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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024. Opracowanie zostało wykonane w oparciu o art. 46 oraz art. 47 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353.).
Zgodnie z zapisami artykułów 46 i 47 Ustawy OOŚ, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko wymagają projekty następujących dokumentów strategicznych:
1. koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz
strategie rozwoju regionalnego;
2. polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu,
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa,
turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane lub przyjmowane przez organy administracji,
wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko;
3. polityki, strategie, plany lub programy inne niż wymienione w pkt. 1 i 2, których realizacja może
spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio
związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także
w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione powyżej, jeżeli wyznaczają one ramy dla
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub realizacja
postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. Projekt
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024 wpisuje się w powyższy katalog dokumentów.

2. CEL I ZAKRES MERYTORYCZNY OPRACOWANIA
Głównym celem prognozy jest ustalenie, czy zapisy projektu Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 nie naruszają zasad
prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego, a cele ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju są spójne z celami i priorytetami zaplanowanymi w dokumentach
wyższego szczebla. Prognoza ma za zadanie także ułatwić identyfikację możliwych do określenia
skutków środowiskowych spowodowanych realizacją postanowień ocenianego dokumentu oraz
określić, czy istnieje prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości konfliktów i zagrożeń
w środowisku.

3. ZAKRES PROGNOZY
Zakres prognozy powinien być zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353.).
Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera:
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informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach
z innymi dokumentami,
informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Prognoza ponadto określa i analizuje:








istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na środowisko, a w szczególności na:
o różnorodność biologiczną,
o ludzi,
o zwierzęta,
o rośliny,
o wodę,
o powietrze,
o powierzchnię ziemi,
o krajobraz,
o klimat,
o zasoby naturalne,
o zabytki, o dobra materialne,
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami
na te elementy.

Prognoza przedstawia:




rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru,
biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań
zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod
dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań
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alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków
techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

4. METODY PRACY I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Prognoza została opracowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w Ustawie z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przy sporządzaniu niniejszego
dokumentu zastosowano metody statystyczne i porównawcze, analizy i oceny dostosowane do stanu
współczesnej wiedzy. Autorzy kierowali się swoją wiedzą i doświadczeniem stosownie do stanu wiedzy
współczesnej. Wszystkie zastosowane metody oceny są dostosowane do zawartości i stopnia
szczegółowości projektowanego dokumentu. Część dotycząca oceny oddziaływania na środowisko
w projektowanym opracowaniu przedstawiono tabelarycznie. Oceny dokonano w oparciu o analizę
poszczególnych elementów środowiska w zależności od zagrożeń stwarzanych przez oddziaływanie na
środowisko planowanych inwestycji.
W opracowaniu wykorzystano:







Politykę Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,
Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.,
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020,
Strategię Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015 – 2025,
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski,
Strategię Rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2020.

5. ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEG STANU ŚRODOWISKA NA TERENACH
OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM ORAZ
POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI
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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5.1. 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.
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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

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.
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5.2. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
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.
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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.
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
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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.
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.

5.3. OCHRONA KILMATU I JAKOŚCI POWIETRZA
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
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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 3. 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

Symbol klasy wynikowej

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

O3

O3

As

Cd

Ni

B(a)P

A

A

C

A

A

A

C1

D22

C

A

A

C

opolska
(PL1601)

PM2.

PM2.

5

5

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.

1

Wg poziomu docelowego.
Wg poziomu celu długoterminowego.
3
Wg poziomu dopuszczalnego.
4
Wg poziomu dopuszczalnego (faza II).
2
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Zestawienie wszystkich wynikowych klas strefy opolskiej z uwzględnieniem kryterium ochrony
roślin, 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 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
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:


5
6

Wdrożenie, koordynacja i monitoring działań naprawczych określonych w POP wykonywanych
przez poszczególne jednostki.

Wg poziomu docelowego.
Wg poziomu celu długoterminowego.
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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.

5.4. ZAGROŻENIA HAŁASEM
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
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ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie dróg oraz rodzaj
nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy
trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. Hałas ten koncentruje się wzdłuż szlaków
komunikacyjnych, ma więc charakter liniowy.
Dla hałasu drogowego, dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze dziennej –
w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45 do 56 dB.
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 5. 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
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Krapkowice, również występowały przekroczenia (wyższe w porze nocnej), ale nie przekraczały one
wartości 5 dB.
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 6. 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.
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MM Systemy, Zakład Produkcji Części Samochodowych w Kątach Opolskich.
inne, mniejsze zakłady usługowe: stolarskie, remontowo-budowlane,
samochodowej.

mechaniki

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.
HI-EKO 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.

5.5. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
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 elektromagnetycznych może mieć również niekorzystny wpływ na rośliny i zwierzęta:
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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.
Na terenie gminy Tarnów Opolski w ostatnich latach nie było zlokalizowanego punktu pomiarowego
promieniowania elektromagnetycznego.
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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.

5.6. IDENTYFIKACJA JEDLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHINIOWYCH I PODZIEMNYCH (JCWP I
JCWPd) DLA TERENU OBJĘTEGO PROJEKTEM PROGRAMU WRAZ ZE WSKAZANIEM
USTALONYCH DLA NICH CELÓW ŚRODOWISKOWYCH
5.6.1.1. 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 7. 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.
5.6.1.2. 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.
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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.

Rysunek 5. Sieć pomiarowa z wynikami klasyfikacji wód podziemnych w punktach monitoringu operacyjnego
w województwie opolskim w 2015 r.
Źródło: WIOŚ, Opole.
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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

Tarnów
Opolski

Kod UE JCWPd

PLGW6220116

Wskaźniki w
II klasie
Temp, PEW,
SO4, HCO3

Wskaźniki w
III klasie

Wskaźniki w
IV klasie

Wskaźniki w
V klasie

Klasa
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.
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OKREŚLENIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA JCWP I JCWPd
Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami dna obszarze dorzecza Odry” dla sztucznych i silnie
zmienionych części wód powierzchniowych celem środowiskowym jest osiągnięcie co najmniej
dobrego potencjału ekologicznego i utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
JCWP zlokalizowane na terenie gminy Tarnów Opolski nie są zagrożone nieosiągnięciem celu
środowiskowego.
Cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych są określone na podstawie art. 4 RDW
w Planie gospodarowania wodami dna obszarze dorzecza Odry. Głównym celem jest osiągnięcie
dobrego stanu, poprzez uzyskanie co najmniej dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego danej
części wód. W realizacji przyjętych założeń należy:


zapobiegać dopływowi lub ograniczać dopływ zanieczyszczeń do wód podziemnych,



zapobiegać pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami
wymienionymi w RDW),



zapewnić równowagę pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,



wdrożyć działania niezbędne dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego
trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.

JCWPd występujące w obszarze objętym opracowaniem nie są zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia
celów środowiskowych.

5.7. GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
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.,
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posiadające aktualne pozwolenia wodnoprawne, z czego jedno funkcjonuje tylko w celu odwodnienia
kopalni.

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.)

Wskaźnik

Jednostka

Wartość

Długość czynnej sieci rozdzielczej

km

110,1

szt.

2 380

Lp.
1

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych
2

i zbiorowego zamieszkania
Woda dostarczona gospodarstwom domowym

dam

3

3

266,0

4

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoba

9 446

5

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

%

98,5

6

Mieszkania wyposażone w wodociąg

szt.

2 781

7

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

Jednostka

Wartość

km

87,8

szt.

1 575

2

i zbiorowego zamieszkania
Ścieki odprowadzone

dam

3

3

185,0

4

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba

6 175

%

64,4

5

% ludności korzystający z instalacji

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL.
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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.

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL.
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Stopień
redukcji
748
11 236
1 428
2 250
277
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Dane charakteryzujące gospodarkę odpadami oraz komunalnymi osadami ściekowymi – masę
wytworzonych odpadów, rodzaj obróbki komunalnych osadów ściekowych oraz postać osadów
przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 14. Charakterystyka gospodarki odpadami oraz komunalnymi osadami ściekowymi na terenie gminy Tarnów Opolski.

Źródło: WIOŚ, Opole.

5.8. 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,
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
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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
(1-2 m powyżej poziomu wody w rzece) i nadzalewową (ok. 10 m powyżej rzeki).
5.8.1. 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.
Tabela 15. Złoża kopalin na terenie gminy Tarnów Opolski, stan na 2015 r.

Nazwa złoża

Izbicko-Nakło
Kosorowice
Kosorowice Przywory

Kopalina
WAPIENIE
I MARGLE PRZEM.
WAPIENNICZEGO
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE

Powierzchnia
udokumentowanego
złoża [ha]

Stan użytkowania

Użytkownicy

94,69

Złoże rozpoznane
wstępnie

-

1,89
18,7916

Złoże
zagospodarowane
Złoże
zagospodarowane

Zakład ProdukcyjnoUsługowo-Handlowy
KRUSZYWA sp. z o.o.

Kosorowice II

KRUSZYWA
NATURALNE

1,73

eksploatacja złoża
zaniechana

Zakład Eksploatacji
Kruszywa
Naturalnego

Kosorowice III

KRUSZYWA
NATURALNE

1,95

złoże eksploatowane
okresowo

KRUSZYWA sp. z o.o
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KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE

Kosorowice IV
Kosorowice V
Kosorowice VI
Kosorowice VII
Kosorowice VIII

1,409
1,93
1,96
2,667
0,806

Złoże
zagospodarowane
Złoże
zagospodarowane
złoże eksploatowane
okresowo
złoże rozpoznane
szczegółowo
złoże rozpoznane
szczegółowo

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

-

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

Tarnów Opolski
II
Tarnów Opolski
III

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, baza danych MIDAS

5.9. GLEBY
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 16. 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

Użytki rolne ogółem,
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Tereny różne

5

0,06

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 17. 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
III b
IV a
IV b
V
VI

0
0
76
54
112
293
894
1 246

0
0
2,8
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,
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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 18. 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.

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.
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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:


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 % .

5.10. GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW
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.
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Gmina Tarnów Opolski należy do regionu centralnego gospodarowania odpadami komunalnymi
w województwie opolskim.

Rysunek 6. Lokalizacja poszczególnych regionów gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie opolskim.
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2017.
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Wykaz instalacji regionalnych oraz zastępczych na terenie Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 19. 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:
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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
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 20. 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 21. 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 22. 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.

5.11.

ZASOBY PRZYRODNICZE

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 spicae-venti należy wykształcony na ubogich glebach piaszczystych zespół chłodka
drobnego Arnoserido-Scleranthetum oraz rozwinięte na żyźniejszych glebach gliniastopiaszczystych 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 EchinochlooSetarietum, wykształcany stosunkowo często na mniej kwaśnych, piaszczystych i gliniastopiaszczystych 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
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.
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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
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" Nupharo-Nymphaeetum 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
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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
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
5.11.1.1.

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 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 leśnostawowym 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.
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Rysunek 7.Obszary chronione na terenie gminy Tarnów Opolski i w sąsiedztwie.
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski.

5.11.1.2.

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.
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Tabela 23. 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.

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 Gruzice. Pozostałe dwa kompleksy leśne: północno – wschodni (okolice Raszowej)
i południowo – zachodni (okolice Miedzianej, Kątów Opolskich) podlegają Nadleśnictwu Strzelce
Opolskie, obręby Kadłub i Kamień Śląski.
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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 %

Siedliska według stopni uwilgotnienia:


świeże – 57,62 %



wilgotne – 39,49 %
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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 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
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(10 km od granic administracyjnych miasta pow. 50 tys. mieszkańców), osłabienie
drzewostanów, regres gatunków iglastych, straty na przyroście.

5.12.

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.

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.
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6. POTENCJALNE ZMIANY ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA
W PRZYADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski jest dokumentem wyznaczającym
podstawowe kierunki działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie
gminy. Cele te wynikają z dokumentów wyższego szczebla. W przypadku braku realizacji zamierzeń
zawartych w projektowanym dokumencie można spodziewać się:









Pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego;
Pogorszenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
Zwiększenia zużycia wody, a tym samym wyczerpywania się zasobów wodnych;
Degradacji gleb;
Pogarszających się walorów przyrodniczych i krajobrazowych;
Niszczenia siedlisk, co wpłynie negatywnie na bioróżnorodność biologiczną;
Narażenia mieszkańców na szkodliwe działanie hałasu oraz promieniowania
elektromagnetycznego;
Niskiego poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców;

W przypadku braku realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski
pogłębiać się będą zdiagnozowane dotychczas problemy środowiska na terenie gminy.

7. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM
Zagadnienia i cele środowiskowe ustanowione na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym ze
względu na priorytetowe traktowanie ochrony środowiska zawarte są w wielu konwencjach
międzynarodowych i podstawowych aktach tworzących Wspólnotę UE. Dokumenty te stanowią ramy
dla regulacji prawnych (dyrektywy i rozporządzenia w prawie unijnym oraz ustawy i rozporządzenia
w prawie polskim) oraz stanowią podstawę dla kształtowania polityki ochrony środowiska w określonej
perspektywie czasowej, w szeregu tworzonych dokumentów (strategie, polityki, programy). Cele
polityki ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym zostały określone w wielu dokumentach
strategicznych, które stanowią ramy dla dokumentów krajowych i regionalnych.
W niniejszej części dokonano analizy zgodności celów Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 z celami innych dokumentów
strategicznych na poziomie międzynarodowym, w tym unijnym, krajowym oraz wojewódzkim.
Porównanie to pełni rolę oceny spójności celów projektowanego dokumentu z celami innych
dokumentów strategicznych.
Dokumenty międzynarodowe

Międzynarodowa ochrona środowiska – Globalny Program Działań Szczytu Ziemi: Agenda 21
Jeden z najważniejszych programów międzynarodowych dotyczących zrównoważonego rozwoju
ludzkości i ochrony zasobów środowiska naturalnego. Przewiduje on działania na poziomie globalnym,
narodowym i lokalnym prowadzone w celu koordynacji wysiłków w rozwiązywaniu problemów
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światowej ekologii i polityki rozwoju. Program dotyczy wszystkich dziedzin życia w których człowiek
oddziałuje na środowisko. Najważniejsze założenia i cele Agendy 21 to m.in.:












ochrona i wspomaganie zdrowia człowieka;
zrównoważony rozwój osiedli ludzkich (powstrzymanie kryzysu ekologicznego miast);
ochrona atmosfery (przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu, zanikaniu warstwy ozonowej,
kwaśnym deszczom);
bezpieczne wykorzystanie toksycznych substancji chemicznych;
bezpieczne gospodarowanie odpadami stałymi i ściekowymi, niebezpiecznymi
i radioaktywnymi;
zrównoważone gospodarowanie gruntami rolnymi;
powstrzymanie niszczenia lasów;
ochrona i zagospodarowanie zasobów wód słodkich;
zachowanie różnorodności biologicznej (krajowe oceny różnorodności biologicznej,
opracowanie strategii ich zachowania);
przeciwdziałanie pustynnieniu i suszy;
edukacja ekologiczna.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa SOOŚ)
Celem Dyrektywy nr 2001/42/WE „jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska
i przyczynienie się do uwzględniania aspektów środowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu
planów i programów w celu wspierania stałego rozwoju, poprzez zapewnienie, że zgodnie z niniejszą
dyrektywą dokonywana jest ocena wpływu na środowisko niektórych planów i programów, które
potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ na środowisko”.

Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
(dyrektywa OOS)
Dyrektywa nr 85/337/EWG dotyczy oceny oddziaływania wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko. Innymi dokumentami o międzynarodowej randze i charakterze
przestrzennym, stanowiącymi podstawę do formułowania celów ochrony środowiska w programach
krajowych są konwencje międzynarodowe, sygnowane przez stronę polską, m.in.: Konwencja
Ramsarska o obszarach wodno - błotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryżu (1982r.) i Regina (1987r.),
Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości z
1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo), Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny
i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych z 1979 r., Protokół Montrealski w sprawie substancji
zubażających warstwę ozonową z 1987r. wraz z poprawkami londyńskim (1990r.), wiedeńskimi
(1992r.), Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro, 1992
r., Konwencja ONZ o ochronie różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992r. Ramowa Konwencja
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997r. wraz z Protokołem.

Siódmy Program działań UE w dziedzinie ochrony środowiska (7 EAP) - „Dobrze żyć
w granicach naszej planety”
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Program będzie realizował cele tematyczne i priorytety inwestycyjne określone w stosownych
rozporządzeniach UE dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie
z określonymi zasadami dla Programu wybrano następujące cele tematyczne:




CT 6 - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami,
CT 7 - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości
w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej,
CT 10 - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu, Europa 2020
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,
Europa 2020 zawiera priorytety tematyczne, w tym między innymi priorytet „Europa efektywnie
korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania
zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej.

Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej
Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej zawiera, między innymi, zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu do bazowego 1990 r. i 30% zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie co
do redukcji gazów cieplarnianych.
Dokumenty krajowe

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Podstawowym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego
społeczeństwa polskiego oparte przede wszystkim o zasady zrównoważonego rozwoju (zgodnie z art. 5
Konstytucji RP). Kryteria rozwoju zrównoważonego powinny być uwzględnione we wszystkich
dokumentach strategicznych sektorów gospodarczych.
Główne cele wynikające z polityki ekologicznej państwa dotyczące gminy Tarnów Opolski to:
1. W zakresie poprawy jakości środowiska:
 Dążenie do poprawy jakości powietrza na terenie gminy Tarnów Opolski poprzez szeroko
pojętą poprawę efektywności energetycznej
 Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Tarnów Opolski poprzez działania ograniczające
emisję hałasu
 Zrównoważone użytkowanie gleb poprzez utrzymanie ich stanu na obecnym poziomie
 Racjonalna gospodarka odpadami
2. W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego:
 Ochrona i zachowanie bioróżnorodności oraz cennych przyrodniczo siedlisk na terenie gminy
Tarnów Opolski
3. W zakresie zrównoważonego wykorzystania materiałów, wody i energii:
 Ochrona zasobów złóż kopalin
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Zrównoważona gospodarka wodna zmierzająca do poprawy stanu jakości wód
powierzchniowych i utrzymanie stanu jakości wód podziemnych
4. W zakresie zadań systemowych:
 Minimalizacja potencjalnych źródeł poważnych awarii
 Stała kontrola niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy
Tarnów Opolski

Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2015
Celem Programu, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie
oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi
skutkami.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Program Usuwania Azbestu z Terenu
Województwa Podkarpackiego do roku 2032
Cele nadrzędne dokumentów to:




usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami
azbestu;
likwidacja szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Cele określone w dokumentach osiągane będą poprzez realizację wzajemnie uzupełniających się
zadań, na trzech poziomach: krajowym, wojewódzkim i lokalnym, finansowanych ze środków
publicznych i prywatnych.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014
Celem KPGO 2014 oraz WPGO jest wprowadzenie w Polsce efektywnego systemu gospodarki
odpadami zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Cele nadrzędne to:


przerwanie powiązania pomiędzy rosnącą ilością odpadów a wzrostem gospodarczym oraz
kładzenie nacisku na zapobieganie powstawaniu odpadów i na ponowne ich użycie;



zwiększenie udziału odzysku, a w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali,
tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z
wymogami ochrony środowiska;



zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów;



wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;



utworzenie i uruchomienia bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami.

Dokumenty wojewódzkie i lokalne
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.
CEL STRATEGICZNY 7. Wysoka jakość środowiska
CEL OPERACYJNY 7.1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej

49

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 20172020 z perspektywą na lata 2021-2024





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,
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
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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,
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:
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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.

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.
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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.

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

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.
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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
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.

8. CELE OCHRONY PRZYRODY WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ ZAKAZY WYNIKAJĄCE
Z USTANOWIONYCH FORM OCHRONY PRZYRODY
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody celem ochrony przyrody jest:
1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
2) zachowanie różnorodności biologicznej;
3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami,
przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;
5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także
pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie
i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.
Na terenie gminy Tarnów Opolski do obszarów chronionych zalicza się obszar chronionego krajobrazu
„Lasy Stobrawsko – Turawskie”.
W wyniku realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 2021-2024 może potencjalnie dojść do oddziaływania na powyższe obszary,
dlatego ważne jest aby wszelkie przedsięwzięcia wynikające z Programu były przeprowadzone zgodnie
z przepisami dotyczącymi gospodarowania na obszarach objętych prawną formą ochrony przyrody.
Na terenie Obszarów Chronionego Krajobrazu zakazuje się:


zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc
rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania
czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
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realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko;
 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych;
 wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciw
osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń
wodnych;
 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna
lub rybacka;
 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno- -błotnych;
 budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących
przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej
lub rybackiej.
Ocenia się, że realizacja postanowień zawartych w Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów
Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 nie naruszy zasad gospodarowania na
terenach będących formami przyrody prawnie chronionymi.

9. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W WYNIKU

REALIZACJI ZAPISÓW DOKUMENTU
Zamierzenia postawione sobie przez Gminę Tarnów Opolski w projekcie Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 mają na
celu poprawę stanu i jakości środowiska. Część z planowanych inwestycji może jednak znacząco
oddziaływać na środowisko. Można do nich zaliczyć:







Realizacja zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski.
Modernizacja dróg gminnych.
Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło, Tarnów Opolski, Miedziana z rozbudową
i przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tarnów Opolski.
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Realizacja „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów
Opolski”.

Poniższa tabela przedstawia prognozowane oddziaływanie na środowisko działań ujętych w Programie
Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
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Różnorodność Biologiczna

Ludzie

Rośliny

Zwierzęta

Powietrze

Klimat

Klimat akustyczny

Wody (w tym JCW)

Powierzchnia ziemi

Krajobraz

Zasoby naturalne

Zabytki

Działanie

Obszary chronione oraz pozostałe formy
ochrony przyrody, w tym Obszary Natura 2000

Tabela 24. Ocena oddziaływania na środowisko działań przewidzianych do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 20212024

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

0

-/+

-/+

-/+

0

Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

0

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

+

-/+

0

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy

0

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

+

-/+

0

0

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

+

-/+

0

0

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

+

-/+

0

Realizacja zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów
Opolski
Modernizacja dróg gminnych

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło, Tarnów Opolski,
Miedziana z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków
w Kosorowicach
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tarnów
Opolski
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Realizacja „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu

0

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

+

-/+

-/+

Gminy Tarnów Opolski”

Legenda:
+ : realizacja zadania wpłynie pozytywnie na omawiany element środowiska
- : realizacja zadania wpłynie negatywnie na omawiany element środowiska,
0 : realizacja zadania nie wpływa na omawiany element środowiska,
-/+ : realizacja zadania podczas wykonywania prac może negatywnie wpłynąć na element środowiska, jednak pozytywnie w perspektywie wieloletniej.
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Tabela 25. Prognozowane oddziaływanie zapisów Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 na środowisko wraz
z uwzględnieniem rodzaju oddziaływania
Komponent
środowiska

Prognozowane oddziaływanie na środowisko
Bezpośrednie

Pośrednie

Wtórne

Pozytywne

Negatywne

Skumulowane

Krótkoterminowe

Długoterminowe

Stałe

Chwilowe

Obszary
chronione
oraz
pozostałe
formy
ochrony
przyrody, w
tym Obszary
Natura 2000

Ochrona obszarów
cennych
przyrodniczo

Zachowanie
obszarów
cennych
przyrodniczo

Brak
oddziaływania

Ochrona i
zachowanie
obszarów
cennych
przyrodniczo

Brak
oddziaływania

Brak
oddziaływania

Brak
oddziaływania

Brak
oddziaływania

Brak
oddziaływania

Brak
oddziaływania

Różnorodność
biologiczna

Bezpośredni
wpływ na
populacje oraz
liczebność
gatunków roślin i
zwierząt na etapie
prac
modernizacyjnych
budynków oraz
infrastruktury
technicznej

Ukształtowanie
się nowych
warunków
siedliskowych

Regulacja
gospodarki
wodno –
ściekowej
wyeliminuje
niekontrolowane
odprowadzanie
ścieków do ziemi
i wód.

Pośredni wpływ
na populacje oraz
liczebność
gatunków roślin i
zwierząt na etapie
prac
modernizacyjnych
budynków oraz
infrastruktury
technicznej

Ludzie

Poprawa jakości
życia poprzez
polepszenie stanu
środowiska

Poprawa jakości
życia

Poprawa
komfortu życia
i pracy oraz
zwiększenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

Rośliny

Bezpośredni
wpływ na
populacje oraz
liczebność

Pośredni wpływ
na populacje oraz
liczebność
gatunków roślin i

Ukształtowanie
się nowych
warunków
siedliskowych

Poprawa jakości
życia
Mniejsze
nakłady
finansowe
związane z
gospodarką
wodno-ściekową
Regulacja
gospodarki
wodno –
ściekowej
wyeliminuje

Wpływ na
populacje oraz
liczebność
gatunków roślin i
zwierząt na etapie
prac
modernizacyjnych
budynków oraz
infrastruktury
technicznej
Chwilowe
zwiększenie
zanieczyszczenia i
hałasu, lokalne
utrudnienia w
życiu codziennym
na etapie prac
modernizacyjnych

Wpływ na
populacje oraz
liczebność
gatunków roślin i
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Brak
oddziaływania

Krótkotrwały
wpływ podczas
budowy instalacji
oraz prac
modernizacyjnych
wyniku czego
może dojść do
zmian liczebności
oraz rodzajów
populacji

Ukształtowanie
się nowych
warunków
siedliskowych.
Poprawa jakości
środowiska

Brak
oddziaływań

Chwilowe
zwiększenie
zanieczyszczenia i
hałasu, lokalne
utrudnienia w
życiu codziennym
na etapie prac
modernizacyjnych

Chwilowe
zwiększenie
zanieczyszczenia i
hałasu, lokalne
utrudnienia w
życiu codziennym
na etapie prac
modernizacyjnych

Brak
oddziaływania

Krótkotrwały
wpływ podczas
budowy instalacji
oraz prac
modernizacyjnych

Ukształtowanie
się nowych
warunków
siedliskowych.

Ukształtowanie
się nowych
warunków
siedliskowych.
Regulacja
gospodarki
wodno –
ściekowej
wyeliminuje
niekontrolowane
odprowadzanie
ścieków do ziemi i
wód.

Brak oddziaływań

Ukształtowanie
się nowych
warunków
siedliskowych.
Regulacja

Prace
modernizacyjne
mogą
zmiany
liczebności oraz
rodzajów
populacji.

Chwilowe
zwiększenie
zanieczyszczenia i
hałasu, lokalne
utrudnienia w
życiu codziennym
na etapie prac
modernizacyjnych

Prace
modernizacyjne
mogą zmiany
liczebności oraz
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gatunków roślin i
zwierząt na etapie
prac
modernizacyjnych
budynków oraz
infrastruktury
technicznej

Zwierzęta

Bezpośredni
wpływ na
populacje oraz
liczebność
gatunków roślin i
zwierząt na etapie
prac
modernizacyjnych
budynków oraz
infrastruktury
technicznej

zwierząt na etapie
prac
modernizacyjnych
budynków oraz
infrastruktury
technicznej

Pośredni wpływ
na populacje oraz
liczebność
gatunków roślin i
zwierząt na etapie
prac
modernizacyjnych
budynków oraz
infrastruktury
technicznej

niekontrolowane
odprowadzanie
ścieków do ziemi
i wód.

Ukształtowanie
się nowych
warunków
siedliskowych

Regulacja
gospodarki
wodno –
ściekowej
wyeliminuje
niekontrolowane
odprowadzanie
ścieków do ziemi
i wód.

zwierząt na etapie
prac
modernizacyjnych
budynków oraz
infrastruktury
technicznej

Wpływ na
populacje oraz
liczebność
gatunków roślin i
zwierząt na etapie
prac
modernizacyjnych
budynków oraz
infrastruktury
technicznej

wyniku czego
może dojść do
zmian liczebności
oraz rodzajów
populacji

Brak
oddziaływania

Ukształtowanie
się nowych
warunków
siedliskowych.
Poprawa jakości
środowiska

gospodarki
wodno –
ściekowej
wyeliminuje
niekontrolowane
odprowadzanie
ścieków do ziemi i
wód.
Ukształtowanie
się nowych
warunków
siedliskowych.
Regulacja
gospodarki
wodno –
ściekowej
wyeliminuje
niekontrolowane
odprowadzanie
ścieków do ziemi i
wód.

rodzajów
populacji.

Prace
modernizacyjne
mogą
zmiany
liczebności oraz
rodzajów
populacji.

Brak oddziaływań

Ograniczenie
emisji
szkodliwych
gazów i pyłów do
atmosfery

Brak oddziaływań

Brak oddziaływań

Brak
oddziaływań

Brak oddziaływań

Ograniczenie
emisji gazów
cieplarnianych

Brak oddziaływań

Brak oddziaływań

Brak
oddziaływań

Pogorszenie norm
akustycznych na
czas prac
modernizacyjnych

Brak oddziaływań

Pogorszenie norm
akustycznych na
czas prac
modernizacyjnych

Powietrze

Ograniczenie
emisji szkodliwych
gazów i pyłów do
atmosfery

Poprawa stanu
powietrza

Brak
oddziaływań

Brak
oddziaływań

Brak oddziaływań

Brak
oddziaływań

Klimat

Ograniczenie
emisji gazów
cieplarnianych

Ograniczenie
emisji gazów
cieplarnianych

Brak
oddziaływań

Ograniczenie
emisji gazów
cieplarnianych

Brak oddziaływań

Klimat
akustyczny

Pogorszenie norm
akustycznych na
czas prac
modernizacyjnych

Brak oddziaływań

Brak
oddziaływań

Brak
oddziaływań

Pogorszenie norm
akustycznych na
czas prac
modernizacyjnych

Wody (w tym
JCW)

Racjonalizacja
gospodarki
wodami

Racjonalizacja
gospodarki
wodami

Brak
oddziaływań

Racjonalizacja
gospodarki
wodami

Negatywny wpływ
podczas prac
budowlanych

Brak
oddziaływań

Powierzchnia
ziemi

Naruszenie
powierzchni ziemi
w wyniku prac

Brak oddziaływań

Brak
oddziaływań

Brak
oddziaływań

Przekształcenia
powierzchni ziemi
wynikające z
działań

Brak
oddziaływania
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Krótkotrwały
wpływ podczas
budowy instalacji
oraz prac
modernizacyjnych
wyniku czego
może dojść do
zmian liczebności
oraz rodzajów
populacji

Poprawa jakości
środowiska

Negatywny wpływ
podczas prac
budowlanych

Przekształcenia
powierzchni ziemi
wynikające z
działań

Brak oddziaływań

Racjonalizacja
gospodarki
wodami

Brak oddziaływań

Negatywny wpływ
podczas prac
budowlanych

Brak oddziaływań

Przekształcenia
powierzchni ziemi
wynikające z
działań

Przekształcenia
powierzchni ziemi
wynikające z
działań
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modernizacyjnych,
głównie sieci
kanalizacyjnej i
wodociągowej

Krajobraz

Chwilowe
pogorszenie
walorów
krajobrazowych na
etapie prac
modernizacyjnych

Zasoby
naturalne

Mniejsze zużycie
paliw kopalnych
wynikające z
poprawy
efektywności
energetycznej
budynków

Zabytki

Prace
modernizacyjne
mogą mieć wpływ
na pogorszenie
estetyki obiektów
zabytkowych

Brak oddziaływań

Brak oddziaływań

Brak oddziaływań

Brak
oddziaływań

Wzrost
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
walorów
krajobrazowych
po zakończeniu
prac
remontowych

Brak
oddziaływań

Mniejsze zużycie
paliw kopalnych
wynikające z
poprawy
efektywności
energetycznej
budynków

Brak
oddziaływań

Brak
oddziaływań

budowlanych i
modernizacyjnych

budowlanych i
modernizacyjnych

Chwilowe
pogorszenie
walorów
krajobrazowych
na etapie prac
modernizacyjnych

Chwilowe
pogorszenie
walorów
krajobrazowych
na etapie prac
modernizacyjnych

Brak
oddziaływań

Brak oddziaływań

Brak
oddziaływań

Prace
modernizacyjne
mogą mieć wpływ
na pogorszenie
estetyki obiektów
zabytkowych

Brak oddziaływań

Prace
modernizacyjne
mogą mieć wpływ
na pogorszenie
estetyki obiektów
zabytkowych
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Brak
oddziaływania

budowlanych i
modernizacyjnych

budowlanych i
modernizacyjnych

Poprawa walorów
krajobrazowych

Poprawa walorów
krajobrazowych

Chwilowe
pogorszenie
walorów
krajobrazowych
na etapie prac
modernizacyjnych

Mniejsze zużycie
paliw kopalnych
wynikające z
poprawy
efektywności
energetycznej
budynków

Brak oddziaływań

Brak oddziaływań

Brak oddziaływań

Prace
modernizacyjne
mogą mieć wpływ
na pogorszenie
estetyki obiektów
zabytkowych

Brak oddziaływań
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10.PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH
W PROJEKCIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TARNÓW
OPOLSKI NA WYBRANE ELEMENTY ŚRODOWISKA
10.1.

JAKOŚĆ POWIETRZA

Na terenie gminy możliwa jest budowa instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych.
Instalacje fotowoltaiczne
Instalacja pojedynczych baterii fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych nie stanowi zagrożenia
dla środowiska. Niemniej jednak montaż baterii fotowoltaicznych może stanowić zagrożenie dla
ptaków gniazdujących w budynkach (np. jerzyki, jaskółki, wróble, kopciuszki). Dlatego też przed
podjęciem prac należy przeprowadzić inwentaryzację budynków pod kątem występowania
chronionych gatunków ptaków. Prace montażowe powinny być prowadzone poza okresem lęgowym
ptaków, tj. poza okresem od 15 kwietnia do 15 sierpnia, aby nie płoszyć gniazdujących ptaków.
Inwestycje (potencjalne) polegające na lokalizacji paneli fotowoltaicznych zwłaszcza na dużych
powierzchniach mogą prowadzić do powstania „efektu tafli wody”. Efekt ten polega na tym, że
w skutek odbijania promieni słonecznych przez panele słoneczne może dojść do kolizji ptaków
z panelami, które mogą mylić je z taflą wody. Poprzez zajęcie dużej części powierzchni terenu może
dojść do fragmentacji siedlisk i opuszczania miejsc gniazdowania. Przedsięwzięcie musi zostać tak
zaprojektowane aby:








unikać przy wyborze lokalizacji obszarów prawnie chronionych;
w przypadku lokalizacji farmy fotowoltaicznej na obszarach łąk i/lub w sąsiedztwie obszarów
wodno-błotnych i zbiorników wodnych skonsultować się z ornitologami, w celu takiego
zaprojektowania inwestycji aby wyeliminować lub zminimalizować potencjalnie negatywne
oddziaływanie na awifaunę;
stosować panele fotowoltaiczne wyposażone w warstwy antyrefleksyjne, skutkujące brakiem
efektu odbicia światła oraz panele posiadających białe granice i białe paski podziału, które
zmniejszają znacznie przyciąganie bezkręgowców wodnych;
prace związane z budową prowadzić poza okresem lęgowym ptaków,
w taki sposób projektować budowę nowych linii napowietrznych i słupów aby możliwie
w największym stopniu eliminować w przypadku ptaków możliwość kolizji i porażenia prądem.

Instalacje wiatrowe
Podejmując decyzję dotyczącą lokalizacji elektrowni wiatrowych wskazane jest uwzględnienie
negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na wszystkie aspekty środowiskowe w tym na zdrowie
i życie człowieka. Inwestycja jaką jest budowa elektrowni wiatrowych wymaga przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 ze zm.).
Na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wzmożona emisja akustyczna w związku z ruchem
i działaniem pojazdów oraz innych urządzeń biorących udział w pracach budowlanych
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i przygotowawczych. Można się spodziewać utrudnień w komunikacji na drogach dojazdowych. Na
etapie eksploatacji można wymienić oddziaływanie akustyczne, magnetyczne i efekt migającego cienia.
Największe oddziaływanie dotyczy etapu realizacji inwestycji (ingerencja w środowisko
wodnogruntowe, budowa dróg dojazdowych, budowa sieci elektrycznej, zmniejszenie areału upraw,
itd.).
Pod względem krajobrazowym problematyczny jest etap eksploatacyjny. Istnieją bowiem sprzeczne
poglądy w ocenie wpływu inwestycji na krajobraz (jedni uważają, że siłownie korzystnie wpływają na
estetykę krajobrazu, inni z kolei uważają, że tego typu elementy obniżają walory krajobrazowe). Nie
istnieją możliwości zrekompensowania zmiany krajobrazu, jednak zmiana ta jest odwracalna w związku
z ograniczoną żywotnością elektrowni. Problematyczny okazać się może wpływ inwestycji z zakresu
rozwoju energetyki wiatrowej na przyrodę, dlatego przed podjęciem decyzji lokalizacyjnej należy
przeprowadzić analizę wpływu akustycznego, wpływu na awifaunę i chiropterofaunę.
Przedsięwzięcie musi zostać zaplanowane w taki sposób by:








nie znajdowało się na trasach przelotowych i miejscach żerowania dużych stad ptaków,
nie znajdowało się w obrębie kryjówek, miejsc żerowania i lokalnych tras przelotowych
nietoperzy (zgodnie z opracowaniem pn. „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny
oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze”,
znajdowały się poza cennymi zbiorowiskami roślinnymi oraz poza kompleksami leśnymi,
znajdowały się poza obszarowymi formami ochrony przyrody i krajobrazu,
nie zakłócały ciągłości systemów i łączników ekologicznych,
nie przekroczyć dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

10.2.

KLIMAT

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk
ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się
przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych
jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla
społecznego i gospodarczego rozwoju w tym także dla Polski. Wysiłki na rzecz dostosowania się do
skutków zmian klimatu powinny być zatem podejmowane jednocześnie z realizowanymi przez Polskę
działaniami ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych.
„Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030” został opracowany z myślą o zapewnieniu warunków stabilnego rozwoju
społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk związanych ze zmianą klimatu, ale również z myślą
o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jakie niosą działania adaptacyjne mogące mieć wpływ nie tylko
na stan polskiego środowiska, ale również na wzrost gospodarczy. Realizacja ustaleń niektórych
zaproponowanych działań może mieć wpływ na mikroklimat.
Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii powinien uwzględniać pogorszenie
warunków wiatrowych (długie okresy bezwietrznej pogody, lub krótkotrwałe okresy z wiatrami o sile
huraganu). Produkcja biomasy będzie podlegać takim samym ograniczeniom jak cała produkcja rolna
ze względu na zmniejszenie dostępności wody, ograniczenie wydajności produkcji. W przypadku
energii słonecznej można spodziewać się poprawy warunków w lecie ze względu na wydłużone okresy
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pogody słonecznej i zmniejszenie w zimie ze względu na dłuższe okresy z zachmurzeniem. W zakresie
upraw roślin energetycznych kluczowy będzie rozwój nowych gatunków roślin, bardziej odpornych na
zmienne warunki pogodowe oraz innowacyjnych technik upraw do wykorzystywania w bardzo suchym
oraz wilgotnym środowisku. Zmiany klimatu będą miały różnorodny wpływ na sektor energetyczny,
uwzględniając w szczególności prognozowane wahanie średniej temperatury. Konieczne będzie
dostosowanie systemu energetycznego do warunków zapotrzebowania zarówno na energię
elektryczną, jak i cieplną, m.in. poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. Istotne
będzie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, wiatrowej, biomasy i energii
wodnej.
Ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu jest niezmiernie
ważnym zagadnieniem, ponieważ problem utraty bioróżnorodności narasta wraz z postępującymi
zmianami klimatu. Z punktu widzenia ochrony siedlisk najistotniejsze są działania związane
z utrzymaniem obszarów wodno-błotnych i ich odtwarzaniem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Jednocześnie istotne będą działania sprzyjające prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej
w warunkach zmian klimatu, jak również przygotowaniu ekosystemów leśnych na zwiększoną presję
wynikającą z nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych, m.in. okresów suszy, fal upałów,
gwałtownych opadów deszczu, porywistych wiatrów.
Zmiany klimatyczne będą prowadziły do zmniejszenia zasobów przestrzeni dostępnej dla danego typu
prowadzonej lub planowanej działalności – m.in. ze względu na zwiększone ryzyko powodziowe,
wzrost ryzyka osuwiskowego, nasilenie procesów erozji wodnej i wietrznej, deficyt wody, podniesienie,
a także obniżenie poziomu wód gruntowych. Zmiany klimatu w kontekście przestrzennym oddziałują
na cały kompleks problemów zagospodarowania przestrzennego. Miasta zagrożone są bezpośrednio
szczególnie trzema zjawiskami: intensyfikacją miejskiej wyspy ciepła i silnymi ulewami powodującymi
podtopienia oraz suszą sprzyjającą deficytowi wody w miastach. W mniejszym stopniu zagrożenie
stanowią silne wiatry, które z uwagi na dużą szorstkość podłoża w miastach tracą swoją siłę
(zagrożenie to może dotyczyć małych miast oraz przedmieść o zabudowie rozproszonej). Miejska
wyspa ciepła jest efektem zaburzonego przez powierzchnie sztuczne (asfalt, beton, pokrycia dachów
itp.) przebiegu procesów wymiany energii między podłożem a atmosferą. Dodatkowo wzmacnia ją
wzrastająca temperatura co sprzyja stresowi cieplnemu, stagnacji powietrza nad miastem, wzrostowi
koncentracji zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłu zawieszonego i smogu. Niewłaściwa gospodarka
przestrzenna, w szczególności inwestowanie na terenach zagrożonych, w tym w strefach zalewowych
rzek oraz zbyt niska pojemność retencyjna naturalna jak i sztucznych zbiorników, nie tylko w dolinach
rzek, ogranicza skuteczne działania w sytuacjach nadmiaru lub deficytu wód powierzchniowych.
Istnieje ryzyko, że w przyszłości zjawiska te będą występować ze zwiększoną częstotliwością. Wyniki
przeanalizowanych scenariuszy wskazują na zwiększone prawdopodobieństwo występowania powodzi
błyskawicznych wywołanych silnymi opadami mogących powodować zalewanie obszarów, na których
nieodpowiednio prowadzona jest gospodarka przestrzenna. Przewidywane zmiany klimatyczne
i związany z nimi wzrost częstotliwości i intensywności susz w rolnictwie spowodują wzrost
zapotrzebowania na wodę do nawodnień. Z obliczeń prognostycznych wartości niedoborów wody
w glebie dla wybranych roślin wynika, że następuje ciągły proces przesuszania się gleby i zwiększania
zagrożenia suszą. Geograficznie problem ten może w większym stopniu dotknąć województwa
wielkopolskiego. Obok suszy także intensywne opady stanowią zagrożenie dla produkcji roślinnej.
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W związku ze wzrostem częstości występowania intensywnych opadów w okresie letnim, można
oczekiwać zwiększenia potrzeb odwadniania. Przeprowadzone analizy wskazały, że należy oczekiwać
zwiększenia częstości lat ze stratami plonów wynikających z niekorzystnego przebiegu pogody.
Część działań ujętych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 2021-2024 będzie charakteryzowała się zarówno oddziaływaniami pozytywnymi
lub neutralnymi, jak i negatywnymi w odniesieniu na zmiany klimatu.
Działanie obejmujące modernizację dróg gminnych, obok ogólnej poprawy stanu powietrza
w zakresie ilości emitowanych zanieczyszczeń (na skutek upłynnienia ruchu, skutkującego mniejszym
spalaniem paliw) powodują z reguły przeniesienie negatywnego oddziaływania z jednego miejsca
w inne (z terenów zabudowanych na tereny zlokalizowane poza terenami zabudowanym (które
wcześniej charakteryzowały się o wiele lepszymi warunkami aerosanitarnymi). Ponadto zmiany
pokrycia powierzchni ziemi wpływają na mikroklimat. Ich zwiększenie pogarsza lokalnie mikroklimat,
tworząc tzw. wyspy ciepła.
Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań związanych ze zmianą
klimatu:





ochrona bioróżnorodności,
zrównoważona gospodarka leśna,
właściwa gospodarka przestrzenna uwzględniająca skutki zmian klimatu,
dostosowanie systemu energetycznego do warunków zapotrzebowania zarówno na energię
elektryczną, jak i cieplną.

10.3.

KLIMAT AKUSTYCZNY

Poprawa stanu technicznego dróg poprzez modernizację dróg gminnych wpłynie na polepszenie
komfortu przejazdu, zmniejszenie poziomu hałasu (w przypadku zastosowania nawierzchni cichych)
oraz zwiększenie komfortu życia mieszkańców. Duże znaczenie ma prawidłowe osadzenie
w nawierzchni drogi studzienek kanalizacyjnych. Poprawa infrastruktury transportowej powoduje
poprawę płynności ruchu, przyspieszenie przejazdów, co wiąże się także ze zmniejszeniem emisji
spalin i oszczędnością w zużyciu paliw. Rozwój infrastruktury transportowej ma także wpływ na
dziedzictwo kulturowe w tym zabytki. Znaczące oddziaływanie zadań związanych
z przebudową/budową dróg będą przejściowe (krótkotrwałe), odwracalne i wystąpią jedynie w czasie
prowadzonych robót.
Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji poszczególnych zadań
leży w gestii wykonawcy i dotyczy sprzętu (hałas, emisja spalin i wycieki), organizacji prac (np.
koordynacja prac w pasie drogowym, unikanie prac będących źródłem znacznego hałasu w porze
wieczornej). Minimalizowaniu znaczących oddziaływań na środowisko będzie służyło przestrzeganie
obowiązujących zasad w zakresie gospodarki odpadami. Ograniczeniu emisji pyłu przy pracach
ziemnych sprzyjają: zwilżanie powierzchni terenu i zwilżanie sypkiego materiału składowanego na
pryzmach (piasek), sztuczne bariery, jakimi są m. in. parkany okalające plac budowy.
Kompensacja przyrodnicza w przypadku realizacji inwestycji drogowych związana jest z prowadzeniem
nasadzeń zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych, oraz montażem ekranów akustycznych, które mają
za zadanie wyciszać hałas drogowy. Ponadto modernizowane drogi wyposażane są w instalacje
odwadniające oraz przejścia dla zwierząt.

65

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 20172020 z perspektywą na lata 2021-2024

Działania w zakresie eliminacji bądź ograniczenia hałasu w zasięgu działalności gospodarczej powinny
przyczynić się do poprawy warunków życia ludzi na terenach zabudowy mieszkaniowej położonych
blisko zakładów. Prowadzenie systematycznie monitoringu pozwoli szybciej reagować na potencjalne
przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu, a tym samym przyczynić się do wprowadzania przez
podmioty gospodarcze nowocześniejszych technologii eliminujących negatywne oddziaływanie ze
strony hałasu.

10.4.

WODY

Rozbudowa i bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej spowoduje pozytywny
wpływ na środowisko m.in. zahamuje niekontrolowane odprowadzanie ścieków do wód i gleb oraz
wiążący się z tym spływ powierzchniowy i migrację zanieczyszczeń w głąb gruntu na skutek filtracji, co
niesie ryzyko skażenia wód. Ponadto możliwość włączenia się do sieci kanalizacyjnej spowoduje
rezygnację mieszkańców z korzystania z odbiorników bezodpływowych, które często są nieszczelne,
powodując wycieki zanieczyszczeń do gruntu. Wraz ze ściekami, do gleb oraz wód powierzchniowych
i podziemnych przedostają się duże ilości m.in.: azotanów, fosforanów, chlorków, metali ciężkich.
Związki te przyczyniają się do: zakwaszenia gleby, zmniejszenia ilości tlenu w wodzie, wzrostu
wskaźników BZT5, ChZT, powodując eutrofizację zbiorników oraz ich zarastanie. Przyczynia się to do
pogorszenia walorów jakościowych gleb oraz wód, zmniejszając tym samym ich bioróżnorodność.
Należy pamiętać, iż oddziaływanie inwestycji wodno - kanalizacyjnych na etapie budowy będzie rodzić
niedogodności związane z ograniczeniami komunikacyjnymi dla mieszkańców oraz pewne skutki
w środowisku przyrodniczym (ingerencja w środowisko wodno-gruntowe, wpływ na krajobraz).
Wymienione oddziaływania będą występować tylko w krótkim okresie czasu (realizacja),
a spodziewana wartość korzyści związanych ze skanalizowaniem czy zwodociągowaniem miejscowości
przewyższy wielokrotnie sumę strat ekologicznych. Nowe, oraz zmodernizowane odcinki sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej ograniczą w znaczny sposób straty wody powstające na skutek przesyłu.
Woda docierając do mieszkańców w dużej mierze trafia następnie do sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni
ścieków, gdzie zostają przywrócone jej parametry jakościowe. Budowa sieci wodociągowej zapewni
mieszkańcom wodę do spożycia o lepszej jakości, a realizacja budowy kanalizacji sanitarnej ograniczy
przenikanie zanieczyszczeń do środowiska.

10.5.

LUDZIE

Część z zaproponowanych działań może stanowić źródło potencjalnych oddziaływań na ludzi. Będą
to przede wszystkim inwestycje budowlane związane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu
budowlanego, tj. przy budowie i przebudowie dróg, ścieżek rowerowych, infrastruktury wodnokanalizacyjnej, usuwaniu wyrobów azbestowych. Mogą wystąpić uciążliwości zarówno dla ruchu
pieszego jak i kołowego. Będą to jednak oddziaływania chwilowe i zakończą się w momencie
zakończenia przedsięwzięcia. Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie inwestycji, w celu
ograniczenia negatywnych oddziaływań: właściwe oznakowane miejsca pracy, wcześniejsze
poinformowanie mieszkańców o przyszłych utrudnieniach. Prowadzone prace powinny przebiegać
w godzinach dziennych, a przedsięwzięcia drogowe najlepiej poza godzinami szczytu
komunikacyjnego. Wszystkie działania budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego i zasadami BHP.
Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej niesie pozytywne skutki społeczne, podnoszące standard życia
mieszkańców. Budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli ograniczyć ilość zbiorników bezodpływowych
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i zmniejszy ilość zanieczyszczeń wód, co pośrednio wpłynie na polepszenie stanu zdrowia
mieszkańców.

11.ANALIZA ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE
LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I
PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ
TYCH OBSZARÓW
Do przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów
Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, które mogą negatywnie wpłynąć na
środowisko. Negatywne oddziaływanie na środowisko inwestycji, szczególnie tych związanych m.in.
z rozbudową i modernizacją sieci wodno - ściekowej można ograniczyć do racjonalnego poziomu
poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń
środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań.
Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą:






w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy,
w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany
warunków siedliskowych;
stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych;
maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu;
odpowiedni wybór lokalizacji inwestycji, uwzględniając zapisy dokumentów lokalnych oraz
dokumentów wyższego szczebla.

W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje
niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody, konieczne
jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in. zapewnić odtworzenie
zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych, sztuczne zasilanie osłabionych populacji; tworzenie
alternatywnych połączeń przyrodniczych i różnorodnych tras migracji zwierząt.
W wyniku realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 2021-2024 może potencjalnie dojść do oddziaływania na obszary chronione,
dlatego ważne jest, aby wszelkie przedsięwzięcia wynikające z Programu były przeprowadzone zgodnie
z przepisami dotyczącymi gospodarowania na obszarach objętych prawną formą ochrony przyrody.
Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko możliwa jest m.in. poprzez prowadzenie
świadomej polityki przestrzennej popartej stosownymi zapisami w dokumentach prawa lokalnego oraz
zachowanie walorów przyrodniczych gminy.
Poniżej przedstawiono propozycje zapobiegania, łagodzenia negatywnego wpływu na środowisko,
będącego konsekwencją realizacji działań ujętych w Programie na poszczególne komponenty
środowiska:
Ochrona powietrza:
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Wykonawcy wybierani do realizacji poszczególnych zadań powinni używać nowoczesnego
sprzętu i wykazać się dbałością o prawidłową eksploatację i właściwą konserwację sprzętu
i środków transportu. Takie zapisy mogą znaleźć się na odpowiednich etapach procedur
przetargowych.
Niedopuszczalne jest palenie na terenie budowy papy, opon, rozpuszczalników, farb itp.
Na etapie eksploatacji - prowadzenie monitoringu powietrza.

Różnorodność biologiczna (w tym rośliny, zwierzęta, obszary chronione):










Minimalizacja negatywnych oddziaływań inwestycji infrastrukturalnych wymaga (oczywiście
nie jest to konieczne w przypadku każdej inwestycji) wcześniejszych terenowych
inwentaryzacji zasobów środowiska przyrodniczego. Inwentaryzacja pozwoli na precyzyjne
dostosowanie ogólnych zaleceń do realiów danego zadania inwestycyjnego i uniknięcie
spowodowania znaczących szkód w środowisku przyrodniczym i wiążących się z tym
komplikacji w trakcie realizacji poszczególnych inwestycji.
W przypadku prac termomodernizacyjnych budynków czy remontów elewacji bądź pokrycia
dachowego
budynków
należy
przeprowadzić
inwentaryzację
ornitologiczną
i hiropterologiczną.
Wykorzystanie rozwiązań technologicznych umożliwiających zachowanie istniejących
stosunków wodnych.
Ograniczenie na etapie planowania i wykonawstwa wycinki drzew i krzewów oraz naruszania
cennych siedlisk.
W przypadku braku możliwości nienaruszenia siedlisk rzadkich/chronionych gatunków, należy
wziąć pod uwagę możliwość przeniesienia populacji.
Nie należy prowadzić robót budowlanych w okresie lęgowym, jeśli na obszarze inwestycji lub
w jej pobliżu gniazdują ptaki.
W przypadku istotnego zagrożenia hałasem, mogącego płoszyć chronione gatunki zwierząt
w okresie rozrodczym (i/lub powodujące ponadnormatywną emisję na terenach
mieszkaniowych), należy rozważyć zastosowanie ekranów.

Wody powierzchniowe i podziemne:











W uzasadnionych przypadkach prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym
ptaków, rozrodu płazów (tam gdzie zidentyfikowano ich obecność i takie działania są
uzasadnione).
Stosowanie do budowy materiałów naturalnych.
Ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w środowisko.
Racjonalna gospodarka materiałami i minimalizacja powstawania odpadów.
Sprawne przeprowadzenie prac.
Stosowanie sprzętu, który powoduje jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska.
Uwzględnienie istniejących warunków hydrogeologicznych w rejonie planowanych
przedsięwzięć.
W przypadku kolizji z terenami zielni, niezbędne jest zabezpieczenie drzew wraz z ich bryłą
korzeniową w pobliżu której prowadzone są prace.
Przeprowadzenie prób szczelności nowej sieci.

Ochrona przed hałasem i drganiami:
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Ograniczenie prac związanych z wykorzystaniem głośnego sprzętu, do pory dziennej między 7:
00 a 20:00.
W miejscach szczególnie wrażliwych obok zabudowy mieszkaniowej należy ograniczyć
prędkość pojazdów dowożących materiały budowlane ze względu na drgania przenoszące się
na konstrukcje budynków oraz wpływ na klimat akustyczny otoczenia.
Projektanci powinni zwrócić uwagę na propozycję lokalizacji baz zaplecza technicznego
budowy tak, aby planować je możliwe z dala od okien budynków mieszkalnych.
Na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej należy tak planować roboty budowlane
w ramach poszczególnych zadań by prowadzić prace związane z emisją hałasu w tym samym
czasie tylko po jednej stronie budynku, aby w mieszkaniu były pomieszczenia nienarażone na
emisję hałasu.

Ochrona powierzchni ziemi:















Na etapie projektowania należy rozważać koncepcje organizacji placu budowy i jego zaplecza
z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.
Po zakończeniu prac budowlanych, w razie konieczności, należy przeprowadzać rekultywację.
W projekcie i wykonawstwie należy minimalizować zakres robót powodujących zdejmowanie
warstw próchniczych gleby, a także zaplanować wykorzystanie nadmiarów ziemi pochodzącej
z wykopów.
W opisach technicznych projektów budowlanych należy zaplanować miejsca przeznaczone do
składowania substancji podatnych na migrację wodną.
Prawidłowe przechowywane substancji ropopochodnych oraz inne materiałów.
Opracowanie procedury na wypadek wystąpienia awarii na placu budowy, by nie doprowadzić
do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
Właściwe postępowanie z odpadami.
Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów nadających się do odzysku lub unieszkodliwiania,
a odpady niebezpieczne gromadzić w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym
miejscu.
Powstające podczas realizacji inwestycji oraz eksploatacji obiektu odpady należy przekazywać
tylko wyspecjalizowanym jednostkom posiadającym zezwolenie na odzysk, utylizację,
zbieranie i transport tych odpadów.
Materiał pozostały po robotach ziemnych w miarę możliwości należy wykorzystywać na
miejscu.
Wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione),

Ludzie:
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania zapisów Programu na zdrowie ludzkie, jeśli ich
realizacja będzie prawidłowa. Wszystkie działania służą poprawie stanu środowiska, a co za tym idzie
wpłyną na lepszą kondycję zdrowotna mieszkańców.
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12.ANALIZA WPŁYWU DZIAŁAŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE NA CELE
ŚRODOWISKOWE JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD WYNIKAJĄCE
Z RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ
Działania przewidziane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów
Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 zostały przeanalizowane pod kątem
oddziaływania na cele środowiskowe określone dla jednolitych części wód powierzchniowych
i podziemnych. Spośród wszystkich działań mogących oddziaływać na środowisko działania:





Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło, Tarnów Opolski, Miedziana z rozbudową
i przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tarnów Opolski.

mogą mieć wpływ na cele środowiskowe wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Realizacja
działania pozytywnie wpłynie na realizację zaplanowanych celów środowiskowych. Należy spodziewać
się ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku budowy sieci
kanalizacyjnej,

minimalizujących

przypadki

niewłaściwego

zagospodarowywania

ścieków

komunalnych.

13.PROPOZYCJE DZIAŁAŃ ALTERNATYWNYCH
Art. 51, ust. 2, pkt. 3b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko nakłada obowiązek przedstawienia rozwiązań alternatywnych do
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie.
W przypadku projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 2021-2024, rozwiązaniem alternatywnym jest brak realizacji Programu.
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach projektowanego dokumentu z założenia
mają na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy i tym samym pozytywnie wpływać będą na
zdrowie człowieka.
W związku z ciągłym rozwojem gospodarczym regionu oraz wzrostem poziomu konsumpcji brak
realizacji Programu prowadzić będzie do pogorszenia wszystkich elementów środowiska.

14.POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE
Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, z rozdziału 3, działu VI dotyczącego postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku
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projektów polityk, strategii, planów i programów, opracowywany dokument nie będzie wywierał
znaczącego oddziaływania transgranicznego.
Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach dokumentu ma charakter regionalny
i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. Na etapie
prognozy stwierdzono, że realizacja projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski
na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 nie wskazuje możliwości negatywnego
transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw.
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STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Niniejsza Prognoza przygotowana została na potrzeby przeprowadzenia procedury w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. Głównym celem opracowania
prognozy jest określenie potencjalnego oddziaływania realizacji ocenianego dokumentu na
środowisko.
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.
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024 stanowi podstawowe narzędzie do prowadzenia polityki ekologicznej na terenie gminy.
Głównym założeniem dokumentu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz efektywne
zarządzanie środowiskiem i jego zasobami.
Zakres niniejszej prognozy jest zgodny z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353.).
Prognoza oddziaływania na środowisko analizuje stan środowiska naturalnego na terenie Gminy
Tarnów Opolski. Określa również potencjalny wpływ zaplanowanych inwestycji na poszczególne
elementy środowiska.
Działania przewidziane do realizacji w ramach Programu, które mogą potencjalnie wpływać na
środowisko to:








Realizacja zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski.
Modernizacja dróg gminnych.
Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło, Tarnów Opolski, Miedziana z rozbudową
i przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tarnów Opolski.
Realizacja „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów
Opolski”.

Przeprowadzona prognoza pozwala stwierdzić, iż działania zawarte w Programie przyczynią się do
poprawy stanu i jakości środowiska na terenie Gminy Tarnów Opolski. Możliwe jest chwilowe
i krótkoterminowe oddziaływanie na środowisko, w głównej mierze działań polegających na
modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej, prac modernizacyjnych budynków budowlanych oraz
montażu OZE. Oddziaływanie to może być związane z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń, a także
chwilowym naruszeniem powierzchni ziemi wynikającym z wykorzystania sprzętu budowlanego. Aby
zminimalizować nawet krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko w prognozie przedstawiono szereg
działań mających na celu zapobieganie oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych działań
na środowisko.
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