka Sciurus vulgaris – jej występowanie jest wysoce prawdopodobne w obrębie dużych
kompleksów leśnych gminy.



Łasica Mustela nivalis – gatunek wskazywany jako rzadki na Śląsku Opolskim, w obrębie gminy
spotykane pojedyncze osobniki.

Poza wyżej wymienionymi gatunkami chronionymi występują w gminie gatunki pospolitych ssaków. Do
rzędu drapieżnych zaliczają się: lis Vulpes vulpes i kuna leśna Martes martes. Rząd zającokształtnych
reprezentuje tylko jeden gatunek: zając szarak Lepus capensis, którego coraz rzadziej spotyka się
w krajobrazie otwartym.
Najliczniejszym gatunkiem są gryzonie. W lasach spotyka się takie gatunki jak nornica ruda
Clethrionomys glareolus, czy mysz leśna Apodemus flavicollis. W suchych środowiskach spotkać można
mysz polną Apodemus agrarius. W stawach hodowlanych stwierdzono występowanie karczownika
Arvicola terrestris.

4.9.1.1.

OBSZARY CHRONIONE

Pojęcie ochrona przyrody oznacza ogół działań ukierunkowanych na zachowanie w
niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym
celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz
zachowanie różnorodności biologicznej.
Na terenie gminy Tarnów Opolski do obszarów chronionych zalicza się obszar chronionego
krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”.
Obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” Utworzono go na mocy uchwały
Wojewódzkiej Rady Narodowej nr XXIV/193/88 z dn. 26 maja 1988 r. (znowelizowanej rozporządzeniem
Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego
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krajobrazu w województwie opolskim – Dz. Urzęd. Woj. Opol. Nr 33 poz. 1133, ze zmianą wprowadzoną
rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 16 maja 2008 r. – Dz. Urzęd. Woj. Opol. Nr 36 poz. 1283),
w celu ochrony krajobrazu nizinnego ze zwartymi kompleksami leśnymi o dużej bioróżnorodności,
z obszarami wydmowymi, śródleśnymi stawami, w tym kompleksem leśno-stawowym koło Utraty
i Jeziorem Turawskim. Obszar ten stanowi również strefę rekreacji i wypoczynku o randze regionalnej.
W granicach Lasów Stobrawsko - Turawskich znalazło się kilka zespołów przyrodniczo- krajobrazowych
oraz kilkadziesiąt użytków ekologicznych i pomników przyrody. Duża liczba cieków, stawy hodowlane,
źródła, polodowcowe moreny i wydmy stanowią o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych
i krajobrazowych tego terenu.
Obszar zajmuje północno – wschodnią część gminy o powierzchni 256 ha, co przedstawia poniższy
rysunek.

Rysunek 8.Obszary chronione na terenie gminy Tarnów Opolski i w sąsiedztwie.
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski.
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4.9.1.2.

LASY

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia lasów na terenie gminy
Tarnów Opolski wynosi 3 514,18 ha, co daje lesistość na poziomie 43,0 %. Wskaźnik lesistości dla tego
obszaru jest zatem wyższy niż średnia krajowa, która wynosi 30,0 %. Strukturę gruntów leśnych na
omawianym obszarze przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 21. Struktura lasów gminy Tarnów Opolski w 2015.

Jednostka

Wartość

Lasy ogółem

3 514,18

Lasy publiczne ogółem

3 239,45

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych

3 215,93
ha

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej SP

4,20

Lasy publiczne gminne

2,90

Lasy prywatne ogółem

274,73

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL.

Poniższy wykres przedstawia stopień lesistości gmin powiatu opolskiego. Gmina Tarnów Opolski należy
do gmin o średnim poziomie zalesienia w porównaniu do innych gmin powiatu opolskiego.

Lesistość powiatu opolskiego
80,00%

73,27%

69,20%

70,00%
58,13%

60,00%
50,00%

47,66%

20,00%

42,96%

41,28%
36,26%

40,00%
30,00%

50,50%

46,96%
32,88%
27,50%

22,68%

19,07%

10,00%
0,00%

Wykres 4. Stopień lesistości poszczególnych gmin powiatu opolskiego wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL.
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Lasy na terenie gminy Tarnów Opolski grupują się w trzech obszarach. Największy kompleks leśny,
północno – zachodni, rozciąga się od Grudzic do Walidróg i podlega administracyjnie Nadleśnictwu
Opole, obręb Grudzice. Pozostałe dwa kompleksy leśne: północno – wschodni (okolice Raszowej) i
południowo – zachodni (okolice Miedzianej, Kątów Opolskich) podlegają Nadleśnictwu Strzelce Opolskie,
obręby Kadłub i Kamień Śląski.
Jak wspomniano wyżej, lasy na terenie gminy Tarnów Opolski podlegają 2 nadleśnictwom,
scharakteryzowanym poniżej:

Nadleśnictwo Opole
Dominującym gatunkiem lasotwórczym w drzewostanach Nadleśnictwa Opole, podobnie jak na
Opolszczyźnie i w całej Polsce, jest sosna. Szczegółowy udział podstawowych gatunków panujących
przedstawia się następująco:







sosna – 86,32 %
dąb – 5,28 %
brzoza – 3,76 %
olcha – 3,14 %
buk – 0,56 %
pozostałe – 1,24 %.

W nadleśnictwie średni wiek drzewostanów wynosi 59 lat, i w ciągu ostatniego 10-lecia, dzięki
odpowiedzialnej gospodarce leśnej wzrósł o 9 % (w roku 2004 wynosił 54 lata). Udział drzewostanów
w poszczególnych klasach wieku przedstawia się następująco:









I klasa – 13,45 %
II klasa – 18,30 %
III klasa – 24,61 %
IV klasa – 15,08 %
V klasa – 16,86 %
VI klasa i starsze – 9,82 %
KO – 1,60 %
KDO – 0,28 %.

Zasobność drzewostanów to wskaźnik informujący ile drewna znajduje się na powierzchni 1 ha lasu.
W roku 2004 zasobność drzewostanów wynosiła 231 m3/ha, a 10 lat później, w 2014 r. – już 295 m3/ha,
a zatem wzrosła o 28 %. Innymi słowy drzew przybywa i „nabierają one masy". Na terenie całego
nadleśnictwa znajduje się 6,3 miliona m3. Spodziewany przyrost bieżący roczny dla całego nadleśnictwa
wynosi 8 m3/ha
Udział siedlisk leśnych
Warunki przyrodnicze i jakość zasobów drzewnych w lesie determinuje siedlisko. Udział siedlisk leśnych
występujących na terenie naszego nadleśnictwa przedstawia poniże zestawienie:
Siedliska według grup żyzności:


siedliska borowe – 60,00 %



siedliska lasowe – 40,00 %
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Siedliska według stopni uwilgotnienia:


świeże – 57,62 %



wilgotne – 39,49 %



bagienne – 2,89 %

Nadleśnictwo Strzelce - Opolskie
Udział siedlisk leśnych na terenie nadleśnictwa:




44 % – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
54 % – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
2 % – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych:







72 % – sosna, modrzew
1 % – świerk
8 % – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
9 % – brzoza
5 % – buk
5 % – pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 –
40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).







17 % – I klasa
18 % – II klasa
20 % – III klasa
13 % – IV klasa
12 % – V klasa
20 % – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów czyli ilość metrów sześciennych drewna na 1 ha powierzchni lasu.






Sosna – 243 m3/ha
Modrzew – 242 m3/ha
Świerk – 209 m3/ha
Buk - 233 m3/ha
Świerk – 319 m3/h

Większość lasów w gminie Tarnów Opolski została uznana za ochronne (2 678 ha). Według wiodącej
kategorii ochronności wyróżnia się:


Lasy uszkodzone przez przemysł położone są w Nadleśnictwie Opole, obrębie Grudzice (oddziały
77-131, 133-135, 141-146, 149-152, 155, 171-175), o powierzchni 1971 ha, objęte ochroną ze
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względu na wpływ emisji przemysłowych, osłabienie drzewostanów, regres gatunków iglastych,
straty na przyroście.
Lasy stanowiące ostoje zwierząt położone są w Nadleśnictwie Opole, obręb Grudzice, (oddziały
147-148), o powierzchni 58 ha, objęte ochroną jako ostoja bociana czarnego i wpływ emisji
przemysłowych.
Lasy wokół miast położone są w Nadleśnictwie Opole, obrębie Grudzice (oddziały 136 – 140, 156
– 170, 176 – 180), o powierzchni 649 ha, objęte ochroną ze względu sąsiedztwo m. Opola (10
km od granic administracyjnych miasta pow. 50 tys. mieszkańców), osłabienie drzewostanów,
regres gatunków iglastych, straty na przyroście.
4.9.2. ANALIZA SWOT

ZASOBY PRZYRODNICZE
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- wysoka lesistość gminy

- emisja zanieczyszczeń, które wpływają na zasoby
przyrodnicze gminy

SZANSE

ZAGROŻENIA

- wyznaczanie obszarów i obiektów proponowanych
do objęcia ochroną prawną
- zwiększanie stopnia lesistości gminy
- możliwość uzyskania zewnętrznych środków
finansowanych na realizację zadań związanych
z ochroną zasobów przyrodniczych

- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa
- dewastacja zasobów przyrodniczych ze strony
mieszkańców

4.9.3. ZAGROŻENIA
Do zagrożeń dotyczących zasobów przyrodniczych na terenie gminy zaliczyć należy:



brak zabezpieczenia cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów poprzez nie objęcie ich
formami ochrony przyrody,
brak szczegółowych inwentaryzacji przyrodniczych terenów i obiektów cennych przyrodniczo
oraz miejsc zagrożonych.

Do zagrożeń siedlisk leśnych na terenie gminy Tarnów Opolski należą:




Zanieczyszczenia środowiska - zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego może niszczyć
tkanki roślin lub wpływać na ograniczenie fotosyntezy. W większym stopniu dotyka on drzew
iglastych. Jego wpływ jest większy w pobliżu tras komunikacyjnych oraz ośrodków
przemysłowych. Istotnym problemem jest także zanieczyszczenie lasów odpadami (tzw. dzikie
wysypiska).
Pożary – źródłem pożarów lasów z uwagi na rolniczy charakter Gminy może być wypalanie traw.
Innym zagrożeniem jest niewłaściwa gospodarka leśna. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo
wystąpienia pożaru zaleca się przeprowadzanie akcji mających na celu edukacje ludności
w zakresie przeciwdziałania pożarom.

75

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 20212024


Szkodniki oraz pasożyty – choroby wywoływane przez owady oraz grzyby stanową duże
zagrożenie dla terenów leśnych zwłaszcza, że w dalszym ciągu ich duża część to monokultury,
które sprzyjają ich rozprzestrzenianiu. Zapobiega się temu zjawisku poprzez wprowadzania do
zalesień domieszek innych gatunków drzew.

4.9.4. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ

ZASOBY PRZYRODNICZE

Cel długoterminowy do roku 2024:
- Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności
i georóżnorodności oraz ochrona przyrody

Kierunki interwencji:
- Ochrona zasobów przyrodniczych o szczególnych walorach
- Wykorzystanie funkcji lasów, jako instrumentu ochrony środowiska
- Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie ochrony środowiska
przyrodniczego

4.10. ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672
z późn. zm.), mówiąc o:
a) „poważnej awarii – rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję,
powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna
lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia
lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”.
b) „poważnej awarii przemysłowej – rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie”.
Jak wynika z definicji poważnej awarii, jej źródłami mogą być:



procesy przemysłowe i magazynowanie substancji niebezpiecznych,
transport materiałów niebezpiecznych.
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We wsi Kosorowice występuje potencjalny, kontrolowany obszar zagrożenia wybuchem, wokół
naziemnego składu materiałów wybuchowych dla celów górniczych, należący do Zakładów
Wapienniczych Lhoist S.A. w Tarnowie Opolskim. W ostatnich latach zmniejszono tonaż składowanych
materiałów wybuchowych, tym samym zmniejszeniu uległ zasięg stref zagrożenia.
W strefach 500 m i 700 m od składu znajdują się kolizyjnie:



publiczna droga powiatowa nr 1829 O, istniejąca od początku istnienia składu,
gazociąg DN 200 1,2 MPa, zaopatrujący zakład wapienniczy Lhoist; na to odstępstwo wyraził
zgodę organu nadzoru górniczego.

Skład materiałów wybuchowych w Kosorowicach, z uwagi na położenie w pobliżu terenów zabudowy
mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej powinien zostać przeniesiony poza tereny zurbanizowane,
chociaż Zakłady Wapiennicze LHOIST S.A. nie rozważają obecnie takiej możliwości.
Na obszarze Gminy Tarnów Opolski występują ponadto inne zagrożenia:




Zagrożenia pożarowe terenów leśnych - powstają głównie w obszarach leśnych, szczególnie
w okresach długotrwałej suszy, występują sezonowo wiosną, latem i jesienią m.in. podczas
wypalania traw. Mogą one być przyczyną zakłóceń na trasach komunikacyjnych prowadzących
przez obszary leśne.
zagrożenia drogowe i kolejowe - przecinające teren Gminy szlaki komunikacji drogowej i
kolejowej są potencjalnymi miejscami zagrożenia pożarowego, chemicznego oraz ekologicznego.
Wynika to z faktu, że szlakami tymi transportowane są toksyczne środki przemysłowe (TŚP) –
materiały niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Ze względu na charakter prowadzonego
transportu oraz natężenie ruchu, wysokim stopniem zagrożenia charakteryzuje się droga
krajowa nr 94 i droga wojewódzka nr 423.
4.10.1. ANALIZA SWOT

ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI
MOCNE STRONY

-

SŁABE STRONY
- obecność dróg, którymi mogą być transportowane
substancje niebezpieczne
- obecność składu materiałów wybuchowych

w Kosorowicach
SZANSE

ZAGROŻENIA

- zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat
postępowania w przypadku wystąpienia poważnej
awarii

- zdarzenia losowe przy ciągach komunikacyjnych
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4.10.2. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ

ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI
Cel długoterminowy do 2024 roku:
- Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz
minimalizacja ich skutków

Kierunki interwencji:
- Poprawa stanu przygotowania gminy do podejmowania działań w sytuacji
zagrożenia poprzez polepszenie warunków użytkowych i funkcjonalnych
budynków OSP
- Kreowanie właściwych zachowań mieszkańców gminy w przypadku
wystąpienia zagrożeń życia i środowiska z tytułu wystąpienia awarii
przemysłowych

5. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA I ICH
FINANSOWANIE
5.1. CELE KIERUNKI INTERWENCJI I ZADANIA
Dla obszarów wymagających interwencji wyznaczono cele, kierunki oraz zadania, które służyć mają
poprawie stanu środowiska, co przedstawiono w poniższej tabeli. Oprócz tego wyznaczono zadania,
które służyć mają ochronie i zachowaniu obecnego stanu pozostałych komponentów środowiska. Do
każdego zadania przypisano jednostkę odpowiedzialną za wykonanie zadania, zaproponowano wskaźnik
monitorowania oraz przypisano możliwe ryzyka, jakie wiążą się z realizacją danego zadania.
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Tabela 13. Cele programu ochrony środowiska, kierunki interwencji, zadania
Wskaźnik
Lp.

Obszar interwencji

Cel długookresowy
Nazwa

Wartość bazowa

Wartość
docelowa

Kierunek interwencji

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Realizacja zapisów
Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla
Gminy Tarnów Opolski

Gmina Tarnów
Opolski,
mieszkańcy gminy,
inne jednostki
i podmioty

- Nieotrzymanie
dofinansowania ze
środków
zewnętrznych
- Brak
zainteresowania
społeczeństwa,
przedsiębiorców
- Brak powołania
zespołu, osób
odpowiedzialnych za
koordynowanie
i realizację Planu

Modernizacja dróg
gminnych

Gmina Tarnów
Opolski

- Nieotrzymanie
dofinansowania ze
środków
zewnętrznych

Modernizacja dróg
powiatowych

Zarząd Dróg
Powiatowych ·
w Opolu

- Nieotrzymanie
dofinansowania ze
środków
zewnętrznych

Modernizacja dróg
wojewódzkich

GDDKiA, Zarząd
Dróg
Wojewódzkich
w Opolu

Kontrola emisji hałasu
do środowiska
z obiektów działalności

Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony

`Zadania

GŁÓWNE OBSZARY INTERWENCJI

Wartość
emisji CO2
[Mg CO2]

1.

Ochrona klimatu
i jakości powietrza

Spełnienie norm
jakości powietrza
atmosferycznego na
terenie gminy Tarnów
Opolski

35 014,82

34 423,78

Poprawa efektywności
energetycznej na terenie
Gminy Tarnów Opolski
poprzez realizację zapisów
planów i strategii

Długość zmodernizowanych dróg [km]

Poprawa warunków
funkcjonowania wybranych
stref Gminy wraz
z poprawą bezpieczeństwa
ruchu
w tych strefach7

Długość zmodernizowanych dróg [km]

Długość zmodernizowanych dróg [km]

2.

7

Zagrożenia hałasem

Ograniczenie
uciążliwości
akustycznej dla

Liczba
przeprowadzon
ych kontroli

0

Podniesienie komfortu
życia mieszkańców Gminy
poprzez eliminację

≥1

Kierunek interwencji dotyczy także zagrożenia przed hałasem.
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- Nieotrzymanie
dofinansowania ze
środków
zewnętrznych
- brak
przeprowadzanych
kontroli
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mieszkańców Gminy

zagrożeń hałasem

Liczba
rozpisanych
przetargów na
modernizację/p
rzebudowę
dróg, które
uwzględniają
takie zapisy

Odpowiednie
zapisy w
Planach
Zagospodarow
ania
Przestrzennego

0

0

≥1

≥1

Istnienie rejestru źródeł promieniowania
elektromagnetycznego

3

4

Pola
elektromagnetyczne

Gospodarowanie
wodami

Kontrola
niejonizującego
promieniowania
elektromagnetycznego
do środowiska na
terenie Gminy

Poprawa, jakości
wód, osiągnięcie
i utrzymanie
dobrego stanu
wód
powierzchniowych
i podziemnych

Odpowiednie
zapisy
w planach
zagospodarowa
nia
przestrzennego

Liczba
przeprowadzon
ych kontroli
jakości wód na
terenie Gminy

0

0

Podniesienie komfortu
życia mieszkańców Gminy
poprzez eliminację
zagrożeń
promieniowaniem
elektromagnetycznym

≥1

Zapobieganie
zanieczyszczeniu słodkich
wód powierzchniowych
i podziemnych, ze
szczególnym naciskiem na
zapobieganie u źródła

≥1
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gospodarczej
Tworzenie
zabezpieczeń przed
oddziaływaniem
hałasu
komunikacyjnego
poprzez wprowadzanie
odpowiednich zapisów
w SIWZ
uwzględniające m.in.
montowanie
dźwiękoszczelnych
okien, kładzenie cichej
nawierzchni i budowę
ekranów akustycznych
Wprowadzanie
standardów
akustycznych
w Planach
Zagospodarowania
Przestrzennego
Wybór
niskokonfliktowych
terenów do lokalizacji
nowych urządzeń
wytwarzających pola
elektromagnetyczne
Uwzględnienie
zapisów dotyczących
ochrony przed
ponadnormatywnym
promieniowaniem
elektromagnetycznym
w miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego Gminy

Prowadzenie stałego
monitoringu wód

Środowiska
we Opolu

Gmina Tarnów
Opolski, zarządcy
dróg

- brak wprowadzania
odpowiednich
zapisów w SIWZ

Gmina Tarnów
Opolski

- Przedłużająca się
procedura
wprowadzania zmian
do przepisów prawa
miejscowego

Gmina Tarnów
Opolski,
inne podmioty

- Brak możliwości
technicznych do
realizacji inwestycji

Gmina Tarnów
Opolski

- Przedłużająca się
procedura
wprowadzania zmian
do przepisów prawa
miejscowego

Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska
w Opolu

- Zanieczyszczenia ze
strony mieszkańców
i przedsiębiorców
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Zapobieganie
lokalizacji zabudowy
na terenach
zalewowych

Gmina Tarnów
Opolski,
RZGW

- budowa obiektów na
terenach zalewowych

Liczba przeprowadzonych konserwacji

Systematyczna
konserwacja rzek
i cieków

RZGW, WZMiUW

- Brak
przeprowadzania
konserwacji

Długość zmodernizowanych sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych [km]

Bieżąca modernizacja
sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej

WiK Opole Sp.
z o.o.

- Przedłużający się
termin inwestycji

Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej na
terenie gminy

WiK Opole Sp.
z o.o ,
mieszkańcy

- Małe
zainteresowanie ze
strony mieszkańców

Budowa kanalizacji
sanitarnej
w miejscowości Nakło,
Tarnów Opolski,
Miedziana
z rozbudową
i przebudową
oczyszczalni ścieków w
Kosorowicach

Gmina Tarnów
Opolski

-

Budowa
przydomowych
oczyszczalni
ścieków na terenie
gminy Tarnów Opolski

Mieszkańcy

- Brak
zainteresowania
mieszkańców

Ochrona zasobów złóż
kopalin poprzez
uwzględnianie ich
w dokumentach
planistycznych

Gmina Tarnów
Opolski

- brak kontroli nad
złożami naturalnymi,
- degradacja zasobów
złóż

Liczba obiektów na terenach zalewowych
Ochrona przed powodzią

5

Gospodarka wodno ściekowa

Gospodarowanie
wodami
powierzchniowymi
i podziemnymi
umożliwiające
zaspokojenie potrzeb
wodnych
mieszkańców Gminy
przy utrzymaniu co
najmniej dobrego
stanu wód

Długość
czynnej sieci
kanalizacyjnej
[km]

Długość
czynnej sieci
kanalizacyjnej
[km]

Liczba
wybudowanych
przydomowych
oczyszczalni
ścieków [szt.]

6

Zasoby geologiczne

Racjonalne
i efektywne
gospodarowanie
zasobami kopalin ze
złóż

87,8

87,8

23

≥88
Podniesienie komfortu
życia mieszkańców Gminy
poprzez stworzenie
nowoczesnej infrastruktury
związanej
z gospodarką wodnościekową

≥88

≥23

Ochrona zasobów złóż
kopalin i rekultywacja
terenów
poeksploatacyjnych

Powierzchnia surowców naturalnych [ha]
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Zapobieganie
nielegalnej
eksploatacji kopalin

Powierzchnia surowców naturalnych [ha]

7

Gleby

Użytkowanie gleb
zgodnie zasadami
zrównoważonego
rozwoju

Liczba
przeprowadzon
ych kontroli
jakości gleb na
terenie Gminy

0

0

≥1

≥1

Ochrona gleb przed
degradacją i dewastacją

Powierzchnia gleb zdegradowanych [ha]

Łączna powierzchnia gruntów ornych na których
stosowana jest agrotechnika przeciwerozyjna [ha]

8

Gospodarka
odpadami
i zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Racjonalne
gospodarowanie
odpadami

- Brak kontroli nad
nielegalną
eksploatacją kopalin

Gmina Tarnów
Opolski,
Przedsiębiorcy

- nie racjonalna
gospodarka złożami
- niekorzystne
oddziaływania
w wyniku wydobycia
złóż

Rekultywacja terenów,
na których występuje
zanieczyszczenie gleb

Gmina Tarnów
Opolski,
właściciele
gruntów

- brak
zainteresowania ze
strony rolników

Prowadzenie
monitoringu jakości
gleb

Instytut Uprawy,
Nawożenia
i Gleboznawstwa,
Główny
Inspektorat
Ochrony
Środowiska

Minimalizacja
oddziaływań
górniczych

Powierzchnia surowców naturalnych [ha]

Tereny na
których
przeprowadzon
o rekultywacje
[ha]

Starosta Opolski,
Główny Urząd
Górniczy

Prawidłowe prowadzenie
gospodarki odpadami

Osiągnięte poziomy recyklingu [%]
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Wdrażanie
programów, metod
gospodarowania
i technologii produkcji
korzystnych dla
środowiska zgodnie
z zasadami Dobrej
Praktyki Rolniczej
Wprowadzenie
agrotechniki
przeciwerozyjnej na
obszarach
zagrożonych erozją
Zwiększenie poziomu
recyklingu przygotowania do
ponownego użycia
następujących frakcji
odpadów
komunalnych: papieru,
metali, tworzyw

- Brak prowadzenia
monitoringu
- Niewłaściwe
użytkowanie ze strony
mieszkańców

Właściciele
gruntów

- brak
zainteresowania ze
strony rolników

Właściciele
gruntów

- brak
zainteresowania ze
strony rolników

RCGO
w Opolu,
mieszkańcy

- Zmniejszenie
poziomu recyklingu
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sztucznych
i szkła
Ilość
usuniętych
wyrobów
zawierających
azbest [Mg]

9

Zasoby przyrodnicze

Zachowanie,
odtworzenie
i zrównoważone
użytkowanie
bioróżnorodności
i georóżnorodności
oraz ochrona przyrody

0,0

Realizacja „Program
usuwania wyrobów
zawierających azbest
z terenu Gminy
Tarnów Opolski”

Gmina Tarnów
Opolski,
mieszkańcy, inne
jednostki
posiadające
wyroby azbestowe

- Małe
zainteresowanie
mieszkańców i innych
jednostek

Kampania
informacyjnoedukacyjna dotycząca
gospodarki odpadami
na terenie Gminy

Gmina Tarnów
Opolski

- Małe
zainteresowanie
mieszkańców

Bieżąca pielęgnacja
zasobów
przyrodniczych

Gmina Tarnów
Opolski, RDOŚ
w Opolu

≥2

Tworzenie nowych
form ochrony przyrody

Gmina Tarnów
Opolski, RDOŚ
w Opolu

- Dewastacja ze strony
mieszkańców

≥ 3 635

Zalesianie nowych
terenów, w tym
gruntów zbędnych dla
rolnictwa oraz
nieużytków
z uwzględnieniem
uwarunkowań
przyrodniczo krajobrazowych

Zarządcy lasów,
w tym lasów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa

- Dewastacja ze strony
mieszkańców

151,82

Liczba osób
biorąca udział
w kampanii

0

≥1

Powierzchnia
obiektów i
obszarów
prawnie
chronionych
[ha]

265

≥266

Liczba
obiektów
prawnie
chronionych

1

Powierzchnia
gruntów
leśnych [ha]

Bezpieczne dla zdrowia i
środowiska naturalnego
usunięcie wyrobów
zawierających azbest
na terenie Gminy Tarnów
Opolski
Podniesienie świadomości
i poziomu wiedzy
mieszkańców w zakresie
właściwego
gospodarowania
odpadami, promowanie
proekologicznych postaw,
motywowanie
mieszkańców do
prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów oraz ich
segregacji

- Dewastacja ze strony
mieszkańców

Ochrona zasobów
przyrodniczych
o szczególnych walorach

3 634
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Wykorzystanie
funkcji lasów, jako
instrumentu ochrony
środowiska
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Liczba wykonanych dosadzeń drzew i krzewów

Odpowiednie
zapisy w
planach
zagospodarowa
nia
przestrzennego

0

≥1

Edukacja ekologiczna
mieszkańców w zakresie
ochrony środowiska
przyrodniczego

Ludność biorąca udział w kampanii

Poprawa stanu
przygotowania Gminy do
podejmowania działań w
sytuacji zagrożenia poprzez
polepszenie warunków
użytkowych
i funkcjonalnych budynków
OSP
Kreowanie właściwych
zachowań mieszkańców
Gminy
w przypadku wystąpienia
zagrożeń życia i środowiska
z tytułu wystąpienia awarii
przemysłowych

Liczba przeprowadzonych inwestycji

10

Zagrożenia
poważnymi awariami

Minimalizacja
potencjalnych
negatywnych skutków
awarii
Liczba przeprowadzonych szkoleń

Źródło: Opracowanie własne.
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Zarządcy lasów,
w tym lasów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa

- Dewastacja ze strony
mieszkańców

Gmina Tarnów
Opolski

- Przedłużająca się
procedura
wprowadzania zmian
do przepisów prawa
miejscowego

Nadleśnictwa

- Brak
zainteresowania ze
strony mieszkańców

Rozbudowa
i modernizacja OSP
gminnych wraz
z nowoczesnym
doposażeniem

Gmina Tarnów
Opolski

- Nieotrzymanie
dofinansowania ze
środków
zewnętrznych
- Przedłużający się
termin inwestycji

Szkolenia z zakresu
ratowniczo-gaśniczego

OSP
w Tarnowie
Opolskim

- Brak
zainteresowania
mieszkańców

Realizacja Krajowego
Planu Zwiększenia
Lesistości na terenie
Gminy Tarnów Opolski
Uwzględnienie
w Planach
Zagospodarowania
Przestrzennego
obszarów
przeznaczonych pod
zalesianie
Promowanie
zachowań zgodnych
z zasadami ochrony
przyrody
i krajobrazu
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5.2. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram rzeczowo-finansowy zadań własnych gminy oraz
zadań monitorowanych, opracowany w celu ochrony środowiska na terenie gminy Tarnów Opolski. Pod
zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub
częściowo ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy. Natomiast pod
zadaniami monitorowanymi należy rozumieć pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i
racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków samorządów
gminnych, instytucji i przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz ze środków zewnętrznych, będących w
dyspozycji organów i instytucji szczebla wyższego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale
podległych bezpośrednio organom centralnym.
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Lp.

Obszar interwencji

Tabela 14. Harmonogram realizacji zadań własnych oraz zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem
Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł)
odpowiedzialny za
Zadanie
realizację
2017
2018
2019
2020
2021-2024
(+ jednostki
włączone)

razem

Źródła
finansowania

Zadania własne

1

Modernizacja dróg
gminnych

Gmina Tarnów
Opolski

2 000 000

środki własne,
inne środki

Realizacja zapisów Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Tarnów Opolski

Gmina Tanów
Opolski, mieszkańcy
gminy, inne
jednostki
i podmioty

12 250 000

środki własne,
środki unijne

2 000 000

środki własne,
inne środki

5 000 000

Budżet
GDDKiA,
budżet Zarządu
Dróg
Wojewódzkich
w Opolu

Brak kosztów
dodatkowych,
w ramach prac
nad pzp

-

Ochrona klimatu
i jakości powietrza

Zadania monitorowane
Modernizacja dróg
powiatowych

Modernizacja dróg
wojewódzkich

Zarząd Dróg
Powiatowych ·
w Opolu

GDDKiA, Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Opolu

Zadania własne

2

zagrożenia hałasem

Tworzenie zabezpieczeń
przed oddziaływaniem
hałasu komunikacyjnego
poprzez wprowadzanie
odpowiednich zapisów w
SIWZ uwzględniające m.in.
montowanie
dźwiękoszczelnych okien,

Gmina Tarnów
Opolski, zarządcy
dróg
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kładzenie cichej nawierzchni
i budowę ekranów
akustycznych
Wprowadzanie standardów
akustycznych
w Planach
Zagospodarowania
Przestrzennego

Brak kosztów
dodatkowych,
w ramach prac
nad pzp

-

30 000

środki własne,
inne środki

Gmina Tarnów
Opolski, inne
podmioty

20 000

-

Gmina Tarnów
Opolski

Brak kosztów
dodatkowych,
w ramach prac
nad pzp

-

40 000

Środki własne

Gmina Tarnów
Opolski

Zadania monitorowane

Kontrola emisji hałasu do
środowiska z obiektów
działalności gospodarczej

WIOŚ w Opolu

Zadania własne

3

Pola
elektromagnetyczne

Wybór niskokonfliktowych
terenów do lokalizacji
nowych urządzeń
wytwarzających pola
elektromagnetyczne
Uwzględnienie zapisów
dotyczących ochrony przed
ponadnormatywnym
promieniowaniem
elektromagnetycznym
w miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego Gminy

Zadania monitorowane
4

Gospodarowanie
wodami

Prowadzenie stałego
monitoringu wód

Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska
w Opolu
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Zapobieganie lokalizacji
zabudowy na terenach
zalewowych

Gmina Tarnów
Opolski,
RZGW

-

-

Systematyczna konserwacja
rzek i cieków

RZGW, WZMiUW

200 000

środki własne,
inne środki

1 350 000

środki własne,
inne środki

Zadania własne
Budowa kanalizacji
sanitarnej
w miejscowości Nakło,
Tarnów Opolski, Miedziana
z rozbudową
i przebudową oczyszczalni
ścieków w Kosorowicach

Gmina Tarnów
Opolski

Zadania monitorowane
5

Gospodarka wodno
- ściekowa

Bieżąca modernizacja sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej

WiK Opole Sp.
z o.o.

1 000 000

środki własne,
inne środki

Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej na terenie
gminy

WiK Opole Sp.
z o.o ,
mieszkańcy

2 000 000

środki własne,
inne środki

Budowa przydomowych
oczyszczalni
ścieków na terenie gminy
Tarnów Opolski

Mieszkańcy

1 000 000

środki własne,
inne środki

Brak kosztów
dodatkowych,
w ramach prac
nad pzp
i innymi

-

Zadania własne
6

Zasoby geologiczne

Ochrona zasobów złóż
kopalin poprzez
uwzględnianie ich
w dokumentach
planistycznych

Gmina Tarnów
Opolski
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dokumentami
Zadania monitorowane
Gmina Tarnów
Opolski,
Przedsiębiorcy

50 000

środki własne,
inne środki

Starosta Opolski,
Główny Urząd
Górniczy

50 000

środki własne,
inne środki

100 000

środki własne,
inne środki

Prowadzenie monitoringu
jakości gleb

Instytut Uprawy,
Nawożenia
i Gleboznawstwa,
Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska

100 000

środki własne,
inne środki

Wdrażanie programów,
metod gospodarowania
i technologii produkcji
korzystnych dla środowiska
zgodnie z zasadami Dobrej
Praktyki Rolniczej

Właściciele gruntów

20 000

środki własne,
inne środki

Wprowadzenie agrotechniki
przeciwerozyjnej na
obszarach zagrożonych
erozją

Właściciele gruntów

50 000

środki własne,
inne środki

Minimalizacja oddziaływań
górniczych
Zapobieganie nielegalnej
eksploatacji kopalin

Zadania własne
Rekultywacja terenów, na
których występuje
zanieczyszczenie gleb

Gmina Tarnów
Opolski, właściciele
gruntów
Zadania monitorowane

7

8

Gleby

Gospodarka
odpadami

Zadania własne
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i zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Realizacja „Program
usuwania wyrobów
zawierających azbest
z terenu Gminy Tarnów
Opolski”

Gmina Tarnów
Opolski, mieszkańcy,
inne jednostki
posiadające wyroby
azbestowe

414 045,00

środki własne,
inne środki

Kampania informacyjnoedukacyjna dotycząca
gospodarki odpadami na
terenie Gminy

Gmina Tarnów
Opolski

20 000,00

środki własne,
WFOŚiGW

20 000

-

Zadania monitorowane
Zwiększenie poziomu
recyklingu - przygotowania
do ponownego użycia
następujących frakcji
odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła

RCGO
w Opolu,
mieszkańcy

Zadania własne

9

Zasoby przyrodnicze

Bieżąca pielęgnacja zasobów
przyrodniczych

Gmina Tarnów
Opolski, RDOŚ
w Opolu

50 000

środki własne,
inne środki

Tworzenie nowych form
ochrony przyrody

Gmina Tarnów
Opolski, RDOŚ
w Opolu

50 000

środki własne

Uwzględnienie
w Planach
Zagospodarowania
Przestrzennego obszarów
przeznaczonych pod
zalesianie

Gmina Tarnów
Opolski

Brak kosztów
dodatkowych,
w ramach prac
nad pzp

-

Zadania monitorowane
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Zalesianie nowych terenów,
w tym gruntów zbędnych dla
rolnictwa oraz nieużytków
z uwzględnieniem
uwarunkowań przyrodniczo
- krajobrazowych

Zarządcy lasów,
w tym lasów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa

150 000

środki własne,
inne środki

Realizacja Krajowego Planu
Zwiększenia Lesistości na
terenie Gminy Tarnów
Opolski

Zarządcy lasów,
w tym lasów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa

100 000

środki własne,
inne środki

Promowanie zachowań
zgodnych
z zasadami ochrony przyrody
i krajobrazu

Nadleśnictwa

10 000

środki własne,
inne środki

100 000

Środki własne,
WIOŚ, inne
środki

10 000,00

Środki własne,
WIOŚ, inne
środki

Zadania własne

10

Zagrożenia
poważnymi
awariami

Rozbudowa i modernizacja
OSP gminnych wraz
z nowoczesnym
doposażeniem

Gmina Tarnów
Opolski

Zadania monitorowane

Szkolenia z zakresu
ratowniczo-gaśniczego

OSP
w Tarnowie
Opolskim

Źródło: Opracowanie własne.
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6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA
Realizacja zadań określonych w Programie Ochrony Środowiska wiąże się z wysokimi nakładami
finansowymi. Wdrażanie Programu powinno być zatem możliwe dzięki stworzeniu odpowiedniego
systemu finansowego. Podstawowymi źródłami finansowania są środki publiczne (budżetowe państwa,
gminy lub pozabudżetowe instytucji publicznych), prywatne (np. fundusze inwestycyjne) oraz prywatno publiczne (np. ze spółek handlowych z udziałem gminy). Do głównych instrumentów finansowych gminy
w zakresie ochrony środowiska należą opłaty oraz kary za korzystanie ze środowiska.
Potencjalne źródła finansowania zadań określonych w niniejszym Programie przedstawiono poniżej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
Publiczna instytucja finansowa, działająca jako państwowa osoba prawna. Głównym jej celem
działania jest udzielanie wsparcia finansowego przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska
i gospodarce wodnej.
Podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie są programy priorytetowe,
które określają zasady udzielania wsparcia oraz kryteria wyboru przedsięwzięć. Listę priorytetowych
programów NFOŚiGW zatwierdza corocznie Rada Nadzorcza NFOŚiGW.
Zgodnie z „Listą priorytetowych programów NFOŚiGW na 2016 r.”, ustala się następujące programy:
1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi:



Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych

2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi:




Racjonalna gospodarka odpadami
Ochrona powierzchni ziemi
Geologia i górnictwo

3. Ochrona atmosfery:





Poprawa jakości powietrza
Poprawa efektywności energetycznej
Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów:


Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej

5. Międzydziedzinowe:




Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Wspieranie działalności monitoringu środowiska
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Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Edukacja ekologiczna
Współfinansowanie programu LIFE
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez
WFOŚiGW
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych
Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju
SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zwany dalej „Funduszem”
może finansować zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2016 r., poz. 672 t.j. ze zm.), służące realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, zgodnie z
aktualną polityką ekologiczną Państwa, regionalnym oraz lokalnymi programami ochrony środowiska i
gospodarki wodnej.
W pierwszej kolejności środki Funduszu będą przeznaczane na wspomaganie przedsięwzięć z zakresu:




ochrony środowiska dofinansowywanych środkami Funduszu Spójności, Funduszy
Strukturalnych oraz bezzwrotnymi funduszami krajowymi;
ochrony środowiska niedofinansowywanych środkami Unii Europejskiej, lecz prowadzących do
wypełnienia postanowień traktatu akcesyjnego;
edukacji ekologicznej oraz zgłaszanych przez instytucje ochrony środowiska.
Kryteria selekcji

Ochrona atmosfery
1. Ograniczenie emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu ludności oraz
przyrodzie ożywionej.
2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, w tym ga-zów
cieplarnianych m.in. poprzez:
 modernizację systemów wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej;
 ograniczenie zużycia energii elektrycznej m.in.: poprzez modernizację oświetlenia ulicznego,
modernizację instalacji grzewczych, klimatyzacji - szczególnie z odzyskiem ciepła, zakup i montaż
elektrooszczędnych maszyn i urządzeń;
 budowę i modernizację źródeł ciepła i systemów cieplnych;
 wprowadzanie mniej uciążliwych dla środowiska nośników energii oraz wykorzystywanie paliw
alternatywnych;
 wprowadzanie mniej uciążliwych dla środowiska technologii spalania;
 budowę i modernizację instalacji i urządzeń oczyszczania gazów odlotowych, w tym instalacji
i urządzeń odpylających;
 ograniczenie zużycia ciepła poprzez termomodernizację;
 ograniczenie emisji niezorganizowanej;
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eliminowanie stosowania freonów, halonów i innych gazów niszczących warstwę ozonową
atmosfery;
wspieranie ekologicznych form transportu;
ograniczenie emisji lotnych związków organicznych.

3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii:









geotermalnej;
spadku rzek;
wiatru;
promieniowania słonecznego;
pozyskiwanej z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych
szczątków roślinnych i zwierzęcych;
hydrotermalnej;
aerotermalnej;

4.Modernizacja instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów.
5.Tworzenie lub modernizacja systemów pomiarowych zużycia ciepła lub energii elektrycznej.
6. Uruchamianie produkcji urządzeń, wyrobów i technologii służących ochronie środowiska, w tym
odnawialnym źródłom energii.
7.Zakup wyposażenia, urządzeń i pojazdów o niskim zużyciu energii i/lub paliw.
8.Wykorzystanie nadwyżek i ograniczanie strat ciepła.
9.Opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii dotyczących ograniczenia emisji
zanieczyszczeń oraz efektywnego wykorzystania paliw i energii.
10.Opracowywanie programów ochrony powietrza.
II. Ochrona wód:
1.Ochrona ujęć i zasobów wody na potrzeby komunalne.
2.Ochrona i poprawa stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, a w szczególności budowa
i modernizacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadowej.
3.Ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych.
4.Ograniczenie zużycia wody i powstawania ścieków.
5.Rekultywacja jezior i zbiorników wodnych.
III. Gospodarka wodna:
1.Zwiększenie zasobów wodnych przez budowę zbiorników wodnych i obiektów małej retencji.
2.Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przez budowę nowych oraz prze-budowę
istniejących urządzeń ochronnych oraz odbudowę i modernizację urządzeń melioracji podstawowych.
3.Budowa obiektów służących poprawie jakości wody do celów spożywczych, w tym budowa
i modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa ujęć wody i sieci wodociągowych.
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4.Utworzenie lub modernizacja systemów pomiarowych zużycia wody.
5.Wykonywanie przez organizatorów kąpielisk obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 t.j. ze zm.) realizowane do dnia
31.12.2020 r.
IV. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi:
1.Zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego składowania odpadów, w tym rekultywacja składowisk
odpadów komunalnych.
2.Ograniczenie wytwarzania odpadów i zwiększenie ich wykorzystania, w ty tworzenie systemów zbiórki,
segregacji i recyklingu odpadów.
3.Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i niebezpiecznych oraz powstających w związku
z transportem samochodowym, w tym wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi,
zapewniającej osiągnięcie ustalonych dla województwa limitów i poziomu odzysku.
4.Unieszkodliwianie i gospodarcze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych.
5.Tworzenie regionalnych składowisk odpadów oraz zakładów segregacji i przerobu odpadów
komunalnych zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
6.Likwidacja nieczynnych składowisk odpadów niebezpiecznych.
7.Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
8.Działania techniczno-organizacyjne (np. zakup sprzętu) w zakresie gospodarki odpadami, w tym
zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych.
9.Wprowadzenie nowoczesnego systemu unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania odpadów
powstających w sektorze gospodarczym,
10.Rekultywacja gruntów i terenów zdegradowanych.
11.Przedsięwzięcia związane z niepolegającą na samooczyszczeniu remediacją historycznego
zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jeżeli obowiązanym do przeprowadzenia remeiacji jest regionalny
dyrektor ochrony środowiska lub władająca po-wierzchnią ziemi jednostka samorządu terytorialnego.
12.Ochrona i racjonalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego gleb.
13.Budowa lub modernizacja instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów.
14.Zagospodarowanie i unieszkodliwienie substancji zubożających warstwę ozonową.
15.Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i
wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi
położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.
16.Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku gdy nie można ustalić
podmiotu za nie odpowiedzialnego.
17.Zwrot Staroście kosztów gospodarowania odpadami z wypadków, w przypadku braku możliwości
ustalenia sprawcy albo bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).
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18.Opracowywanie i aktualizacja planów gospodarki odpadami.

Ochrona przyrody oraz krajobrazu i leśnictwo:
1.Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarach chronionych na
podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatów
przyrody i parków krajobrazowych oraz obszarach objętych programem „NATURA 2000”.
2.Opracowywanie audytów krajobrazowych.
3.Działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem
ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4.Przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin i zwierząt.
5.Ochrona obiektów przyrodniczych wymagających ochrony w świetle wymogów prawa.
6.Opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
7.Prace badawcze i projektowe związane z dokumentowaniem zasobów przyrody oraz ich ochroną.
8.Zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacją
tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne.
9.Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.
10.Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej prowadzonej przez parki krajobrazowe,
nadleśnictwa oraz wiodące placówki edukacyjne na obszarach włączonych w sieć NATURA 2000.
11.Ochrona naturalnych zbiorników wodnych i tworzenie biotopów na potrzeby rewitalizacji środowiska
na obszarach chronionych.
12.Remont i odtwarzanie urządzeń hydrotechnicznych, w celu ochrony ekosystemu w lasach i obszarach
chronionych.
Ograniczenie emisji hałasu i jego oddziaływania na środowisko:
1.Opracowywanie map akustycznych wraz z planami działania oraz programów ochrony przed hałasem.
2.Zapobieganie i ograniczanie negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko.
3.Wprowadzanie technologii i urządzeń pozwalających na zmniejszenie emisji hałasu.
4.Budowa ekranów akustycznych.
5.Zakup wyposażenia, urządzeń i pojazdów o niskiej emisji hałasu.
Edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna:
1.Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec środowiska poprzez wspieranie upowszechniania
wiedzy ekologicznej poprzez:




realizację programów edukacyjnych,
cykliczne audycje radiowe i telewizyjne,
kampanie informacyjno-prasowe,
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wydawnictwa, czasopisma i publikacje,
konferencje krajowe i międzynarodowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
konkursy i olimpiady,
targi i wystawy promujące nowoczesne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska.

2.Rozwój bazy dydaktycznej i edukacyjnej, budowa ścieżek edukacyjnych.
3.Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.
4.Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.
5.Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji
o środowisku.
6.Upowszechnianie wyników badań naukowych w zakresie ochrony środowiska.
7.Upowszechnianie informacji i wiedzy o stanie środowiska.
Monitoring środowiska
1. Rozwój bazy laboratoryjnej w zakresie monitoringu środowiska, w tym głównie Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska (zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej, wyposażenia
laboratoryjnego, budowa i rozbudowa oraz adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych, sprzęt
transportowy, zakupy i remonty infrastruktury technicznej) oraz rozwój sieci pomiarowych, laboratoriów
i ośrodków przetwarzania informacji, służących badaniu stanu środowiska
2. Prowadzenie pomiarów, badań analitycznych stanu środowiska oraz opracowywanie i publikowanie
ich wyników w szczególności realizowanych na podstawie wojewódzkiego programu monitoringu
opracowanego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
3. Prowadzenie monitoringu przyrodniczego.
4. Tworzenie systemów informatycznych Państwowego Monitoringu Środowiska.
5. Monitorowanie systemu ilościowego i jakościowego głównych zbiorników wód podziemnych oraz wód
powierzchniowych.
Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii i klęsk żywiołowych
1. Dofinansowanie systemu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, w tym poważnym awariom
i klęskom żywiołowym oraz likwidacja ich skutków dla środowiska.
2. Wspomaganie tworzenia i rozbudowy systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ratownictwa chemicznego
i ekologicznego, w tym dofinansowanie zakupu sprzętu i specjalistycznego wyposażania.
3. Remont i odtwarzanie obiektów ochrony środowiska i gospodarki wodnej zniszczonych przez powódź
i inne klęski żywiołowe.
4. Wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz gospodarki.
Zadania międzydziedzinowe
1. Przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczeń - wprowadzanie nowoczesnych technik i technologii
opartych na czystszej produkcji oraz międzynarodowych systemów proekologicznego zarządzania
przedsiębiorstwem.
2. Badania naukowe, ekspertyzy, programy badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe służące ochronie
środowiska i gospodarce wodnej.
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3. Profilaktyka zdrowotna dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia
standardów jakości środowiska.
4. Tworzenie i rozwój systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze
środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska
obowiązanych do ponoszenia opłat.
5. Przygotowanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które
mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi,
w tym plany i programy oraz oceny i studia wykonalności.
6. Realizacja projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem
środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz
współpracy dwustronnej.
7. Nabywanie, utrzymanie, obsługa i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych,
służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
8. Rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, służących
ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
9. Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji
o środowisku.
10. Przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu
(EMAS).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ)
Krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i
adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Głównym źródłem finansowania
Programu są środki unijne z Funduszu Spójności. Najważniejszymi beneficjentami Programu są podmioty
publiczne (w tym jst) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).
W ramach Programu realizowanych będzie 10 osi priorytetowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Infrastruktura drogowa dla miast
Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury
Pomoc techniczna

Zakres finansowania w obszarze energetyki i środowiska przedstawiono poniżej.
I Oś priorytetowa - Zmniejszenie emisyjności gospodarki:
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produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa,
rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz,
poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych
średniego i niskiego napięcia.

II Oś priorytetowa - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:





rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna oraz
wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym do ich
termicznego przetwarzania),
ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości środowiska miejskiego
(np. redukcja zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja terenów zdegradowanych),
dostosowanie do zmian klimatu, np. zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi
zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami opadowymi, projekty z zakresu małej retencji oraz
systemy zarządzania klęskami żywiołowymi.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO)
Celem RPO WO 2014-2020 jest podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu
o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej.
Poniżej przedstawiono główne osie priorytetowe, w ramach których gmina będzie mogła ubiegać się
o środki na realizację działań ujętych w opracowaniu.
Oś Priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Cel szczegółowy 1: Lepsza jakość powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego.
Cel szczegółowy 2: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Cel szczegółowy 3: Zwiększona efektywność energetyczna MSP.
Cel szczegółowy 4: Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie
Działanie 3.3 Odnawialne źródła energii
Działanie 3.4 Efektywność energetyczna MSP
Oś Priorytetowa IV Zapobieganie zagrożeniom
Cel szczegółowy 1: Zwiększona ochrona ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych,
w szczególności powodziowych
Cel szczegółowy 2: Zwiększona skuteczność reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych
i cywilizacyjnych
Działanie 4.1 Mała retencja
Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa
OŚ PRIORYTETOWA V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
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Cel szczegółowy 1: Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie,
Cel szczegółowy 2: Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie,
Cel szczegółowy 3: Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu,
Cel szczegółowy 4: Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego
z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.
Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej
Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020)
Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój
terytorialny obszarów wiejskich.
Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:







ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich,
poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności
gospodarstw rolnych,
poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem
w rolnictwie,
odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa,
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym,
zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295
000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego.
W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań. Pomoc finansowa ze środków
Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego. Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu
widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio
ukierunkowanego wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na
celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (modernizacja gospodarstw rolnych, restrukturyzacja
małych gospodarstw rolnych, premie dla młodych rolników, płatności dla rolników przekazujących małe
gospodarstwa rolne).

Program LIFE
Jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu
projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu
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wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie,
a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym
przyrody.
Program LIFE na lata 2014-2020 podzielona no dwa podprogramy: na rzecz środowiska oraz na rzecz
klimatu. Obszary priorytetowe Programu przedstawiają się następująco:
Program na rzecz środowiska:




ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
przyroda i różnorodność biologiczna
zarządzanie i informacja w zakresie środowiska

Program na rzecz klimatu:




ograniczenie wpływu człowieka na klimat
dostosowanie się do skutków zmian klimatu
zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

Wśród pozostałych funduszy i programów, mogących stanowić źródło finansowania w ramach zadań
związanych z ochroną środowiska, wymienić można m.in.:





środki norweskie i EOG – Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy
(fundusze norweskie), w ramach których funkcjonują Programy Operacyjne: „Ochrona
różnorodności biologicznej i ekosystemów”, „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań
kontrolnych”, „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
Bank Ochrony Środowiska – oferuje kredyty na rzecz inwestycji proekologicznych,
Bank Gospodarstwa Krajowego – stanowi ważne ogniwo w zakresie finansowania przedsięwzięć
z zakresu ochrony środowiska, w tym rynku oszczędności energii.

7. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

7.1. MONITORING I KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Monitoring dostarcza informacji, w oparciu o które ocenić można, czy stan środowiska ulega
polepszeniu czy pogorszeniu, a także jest podstawą oceny efektywności wdrażania polityki
środowiskowej. Rozróżniamy dwa rodzaje monitoringu:



monitoring jakości środowiska,
monitoring polityki środowiskowej.

Obydwa rodzaje monitoringu są ze sobą ściśle powiązane. Monitoring jakości środowiska jest
wykorzystywany w definiowaniu polityki ochrony środowiska. W okresie wdrażania niniejszego
programu, monitoring także będzie wykorzystywany dla uaktualnienia polityki ochrony środowiska.
Celem monitoringu jest zwiększenie efektywności polityki środowiskowej poprzez zbieranie,
analizowanie
i udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. Informacja o stanie
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środowiska jest niezbędna do ustanawiania priorytetów ochrony środowiska, do monitorowania,
egzekwowania i przestrzegania przepisów ochrony środowiska, do integrowania polityki. Powinien służyć
zarówno podejmującym decyzje, jak i społeczeństwu, sektorowi prywatnemu, pozarządowym
organizacjom ekologicznym i wszystkim zainteresowanym grupom.
W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram wdrażania programu ochrony środowiska dla gminy
Tarnów Opolski.
Tabela 22. Harmonogram wdrażania programu ochrony środowiska dla gminy Tarnów Opolski.

Monitoring realizacji Programu

Monitoring stanu środowiska

2017

2018

2019

2020

Itd.

X

X

X

X

X

Monitoring polityki środowiskowej
Mierniki efektywności Programu

X

X

Ocena realizacji planu operacyjnego

X

X

Raporty z realizacji Programu

X

X

Ocena realizacji celów i kierunków działań

X

Aktualizacja Programu ochrony środowiska

X

Źródło: Opracowanie własne.

Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań programu ochrony środowiska winny obejmować:





określenie stopnia wykonania poszczególnych działań:
określenie stopnia realizacji przyjętych celów,
ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,
analizę przyczyn rozbieżności.

Listę proponowanych wskaźników monitorowania dla gminy Tarnów Opolski przedstawiono
w poniższej tabeli.
Tabela 23. Zestawienie wskaźników dla monitorowania osiąganych celów dla gminy Tarnów Opolski.

Lp.

Wskaźniki

Jednostka miary

Ochrona klimatu i jakości powietrza
1

Wielkość zredukowanej emisji

2

Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu

3

Liczba obiektów objętych termomodernizacją

4

%, Mg/rok
%, MWh
szt.

Długość zmodernizowanych dróg
gminnych/powiatowych/wojewódzkich/krajowych

km

Zagrożenia hałasem
1

Liczba przeprowadzonych kontroli emisji hałasu

szt.

2

Długość zmodernizowanych dróg

km
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gminnych/powiatowych/wojewódzkich
Pola elektromagnetyczne
1

Poziom pola elektromagnetycznego

V/m

Gospodarowanie wodami
1

Klasa jakości wód powierzchniowych

I-V

2

Klasa jakości wód podziemnych

I-V
Gospodarka wodno - ściekowa

1

Długość sieci kanalizacyjnej

km

2

Długość sieci wodociągowej

km

3

Liczba przyłączy kanalizacyjnych

szt.

4

Liczba przyłączy wodociągowych

szt.

5

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

szt.

6

Liczba mieszkańców korzystająca z sieci wodociągowej

liczba osób

7

Liczba mieszkańców korzystająca z kanalizacji sanitarnej

liczba osób

Zasoby geologiczne
1

Powierzchnia surowców naturalnych

ha
Gleby

1

Powierzchnia gruntów zrekultywowanych

ha

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
1

Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest

2

Osiągnięty poziom recyklingu

3

Masa zabranych odpadów komunalnych zmieszanych ogółem

Mg
%

Mg

Zasoby przyrodnicze
1

Lesistość Gminy

2

Liczba form ochrony przyrody

%
szt.
Zagrożenia poważnymi awariami

1

Liczba inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji OSP
gminnych wraz z nowoczesnym doposażeniem

Źródło: Opracowanie własne.
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024 zostaje przyjęty do realizacji na podstawie uchwały Rady Gminy. Efektywne wdrożenie
i zarządzanie niniejszym programem wymaga dużego zaangażowania administracji samorządowej, a
także współpracy pomiędzy wszystkimi instytucjami (organizacjami) zaangażowanymi w zagadnienia
ochrony środowiska.
Za realizację programu odpowiedzialne są władze Gminy, które powinny wyznaczyć koordynatora
wdrażania programu. Taką rolę, w imieniu Wójta Gminy, pełni referat odpowiedzialny za ochronę
środowiska – Referat Zamówień Publicznych i Promocji, gdzie powołane jest stanowisko ds. ochrony
środowiska, rolnictwa, melioracji i leśnictwa. Koordynator będzie współpracował ściśle z Radą Gminy,
przedstawiając okresowe sprawozdania z realizacji programu.
W latach 2017-2020 koordynator wdrażania Programu co dwa lata oceniał będzie postęp
w zakresie wdrażania zdefiniowanych działań, a pod koniec 2020 r. nastąpi ewentualna ocena
rozbieżności między celami zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych rozbieżności. Wyniki
oceny będą stanowiły wykładnię dla kolejnego Programu, w którym zostaną zdefiniowane cele i zadania.
Program będzie wdrażany przy udziale wielu partnerów, wśród których należy wymienić:








poszczególne Referaty Urzędu Gminy,
zakłady przemysłowe i podmioty gospodarcze,
instytucje kontrolujące,
organizacje pozarządowe,
rolników,
nauczycieli,
mieszkańców

i innych. Wszystkie jednostki będą musiały ze sobą współpracować poprzez stałą wymianę informacji
i wiedzy. Jednocześnie każdy z partnerów powinien być informowany o postępach we wdrażaniu
Programu. W celu usprawnienia tych działań zaleca się opracować szczegółowy harmonogram spotkań
partnerów uczestniczących we wdrażaniu Programu. Bardzo ważna jest również współpraca
z sąsiednimi gminami i miastami, bowiem zagrożenia dla środowiska mają pochodzenie lokalne, ale
mogą one oddziaływać także na znacznie większych obszarach. Stąd też wynika potrzeba rozwiązań tych
problemów w oparciu o współpracę międzygminną, np. w zakresie gospodarki odpadami. Współpraca
taka, oprócz pozytywnych efektów dla środowiska może przynieść także korzyści ekonomiczne.
Aktywność społeczna wspierana jest również poprzez niezależną prasę ekologiczną, różnorodne
wydawnictwa, programy telewizyjne, akcje edukacyjne i promocyjne oraz Internet. Duże znaczenie dla
ekspansji obywatelskiej aktywności ma nowe ustawodawstwo stwarzając powszechny dostęp do
informacji o środowisku i procedury udziału społeczeństwa w zarządzaniu środowiskiem (ustawa Prawo
Ochrony Środowiska).
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