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1. WSTĘP 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 
ze zm.) Zarząd Powiatu przedstawia Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. 
„Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2008-2011 
z perspektywą na lata  2012-2015” została przyjęta Uchwałą Nr XLVII/321/10 Rady Powiatu 
w Prudniku z dnia 25 października 2010 r. Ustawa „Prawo ochrony środowiska” nie określa 
wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji powiatowego Programu ochrony 
środowiska. W samym Programie założono, iż analiza realizacji programu polegać będzie przede 
wszystkim na monitorowaniu czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych 
sferach funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.). 
 
W obowiązującym Programie Ochrony Środowiska założono, że system monitoringu dla powiatu 
powinien zawierać n/w działania, które pozwolą na bieżące monitorowanie jego realizacji: 

1. systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 
poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań będzie materiał empiryczny 
stanowiący podstawę do analiz i ocen, 

2. uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany materiał będzie 
służył przygotowaniu raportów, 

3. przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie, 
4. analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie stopnia 

wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności, 
5. analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na 

modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów 
wsparcia, 

6. przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących. 
  

2. ZAKRES DANYCH PODSTAWOWYCH, DOKUMENTY 
WEJŚCIOWE DO RAPORTU O STANIE ŚRODOWISKA 
W POWIECIE PRUDNICKIM ZA LATA 2008-2018. 

 
Dane podstawowe do sporządzenia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Prudnickiego za lata 2008-2018 stanowią głównie: 

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2008-2011 
z perspektywą  na lata 2012-2015, 

- sprawozdania opisowe z realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego, 
- raporty i oceny stanu środowiska w województwie opolskim wykonywane przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 
- rejestr form ochrony przyrody publikowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

w Opolu, 
- informacje pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Prudniku, 
- informacje pozyskane z Gmin Powiatu Prudnickiego, 
- informacje statystyczne GUS, 
- opracowania własne.
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3. POLITYKA EKOLOGICZNA. 
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska nastąpiła 
zmiana sposobu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. Obecnie jest ona prowadzona 
na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz za pomocą 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. 
Według Wytycznych Ministra Środowiska do przygotowania wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych programów ochrony środowiska, w celu zapewnienia adekwatności 
i komplementarności poszczególnych POŚ, należy zadbać o ich spójność z nadrzędnymi 
dokumentami strategicznymi, w szczególności z: 

- Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności,  
- średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2020 oraz z dziewięcioma zintegrowanymi 
strategiami o charakterze horyzontalnym, szczególnie ze Strategią „Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko”, Strategią innowacyjności i efektywności gospodarki 
„Dynamiczna Polska 2020”, Strategią rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 
2030 roku) i Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020, 
jak również z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku. 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku (BEiŚ): 
Cel główny Strategii BEiŚ realizowany będzie przez cele szczegółowe i kierunki interwencji:  
CEL 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska:  

- racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,  
- gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody,  
- zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna,  
- uporządkowanie zarządzania przestrzenią.  

CEL 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 
w energię:  

- lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii,  
- poprawa efektywności energetycznej,  
- zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych,  
- modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowania do wprowadzenia 
energetyki jądrowej,  
- rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy,  
- wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,  
- rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,  
- rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących paliwa 
alternatywne.  

CEL 3. Poprawa stanu środowiska:  
- zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, racjonalne 
gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne,  
- ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki,  
- wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych,  

- promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych 
miejsc pracy. 
 
"Polityka ekologiczna państwa 2030" jest najważniejszą strategią w obszarze środowiska 
i gospodarki wodnej. Dokument stanowi podstawę do inwestowania środków europejskich 
z perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Rolą "Polityki ekologicznej państwa" jest 
zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich 
mieszkańców. Cel główny "Polityki..." - Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli 
i przedsiębiorców został przeniesiony wprost ze Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Cele 
szczegółowe określono w odpowiedzi na najważniejsze trendy w obszarze środowiska, 
w sposób umożliwiający połączenie kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami 
gospodarczymi i społecznymi. Realizacja celów środowiskowych ma być wspierana przez cele 
horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej oraz efektywności funkcjonowania instrumentów 
ochrony środowiska. Cele szczegółowe dotyczą zdrowia, gospodarki i klimatu. Realizacja celów 
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środowiskowych ma być wspierana przez cele horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej 
oraz efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. 

Cele szczegółowe będą realizowane przez kierunki interwencji takie jak: 
- zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej 
wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, 
- likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich 
oddziaływania, 
- ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, 
- przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej, 
- zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i 
poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu, 
- wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 
- gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, 
- zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i wdrożenie polityki 
surowcowej państwa, 
- wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych 
technik BAT (polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla większych 
zakładów przemysłowych), 
- przeciwdziałanie zmianom klimatu, 
- adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych, 
- edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji, 
- usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz 
doskonalenie systemu finansowania. 

Ze szczególną intensywnością realizowane będą działania mające na celu poprawę jakości 
powietrza przez ograniczenie niskiej emisji, która jest główną przyczyną powstawania 
smogu. W kontekście coraz częstszego występowania na terenie Polski fali upałów i nocy 
tropikalnych oraz susz na znaczeniu zyskują działania związane z adaptacją do zmian 
klimatu. Ich celem jest przeciwdziałanie miejskim wyspom ciepła, rozbudowa terenów zieleni 
oraz powszechniejsze retencjonowanie wody na terenach miast i wsi. Polityka ekologiczna 
państwa 2030 przewiduje, że działania adaptacyjne będą polegały m.in. na opracowaniu 
i wdrożeniu dokumentów strategicznych/planistycznych w zakresie gospodarowania 
wodami, wsparciu opracowania i wdrażania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, 
budowie niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, 
renaturyzacji rzek i ich dolin, renaturyzacji mokradeł oraz na rozwoju zielonej i niebieskiej 
infrastruktury. Działania ukierunkowane będą również na zarządzanie wodami opadowymi 
na obszarach zurbanizowanych poprzez różne formy retencji i rozwój infrastruktury zieleni, 
ograniczenie zajmowania gruntów oraz zasklepiania gleby. Działania adaptacyjne będą 
prowadzone także na obszarach wiejskich. Będą one miały na celu w szczególności 
zwiększenie odporności krajobrazu rolniczego na zmiany klimatu i ochrony produkcji rolnej. 
Chronione i rozwijane będą zadrzewienia śródpolne i przydrożne (szczególnie o charakterze 
unikalnym przyrodniczo lub kulturowo) oraz prowadzone będą nowe przydrożne nasadzenia 
z przewagą krzewów rodzimych o bujnym ulistnieniu, zwłaszcza w regionach najbardziej 
narażonych na suszę i pustynnienie, o niskim procencie lesistości. 

 
Polityka ekologiczna państwa 2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków 
europejskich z perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Strategia wspiera także 
realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie 
unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-energetycznej UE 
do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030. 
Polityka ekologiczna państwa 2030 uchyla Strategię "Bezpieczeństwo Energetyczne 
i Środowisko - perspektywa do 2020 r." w części dotyczącej Celu 1. Zrównoważone 
gospodarowanie zasobami środowiska i Celu 3. Poprawa stanu środowiska. 
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4. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 
Jakość poszczególnych komponentów środowiska powinna być nieustannie monitorowana, co 
ma na celu rejestrację oraz analizę krótko- i długoterminowych zmian zachodzących 
w systemach ekologicznych pod wpływem zmian klimatu, zanieczyszczeń i innych przejawów 
ingerencji człowieka. Analiza zebranych danych o jakości środowiska pozwala również na 
określenie zadań zmierzających do poprawy stanu ekologicznego wszystkich komponentów 
środowiska.  
Coroczny monitoring środowiska na terenie Powiatu Prudnickiego prowadzony jest przez 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), Departament Monitoringu Środowiska, 
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu. Wszelkie zmiany jakości środowiska 
jakie zaszły w okresie lat 2008-2018 zostały opisane i podsumowane w oparciu o publikacje 
GIOŚ i WIOŚ w Opolu (w chwili opracowywania dokumentu nie są jeszcze dostępne wszystkie 
wyniki monitoringu środowiska za rok 2018). Również na chwilę przygotowania dokumentu nie 
są wszystkie dane statystyczne GUS za 2018 rok, wobec czego porównania dokonano 
w odniesieniu do dostępnych danych z lat poprzednich. Dla obszarów, dla których dane były 
dostępne, dokonano analizy dla wszystkich kolejnych lat, w pozostałych przypadkach 
ograniczano się do lat granicznych dla Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Prudnickiego oraz roku końcowego 2018, czyli lat 2008-2011-2015-2018. 
 
4.1. Powietrze atmosferyczne 
Stan zanieczyszczenia powietrza jest jednym z najbardziej zmiennych stanów środowiska. 
W znaczącym stopniu zależy od wielkości chwilowych emisji ze źródeł zlokalizowanych na 
danym terenie oraz od wielkości transgranicznej migracji zanieczyszczeń. Rozprzestrzenianie 
zanieczyszczeń w atmosferze determinowane jest warunkami meteorologicznymi, w tym 
intensywnością turbulencji wywołanej czynnikami mechanicznymi i termicznymi oraz 
własnościami fizyczno-chemicznymi atmosfery.  
Podstawowym procesem, w trakcie którego następuje emisja zanieczyszczeń do powietrza, jest 
spalanie paliw w elektrowniach, elektrociepłowniach, indywidualnych paleniskach domowych 
oraz środkach transportu. Zanieczyszczenia emitowane są także przez przemysł i rolnictwo. 
Źródła komunalno-bytowe, w głównej mierze odpowiedzialne za podwyższone stężenia 
zanieczyszczeń, szczególnie pyłu zawieszonego, benzo(a)pirenu i dwutlenku siarki, w sezonie 
zimowym, głównie w efekcie używania niskosprawnych urządzeń i instalacji kotłowych 
(będących w złym stanie technicznym i nieprawidłowo eksploatowanych oraz spalanie złej 
jakości paliw, zasiarczonych, zapopielonych i niskokalorycznych węgli, mułów węglowych, 
a także wszelkich odpadów z gospodarstw domowych), są głównym powodem tzw. niskiej 
emisji. Duża ilość źródeł wprowadzających zanieczyszczenia z kominów o niewielkiej wysokości 
sprawia, że zjawisko to jest bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół 
miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej. Z kolei 
transport drogowy wpływa na całoroczny wysoki poziom tlenków azotu w powietrzu oraz 
podwyższony poziom pyłu zawieszonego PM10. 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, do 30 kwietnia każdego roku, WIOŚ dokonuje 
oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie, a następnie dokonuje klasyfikacji stref. 
Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej 
obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości 
powietrza (w przypadku, gdy nie są dotrzymane dopuszczalne poziomy) lub utrzymania tej 
jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy).  
Oceny i obserwacji zmian dokonuje obecnie GIOŚ, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska 
w Opolu w ramach państwowego monitoringu środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie 
z art. 89 ww. ustawy stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy 
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, 
poziomy docelowe oraz poziomy celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi 
oraz ochronę roślin, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 
roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031) oraz 
ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.). 
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Oceny za 2008 i 2009 rok wykonano zgodnie ze starym podziałem kraju na strefy, w którym 
województwo opolskie podzielone było na następujące strefy: 

- powiat kędzierzyńsko-kozielski, 
- strefa brzesko-nyska, 
- strefa głubczycko-prudnicka, 
- strefa krapkowicko-strzelecka, 
- strefa namysłowsko-oleska, 
- strefa opolska. 

Oceny za lata 2010-2018 rok wykonano zgodnie z nowym podziałem kraju na strefy, w którym 
strefę stanowią: 

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 
- miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 
- pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców 

większej niż  100 tysięcy oraz aglomeracji (strefa opolska). 
Klasyfikacji stref wykonano w następujących klasach: 

 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

 klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu 
PM2,5); 

 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość 
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu 
ochrony powietrza; 

 klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

 klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy 
dążyć do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020. 

 
Poniżej w tabeli opisano wartości emisji pyłowych i gazowych z zakładów szczególnie 
uciążliwych na terenie Powiatu Prudnickiego w latach 2008-2018: 
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Tabela 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie Powiatu Prudnickiego w latach 2008-2018. 

Emisja zanieczyszczeń 
Ilość zanieczyszczenia w Mg/rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

pyłowych: 

ogółem 81 59 42 35 37 37 27 23 14 10 11 
ogółem na 1km2 powierzchni 0,14 0,10 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,02 0,02 0,02 

ze spalania paliw 74 54 39 33 35 35 25 22 14 10 11 

gazowych: 

ogółem 53 042 41 097 36 396 20 203 22 346 22 295 17 588 17 204 19 464 19 505 18 367 
ogółem (bez dwutlenku węgla) 378 334 286 221 199 204 179 193 158 164 178 

dwutlenek siarki 201 191 155 122 100 106 95 81 77 95 103 
tlenki azotu 56 43 37 26 27 29 25 31 26 28 27 

tlenek węgla 120 100 94 73 72 69 59 80 56 41 48 
dwutlenek węgla 52 664 40 763 36 110 19 982 22 147 22 091 17 409 17 011 19 306 19 341 18 189 

zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych 

pyłowe 85,5 84,4 82,9 88,0 87,3 87,5 89,3 93,0 87,7 90,9 90,1 
gazowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

Źródło: www.stat.gov.pl 
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Na przestrzeni lat objętych raportem (2008-2018): 
- emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu Powiatu 
Prudnickiego sukcesywnie malała z 53 042 Mg/rok w 2008 r. do 18 367 Mg/rok w roku 2018 
(z niewielkimi wahaniami), 
- emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu Powiatu 
Prudnickiego sukcesywnie malała z 81 Mg/rok w 2008 r. do 11 Mg/rok w roku 2018 
(z niewielkimi wahaniami). 

 
Jakość powietrza atmosferycznego 
Na terenie Powiatu Prudnickiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
w latach 2008-2018 roku prowadził bezpośredni monitoring powietrza poprzez stacje 
pomiarowe, rejestrujące stężenia substancji SO2 i NO2. Wyniki pomiarów przedstawia tabela 
poniżej: 
 
Tabela 2. Wyniki pomiarów na stacjach pomiarowych w Powiecie Prudnickim w latach 2008-
2018. 

Punkt 
pomiarowy 

Wyniki pomiarów 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dwutlenek siarki – stężenie średnioroczne [µg/m3] 

Prudnik,  
ul. Klasztorna 

4,4 8,4 - - - - - - - - - 

Prudnik, 
ul. Podgórna 

8,9 8,3 6,0 5,6 4,5 - - - - - - 

Prudnik,  
ul. Legionów 

5,0 5,7 6,5 5,8 5,6 4 3,8 3,9 5,0 4,9 - 

Biała, 
ul. Stare Miasto 

5,5 4,8 7,0 6,1 5,7 - - - - - - 

Głogówek,  
ul. Batorego 

6,6 6,4 8,6 7,6 8,5 7 5,6 5,0 5,8 4,8 - 

Dwutlenek azotu – stężenie średnioroczne [µg/m3] 

Prudnik, 
ul. Podgórna 

14,1 14,6 12,5 13,1 12,8 - - - - - - 

Prudnik,  
ul. Legionów 

13,1 14,4 14,7 14,3 15,1 14 13 12 11,9 12,5 - 

Biała, 
ul. Stare Miasto 

12,3 13,5 13,9 13,1 14,2 - - - - - - 

Głogówek,  
ul. Batorego 

15,5 16,4 16,2 15,4 14,6 15 16 12 14,1 12,7 - 

Źródło: Wyniki pomiarów na stacjach  monitoringu jakości powietrza w województwie opolskim. WIOŚ Opole 
 
Przeprowadzone w latach 2008-2018 pomiary dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na stacjach 
pomiarowych na terenie Powiatu Prudnickiego nie wykazywały przekroczeń wartości 
normatywnych mierzonych substancji. Zauważyć należy również ograniczanie liczby pomiarów 
na poszczególnych stacjach w kolejnych latach, począwszy od roku 2010 i 2013. 
 
Klasyfikacja stref w latach 2008-2018: 
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Tabela 3. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza w latach 2008-2018 w strefie opolskiej (w latach 2008-2009 w strefie głubczycko-prudnickiej). 

  Ochrona zdrowia  

Rok SO2 NO2 C6H6 CO O3
1) O3

2) PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,53) PM2,51) PM2,54) 

2008* A A A A C 
 

C A A A A C 3b   

2009* A A A A C 
 

A A A A A C    

2010 A A C A C 
 

C A A A A C C   

2011 A A C A A D2 C A A A A C C   

2012 A A C A C  C A A A A C C   

2013 A A A A C D2 C A A A A C C C2  

2014 A A A A C D2 C A A A A C C C2  

2015 A A A A C D2 C A A A A C C  C1 

2016 A A C A C D2 C A A A A C C  C1 

2017 A A A A C D2 C A A A A C C  C1 

2018 A A A A A D2 C A A A A C C  C1 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim, raport wojewódzki za rok  2018 rok 
*strefa głubczycko-prudnicka 

1) wg poziomu docelowego  
2) wg poziomu celu długoterminowego 
3) wg poziomu dopuszczalnego 
4) wg poziomu dopuszczalnego (faza II) 
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Na podstawie rocznych ocen jakości powietrza w województwie opolskim w latach 2008-2018  
(wg kryterium ochrony zdrowia): 

- przez wszystkie lata dochodziło do przekroczeń wartości dopuszczalnych benzo(a)pirenu, 
- przez wszystkie lata (za wyjątkiem roku 2009) dochodziło do przekroczeń wartości 
dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, 
- przez wszystkie lata (za wyjątkiem roku 2009) dochodziło do przekroczeń wartości 
dopuszczalnych pyłu PM2,5 (wg poziomu dopuszczalnego), 
- w latach 2013-2014 dochodziło do przekroczeń wartości dopuszczalnych pyłu PM2,5 (wg 
poziomu docelowego), 
- w latach 2015-2018 dochodziło do przekroczeń wartości dopuszczalnych pyłu PM2,5 (wg 
poziomu dopuszczalnego – faza II), 
- w latach 2008-2010 oraz 2012-2017 dochodziło do przekroczeń wartości ozonu O3 (wg 
poziomu docelowego), 
- w latach 2011 oraz 2013-2018 dochodziło do przekroczeń wartości ozonu O3 (wg poziomu 
długoterminowego), 
- w latach 2010-2012 oraz w roku 2016 dochodziło do przekroczeń wartości benzenu. 

 
Istotnym elementem procesu poprawy jakości powietrza jest świadomość społeczna dotycząca 
negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi, stan środowiska 
i infrastrukturę oraz wynikające z niej zaangażowanie społeczne w działania na rzecz poprawy 
jakości powietrza. W ostatnich latach w skali kraju powstało w tym celu wiele inicjatyw 
społecznych, np. Krakowski Alarm Smogowy, Dolnośląski Alarm Smogowy, Polski Alarm 
Smogowy oraz ich lokalne odpowiedniki w wielu miastach na południu kraju. Niestety, 
ogólnospołeczna świadomość powagi problemu, jakim jest zanieczyszczenie powietrza, 
a w szczególności niska emisja, nadal jest zbyt mała.  
Jak wynika m.in. z danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, „niska 
emisja”, czyli emisja pochodząca głównie z domowych kotłów na węgiel i drewno, ma 52 % 
udział w całkowitej emisji pyłu PM10 i 87 % udział w całkowitej emisji B(a)P. Problem nie leży 
jedynie w powszechności kotłów oraz pieców na węgiel i drewno, a przede wszystkim w ich 
jakości. W Polsce użytkowane są głównie ręczne kotły zasypowe (80 % wszystkich kotłów) – 
z czego niemal połowa (45 %) to kotły, które mają ponad 10 lat, są więc urządzeniami mocno 
wyeksploatowanymi, o niskiej sprawności wytwarzania energii cieplnej. Ręczne kotły zasypowe, 
nie bez powodu zwane „kopciuchami”, charakteryzują się również wysokimi wskaźnikami emisji 
zanieczyszczeń – stare kotły emitują: 420-1120 mg/m3 pyłu całkowitego oraz 430-630 μg/m3 
benzo(a)pirenu, w zależności od jakości węgla. Dla porównania, nowy ręczny kocioł zasypowy 
ma o połowę niższą emisyjność, a kocioł automatyczny emituje 100-130 mg/m3 pyłu oraz 100-
140 μg/m3 benzo(a)pirenu. 

 
Podsumowanie monitoringu jakości powietrza za lata 2008-2018: 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Prudnickiego są: 
1. źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory 

z zakładów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan 
zanieczyszczenia powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej 
zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, 

2. źródła transportowe (liniowe) – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, 
tworząc niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek 
węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki, 

3. zanieczyszczenia napływające spoza terenu powiatu, zgodnie z dominującym kierunkiem 
wiatru. 

4. źródła przemysłowe – pochodzące z procesów produkcyjnych oraz kotłowni 
przemysłowych, 

5. pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu, 
Największym problemem pozostaje wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem 
zawieszonym oraz benzo(a)pirenem. Główną przyczyną występowania przekroczeń tych 
zanieczyszczeń w okresie zimowym jest emisja z systemów indywidualnego ogrzewania 
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budynków i utrudnione warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. Inne przyczyny 
występowania przekroczeń to m.in. emisja zanieczyszczeń z transportu drogowego oraz 
niezorganizowana emisja pyłu z dróg i terenów przemysłowych.  
Na stan powietrza atmosferycznego oprócz wpływu zanieczyszczeń pochodzących ze spalania 
paliw ma również emisja komunikacyjna. Na drogach krajowych i wojewódzkich w obrębie 
Powiatu wykonywany jest w okresach 5 letnich Generalny Pomiar Ruchu (GPR). Wyniki 
pomiarów wykonywanych na drogach w 2000, 2005, 2010 i 2015 roku  przedstawia tabela 
poniżej: 
 
Tabela 4. Średni dobowy ruch (SDR) na drogach w obrębie Powiatu Prudnickiego. 

Nr 
drogi 

Odcinek 
Rok Wzrost natężenia 

ruchu * 
[%] 2000 2005 2010 2015 

40 

Głuchołazy - Prudnik - 1 980 2 576 2 904 12,7 

Prudnik (przejście) - 8 119 9 093 6 426 -29,3 

Lubrza (obwodnica) - 3 317 3 581 3 697 3,2 

Lubrza – Głogówek - - 2 381 2 543 6,8 

Głogówek (przejście) - 4 425 7 422 8 606 16,0 

Głogówek - Większyce - 3 160 2 742 3 156 15,1 

41 

Nysa - Piorunkowice 6 867 4 392 6 700 6 456 -3,6 

Piorunkowice - Prudnik 4 029 3 063 3 737 4 339 16,1 

Prudnik (obwodnica) - 2 604 3 319 3 620 9,1 

 Prudnik – gr. państwa 2 264 3 697 4 460 3 987 -10,6 

407 Korfantów - Łącznik 1 358 847 3 160 3 557 12,6 

409 Dębina – KR45 3 899 2 075 3 922 4 322 10,2 

414 
Prószków - Dębina - 3 375 4 096 4 373 6,8 

Dębina - Prudnik - 4 039 4 573 4 618 1,0 

416 
Krapkowice - Głogówek 3 090 3 252 4 007 3 699 -7,7 

Głogówek - Klisino 2 133 2 234 2 494 2 330 -6,6 

417 Laskowice - Klisino 1 227 1 810 1 963 2 194 11,8 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GPR 2000, 2005, 2010 i 2015 GDDKiA 
*odniesienie do roku 2010 
Kolor zielony – zmniejszenie natężenia ruchu 
Kolor czerwony – wzrost natężenia ruchu 
 
Wzrastająca liczba pojazdów oraz coraz większe natężenie ruchu komunikacyjnego na 
istotnych odcinkach dróg w obrębie Powiatu pociąga za sobą zwiększoną emisję 
zanieczyszczeń komunikacyjnych. 
 
 
4.2. Klimat akustyczny. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze 
zm.) traktuje hałas jako zanieczyszczenie, wobec którego należy przyjmować takie same 
ogólne zasady postępowania, jak dla pozostałych zanieczyszczeń i związanych z nimi dziedzin 
ochrony środowiska.  
Wartości dopuszczalne poziomów hałasu określają:  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 
112 - tekst jednolity) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 maja 2007 roku w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 
do środowiska (Dz.U. 2007 Nr 105, poz. 718),  
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- wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25.06.2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania 
poziomem hałasu w środowisku. 

Stan środowiska, ze względu na jego zanieczyszczenia hałasem, określa się za pomocą tzw. 
klimatu akustycznego. Klimat akustyczny to zespół zjawisk akustycznych kształtowanych 
przede wszystkim przez źródła hałasu takie jak: 

- transport drogowy, kolejowy, lotniczy, 
- przemysł, 
- przesył energii elektrycznej o wysokich napięciach. 

 
Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu 
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to 
hałas typu liniowego. Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi 
ośrodkami. Przez teren powiatu przebiegają będące źródłami hałasu drogowego: drogi krajowe, 
drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, łączące Powiat Prudnicki z innymi ośrodkami.  
Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

- natężenie ruchu komunikacyjnego, 
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 
- typ i stan techniczny pojazdów, 
- nachylenie drogi, 
- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

 
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 5. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne 
grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne 
oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to 
wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony 
środowiska przed hałasem. 

Klasa 
standardu 

akustycznego 
Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu [dB] 

Drogi lub linie 
kolejowe 

Pozostałe 
obiekty i grupy 
źródeł hałasu 

LDWN LN LDWN LN 

1. 
A. Strefa ochronna „A uzdrowiska 
B. Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2. 

 A. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

64 59 50 40 
 B. Tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci i młodzieży 

 C. Tereny domów opieki społecznej 
 D. Tereny szpitali w miastach 

3. 

 A. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

68 59 55 45  B. Tereny zabudowy zagrodowej 
 C. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 
 D. Tereny mieszkaniowo – usługowe 

4. 
 A. Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców 
70 65 55 45 

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



RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU PRUDNICKIEGO ZA LATA 2008-2018 

 

16 

Natężenie hałasu w środowisku określa się wartością poziomu dźwięku mierzoną w decybelach 
(dB). Podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest równoważny poziom dźwięku, który 
również może być wyznaczony jako suma poziomów odnoszących się do różnych źródeł. 
Równoważny poziom dźwięku ściśle związany jest również z czasem jego trwania. 
Mapy akustyczne, których opracowanie jest wymagane przepisami prawa (ustawa Prawo 
ochrony środowiska), z uwagi na zapewnienie jednolitości formy i treści mapy, a także 
porównywalności wyników, muszą być oparte o określone w przepisach, wspólne dla 
wszystkich wskaźniki. Wskaźnikami tymi są LDWN oraz LN. 

LDWN - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), 
wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako 
przedział czasu od godz. 6.00do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział 
czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od 
godz. 22.00 do godz. 6.00),  
LD - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), 
wyznaczony w ciągu wszystkich pór dnia w roku, 
LW - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), 
wyznaczony w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku, 
LN - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), 
wyznaczony wciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumiany jako przedział czasu od godz. 
22.00 do godz. 6.00). 
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Badania hałasu przeprowadzane przez WIOŚ w Opolu na terenie Powiatu Prudnickiego w latach 2008-2018 wskazują na częste przekroczenia 
wartości dopuszczalnych poziomów hałasu. Wyniki pomiarów przeprowadzanych na drogach Powiatu Prudnickiego w latach 2008-2018 
przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 6. Charakterystyka lokalizacji i wyniki pomiarów poziomów krótkookresowych LAeqD i LAeqN hałasu komunikacyjnego drogowego na 
terenie Powiatu Prudnickiego w latach 2008-2018 wg opracowań WIOŚ w Opolu. 

L.p. Rok Miejscowość Lokalizacja punktu pomiarowego 

Wartość średnia 
dla pory dnia [dB] 

Wartość średnia 
dla pory nocy [dB] 

Poziom 
dopuszczalny 

dźwięku  
dzień/noc [dB] 

Wartość 
przekroczenia 

LAeqD LAeqN 
w porze 

dnia 
w porze 

nocy 

1. 
2009 

Prudnik 
DK41, ul. Wiejska 12, 10m od drogi, tereny 
zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

65,5 60,1 
60 50 

5,5 10,1 

2. Prudnik DK40, ul. Powstańców Śl. 14, 8m od drogi, tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

64,2 57,5 4,2 7,5 

3. 
2010 

Głogówek DK40, ul. Piastowska, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

66,9 58,7 
55 50 

11,9 8,7 

4. Głogówek DW416, ul. Powstańców, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

66,1 60,6 10,1 10,6 

5. 

2015* 

Biała ul. Opolska, teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

61,0 51,8 
61 56 

brak brak 

6. Głogówek 
ul. Piastowska, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

63,7 57,0 2,7 1,0 

7. Prudnik ul. Kościuszki, teren zabudowy wielorodzinnej 63,8 56,1 65 56 brak 0,1 
Objaśnienia:  
LAeqD – równoważny poziom hałasu dla pory dnia w decybelach [dB]  
LAeqN – równoważny poziom hałasu dla pory nocy w decybelach [dB] 
 
Wartość przekroczenia od 0,1 [dB] do 5 [dB]  
Wartość przekroczenia powyżej 5 [dB] 
*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)   
 
Przeprowadzone pomiary hałasu komunikacyjnego wykazują, że przeważająca część terenów zabudowy mieszkaniowej sąsiadującej 
z głównymi ulicami jest narażona na występowanie ponadnormatywnych poziomów hałasu, zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Głównym 
czynnikiem uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej jest ruch pojazdów ciężkich, a jedynym sposobem jej ograniczenia jest 
eliminowanie go z obszarów gęstej zabudowy mieszkaniowej i innych terenów chronionych. 
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Staraniem Marszałka Województwa Opolskiego opracowany został „Program Ochrony 
Środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg 
o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 
30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019”, uchwalony 
uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr IV/60/2015 z dn. 24 lutego 2015 r. 
Program stanowi kontynuację działań podjętych przez Urząd Marszałkowski w poprzednim 
Programie ochrony środowiska przed hałasem. Podstawowym celem realizacji kierunków 
i działań zapisanych w Programie jest ograniczenie wpływu hałasu na zdrowie oraz dobrostan 
ludzi poprzez ograniczenie imisji hałasu w środowisku do poziomów dopuszczalnych.  
Materiałem wejściowym do opracowanego Programu były sporządzone przez zarządców dróg 
i linii kolejowych mapy akustyczne z 2012 roku., w ramach których określone zostały obszary 
naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
Podstawowymi kierunkami określonymi w dokumencie, umożliwiającymi redukcję hałasu, 
powinny być:  

- możliwie największe zmniejszenie obszarów z przekroczonym poziomem dopuszczalnym 
hałasu,  
- znacząca redukcja wskaźnika M, stanowiącego powiązanie przekroczenia z liczbą 
mieszkańców,  
- dążenie do niepogarszania stanu klimatu akustycznego wokół istniejącej sieci 
transportowej,  
- wyprowadzanie ruchu tranzytowego poza obszary zurbanizowane  
- prowadzenie szerokiej edukacji społecznej,  
- tworzenie „dobrego” prawa lokalnego, które nie generuje nowych obszarów konfliktowych.  

Jednym z kierunków działań przewidywanych w ramach Programu jest realizacja przeglądów 
ekologicznych na odcinkach dróg i linii kolejowych, na których w oparciu o mapę akustyczną 
stwierdzono możliwość występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu 
wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN. Realizacja przeglądu umożliwia stwierdzenie stanu 
faktycznego oddziaływania oraz określenie celowych środków ochrony przed hałasem, 
a w przypadku niemożności ich zastosowania lub wyczerpania ich możliwości ochronnych 
określenie zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania wraz ze sprecyzowaniem ograniczeń 
dla sposobu użytkowania terenu. 
W dokumencie opisane zostały koncepcje działań naprawczych, mających na celu poprawę 
stanu klimatu akustycznego, przedstawione w ramach opracowanych map akustycznych 
będących przedmiotem oceny dróg krajowych, wojewódzkich i linii kolejowych.  
W opracowanych mapach zaleca się następujące metody redukcji hałasu:  

- ekrany akustyczne (przy dużych przekroczeniach wartości dopuszczalnych, powyżej 5 dB, 
gdy warunki terenowe umożliwiają ich wprowadzenie),  
- modernizacja nawierzchni drogowych (połączona z wyrównaniem górnej warstwy 
nawierzchni),  
- ciche nawierzchnie drogowe; redukcja hałasu do 3-4 dB, maleje z czasem, jeśli 
nawierzchnia nie jest regularnie konserwowana a w szczególności czyszczona, 
ograniczenie prędkości ruchu samochodowego, zwłaszcza w porze nocnej (przy 
jednoczesnej egzekucji tego ograniczenia, np. poprzez stosowanie fotoradarów), 
oczekiwana zmiana poziomu hałasu do ok. 2 dB, w zależności od procentu udziału 
pojazdów ciężkich,  
- upłynnienie ruchu (ronda, wysepki drogowe),  
- zmiana natężenia i struktury ruchu samochodowego, np. przez budowę obwodnic.  

Dodatkowo, do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaleca się wprowadzić 
zapisy poświęcone ochronie przed hałasem drogowym. Zaleca się także podejmowanie działań, 
które mają na celu rozdzielenie stref oddziaływania hałasu samochodowego od terenów 
mieszkalnych (szczególnie dla nowo tworzonych terenów zabudowy mieszkaniowej). 
W miejscach o największym oddziaływaniu ponadnormatywnego poziomu hałasu należy 
rozważyć możliwość tworzenia stref ograniczonego użytkowania. 
Terminy i koszty realizacji poszczególnych działań naprawczych przedstawione zostały 
szczegółowo w harmonogramach dla poszczególnych odcinków drogowych. 
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W odniesieniu do Powiatu Prudnickiego w ww. Programie uwzględnione zostały odcinki drogi 
krajowej nr 40 w m. Prudnik. Granice obszarów analizowanych w ww. programie stanowią 
izolinie dopuszczalnych poziomów dźwięku określonych wskaźnikami LDWN i LN. Granice te 
określono w opracowanej mapie akustycznej, która stanowi podstawę opracowania POŚPH. 
Sięgają one na terenach otwartych kilkudziesięciu metrów od osi drogi. Zakres naruszeń 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku pochodzącego od ruchu pojazdów 
odbywającego się po analizowanych odcinkach dróg przedstawiono w poniższej tabeli, w której 
zestawiono opis zakresu przekroczeń wartości dopuszczalnych w przyporządkowaniu do 
poszczególnych odcinków, dla których wartość wskaźnika M jest większa/równa od 0.  
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Tabela 7. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu wraz z podaniem zakresu naruszenia na odcinkach drogi krajowej nr 40 w Powiecie 
Prudnickim. 

L.p. 
Kilometraż 

Gmina 
Zakres naruszeń dopuszczalnych wartości poziomu hałasu wyrażonego 

wskaźnikiem LDWN 
Liczba 

mieszkańców 
Wskaźnik 

M 
Priorytet 

od km do km 

DK 40 

1. 13+450 15+700 Prudnik 

LDWN i LN: przekroczenie po obu stronach drogi w zakresie 0-5 dB. Teren 
zabudowany, częściowo niezagospodarowany (zabudowa zagrodowa), z 
mieszkańcami. Szerokość pasa przekroczeń ok. 30 m.  
Długość przekroczeń ok. 2 300 m  

1 004 217 wysoki 

2. 16+080 16+320 Prudnik 
LDWN i LN: przekroczenie po obu stronach drogi w zakresie 0-5 dB. Teren 
zabudowany, z mieszkańcami. Szerokość pasa przekroczeń ok. 30 m.  
Długość przekroczeń ok. 150 m  

139 30 średni 

3. 16+800 20+150 Prudnik 
LDWN i LN: przekroczenie po obu stronach drogi w zakresie 5-10 dB i 0-5 dB. Teren 
zabudowany, z mieszkańcami. Szerokość pasa przekroczeń ok. 60 m.  
Długość przekroczeń ok. 3 600 m 

1 298 1 168 wysoki 

Źródło: Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii 
kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019” 
 
Tabela 8. Zestawienie kierunków i działań naprawczych niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w 
otoczeniu odcinków drogi krajowej nr 40 na terenie Powiatu Prudnickiego.. 

L.p. 
Kilometraż 

Gmina 
Działania mające na celu poprawę klimatu 

akustycznego 
Uzasadnienie planowanych działań Termin 

od km do km 

DK 40 

1. 13+450 15+700 Prudnik 

Wykonanie przeglądu ekologicznego w 
celu szczegółowego ustalenia wielkości 
przekroczenia oraz dokładnego 
przeanalizowania technicznych 
możliwości redukcji hałasu, w tym 
zastosowania cichego asfaltu.  

 Droga przebiega przez tereny silnie zurbanizowane z licznymi 
skrzyżowaniami lub włączeniami do drogi. Realizacja ekranów 
akustycznych jest utrudniona z racji znaczącej redukcji ich 
skuteczności wynikającej z konieczności realizacji wielu przerw na 
wjazdy oraz wymaga dokładnego przeglądu możliwości technicznych 
ich posadowienia. Dodatkowo w realizacja ekranów tylko z jednej 

2016 
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Podjęcie działań inwestycyjnych i 
organizacyjnych wynikających z 
przeglądu ekologicznego, w tym 
uchwalenie obszarów ograniczonego 
użytkowania na terenach na których 
wyczerpane zostały techniczne środki 
ochrony. 

strony drogi (po której występują możliwości techniczne) może 
prowadzić do zwiększenia hałasu po stronie przeciwnej. Często 
jedynym realnym działaniem technicznym dążącym do redukcji hałasu 
jest rozważenie zastosowania cichej nawierzchni. W przypadku 
wyczerpania środków technicznych, bądź niemożności ich 
zastosowania, konieczne będzie ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania. W celu dokładnego przeanalizowania stanu klimatu 
akustycznego, wraz analizą wariantową różnych rozwiązań, konieczne 
jest opracowanie przeglądu ekologicznego. W przypadku 
rozpatrywanych odcinków drogi najlepszym rozwiązaniem byłaby 
budowa obwodnic. 
Prudnik:  
Droga przebiega przez centrum miejscowości. Realizacja ekranów jest 
praktycznie niemożliwa, ze względu na brak miejsc posadowienia. 
Jedynym środkiem technicznym jest cicha nawierzchnia, ale jej 
skuteczność może być niewystarczająca. W przypadku wyczerpania 
technicznych środków redukcji hałasu, konieczne będzie uchwalenie 
obszarów ograniczonego użytkowania. Podstawą do ich uchwalenie 
będzie realizowany przegląd ekologiczny. W celu uniknięcia 
konieczności uchwalenia obszaru zasadne jest rozważenie realizacji 
obwodnicy miasta.  
Łąka Prudnicka:  
W związku z realizacją większości wyjazdów z posesji wprost na 
rozpatrywany odcinek drogi krajowej, realizacja ekranów akustycznych 
jest nieuzasadniona ponieważ ich skuteczność byłaby znacząco 
zmniejszona i nie gwarantowałby dotrzymanie dopuszczalnych 
poziomów. Jako środek techniczny należy rozważyć wymianę 
nawierzchni na cichą. W przypadku wyczerpania technicznych 
środków redukcji hałasu, konieczne będzie uchwalenie obszarów 
ograniczonego użytkowania. Podstawa do ich uchwalenie będzie 
realizowany przegląd ekologiczny. W celu uniknięcia konieczności 
uchwalenia obszaru zasadne jest rozważenie realizacji obwodnicy.  

2019 

2. 16+080 16+320 Prudnik 

Wykonanie przeglądu ekologicznego w 
celu szczegółowego ustalenia wielkości 
przekroczenia oraz dokładnego 
przeanalizowania technicznych 
możliwości redukcji hałasu, w tym budowy 
obwodnicy Prudnika, zastosowania 
cichego asfaltu oraz budowy ekranów 
akustycznych. 

2016 

Podjęcie działań inwestycyjnych i 
organizacyjnych wynikających z 
przeglądu ekologicznego, w tym 
uchwalenie obszarów ograniczonego 
użytkowania na terenach na których 
wyczerpane zostały techniczne środki 
ochrony. 

2019 

3. 16+800 20+150 Prudnik 

Wykonanie przeglądu ekologicznego w 
celu szczegółowego ustalenia wielkości 
przekroczenia oraz dokładnego 
przeanalizowania technicznych 
możliwości redukcji hałasu, w tym 
zastosowania cichego asfaltu. 

2016 

Podjęcie działań inwestycyjnych i 
organizacyjnych wynikających z 
przeglądu ekologicznego, w tym 
uchwalenie obszarów ograniczonego 
użytkowania na terenach na których 
wyczerpane zostały techniczne środki 
ochrony. 

2019 

Źródło: Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii 
kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019” 
 
. 
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W opracowanej w 2018 roku „Mapie akustycznej dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 
pojazdów rocznie na terenie województwa opolskiego” określono odcinki dróg krajowych dla 
których przeprowadzono analizy. Główne zbiorcze wyniki analiz ekspozycji na hałas dróg 
krajowych na terenie Powiatu Prudnickiego przedstawiono w poniższych tabelach. 
Zamieszczono tu wartości charakteryzujących stan klimatu akustycznego w środowisku, tj.: 

- zestawienie odcinków dróg krajowych objętych analizą na terenie Powiatu Prudnickiego, 
- natężenie ruchu pojazdów oraz procent pojazdów ciężkich (PC) na odcinkach dróg 
krajowych przyjęte do obliczeń akustycznych  na terenie Powiatu Prudnickiego. 

 
Tabela 9. Zestawienie odcinków dróg krajowych objętych analizą na terenie Powiatu 
Prudnickiego. 

Nr 
drogi 

Nazwa odcinka 
km 

początku 
km końca 

Długość 
odcinka 

[km] 

Powierzchnia 
obszaru analizy 

[km2] 

40 Głogówek  40+241 40+785 0,364 0,58 

Źródło: Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów 
rocznie na terenie województwa opolskiego. 
 
Następne tabele zawierają zbiorcze zestawienie narażenia na ponadnormatywny poziom 
hałasu, w odniesieniu do wskaźników LDWN oraz LN. Ekspozycję/Narażenie wyznaczono wg 
powyższych kryteriów, tj. w odniesieniu do: 

- powierzchni obszarów [km2], 
- liczby lokali mieszkalnych [tys.], 
- liczby mieszkańców [tys.], 
- liczby budynków szkolnych i przedszkolnych, 
- liczby budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej oraz innych obiektów 
budowlanych podlegających ochronie akustycznej, na terenie powiatu, eksponowanych na 
hałas przekraczający wartości dopuszczalne, w danym przedziale przekroczeń. 
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Tabela 10. Przekroczenia wartości dopuszczalnych dla wskaźnika LDWN na obszarze Powiatu Prudnickiego. 

Wskaźnik LDWN <5 dB 5-10 dB 10-15 dB 15-20 B >20 dB 

Przekroczenie wartości dopuszczalnych 
Stan warunków akustycznych 

niedobry zły bardzo zły 
Powierzchnia obszarów narażonych w danym zakresie [km2] 0,000 0,000 0,000 0,000 0 
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 0,016 0,013 0,003 0,000 0 
Liczba narażonych mieszkańców [tys.] 0,000 0,000 0,000 0,000 0 
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0 
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia ochrony przed hałasem 0 0 0 0 0 
Źródło: Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa opolskiego. 
Tabela 11. Przekroczenia wartości dopuszczalnych dla wskaźnika LN na obszarze Powiatu Prudnickiego. 

Wskaźnik LN <5 dB 5-10 dB 10-15 dB 15-21 B >20 dB 

Przekroczenie wartości dopuszczalnych 
Stan warunków akustycznych 

niedobry zły bardzo zły 
Powierzchnia obszarów narażonych w danym zakresie [km2] 0,000 0,000 0,000 0,000 0 
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 0,017 0,008 0,000 0,000 0 
Liczba narażonych mieszkańców [tys.] 0,100 0,000 0,000 0,000 0 
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0 
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia ochrony przed hałasem 0 0 0 0 0 
Źródło: Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa opolskiego. 
 
Tabela 12. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LDWN na obszarze Powiatu Prudnickiego. 

Wskaźnik LDWN poziomy dźwięku w środowisku 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym zakresie [km2] 1,752 0,781 0,383 0,178 0,096 
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 0,056 0,012 0,016 0,015 0,001 
Liczba eksponowanych mieszkańców w danym zakresie [tys.] 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

Źródło: Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa opolskiego. 
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Tabela 13. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LN na obszarze Powiatu Prudnickiego. 

Wskaźnik LN poziomy dźwięku w środowisku 55-60 dB 60-65 B 65-70 dB 70-75 dB >75 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym zakresie [km2] 1,440 0,582 0,246 0,153 0,002 
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 0,036 0,014 0,019 0,006 0,000 
Liczba eksponowanych mieszkańców w danym zakresie [tys.] 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

Źródło: Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa opolskiego. 
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Wyniki aktualnych map akustycznych odniesiono także w miarę możliwości do rezultatów 
i danych wynikających z poprzednich rund mapowania, a w szczególności do rundy II z roku 
2012 oraz do mapowania w roku 2007. Wartości graniczne zasięgu dla potrzeb obecnej mapy 
akustycznej ustalono na: 

- poziom LDWN = 55 dB, 
- poziom LN = 50 dB. 

Wartości te mogą być uzasadnione faktem, że stanowią one graniczne kryteria raportowania 
wyników map akustycznych do Komisji Europejskich (raportowaniu podlega wielkość ekspozycji 
na hałas większy niż w/w wartości). 
Zasięgi hałasu wyznaczone dla edycji map akustycznych z roku 2012, w zestawieniu 
z mapowaniem w 2007 r. wzrosły dla wszystkich analizowanych odcinków dróg. Średni wzrost 
zasięgu hałasu wynosi ok. 30 % - dla wskaźnika LDWN oraz ok. 35 % - dla wskaźnika LN i jest 
spowodowany m.in. wzrostem natężenia ruchu pojazdów. Dla porównania okresów mapowania 
2012-2017, uzyskane wyniki wskazują na ogólny wzrost powierzchni terenów eksponowanych 
na hałas w każdej klasie poziomów.  
 
4.3. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych. 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska     
(Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.) - dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi. Ochrona 
przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:  

- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co 
najmniej na tych poziomach 

- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy 
nie są one dotrzymane. 

W odniesieniu do Powiatu Prudnickiego źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego 
są: 

- stacje i linie energetyczne,  
- pojedyncze nadajniki radiowe, 
- stacje transformatorowe, 
- stacje bazowe telefonii komórkowej, 
- radiostacje amatorskie i stacje CB-radio, 
- stacje bazowe łączności radiotelefonicznej, 
- urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne pracujące w przemyśle, placówkach 

naukowo badawczych, ośrodkach medycznych, 
- urządzenia powszechnego użytku emitujące pola elektromagnetyczne, w tym 

pojedyncze aparaty telefonii komórkowej, sterowniki radiowe itp. 
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 Nr 192, poz. 1883).  
 
W latach 2009-2018 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadzał 
pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego w punktach pomiarowych na terenie 
Powiatu Prudnickiego. Przeprowadzone badania wykazały, że w badanych punktach 
pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnej, określonej 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 
i wynoszącej 7 V/m. Wyniki pomiarów przedstawia tabela poniżej: 
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Tabela 14. Charakterystyka lokalizacji i wyniki pomiarów poziomów promieniowania 
elektromagnetycznego na terenie Powiatu Prudnickiego w latach 2008-2018 wg opracowań 
WIOS w Opolu. 

L.p. Rok Miejscowość 
Lokalizacja 

punktu 
pomiarowego 

Wartość 
średnia dla 
pory dnia 

[V/m] 

Poziom 
dopuszczalny  

 [V/m] 

1. 
2009 

Prudnik ul. Tysiąclecia <0,8 

7 

2. Chrzelice  1,06 
3. 

2010 
Głogówek ul. 3 Maja <0,8 

4. Twardawa  <0,8 
5. 

2011 
Prudnik ul. Tysiąclecia <0,2 

6. Chrzelice  0,2 
7. 2012 Prudnik Rynek <0,4 
8. 

2013 
Głogówek ul. 3 Maja 0,4 

9. Twardawa  <0,3 
10. 

2014 
Prudnik ul. Tysiąclecia 0,3 

11. Chrzelice  <0,3 
12. 2015 Prudnik Rynek <0,2 
13. 

2016 
Prudnik Rynek 0,6 

14. Głogówek ul. 3 Maja 0,4 
15. 2017 Prudnik ul. Tysiąclecia <0,2 
16. 

2018 

Prudnik ul. Robotnicza <0,2 
17. Twardawa  <0,2 
18. Chrzelice  <0,2 
19. Piorunkowice  <0,2 

 
 
4.4. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa. 
 
4.4.1. Jakość wód powierzchniowych. 
Klasyfikację wód powierzchniowych określono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 
2016 poz. 1187) – obowiązującym od 05.08.2016 r. do 02.07.2019 r. 
Rozporządzenie to definiuje 5 klas stanu ekologicznego: 

- klasa I - stan bardzo dobry - dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych lub 
zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu, 

- klasa II - stan dobry - gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do warunków 
niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie, 

- klasa III - stan umiarkowany - obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu, 
- klasa IV - stan słaby - wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych 

(biologicznych, fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt 
znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzyszą danemu typowi jednolitej części 
wód, 

- klasa V - stan zły - wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, w których 
nie występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki. 

 
Ocena wód powierzchniowych poprzez określenie ich stanu ekologicznego jest nowym 
podejściem zgodnym z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramową Dyrektywą 
Wodną. Stan ekologiczny wód określany jest na podstawie elementów biologicznych 
(fitoplankton, fitobentos, makrolity, makrobezkręgowce bentosowe i ryby) oraz parametrów 
wspomagających (elementy fizykochemiczne).  
Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania 
ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów 
biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. 



RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU PRUDNICKIEGO ZA LATA 2008-2018 

 

27 

Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie 
jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo 
dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta 
odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. 
 
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Prudnickiego przeprowadza WIOŚ 
w Opolu. W latach 2008-2017 roku przeprowadzone zostały badania jakości tzw. Jednolitych 
Części Wód Powierzchniowych na terenie województwa opolskiego, w tym dla pięciu JCWP na 
obszarze Powiatu Prudnickiego.  
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Na podstawie wyników badań przeprowadzanych przez WIOŚ w Opolu dokonano ogólnej oceny wód powierzchniowych na obszarze JCWP na 
obszarze Powiatu Prudnickiego: 
 
Tabela 15. Charakterystyka punktu pomiarowego wód powierzchniowych w latach 2008-2018 roku na terenie Powiatu Prudnickiego. 

Nazwa JCWP 
Nazwa punktu 
pomiarowego 

Klasa jakości wód 

2008 2010 2012 2013 2014 2015 2017 

Prudnik od Złotego Potoku do 
Osobłogi 
PLRW60008117649 

Prudnik - Dytmarów dobry - umiarkowany umiarkowany umiarkowany umiarkowany słaby 

Prudnik od źródła do Złotego 
Potoku 
PLRW600041176449 

Prudnik-Prudnik umiarkowany - umiarkowany umiarkowany umiarkowany umiarkowany słaby 

Lubrzanka 
PLRW60004117669 

Lubrzanka - 
Dytmarów 

dobry - - - - - - 

Stradunia od źródła do Potoku 
Jakubowickiego 
PLRW600018117449 

Jakubowicki Potok- 
Kazimierz 

umiarkowany II zły umiarkowany umiarkowany umiarkowany umiarkowany 

Osobłoga od Prudnika do Odry 
PLRW600019117699 

Osobłoga-Racławice 
Śląskie 

dobry i 
powyżej 
dobrego 

- słaby dobry dobry dobry słaby 

Źródło: Oceny jakości wód podziemnych województwa opolskiego. 
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W przeprowadzanych w latach 2008-2017 badaniach JCWP obejmujących teren Powiatu 
Prudnickiego określano stan/potencjał ekologiczny dla pięciu JCWP, w których: 

- Prudnik od Złotego Potoku do Osobłogi: w 2008 roku dobry, w latach 2012-2015 
umiarkowany, natomiast w 2017 roku słaby (pogorszenie jakości JCWP w rozpatrywanych 
latach), 
- Prudnik od źródła do Złotego Potoku: w 2008 roku i w latach 2012-2015 umiarkowany, 
w 2017 roku słaby (pogorszenie jakości JCWP w rozpatrywanych latach), 
- Lubrzanka: w 2008 roku stan dobry, brak pomiarów w kolejnych latach, 
- Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego: w 2008 roku stan umiarkowany, w 2012 
zły, w latach 2013-2017 stan umiarkowany, 
- Osobłoga od Prudnika do Odry: w 2008 roku stan dobry i powyżej dobrego, w 2012 słaby, 
w latach 2014-2015 stan dobry, w roku 2017 stan słaby (pogorszenie jakości JCWP 
w rozpatrywanych latach). 
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Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opublikował ocenę ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP ujętych w planie gospodarowania 
wodami w dorzeczu Odry. Ocenę dla JCWP obejmujących obszar Powiatu Prudnickiego przedstawiono w tabeli poniżej: 
 
Tabela 16. Ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP obejmujących obszar Powiatu Prudnickiego. 

Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP występujące 

na terenie Powiatu 
Prudnickiego 

60001712829 
Ścinawa Niemodlińska 
od źródła do Mesznej 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 
będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w 
JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie 
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 
po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli 
na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności. 

- 

600041176449 
Prudnik od źródła do 
Złotego Potok 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja 
komunalna. W programie działań zaplanowano działania 
podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej 
,które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie 
wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na 
czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny 
aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan 
będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. 

- Park Krajobrazowy Góry 
Opawskie 
- Obszar Natura 2000 Góry 
Opawskie PLH160007 

600041176469 
Trzebinka 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 
będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w 
JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie 
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 
po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli 

- Park Krajobrazowy Góry 
Opawskie 
- Obszar Natura 2000 Góry 
Opawskie PLH160007 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP występujące 

na terenie Powiatu 
Prudnickiego 

na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności. 

60008117649 
Prudnik od Złotego 
Potoku do Osobłogi 

Zły/zagrożona 2027 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie 
zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących 
przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie 
szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego 
zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn 
nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na 
poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach 
hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji 
pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych 
praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac 
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz 
opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód 
powierzchniowy 

- Park Krajobrazowy Góry 
Opawskie 
- Obszar Natura 2000 Góry 
Opawskie PLH160007 

600041176489 
Sadecki Potok 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 
będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w 
JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie 
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 
po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli 
na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności 

- Park Krajobrazowy Góry 
Opawskie 
- Obszar Natura 2000 Góry 
Opawskie PLH160007 

60004117669 
Lubrzanka 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 
będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w 
JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie 

- 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP występujące 

na terenie Powiatu 
Prudnickiego 

monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 
po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli 
na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności 

6000171176889 
Młynówka 

Zły/zagrożona 2027 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie 
zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących 
przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie 
szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego 
zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn 
nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na 
poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach 
hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji 
pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych 
praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac 
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz 
opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód 
powierzchniowych 

- 

600019117699 
Osobłoga od Prudnika 
do Od 

Zły/niezagrożona - - - 

6000171176714 
Młynówka 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 
będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w 
JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie 
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 
po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli 
na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności 

- 

600019117699 
Osobłoga od Prudnika 

Zły/niezagrożona - - - 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP występujące 

na terenie Powiatu 
Prudnickiego 

do Odry 

600018117449 
Stradunia od źródła do 
Potoku 
Jakubowickiego 

Zły/zagrożona 2027 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie 
zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących 
przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie 
szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego 
zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn 
nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na 
poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach 
hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji 
pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych 
praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac 
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz 
opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód 
powierzchniowych 

- 

600020117499 
Stradunia od 
Jakubowickiego 
Potoku do Odr 

Zły/zagrożona 2027 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie 
zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących 
przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie 
szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego 
zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn 
nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na 
poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach 
hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji 
pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych 
praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac 
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz 
opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód 
powierzchniowy 

- 

600018117474 
Dopływ poniżej 
Dobieszowic 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 
będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w 
JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie 
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 

- 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP występujące 

na terenie Powiatu 
Prudnickiego 

po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli 
na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności 

600018117489 
Ligocki Potok 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja 
komunalna. W programie działań zaplanowano działania 
podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej , 
które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie 
wystarczającym dla osiągnięcia dobrego z uwagi jednak na czas 
niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby 
wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie 
mógł być osiągnięty do rok 

- 

600017117549 
Swornica 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 
będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w 
JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie 
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 
po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli 
na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności 

- 

600017117676 
Dopływ z Kórnicy 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 
będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w 
JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie 
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 
po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli 

- 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP występujące 

na terenie Powiatu 
Prudnickiego 

na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności 

600017117674 
Dopływ spod 
Błażejowic Dolnych 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 
będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w 
JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie 
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 
po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli 
na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności 

- 

6000171176829 
Biała od źródła do 
Śmickiego Potoku 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 
będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w 
JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie 
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 
po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli 
na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności 

- 

6000191176899 
Biała od Śmickiego 
Potoku do Osobłogi 

Zły/niezagrożona - - - 

600017117684 
Czarny Rów 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 

- 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP występujące 

na terenie Powiatu 
Prudnickiego 

będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w 
JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie 
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 
po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli 
na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności 

6000171176869 
Rzymkowicki Rów 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 
będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w 
JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego –przeprowadzenie 
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 
po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli 
na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności 

- Obszar Chronionego Krajobrazu 
Bory Niemodlińskie 
- Rezerwat przyrody Jeleni Dwór 

60001711969 
Prószkowski Potok 

Zły/niezagrożona - - 
- Obszar Chronionego Krajobrazu 
Bory Niemodlińskie 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, KZGW  
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Do degradacji wód powierzchniowych na obszarze powiatu przyczyniają się zrzuty ścieków 
komunalnych i przemysłowych, jak również zanieczyszczenia tranzytowe dostarczane wodami 
powierzchniowymi. Na obszarach pozbawionych infrastruktury komunalnej należy się 
spodziewać degradacji wód powierzchniowych przez niekontrolowane zrzuty ścieków z terenów 
zabudowanych, trafiające do gruntu, rowów melioracyjnych, bądź bezpośrednio do cieków. 
Powodują one z reguły lokalne zanieczyszczenie wód objawiające się wzrostem wartości BZT5, 
oraz zawartości sodu, potasu, azotanów i fosforanów, a także skażenie bakteriologiczne wody. 
Do zanieczyszczenia wód substancjami biogennymi (azotany, fosforany) przyczyniają się także 
spływy z pól uprawnych oraz nawożonych łąk i pastwisk. 
 
4.4.2. Jakość wód podziemnych. 
Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określają następujące akty prawne:  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85) – obowiązujący od 
19.01.2016 r. do dnia 02.07.2019 r.. 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza WIOŚ w Opolu. Monitoring wód podziemnych 
obejmuje punkty pomiarowe, monitorujące wszystkie główne zbiorniki wód podziemnych 
(GZWP), użytkowe poziomy wodonośne, obszary zwiększonego drenażu oraz obszary 
szczególnie zagrożone przez przemysł. Uwzględnia warunki hydrogeologiczne w ujęciu 
regionalnym i lokalnym oraz występowanie potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i zagrożeń 
wód podziemnych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska oceny jakości elementów fizykochemicznych 
stanu wód podziemnych oraz oceny stanu chemicznego i stanu ilościowego wód podziemnych 
dokonuje się dla każdego okresu, do którego stosuje się plan gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza. Zarówno badania jak i oceny stanu wód podziemnych w zakresie 
elementów fizykochemicznych i ilościowych wykonuje państwowa służba hydrogeologiczna (art. 
155a ust. 5 ustawy  Prawo wodne, Dz.U. 2018 poz. 2268 – tekst jednolity). Przy określaniu 
klasy jakości wód podziemnych (I-V) w punkcie pomiarowym dopuszcza się przekroczenie 
elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne procesy, 
z zastrzeżeniem, że to przekroczenie nie dotyczy elementów fizykochemicznych oznaczonych 
w załączniku symbolem „H” (substancje niebezpieczne) i mieści się w granicach przyjętych dla 
kolejnej niższej klasy jakości wody. W przypadku większej liczby badań monitoringowych 
w ciągu roku do porównań przyjmuje się wartość średniej arytmetycznej stężeń badanych 
elementów fizykochemicznych uzyskanych z rocznych wyników badań monitoringowych 
w punkcie pomiarowym. 
Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód 
podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. 
Nowy podział obszaru Polski na 172 części JCWPd wskazuje, że na terenie Powiatu 
Prudnickiego znajdują się trzy Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd): nr 69, 78 i 79. 
Wyniki badań wód podziemnych w punktach pomiarowych przedstawiono poniżej w tabeli:  
 
Tabela 17. Charakterystyka punktu pomiarowego wód podziemnych w latach 2008-2018 roku 
na terenie Powiatu Prudnickiego. 

Miejscowość/ 
gmina 

Klasa jakości wód 

2010 2011 2012 2013 2016 2017 2018 

Rudziczka 
(Prudnik) 

IV IV IV III III - - 

Wieszczyna 
(Prudnik) 

II - V - - V IV/V 

Łącznik 
(Biała) 

- II III III II II II 
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Dytmarów 
(Lubrza) 

- - - - III III III 

Źródło: Oceny jakości wód podziemnych województwa opolskiego 

 
W przeprowadzanych w latach 2010-2018 badaniach JCWPd obejmujących obszar Powiatu 
Prudnickiego określano klasy jakości wód podziemnych dla czterech punktów pomiarowych, 
w których: 

- Rudziczka: w latach 2010-2012 IV klasa jakości, w latach 2013-2016 III klasa jakości, lata 
2017-2018 brak pomiarów (poprawa jakości wód w rozpatrywanych latach), 
- Wieszczyna: w 2010 roku II klasa jakości, w roku 2012 V klasa jakości, w 2017 roku V 
klasa jakości, w 2018 roku IV/V klasa jakości (pogorszenie jakości wód w rozpatrywanych 
latach), 
- Łącznik: w 2011 roku II klasa jakości, w latach 2012-2013 III klasa jakości wód, w latach 
2016-2018 II klasa jakości (utrzymanie II klasy jakości wód poza latami 2012-2013 gdzie 
notowano III klasę jakości), 
- Dytmarów: w latach 2016-2018 III klasa jakości wód (utrzymanie III klasy jakości wód). 

 
Emisja zanieczyszczeń do wód 
Czynnikiem stanowiącym największe zagrożenie dla stanu jakości wód jest działalność 
antropogeniczna. Do głównych presji wywieranych przez człowieka na środowisko wodne 
należy zaliczyć: 

- pobór wód na różne cele, 
- wprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych, 
- zanieczyszczenia obszarowe, spływające z wodami opadowymi głównie z terenów 

użytkowanych rolniczo, 
- zmiany morfologiczne (regulacja rzek, ochrona przeciwpowodziowa). 

Obecnie Powiat Prudnicki charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem zwodociągowania (95,8 %), 
niższym do średniego wskaźnika zwodociągowania dla województwa opolskiego (96,9 %). 
Podstawowe parametry sieci wodociągowych w Powiecie Prudnickim w latach 2008-2011-2015-
2018 przedstawiono w tabeli poniżej:  
 
Tabela 18.  Sieć wodociągowa w Powiecie Prudnickim w 2008, 2011, 2015 i 2018 roku (wg 
GUS). 

Parametr jm. 2008 2011 2015 2018 

Długość czynnej sieci 
rozdzielczej (bez przyłączy) 

km 346,5 349,1 357,1 363,5 

Woda dostarczona 
gospodarstwom domowym 

dam3 1 771,8 1 700,4 1 772,9 1 809,9 

Przyłącza do budynków szt. 10 156 10 322 10 729 10 777 

Zużycie wody na 1 mieszkańca m3/rok 29,9 29,4 31,4 32,5 
Źródło: www.stat.gov.pl 

 
Długość czynnej sieci rozdzielczej na terenie powiatu wynosi 363,5 km (GUS 2018). Na 
przestrzeni lat 2008-2018 ogólna długość sieci wodociągowej na terenie powiatu wzrosła 
o 17 km, liczba przyłączy zwiększyła się o 621 szt. Średnie zużycie wody na 1 mieszkańca 
wynosi 32,5 m3/mieszkańca/rok (GUS 2018) i w porównaniu do roku 2008 wzrosło 
o 2,6 m3/mieszkańca/rok. 
Obecnie Powiat Prudnicki posiada wskaźnik skanalizowania 53,8 %, niższy od wskaźnika dla 
województwa opolskiego – 72,9 %. Podstawowe parametry sieci kanalizacyjnej w Powiecie 
Prudnickim w latach 2008-2018 przedstawiono w tabeli poniżej: 
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Tabela 19. Sieć kanalizacyjna w Powiecie Prudnickim w 2008, 2011, 2015 i 2018 roku (wg 
GUS). 

Parametr jm. 2008 2011 2015 2018 

Długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej ogółem 

km 109,6 120,5 141,2 144,0 

Ścieki komunalne 
odprowadzone razem 

dam3 1 195,2 1 148,0 1 181,0 1 188,0 

Połączenia do budynków szt. 3 376 3 707 4 036 4 167 
Źródło: www.stat.gov.pl  

 
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie powiatu wynosi 144,0 km. Na przestrzeni lat 
2008-2018 ogólna długość sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu zwiększyła się o 34,4 km, 
liczba przyłączy zwiększyła się o 791 szt. Na uwagę zasługuje fakt, że ilość ścieków (głównie 
socjalno – bytowych) kierowanych do kanalizacji i oczyszczonych systematycznie wzrasta, co 
w następstwie powoduje mniejszą ilość ścieków kierowaną do środowiska bez oczyszczenia. 
Wzrasta również ilość osób obsługiwanych przez oczyszczalnie. Ścieki socjalno-bytowe 
wprowadzają głównie zanieczyszczenia wyrażone jako BZT5, ChZT, związki azotu i fosforany. 
Emisja zanieczyszczeń do wód dla oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych 
z terenu powiatu przedstawione zostały w tabelach poniżej: 
 
Tabela 20.  Ładunki zanieczyszczeń w komunalnych oczyszczalniach ścieków w Powiecie 
Prudnickim w latach 2008-2011-2015-2018. 
 jm. 2008 2011 2015 2018 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu:   
BZT5* kg/rok 12 669 9 859 7 845 6 546 

ChZT** kg/rok 77 086 86 277 69 092 59 227 
zawiesina ogólna kg/rok 17 075 10 437 13 805 10 521 

azot ogólny kg/rok 14 777 9 081 7 885 8 964 
fosfor ogólny kg/rok 965 615 291 319 

osady wytworzone w ciągu roku Mg 687 617 856 901 
Źródło: www.stat.gov.pl   

 
Tabela 21.  Ładunki zanieczyszczeń w przemysłowych oczyszczalniach ścieków w Powiecie 
Prudnickim 2008-2011-2015-2018. 
 jm. 2008 2011 2015 2018 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu:   
BZT5* kg/rok 9 690 735 2 067 956 

ChZT** kg/rok 59 364 7 926 14 814 4 976 
zawiesina ogólna kg/rok 6 642 1 400 3 750 2 119 

osady wytworzone w ciągu roku Mg 74 0 0 112 
Źródło: www.stat.gov.pl   
Uwagi: 
*BZT5 – tzw. biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (5 dniowy okres analizy), określa ilość tlenu potrzebną 
do utlenienia związków organicznych zawartych w wodzie i ściekach na drodze przemian biochemicznych 
w warunkach tlenowych. Całkowita mineralizacja związków organicznych zawartych w wodzie i ściekach 
wymaga długiego czasu, ok. 20 dni. Jednak najintensywniejsze procesy biodegradacji przebiegają 
w ciągu pierwszych 5 dni. Dlatego jako wskaźnik obciążenia wody i ścieków substancjami organicznymi 
przyjęto BzT5. Określa on zawartość zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika wód 
powierzchniowych. 
**ChzT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu – poprzez to oznaczenie można określić ładunek związków 
organicznych w ściekach odprowadzanych do odbiorników wód powierzchniowych. 
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4.5. Zasoby geologiczne. 
W podłożu obszaru Powiatu Prudnickiego występują słabo zmetamorfizowane utwory dewońskie 
i dolnokarbońskie, należące do strefy morawsko-śląskiej. Na utworach dewonu, karbonu i kredy 
zalegają osady kenozoiczne. Najstarszymi utworami, odsłaniającymi się na powierzchni 
w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części powiatu są osady górnodewońsko-
dolnokarbońskie. Wśród tych osadów wydzielono, od najstarszych: warstwy andelskohorskie – 
pokazujące się w brzeżnej, zachodniej części, warstwy hornobeneszowskie – dające się śledzić 
w części północnej, od Łąki Prudnickiej po granicę państwa i w części południowej, od granicy 
państwa na południe oraz warstwy morawickie – również odsłaniające się w części północnej, od 
Trzebiny po granicę państwa i w południowej, na wschód od warstw hornobeneszowskich. 
 
Rekultywacja gruntów w Powiecie Prudnickim w 2015 r.: 
Według danych Starostwa Powiatowego w Prudniku (na podstawie sprawozdania RRW-11), na 
terenie powiatu grunty wymagające  rekultywacji i zagospodarowania zajmowały powierzchnię 
9,13 ha. 
Rekultywacja gruntów w Powiecie Prudnickim w 2018 r.: 
Według danych Starostwa Powiatowego w Prudniku (na podstawie sprawozdania RRW-11), na 
terenie powiatu grunty wymagające  rekultywacji i zagospodarowania zajmowały powierzchnię 
53,09 ha, w tym: 

- zdewastowane: 53,09 ha, 
- na których zakończono działalność przemysłową: 11,98 ha. 

W ciągu roku sklasyfikowano pod względem gleboznawczym 6,60 ha. 
 
Powiat Prudnicki posiada znaczące zasoby złóż surowców mineralnych. Zasoby geologiczne 
bilansowe w Powiecie Prudnickim stanowią 7,6 % zasobów województwa opolskiego. Ogółem 
na terenie powiatu znajdują się 23 udokumentowane złoża surowców, w tym 5 jest 
eksploatowanych. Baza surowcowa powiatu to głównie kruszywa naturalne czyli piaski żwiry. 
Występujące w powiecie surowce zalicza się do grupy surowców skalnych należących do 
kopalin pospolitych: 

– kamienie drogowe i budowlane, 
– kruszywo naturalne, 
– surowce ilaste ceramiki budowlanej.  

Występujące na obszarze Powiatu Prudnickiego, udokumentowane w bazie PIG PIB złoża 
surowców naturalnych, przedstawia tabela poniżej (kolorami oznaczono wielkości zasobów 
geologicznych, zasobów przemysłowych i wydobycia w latach 2008-2011-2015-2018: 
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Tabela 22. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie Powiatu Prudnickiego znajdujące się w bazie zasobów geologicznych PIG 
w 2008, 2011, 2015, 2018 

Lp. Nazwa złoża Kopalina Zagospodarowanie 
Pow. złoża 

[ha] 

Zasoby 
geologiczne 

 [tys. ton] 
*[tys. m3] 

Zasoby 
przemysłowe  

[tys. ton] 
*[tys. m3] 

Wydobycie 
[tys. ton] 
*[tys. m3] 

1. Biała Prudnicka 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
eksploatacja złoża zaniechana 16,53 1 017* - - 

2. Dębowiec 
Kamienie drogowe i 

budowlane 
złoże zagospodarowane 2,71 

28 439 
32 019 

6 396 
15 992 

231 
320 

3. 

Głogówek 

Kruszywa naturalne złoże eksploatowane okresowo 8,72 

1 826 
1 826 
1 826 
1 472 

237 - 

4. 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
eksploatacja złoża zaniechana 14,13 

 
512* 
512* 
512* 
487* 

- - 

5. Golczowice Kruszywa naturalne eksploatacja złoża zaniechana 2,11 117 - - 

6. Jasiona 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
eksploatacja złoża zaniechana 9,92 410* - - 

7. Kierpień Kruszywa naturalne złoże rozpoznane wstępnie 164,80 30 379 - - 

8. Łącznik Kruszywa naturalne złoże zagospodarowane 5,29 

78 
17 
32 
6 

78 
17 
32 
6 

22 
42 
- 
3 

9. Niemysłowice 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
eksploatacja złoża zaniechana 19,10 1 047* - - 

10. Niemysłowice Kruszywa naturalne eksploatacja złoża zaniechana 1,10 137 - - 

11. Nowe Kotkowice Kruszywa naturalne złoże rozpoznane szczegółowo 3,00 424 - - 

12. Pogórze Kruszywa naturalne eksploatacja złoża zaniechana 4,89 218 - - 

13. Prudnik 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
eksploatacja złoża zaniechana 36,28 550* - - 

14. Racławice Śląskie Kruszywa naturalne złoże zagospodarowane 49,77 

3 466 
3 466 
3 283 
2 932 

- 
- 

2 292 
1 941 

- 
- 

86 
91 

15. Racławice Śląskie - Głogówek Kruszywa naturalne złoże rozpoznane wstępnie 607,46 52 169 - - 
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57 220 
57 220 
57 220 

16. Skrzypiec Kruszywa naturalne złoże zagospodarowane 1,94 
445 
345 

- 
5 

37 

17. Skrzypiec I Kruszywa naturalne złoże eksploatowane okresowo 170,65 

34 917 
33 850 
33 787 
33 787 

- 
2 114 
2 051 
2 051 

- 
59 
- 
- 

18. Skrzypiec II Kruszywa naturalne eksploatacja złoża zaniechana 1,34 

208 
137 
77 
74 

- 
137 
77 
- 

9 
24 
7 
- 

19. Skrzypiec III Kruszywa naturalne złoże rozpoznane szczegółowo 1,97 444 - - 

20. Skrzypiec IV Kruszywa naturalne złoże rozpoznane szczegółowo 1,72 406 - - 

21. Trzebina Kruszywa naturalne eksploatacja złoża zaniechana 25,80 

9 574 
9 574 
677 
677 

- - 

22. Trzebina 1 Kruszywa naturalne złoże zagospodarowane 45,44 
9 299 
8 957 

9 024 
8 681 

6 
122 

23. Twardawa 2 Kruszywa naturalne złoże eksploatowane okresowo 1,98 185 - - 

Źródło: www.pgi.gov.pl, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2008  r., 31.12.2011r., 31.12.2015r. oraz 31.12.2018 r. 
 
W 2018 roku w niektórych złożach oszacowano/obliczono nowe wartości zasobów geologicznych, zasobów przemysłowych i wydobycie: 

- rok 2008 - kolor fioletowy, 
- rok 2011 – kolor niebieski, 
- rok 2015 – kolor zielony, 
- rok 2018 – kolor czarny.
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4.6. Gleby 
Na jakość gleb negatywny wpływ mają zanieczyszczenia antropogeniczne ze źródeł punktowych 
i obszarowych, takich jak: produkcja rolnicza i nawożenie gleb, emisja gazów i pyłów z przemysłu 
i motoryzacji oraz sytuacje awaryjne, powodujące lokalną emisję zanieczyszczeń fizycznych 
i chemicznych.  
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi 
zawarte są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.                       
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 
1395). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami 
ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie 
w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej 
poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje 
degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie 
zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego. 
W latach raportowania WIOŚ w Opolu nie wykonywał badań gleb na terenie Powiatu Prudnickiego. 
 
4.7. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 
Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz obiekty 
użyteczności publicznej. Poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych, 
odebranych/zebranych z terenu Powiatu Prudnickiego w latach: 2008, 2011, 2015, 2018. 
 
Tabela 23. Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Powiatu Prudnickiego 
w latach: 2008, 2011, 2015, 2018. 

Rok 

Masa odebranych/ 
zebranych odpadów 

komunalnych * 
(ogółem) [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych odebranych/ 

zebranych selektywnie 
[Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych odebranych/ 

zebranych selektywnie 
w ogólnej masie 

zebranych odpadów [%] 
2008 14 597 340 2,3 
2011 13 309 594 4,5 
2015 12 520 3 558 28,4 
2018 19 023 7 766 40,8 

Źródło: Opracowane na podstawie danych z: Analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
poszczególnych Gmin Powiatu Prudnickiego za 2015 i 2018 r., Sprawozdań z realizacji zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi poszczególnych Gmin Powiatu Prudnickiego za 
2015 i 2018 r., Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Prudnickiego na lata 2008-2011 
z perspektywą do roku 2015, GUS 

 
Zagospodarowanie odpadów komunalnych 
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego (PGOWO), poszczególne 
gminy Powiatu Prudnickiego weszły w skład następujących Regionów Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi (RGOK): 

 Południowo-Zachodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK) - Gminy: Biała, 
Lubrza, Prudnik, 

 Południowo-Wschodniego RGOK - Gmina Głogówek. 
 
Tabela 24. Obszary Południowo-Zachodniego i Południowo-Wschodniego RGOK 

Gminy przyporządkowane do Południowo-Zachodniego RGOK 

Grodków, Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, 
Pakosławice, Skoroszyce, Niemodlin, Tułowice, Biała, Lubrza, Prudnik, 
z woj. dolnośląskiego: Kamieniec Ząbkowicki, Złoty Stok, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie 

Gminy przyporządkowane do Południowo-Wschodniego RGOK 

Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz, Kędzierzyn-Koźle, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, 
Reńska Wieś, Krapkowice, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice, Głogówek, Izbicko, Jemielnica, 
Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie, 
z woj. śląskiego: Pietrowice Wielkie 

Źródło: PGOWO 
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Odebrane z obszarów Gmin Powiatu Prudnickiego - zmieszane odpady komunalne i odpady 
zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania - 
zgodnie z wymogami, od momentu utworzenia Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
(RGOK), zagospodarowywane były na instalacjach regionalnych lub zastępczych działających 
w ramach: 

 Południowo-Zachodniego RGOK województwa opolskiego - Gminy: Biała, Lubrza, Prudnik, 
 Południowo-Wschodniego RGOK województwa opolskiego - Gmina Głogówek. 

 
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK) oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi wspomnianych RGOK. 
 
Tabela 25. Wykaz instalacji regionalnych oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi 
Południowo-Zachodniego i Południowo-Wschodniego RGOK 

Rodzaj regionalnej 
instalacji 

Funkcjonujące regionalne 
instalacje do przetwarzania 

odpadów komunalnych 

Instalacje regionalne przewidziane 
do zastępczej obsługi regionu 

Południowo-Zachodni RGOK 

Instalacje do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych - 
instalacje MBP 

Instalacja MBP w Domaszkowicach 

1) Instalacja MBP w Dzierżysławiu, 
2) Instalacja MBP w Kędzierzynie-

Koźlu, 
3) Instalacja MBP w Gotartowie, 
4) Zakład Produkcji Paliwa 

Alternatywnego w Opolu - 
instalacja MBP 

Instalacje do przetwarzania 
selektywnie zebranych 
odpadów zielonych i innych 
bioodpadów - kompostownie 

Kompostownia w Domaszkowicach 

1) Kompostownia w Kędzierzynie-
Koźlu, 

2) Kompostownia w Opolu, 
3) Kompostownia w Dzierżysławiu 
4) Kompostownia w Gotartowie, 
5) Zakład Produkcji Paliwa 

Alternatywnego w Opolu - 
instalacja MBP 

Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
do składowania odpadów 
powstałych w procesie 
mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów 
komunalnych 

Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne 
w Domaszkowicach 

1) Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Opolu, 

2) Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Dzierżysławiu 

Południowo-Wschodni RGOK 

Instalacje do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych - 
instalacje MBP 

1) Instalacja MBP w Dzierżysławiu, 
2) Instalacja MBP w Kędzierzynie-

Koźlu 

1) Instalacja MBP w Dzierżysławiu, 
2) Instalacja MBP w Kędzierzynie-

Koźlu, 
3) Instalacja MBP 

w Domaszkowicach, 
4) Instalacja MBP w Gotartowie, 
5) Zakład Produkcji Paliwa 

Alternatywnego w Opolu - 
instalacja MBP 

Instalacje do przetwarzania 
selektywnie zebranych 
odpadów zielonych i innych 
bioodpadów - kompostownie 

1) Kompostownia w Dzierżysławiu, 
2) Kompostownia w Kędzierzynie-

Koźlu 

1) Kompostownia w Kędzierzynie-
Koźlu, 

2) Kompostownia w Opolu, 
3) Kompostownia 

w Domaszkowicach, 
4) Kompostownia w Gotartowie, 
5) Kompostownia w Dzierżysławiu 

Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
do składowania odpadów 
powstałych w procesie 

1) Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Kędzierzynie Koźlu, 

2) Składowisko odpadów innych 

1) Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Kędzierzynie Koźlu, 

2) Składowisko odpadów innych 
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Rodzaj regionalnej 
instalacji 

Funkcjonujące regionalne 
instalacje do przetwarzania 

odpadów komunalnych 

Instalacje regionalne przewidziane 
do zastępczej obsługi regionu 

mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów 
komunalnych 

niż niebezpieczne i obojętne 
w Dzierżysławiu, 

3) Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Kielczy, 

4) Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Szymiszowie 

niż niebezpieczne i obojętne 
w Dzierżysławiu, 

3) Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Kielczy, 

4) Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Szymiszowie 

Źródło: PGOWO 
 
Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy 
odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 
Na gminy nałożono obowiązek składania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi - marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska. 
Sprawozdania te zawierają m.in. informacje o osiągniętych przez daną gminę w roku 
sprawozdawczym następujących poziomach: 

 poziom redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, 
 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 
 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
Wspomniane sprawozdania pierwszy raz sporządzane były w 2013 r. za 2012 r. 
 
W poniższej tabeli zebrano informacje o osiągniętych przez gminy Powiatu Prudnickiego 
poziomach w 2015 i 2018 r. 
 
Tabela nr 26. Zestawienie osiągniętych przez gminy Powiatu Prudnickiego poziomów 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 w 2015 i 2018 r. 

Wskaźnik Gmina 
Osiągnięty poziom [%] 

Dopuszczalny/ 
wymagany poziom [%] 

2015 2018 2015 2018 

poziom redukcji masy 
odpadów ulegających 
biodegradacji 
kierowanych 
do składowania 

Biała 11,7 20 

maks. 50 maks. 40 
Głogówek 17,76 14 

Lubrza 6,74 0 

Prudnik 9,7 18 

poziom recyklingu 
i przygotowania do 
ponownego użycia 
następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 
papieru, metali, 
tworzyw sztucznych 
i szkła 

Biała 15,1 33 

min. 16 min. 30 
Głogówek 19,55 19 

Lubrza 80,41 26 

Prudnik 19,8 62,3 

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

Biała 100 100 

min. 40 min. 50 Głogówek 100 100 

Lubrza 100 100 
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Wskaźnik Gmina 
Osiągnięty poziom [%] 

Dopuszczalny/ 
wymagany poziom [%] 

2015 2018 2015 2018 
niebezpieczne 
odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych 

Prudnik 89,9 100 

        - poziom nieosiągnięty 

Źródło: Opracowane na podstawie danych z Analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
poszczególnych Gmin Powiatu Prudnickiego  oraz ze Sprawozdań z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi poszczególnych Gmin Powiatu Prudnickiego za lata 2015-
2018 

 
W analizowanych latach wszystkie Gminy Powiatu Prudnickiego nie przekroczyły dopuszczalnego 
poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania oraz osiągnęły wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych. 
 
Natomiast w 2015 r. Gmina Biała, a w 2018 r. Gminy Głogówek i Lubrza nie osiągnęły 
wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia surowców wtórnych. 
 
 
4.8. Zasoby przyrodnicze. 
Na terenie Powiatu Prudnickiego ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

- Park Krajobrazowy Góry Opawskie, 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 
- Obszar Natura 2000 – Góry Opawskie,  
- Rezerwat przyrody Jeleni Dwór, 
- Pomniki przyrody – 11 szt. 

Park Krajobrazowy Góry Opawskie 
Park Krajobrazowy Góry Opawskie został utworzony 26 maja 1988 r. na powierzchni 4 903 ha 
i otuliną 5 033 ha. 75 % jego powierzchni to lasy. Jego zadaniem jest chronić przyrodę Gór 
Opawskich, najdalej wysuniętego na wschód polskiego pasma Sudetów. Jest jednym z trzech 
parków krajobrazowych w woj. opolskim. Znajduje się w południowo-zachodniej części 
województwa na terenie gmin Głuchołazy, Prudnik i Lubrza. Na północnym-zachodzie sąsiadują 
przez dolinę Białej Głuchołaskiej z Przedgórzem Paczkowskim, natomiast na północy i wschodzie 
z Płaskowyżem Głubczyckim. Na południu opierają się o Niski i Wysoki Jesionik (czes. Nizký 
i Hrubý Jesenik). Na zachodzie graniczą z kolei z czeskim fragmentem Gór Złotych (czes. 
Rychlebské hory). Najwyższym wzniesieniem całych Gór Opawskich jest Poprzeczna Góra (czes. 
Přičný vrch) - 975 m n.p.m., natomiast części polskiej Biskupia Kopa - 889 m n.p.m. W większości 
góry te mają charakter niezbyt wysokich masywów, którym uroku dodają malownicze wąwozy 
i doliny potoków. 
Wielkim bogactwem Parku są zwarte kompleksy leśne, wśród których na uwagę zasługują dobrze 
zachowane fragmenty lasów liściastych, zwłaszcza buczyn, grądów oraz łęgów.  
W parku występują rzadkie zwierzęta chronione, m.in. podkowiec mały, salamandra plamista, 
zimorodek i pluszcz. Wśród roślin spotykane są wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, naparstnica 
purpurowa oraz storczykowate. 
 
Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie 
Został powołany Uchwałą nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 
1988 roku. Obecnie Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich to największy 
w Polsce kompleks leśny w zachodniej części górnej Odry, obejmujący powierzchnię 480 km2 
najcenniejszych przyrodniczo lasów będących pozostałością niegdysiejszej Przesieki Śląskiej, 
z wciąż jeszcze zachowanymi fragmentami typowych dla polskiego niżu lasów mieszanych 
i liściastych. 
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W zbiorowiskach leśnych Borów Niemodlińskich stwierdzono kilka gatunków storczykowatych, 
w tym podkolana białego Platanthera bifolia, kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine 
i gnieźnika leśnego Neottia nidus-avis, a także barwinka pospolitego Vinca minor, wawrzynka 
wilczełyko Daphne mezereum, konwalię majową Convallaria majalis, śnieżyczkę przebiśnieg 
Galanthus nivalis, lilię złotogłów Lilium martagon i inne. 
Najlepiej poznaną gromadą kręgowców Borów Niemodlińskich są ptaki. Zarejestrowano tu m.in. 
lęgi bąka Botaurus stellaris, łabędzia niemego Cygnus olor, gęsi gęgawy Anser anser, mewy 
śmieszki Larus ridibundus, krzyżówki Anas platyrhynchos, głowienki Aythya ferina i łyski Fulica 
atra. Okoliczne lasy są ostoją bociana czarnego Ciconia nigra, kani czarnej i rudej Milvus migrans 
i M. milvus, trzmielojada Pernis apivorus i dzięcioła zielonosiwego Picus canus. Z gatunków 
borealno-górskich występują tu orzechówki Nucifraga caryocatactes, czyże Carduelis spinus, 
pokrzywnice Prunella modularis i gile Pyrrhula pyrrhula.  
Herpetofauna reprezentowana jest przez zaskrońca Natrix natrix, żmiję zygzakowatą Vipera berus, 
ropuchę paskówkę Bufo calamita, ropuchę zieloną Bufo viridis, grzebiuszkę ziemną Pelobates 
fuscus, padalca Anguis fragilis, jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis i jaszczurkę żyworodną Lacerta 
vivipara. W rzekach omawianego obszaru żyją przedstawiciele krainy brzany - kiełb Gobio gobio, 
śliz Nemachilus barbatulus i koza Cobitis taenia - gatunki objęte ochroną prawną. (źródło: 
Makowiecki i Koziarski (red.), 2001).  
 
Obszary NATURA 2000 Góry Opawskie 
Granice obszaru obejmują główną część masywu Gór Opawskich (między Głuchołazami, 
a Prudnikiem), enklawę k. Prudnika (kwaśne dąbrowy podgórskie!) oraz enklawę obejmującą 
południowo-wschodnią część masywu wychodzącą zza granicy czeskiej w rejonie Pielgrzymowa 
i Opawicy. Jest to obszar o przejściowym charakterze biogeograficznym między Sudetami 
a Karpatami. Dobrze zachowane są tu alkaliczne młaki i ekstensywnie użytkowane łąki niżowe 
i górskie. Wśród leśnych siedlisk obecne są acydofilne bory z jodłą, podgórskie łęgi jesionowe, 
grądy środkowoeuropejskie, żyzna buczyna sudecka, kwaśna buczyna górska oraz podgórska 
dąbrowa acydofilna. 
Różnorodność cennych siedlisk przekłada się na bogactwo gatunkowe. W ostoi występuje duża 
koncentracja gatunków roślin i grzybów regionalnie zagrożonych wyginięciem oraz pozostałych 
gatunków chronionych, wśród nich m.in.: podkolan zielonawy Platanthera chlorantha, storczyk 
męski Orchis mascula, buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia, kukułka Fuchsa 
Dactylorhiza fuchsii, pióropusznik strusi Matteucia struthiopteris, paprotnik kolczysty Polystichum 
aculeatum, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, pokrzyk wilcza jagoda Atropa belladonna, skrzyp 
olbrzymi Equisetum telmateia oraz podrzeń żebrowiec Blechnum spicant. Wczesną wiosną rosną 
tu m. in. smardze stożkowate Morchella vulgaris i wyniosłe M. elata, zaś jesienią flagowce 
olbrzymie Meripilus giganteus, mądziaki psie Mutinus caninus czy też szyszkowce łuskowate 
Strobilomyces strobilaceus. 
Wśród zwierząt na obszarze występują m.in.: podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, mopek 
Barbastella barbastellus, nocek duży Myotis myotis, mroczek pozłocisty Eptesicus nilssoni, 
popielica Glis glis, modraszek nausitousa Maculinea nausithous, kumak górski Bombina variegata, 
traszka górska Triturus cristatus, salamandra plamista Salamandra salamandra, gniewosz plamisty 
Coronella austriaca, żmija zygzakowata Vipera berus oraz liczna grupa ornitofauny.  
 
Rezerwat przyrody Jeleni Dwór 
o powierzchni 3,49 ha powołany Zarządzeniem nr 309 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dnia 14.09.1959 r. Jest rezerwatem utworzonym w celu zachowania fragmentu lasu mieszanego 
naturalnego pochodzenia – pozostałości po dawnej puszczy. Trzon rezerwatu stanowi starodrzew 
z sosną , świerkiem i dębem szypułkowym. W rezerwacie występuje duża liczba gatunków 
mszaków. Niestety od kilkunastu lat postępuje proces zamierania drzew, w  następstwie czego 
doszło do silnego zadarnienia dna lasu (bujny rozwój roślinności zielnej). Obecnie płat lasu 
w granicach rezerwatu reprezentuje fazę rozpadu drzewostanu, brak jest młodszego pokolenia 
o właściwym dla tego zespołu składzie gatunkowym. 
 
 



RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU PRUDNICKIEGO ZA LATA 2008-2018 

 

48 

Rysunek 1. Obszary chronione na terenie Powiatu Prudnickiego 

 

 
Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, opracowanie własne. 
 
Pomniki przyrody 
Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r., poz. 2134 - 
tekst jednolity ze zm.) pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub 
ich skupiska, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych 
tworów, okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, 
wodospady.  
 
Tabela 27. Wykaz pomników przyrody na terenie Powiatu Prudnickiego 
Lp Obiekt Gmina / Obręb Podstawa prawna 

1. 
drzewo (gatunek: Cis pospolity - Taxus 
baccata; pierśnica: 67cm; wysokość: 
17m) 

Gmina Biała - Nadleśnictwo: 
Prószków, Obręb leśny: 

Chrzelice, Leśnictwo: 
Chrzelice, Oddz.: 193 

Ogłoszenie PRWN w Opolu z dn. 6 
lipca 1957 r. o uznaniu niektórych 

drzew za pomniki przyrody. 

2. 
drzewo (gatunek: Modrzew europejski - 
Larix decidua ; pierśnica: 112cm; 
wysokość: 35m) 

Gmina Biała - Nadleśnictwo: 
Prószków, Obręb leśny: 

Chrzelice, Leśnictwo: Jeleni 
Dwór, Oddz.: 71 

Rozporządzenie Nr P/01/2000 
Wojewody Opolskiego z dn. 3 

stycznia2000 r. w sprawie uznania 
za pomniki przyrody 
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3. 
Grupa drzew: gatunek - Dąb 
szypułkowy - Quercus robur – 9 szt. 

Gmina Głogówek – park 
miejski 

Ogłoszenie PWRN - Wojewódzkiego 
Zarządu Rolnictwa w Opolu z dn.2 
lipca 1955 r. o uznaniu niektórych 
drzew i głazu za pomniki przyrody 

4. 
Aleja drzew: gatunek:  
- Dąb szypułkowy - Quercus robur – 
101 szt. 
- Lipa drobnolistna - Tilia cordata – 1 
szt. 

Gmina Głogówek - na 
łąkach między rzekami 

Osobłoga i Młynówką, za 
zabudowaniami Zakładów 

Roszarniczych 

Ogłoszenie Wydziału Rolnictwa i 
Leśnictwa PWRN w Opolu z dn. 

16grudnia 1961 r. w sprawie uznania 
niektórych drzew za pomnik 

przyrody. 

5. 
Aleja drzew: gatunek lipa drobnolistna - 
Tilia cordata – 265 szt. 

Gmina Lubrza - Droga 
Wojewódzka 414 relacji 

Opole - Prudnik 

Decyzja Nr 366 Wydziału Rolnictwa i 
Leśnictwa PWRN o uznaniu za 

pomnik przyrody 
6. 

drzewo (gatunek: Dąb szypułkowy - 
Quercus robur; pierśnica: 178cm; 
wysokość: 28m) - uschnięte i ułamane 
konary, ubytek w pniu i korze drzewa 

Gmina Prudnik - 
Nadleśnictwo: Prudnik 
Obręb leśny: Prudnik, 

Leśnictwo: Dębowiec, oddz.: 
135 b 

Ogłoszenie PWRN w Opolu, 
Wojewódzkiego Zarządu Rolnictwa z 

dn.21 grudnia 1956 r. o uznaniu 
niektórych drzew za pomniki 

przyrody 
7. 

drzewo (gatunek: Dąb szypułkowy - 
Quercus robur; pierśnica: 182cm; 
wysokość: 26m) - ubytek w pniu 
drzewa, ułamany konar 

Gmina Prudnik - 
Nadleśnictwo: Prudnik 
Obręb leśny: Prudnik, 

Leśnictwo: Dębowiec, oddz.: 
135 b 

Ogłoszenie PWRN w Opolu, 
Wojewódzkiego Zarządu Rolnictwa z 

dn.21 grudnia 1956 r. o uznaniu 
niektórych drzew za pomniki 

przyrody 
8. 

drzewo (gatunek: brak danych; 
pierśnica: 123cm; wysokość: 18m) - 
ubytki w korze drzewa 

Gmina Prudnik - 
Nadleśnictwo: Prudnik, 
Obręb leśny: Prudnik, 

Leśnictwo: Dębowiec, oddz.: 
152 

Ogłoszenie Wydziału Rolnictwa i 
Leśnictwa PWRN w Opolu z dn. 

11kwietnia 1963 r. o uznaniu drzew 
za pomniki przyrody i skreśleniu 

drzew z ewidencji pomników 
przyrody 

9. 
drzewo (gatunek: brak danych; 
pierśnica: 103cm; wysokość: 25m) 

Gmina Prudnik 

Ogłoszenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody z dn. 10 

stycznia1959 r. o uznaniu niektórych 
drzew za pomniki przyrody 

10. „Samuel” – drzewo (gatunek: Platan 
klonolistny (Platanus hispanica 
Münchh.) o obwodzie pnia 472 cm (na 
wysokości 130cm) i wysokości ok. 32 
m. - Nazwa dla drzewa jest 
nawiązaniem do historii tego miejsca 
związanej z przemysłem 
włókienniczym, którego początki sięgają 
XIX wieku. Imię „Samuel” upamiętnia 
postać Samuela Fränkla, założyciela 
fabryki przy ul. Nyskiej. Drzewo posiada 
okazałą, kulistą koronę o dobrym stanie 
zdrowotności, bardzo zdrową i 
prawidłowo wykształconą pod 
względem morfologicznym kłodę, bez 
uszkodzeń i ubytków. Wiek drzewa 
szacowany jest na ok. 170 lat. 

Gmina Prudnik - Drzewo 
rośnie na działce nr 

2600/140, karta mapy 12, 
obręb Prudnik, stanowiąca 

własność Skarbu państwa w 
wieczystym użytkowaniu 

Gminy Prudnik, na terenie 
byłych Zakładów Przemysłu 
Bawełnianego "Frotex" przy 

ul. Nyskiej w Prudniku. 

Uchwała Nr XXIV/396/2016 Rady 
Miejskiej w Prudniku z dnia 25 

maja2016 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody "Samuel" 
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11. „Karol” – drzewo (gatunek Dąb 
szypułkowy (Quercus robur L.) o 
obwodzie pnia 410 cm (na wysokości 
130 cm) i wysokości ok.30 m. Nadanie 
drzewu imienia „Karol” związane jest z 
postacią Pana Karola Koziarowskiego, 
inicjatora objęcia ochroną pomnikową 
najcenniejszych drzew na terenie 
Gminy Prudnik. Drzewo posiada 
okazałą, kulistą koronę (przesuniętą 
nieznacznie nad wewnętrzną drogę 
biegnącą wzdłuż ogrodów działkowych) 
o dobrym stanie zdrowotności z 
niewielką ilością posuszu, bardzo 
zdrową i prawidłowo wykształconą pod 
względem morfologicznym kłodę, bez 
uszkodzeń i ubytków, typową dla 
gatunku w naturalnych warunkach 
siedliskowych. Wiek drzewa szacowany 
jest na ok. 250 lat. 

Gmina Prudnik - Drzewo 
rośnie na działce nr 

1876/84, karta mapy 2, 
obręb Prudnik, stanowiąca 
własność Gminy Prudnik 

nana terenie kanału 
młynówki pomiędzy ul. Reja 

i kompleksem ogródków 
działkowych w Prudniku . 

Uchwała Nr XXIV/397/2016 Rady 
Miejskiej w Prudniku z dnia 25 

maja2016 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody "Karol" 

Źródło: RDOŚ Opole, 2019 
 
4.8.1. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 
Część Gór Opawskich nazywana jest Lasem Prudnickim i położona jest na obszarze Parku 
Krajobrazowego Góry Opawskie w środkowo północnej części Gór Opawskich w kierunku 
południowo-zachodnim od Prudnika. Rozciąga się wzdłuż południowej granicy z Czechami między 
zachodnim podnóżem Długoty a wschodnim podnóżem Sępika i schodzi w kierunku północnym ku 
zabudowaniom Prudnika w dolinie Złotego Potoku i rzeki Prudnik. W granicach Lasu Prudnickiego 
położone są wzniesienia: Długota (niem. Lange Berg), Wróblik (niem. Sperlings Lehne), Kobylica 
(niem. Kobelberg), Kraska (niem. Hinterfeld Berg), Okopowa (niem. Schwedenschanze), Zajęcza 
Kępa, Sępik (niem. Geiers Berg), Święta Góra (niem. Heilig Berg), Zbylut (niem. Stähler Berg), 
Kapliczna Góra (niem. Kappelsberg), Kozia Góra (niem. Ziegen Berg), Szyndzielowa Kopa (niem. 
Schindelberg).  
Siedliska dominujące to las mieszany w większości kwaśne buczyny i świerczyny. W granicach 
Lasu Prudnickiego znajdują się trzy zarejestrowane pomniki przyrody ożywionej: 1. Dąb 
szypułkowy – 270 lat o obwodzie 545 cm, 2. Dąb szypułkowy – 420 lat o obwodzie 562 cm, 3. 
Daglezja – 170 lat o obwodzie 360 cm. (w okolicy Dębowca). 
 
4.9. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska w zakresie 
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska   (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.). 
Na terenie województwa opolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony 
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych ze względu na stopień zagrożeń 
awariami przemysłowymi. Na ogólną liczbę 19 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia 
poważnej awarii (stan 2018 r. wg KW PSP) wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 8 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej.  
Na terenie Powiatu Prudnickiego nie występuje żaden zakład ZDR i ZZR. 
W tabelach poniżej przedstawiono liczbę miejscowych zagrożeń zanotowanych na terenie Powiatu 
Prudnickiego w latach 2008-2011-2015-2018, w odniesieniu do wielkości i rodzaju zagrożeń: 
 
Tabela 28. Liczba miejscowych zagrożeń w podziale na wielkość zagrożenia w latach 2008-2011-
2015-2018. 

Wielkość 
zagrożenia 

2008 2011 2015 2018 

małe b.d. b.d. 38 36 
lokalne b.d. b.d. 277 428 
średnie b.d. b.d. 2 3 



RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU PRUDNICKIEGO ZA LATA 2008-2018 

 

51 

duże b.d. b.d. 0 0 
  Źródło: Dane statystyczne KG PSP (www.kgsp.gov.pl) 
 
Tabela 29. Liczba miejscowych zagrożeń w podziale na rodzaj miejscowego zagrożenia w 2008, 
2011, 2017 i 2018 roku. 

Rodzaj miejscowego 
zagrożenia 

2008 2011 2015 2018 

silne wiatry   65 77 
przybory wód   0 2 
opady śniegu   0 3 

opady deszczu   16 29 
chemiczne   10 25 

ekologiczne   1 0 
budowlane   3 2 

infrastruktury komunalnej   0 1 
w transporcie drogowym   41 78 
w transporcie kolejowym   1 0 

na obszarach wodnych   3 4 
  Źródło: Dane statystyczne KG PSP (www.kgsp.gov.pl) 
 
 
 
 

5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA ZA LATA 2008-2011 WRAZ Z ANALIZĄ 
WYDATKÓW 
 
Poniżej przedstawiono realizację zadań związanych z ochroną środowiska jakie zostały wykonane 
na terenie Powiatu Prudnickiego w latach 2008-2011 (okres obowiązywania poprzedniego 
Programu ochrony środowiska. Ze względu na liczne zmiany w prawodawstwie krajowym oraz w 
strategiach i źródłach finansowania zadań inwestycyjnych (wydatków majątkowych), odniesiono 
się do konkretnych zadań które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Część 
sprawozdawczą niniejszego opracowania podzielono na rozdziały tematyczne.  
 
5.1. Powietrze atmosferyczne. 
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Powiat Prudnicki w celu poprawy powietrza atmosferycznego w latach 2008-2011 zrealizował następujące zadania: 
 
Tabela 30. Realizacja zadań w latach 2008-2011. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł]  

2008 2009 2010 2011 

Remonty i modernizacje dróg na terenie powiatu 

Modernizacja mostu Dzierżysławice   191.469,77 - - - 
Droga Solec- Browiniec Polski   48.000 - - - 
Projekt „Przywrócenie transgranicznej funkcjonalności drogi Prudnik – 
Rylowka”  

- 6.315.944,54 
- - 

Droga St. Kotkowice-Wróblin       - - 

Całkowita wartość 
projektu: 938 551,88 

zł, 
Dofinansowanie ze 
środków NPPDR: 

418 547,00 zł, 
Wkład własny: 
475 004,88 zł 
Wkład Gminy 

Głogówek: 45 000,00 
zł 

- 

Droga Prudnik Prężynka              - - 

Całkowita wartość 
projektu: 509 229,45 

zł, 
Dofinansowanie ze 
środków NPPDR: 

254 614,72 zł, 
Wkład własny: 
179 614,73 zł 
Wkład Gminy 

Prudnik: 60 000,00 
zł, wkład Torkonstal: 

15 000,00 zł 

- 

Budowa chodnika w Moszczance - - 144.514,87 - 
Transgraniczna ścieżka rowerowa - - 1.444.276,26 - 
Rem. drogi Wasiłowice -Śmicz-Ścinawa Mała I etap - - 16.382,00 702.880,40 
Przywrócenie transg. funk. drogi Pr. - Rylowka - - 3.853,98 - 
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Remont drogi Biała –Mochów I etap - - 27.000,00 - 
Remont drogi Głogówek –Żużela ul 3 Maja i Wiejska 

- - 

Całkowita wartość projektu: 
1 577 286,43  zł, 

Dofinansowanie NPPDL: 778 643,21 zł, 
Wkład własny: 793 643,22 zł 

Przebudowa drogi powiatowej Biała-Solec-Wilków nr 1208 O na 
odcinku od m. Biała do m. Rostkowice etap II - - 

Całkowita wartość projektu: 2 682 131,44 zł, 
Dofinansowanie EFRR: 2 270 342,62 zł, 

Wkład własny: 411 788,82 zł 
Droga Nr 1208 0 Biała-Mionów-Mochów I etap       

- - - 

Całkowita wartość 
projektu: 3 646 004,25 

zł, 
Dofinansowanie ze 
środków NPPDL: 
1 823 002,12 zł, 
Wkład własny: 

1 723 002,13 zł, 
Wkład gminy 
Głogówek: 

100 000,00 zł 
Budowa mostu w Kierpniu - dokumentacja - - - 49.990,00 
Przebudowa drogi Prudnik-Chocim (ul. Dąbrowskiego) - - - 127.039,38 
Przebudowa ul. Kolejowej - dokumentacja - - - 23.985,00 
Przebudowa drogi Biała-Pogórze – dokumentacja - - - 12.300,00 
Letnie utrzymanie dróg b.d. b.d. b.d. 49 276,00 

Jakość powietrza atmosferycznego, termomodernizacje, wymiany źródeł ogrzewania 

Termomodernizacja budynku starostwa   81.463,70 - - - 
Zakup pieca CO i montaż w Zespole Szkół w Głogówku - - - - 
Termomodernizacja budynku ul Kościuszki 55a i starostwa. 
Powiatowy fundusz ochrony środowiska 

- 151.083,56 - - 

Termomodernizacje, audyty energetyczne. Powiatowy fundusz 
ochrony środowiska 

- 37.820 - - 

Dotacja celowa  dla gminy Biała na dokumentację termomodernizacji. 
Powiatowy fundusz ochrony środowiska 

- 10.687,20 - - 

Piec CO i wentylacja (ZSZ Nr 1 Prudnik) - - 57.732,94 - 
Wymiana okien (ZS w Głogówku) - - 202.755,75 - 
Termomodernizacja Domu Dziecka z wymianą ogrzewania - - 703.889,17 - 
Zakup pieców CO (ZS w Głogówku ) - - - 18.000,00 
Termomodernizacja ORiOP Racławice Śl. - - - 243.145,63 
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Zakup pieca DPS Prudnik - - - 32.250,60 
Termomodernizacji szkół,  wykonanie w Zespole Szkół w Głogówku. - 16.000 - - 
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5.2. Klimat akustyczny. 
Zadania własne Powiatu Prudnickiego, realizowane w ramach poprawy klimatu akustycznego 
na terenie powiatu przedstawione zostały także podrozdziale 5.1., w zakresie remontów dróg 
i modernizacji nawierzchni, które jednocześnie przyczyniają się do ochrony powietrza 
atmosferycznego.  
 
5.3. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.  
Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Powiatu Prudnickiego 
realizowane były przez poszczególne gminy: 
 
Tabela 31. Realizacja zadań w latach 2008, 2011, 2015, 2018. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł.] 

2008 2011 2015 2018 

Gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,  w tym m. in. odbiór 
i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Powiatu 
Prudnickiego: 
- Gmina Biała 
- Gmina Głogówek, 
- Gmina Lubrza, 
- Gmina Prudnik 

- * - * 

6.223.118,78 
 
 
 
 

923.514,22 
1.673.700,05 
323.288,24 

3.302.616,27 

8.702.915,65 
 
 
 
 

1.243.048,91 
2.590.108,36 
615.192,42 

4.254.565,96 
Dofinansowanie do usunięcia pokryć 
azbestowych 

5 502,38 zł 
(rok 2009) 

- - - 

* - od 1 lipca 2013 r. na terenie wszystkich Gmin wprowadzono nowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi, zgodnie z którym mieszkańcy płacą Gminom opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, natomiast Gminy gospodarują środkami z pobieranych od mieszkańców opłat za odpady; 
wcześniej właściciele nieruchomości indywidualnie zawierali umowy z firmami odbierającymi odpady 
komunalne - stąd brak danych na temat kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi we 
wcześniejszych latach. 

 
 
5.4. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
Zadanie realizowane jest poprzez: 

- doposażenie straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, 
- utrzymywanie w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia poważnej awarii,  
- zapobieganie wystąpieniu ryzyka awarii przemysłowych, 
- prowadzenie rejestru zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych 

awarii oraz potencjalnych sprawców awarii - rejestr zakładów prowadzony jest przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, 

- opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom lub opracowanie planu 
operacyjno-ratowniczego na wypadek zaistnienia poważnej awarii - Zadanie realizowane 
przez prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku. 

System przeciwdziałania poważnym awariom składa się z szeregu uregulowanych prawnie 
procedur. Pierwszym elementem całego systemu jest sprawdzenie, czy dany zakład w ogóle 
stwarza zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Do tego celu służy procedura 
zaliczenia zakładu do kategorii zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii. 
Wynik pozytywny oznacza, że dany zakład należy zgłosić do odpowiednich władz przy pomocy 
procedury zgłoszenia. Taki zakład zobowiązany jest do przygotowania programu zapobiegania 
awariom, który następnie należy wprowadzić w życie za pomocą systemu bezpieczeństwa 
(system zarządzania bezpieczeństwem). Ostatnim elementem systemu są plany operacyjno-
ratownicze wewnętrzne - przygotowywane przez zakład oraz zewnętrzne - opracowywane 
przez komendanta wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. 
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Taki system ma za zadanie zapobiegania możliwości wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej oraz ograniczenia do minimum skutków poważnej awarii w odniesieniu do ludzi, 
mienia i środowiska. 
Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku przedkłada program 
zapobiegania poważnym awariom przemysłowym właściwemu organowi Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w następujących terminach: 

- co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu nowego lub jego części, 
- roku od dnia zaliczenia zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym 

ryzyku. 
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Powiat Prudnicki w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska realizował następujące zadania: 
 

Tabela 32. Realizacja zadań w latach 2008-2011. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł] 

2008 2009 2010 2011 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7.125,04 - - - 
Zakupu sorbentów i neutralizatorów dla PPSP, związanych z 
ochroną środowiska i zmniejszeniem emisji pyłów do      
powietrza  oraz pozostałe materiały 13.457,49zł. Powiatowy 
fundusz ochrony środowiska 

13.457,49 0.672,74 - - 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - utworzenie 
bazy logistycznej dla transgranicznych działań służb 
ratowniczych 

- - 1.238.592,94 - 

Zakup samochodu dla Komendy Powiat. PSP - - 81.945,00 - 
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5.5. Realizacja zadań umieszczonych w planie operacyjnym Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego. 
W tabelach umieszczono zadania z planu operacyjnego, które zaplanowane były do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Prudnickiego na lata 2008-2011 z perspektywą  na lata 2011-2015. 
 
Tabela 33. Realizacja zadań własnych z planu operacyjnego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego. 

Kierunek interwencji 
Instytucja 

koordynująca 
Zadanie Rok/lata realizacji 

Zadania własne 

Ochrona przyrody i 
krajobrazu 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Inwentaryzowanie i wykorzystanie obszarów o wysokiej 
atrakcyjności przyrodniczo –krajobrazowej dla rozwoju funkcji 
turystyczno –rekreacyjnych, turystyki pieszej, rowerowej, 
wodnej, przyrodniczej 

Zadanie realizowane przez zarząd Opolskich 
parków Krajobrazowych 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Wprowadzenia zakrzaczeń i zadrzewień środpolnych realizowane w ramach działań ciągłych 

Ochrona i 
zrównoważone 
wykorzystanie lasu oraz 
użytkowanie łowieckie 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększania Lesistości realizowane w ramach działań ciągłych 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Wspieranie i przeprowadzanie inicjatyw dotyczących 
porządkowania (utrzymania czystości) terenów leśnych i 
rekreacyjnych 

realizowane w ramach działań ciągłych  
2016 r.: zakup drzewek – 5000 zł 

Zakup bażantów i kuropatw (wsiedlenie zwierzyny 
drobnej): 

2015 r.: 2 976,44 zł, 
2016 r.: 7 944,60 zł, 
2017 r.: 9 284,45 zł 

Zakup budek lęgowych dla ptaków: 
2018 r.: 293 zł. 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie i 
utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach 
będących własnością 
powiatu 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności 
Skarbu Państwa 

realizowane w ramach działań ciągłych 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Zalesienie m.in.600 ha gruntów rolnych nie zrealizowane 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Projektowanie i wykonanie pasów przeciwwietrznych na 
Płaskowyżu Głubczyckim 

nie zrealizowane 

Ochrona wód 
powierzchniowych i 
podziemnych 
 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu 
przeciwdziałanie odprowadzaniu nieczyszczonych ścieków 
komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie 
nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków 
przemysłowych, w tym weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych 

realizowane w ramach działań ciągłych 
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Kierunek interwencji 
Instytucja 

koordynująca 
Zadanie Rok/lata realizacji 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi 
na jakość wód, wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie 
racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed 
zanieczyszczeniem 

realizowane w ramach działań ciągłych 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania 
dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej 
ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym 

realizowane w ramach działań ciągłych 

Ochrona powierzchni 
ziemi, gleb i zasobów 
kopalin 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych 
geologicznych 

zadanie realizowane przez Państwowy Instytut 
Geologiczny państwowy Instytut Badawczy 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Kontrola stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin 
bez wymaganej koncesji 

realizowane w ramach działań ciągłych 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Okresowe badania jakości gleby i ziemi 
zadanie realizowane przez Instytut Uprawy i 

Nawożenia Gleb  

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Dążenie do uzyskiwania informacji z jednostek Ministerialnych 
i wojewódzkich o ilości, rodzaju i miejscu prowadzenia 
wydobycia złóż 

realizowane w ramach działań ciągłych 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

realizowane w ramach działań ciągłych 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Weryfikacja ustaleń istniejących planów zagospodarowania 
przestrzennego i studiów uwarunkowań kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

realizowane w ramach działań ciągłych 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Przeprowadzenie bieżących rekultywacji gleb 
zdegradowanych w wyniku działań niepożądanych 

realizowane w ramach działań ciągłych 

Ochrona powietrza i 
wykorzystanie energii 
odnawialnej 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Upowszechnianie komunikacji przyjaznej środowisku realizowane w ramach działań ciągłych 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Promowanie budownictwa stosującego materiały 
energooszczędne 

realizowane w ramach działań ciągłych 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii 
oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie 
energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki 

realizowane w ramach działań ciągłych 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z 
wymaganiami obowiązującego prawa w zakresie ochrony 
środowiska 

realizowane w ramach działań ciągłych 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i 
możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i 
stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości 
spalania odpadów w gospodarstwach domowych 

realizowane w ramach działań ciągłych: 
dofinansowywanie badań jakości powietrza: 

2014 r.: 5 400 zł, 
2015 r.: 5 400 zł, 
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Kierunek interwencji 
Instytucja 

koordynująca 
Zadanie Rok/lata realizacji 

2016 r.: 8 200 zł, 
2017 r.: 8 370 zł. 

Zakup stacji pomiaru jakości powietrza: 
2017 r.: 5 900 zł, 
Utrzymanie stacji: 

2018 r.: 250 zł 
Starostwo Powiatowe 

w Prudniku 
Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań 
dotyczących ochrony środowiska 

nie zrealizowane 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach 
technicznych wykorzystania potencjału energetycznego 
poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii 

realizowane w ramach działań ciągłych 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących 
odnawialne źródła energii 

realizowane w ramach działań ciągłych 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub 
zmniejszanie wielkości emisji z transportu – wyprowadzenie 
ruchu komunikacyjnego z centrum miast – budowa obwodnic 

Zrealizowana północna obwodnica Prudnika 
wciągu drogi krajowej nr 41; 

Zrealizowana obwodnica „Alei Lipowej” w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 414 Lubrza - Prudnik 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Prowadzenie remontów istniejących dróg realizowane na bieżąco – zadanie ciągłe 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowane na bieżąco – zadanie ciągłe 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Termomodernizacja ZSO nr 1 w Prudniku zadanie zrealizowane w 2018 roku 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Termomodernizacja II LO w Prudniku 
zadanie będzie realizowane – etap podpisywania 

umów (od 2020 roku) 
Starostwo Powiatowe 

w Prudniku 
Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku 

zadanie będzie realizowane – etap pozyskiwania 
środków 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Termomodernizacja Zespołu Szkół w 
Głogówku 

Całkowita wartość projektu: 1 085 383 zł, 
Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW: 

847 538,00 zł, 
Wkład własny: 237 845,00 zł 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Termomodernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w 
Prudniku ul. Prążyńska 

zadanie zostało zrealizowane w 2012 roku 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku 
Całkowita wartość projektu: 1 008 561,11 zł, 

Dofinansowanie ze środków EFRR: 486 036,19 zł, 
Wkład własny: 522 524,92 zł 
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Kierunek interwencji 
Instytucja 

koordynująca 
Zadanie Rok/lata realizacji 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Termomodernizacja szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Głogówku 

zadanie zostało zrealizowane w 2014 roku 

 
Starostwo Powiatowe 

w Prudniku 

Sprzątanie dróg przez ich zarządców w szczególności 
systematyczne sprzątanie na 
mokro dróg, chodników w miastach i miejscach 
zagęszczonej zabudowy ze szczególną starannością po 
sezonie zimowym, po 
ustąpieniu śniegów 

realizowane na bieżąco – zadanie ciągłe 
letnie utrzymanie dróg: 
2011 r.: 49 276,53 zł, 
2012 r.: 42 998,97 zł, 
2013 r.: 24 288,67 zł, 
2014 r.: 20 280,72 zł 
2015 r.: 18 747,36 zł, 
2016 r.: 19 832,17 zł, 
2017 r.: 21 408,50 zł, 
2018 r.: 24 903,74 zł. 

Ochrona przed hałasem 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Prowadzenie monitoringu klimatu akustycznego i bazy danych 
zadanie realizowane przez WIOŚ w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska oraz 

zarządców dróg 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Analiza wyników pomiarów i materiałów zewnętrznych 
dotyczących aktualnego stanu zagrożenia hałasem na terenie 
powiatu 

zadanie realizowane przez WIOŚ w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z 
wymogami obowiązujących przepisów prawnych w zakresie 
ochrony środowiska 

realizowane na bieżąco – zadanie ciągłe 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Tworzenie bazy danych na podstawie wyników uzyskanych: z 
prowadzonego monitoringu przez Opolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, od zarządców dróg 
publicznych z pomiarów emisji oraz zgłoszeń w związku z 
występującą uciążliwością emisji hałasu 

zadanie realizowane przez WIOŚ w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku przez właściwe organy i inspekcje ochrony 
środowiska 

zadanie realizowane przez WIOŚ w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska oraz 

zarządców dróg 
Starostwo Powiatowe 

w Prudniku 
Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego 

zadanie realizowane przez gminy i zarządców 
dróg 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Zmniejszanie szybkości ruchu 
zadanie realizowane przez gminy i zarządców 

dróg 
Starostwo Powiatowe 

w Prudniku 
Systematyczne wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż 
dróg 

zadanie realizowane przez gminy i zarządców 
dróg 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Wspieranie budowy ścieżek rowerowych 2010: 1 444 276,26 zł 
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Kierunek interwencji 
Instytucja 

koordynująca 
Zadanie Rok/lata realizacji 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Modernizacja nawierzchni dróg realizowane na bieżąco – zadanie ciągłe 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Usprawnianie organizacji ruchu drogowego 
zadanie realizowane przez gminy i zarządców 

dróg 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez określonych 
prawem zarządców dróg i podmioty gospodarcze oraz 
przekazywanie wyników pomiarów uprawnionym organom 
ochrony środowiska w formie ustalonej prawem 

zadanie realizowane przez WIOŚ w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska oraz 

zarządców dróg 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Przebudowa drogi w rejonie przygranicznym Prudnik – 
Krzyżkowice 

2008: 1 625,04 zł 
2009: 6 315 944,54 zł 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Przebudowa drogi Prudnik - Wieszczyna-Pokrzywna 2008: 98 820,00 zł 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Przebudowa ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej 

Całkowita wartość projektu: 1 436 519,04 zł, 
Dofinansowanie ze środków EFRR: 1 221 041,18 

zł, 
Wkład własny: 215 477,86 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Przebudowa ulicy Nyskiej ze zmianą organizacji ruchu w 
obrębie skrzyżowania ulic Nyskiej i Kolejowej w Prudniku 

Całkowita wartość projektu: 835 285,93 zł, 
Dofinansowanie ze środków NPPDR:  

417 642,96 zł, 
Wkład własny: 367 574,12 zł 

Wkład Gminy Biała: 130 000,00 zł 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Modernizacja drogi Biała – Prężyna 

Całkowita wartość projektu: 995 148,24 zł, 
Dofinansowanie ze środków NPPDR: 497 574,12 

zł, 
Wkład własny: 347 642,97 zł 

Wkład ZWiK Prudnik: 70 000,00 zł 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Modernizacja drogi Błażejowice – Zawada 

Całkowita wartość projektu: 1 166 720,85 zł, 
Dofinansowanie ze środków NPPDR: 583 360,42 

zł, 
Wkład własny: 433 360,43 zł 

Wkład Gminy Głogówek: 150 000,00 zł 

Edukacja ekologiczna i 
dostęp do informacji o 
środowisku 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Organizacja konkursu wiedzy ekologicznej dla młodzieży 
szkolnej 

realizowane na bieżąco – zadanie ciągłe: 
2008 r.: 3 596 zł, 

2009 r.:430 zł, 
2010 r.:500 zł, 

2011 r.: 1 200 zł, 
2012 r.: 1 081,64 zł, 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Współorganizowanie happeningów, festynów, biegów na 
orientację i innych form edukacji ekologicznej 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Edukacja ekologiczna mieszkańców nt. proekologicznych 
zachowań w zakresie korzystania ze środków transportu, 
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Kierunek interwencji 
Instytucja 

koordynująca 
Zadanie Rok/lata realizacji 

energooszczędności, zmniejszania emisji niskiej i inne 2013 r.: 1 100 zł, 
2014 r.: 500 zł, 
2016 r.: 500 zł, 
2018 r.: 808 zł 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Dofinansowanie akcji ekologicznych np. Dzień Ziemi, 
Sprzątanie Świata 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Bieżące informowanie na stronach www starostwa i gmin o 
stanie środowiska w powiecie i działaniach podejmowanych na 
rzecz jego ochrony 

realizowane na bieżąco przez Starostwo 
Powiatowe i gminy – zadanie ciągłe 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Szkolenia rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego, 
agroturystyki i wdrażania Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych 

realizowane na bieżąco przez Starostwo 
Powiatowe, OODR i gminy – zadanie ciągłe 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o 
dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie 

realizowane na bieżąco przez Starostwo 
Powiatowe i gminy – zadanie ciągłe 

Zarządzanie 
środowiskiem i 
programem ochrony 
środowiska 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Aktualizacja powiatowego programu ochrony środowiska wraz 
z planem gospodarki odpadami na lata 2007-2010 

zrealizowane 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Sporządzenie raportu z wykonania celów krótkookresowych 
Programu na lata 2011-2012 

nie zrealizowane 

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku 

Weryfikacja strategii rozwoju powiatu pod kątem zgodności z 
polityką ekologiczną powiatu zawartą w Powiatowym 
Programie Ochrony Środowiska i Powiatowym Planie 
Gospodarki Odpadami 

nie zrealizowane 
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6. MONITORING SKUTKÓW REALIZACJI PROGRAMU 
I JEGO AKTUALIZACJI 

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego zostały określone wskaźniki 
postępów i skutków realizacji programu. Poniżej w tabeli określono  zestaw wskaźników 
w latach raportowania, tj. 2008-2018, obejmujący wszystkie istotne komponenty środowiska, 
w oparciu o dane aktualnie dostępne, co pozwala na obrazowanie kategorii ilościowych 
i jakościowych, powszechnych w ocenianiu stanu środowiska. Przyjęto jednakże wskaźniki 
monitorowania zaproponowane w bieżącym Programie, ze względu tak na upływ czasu jak 
i uzyskanie zgodności z Wytycznymi MŚ dot. przygotowania programów ochrony środowiska. 
Ze względów praktycznych ograniczono się do lat granicznych obu programów: 2008-2011-
2015-2018. Pozyskanie danych wskaźnikowych opiera się głównie na standardowo dostępnych 
źródłach: danych regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, danych Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Opolu oraz danych pozyskanych w Starostwie Powiatowym w Prudniku. Na podstawie tak 
przygotowanego zestawu wskaźników możliwe jest określenie tendencji zmian 
w poszczególnych komponentach środowiska. Zastosowano następujące oznaczenia w tabeli 
ze wskaźnikami monitoringu: 
 

- poprawa wskaźnika, 
 

- pogorszenie wskaźnika, 
 

- brak wyraźnej tendencji/istotnych zmian lub brak danych. 
 

 



RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU PRUDNICKIEGO ZA LATA 2008-2018 

 

65 

Tabela 34. Wskaźniki monitoringu dla Powiatu Prudnickiego w 2008, 2011, 2015 i 2018 roku. 

Lp. Wskaźnik Jednostka 2008 2011 2015 2018 Uwagi/trendy 
Poprawa 

T/N/- 

Klimat i powietrze atmosferyczne 

1. 

Substancje, których stężenia 
przekroczyły wartości 
dopuszczalne lub wartości 
dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji – 
klasyfikacja strefy w której 
leży powiat 

 
Klasa C*: PM10, 
PM2,5, B(a)P, 
O3 

Klasa C: PM10, 
PM2,5, B(a)P, 
C6H6, O3 

Klasa C: PM10, 
PM2,5, B(a)P, 
O3 

Klasa C: PM10, 
PM2,5, B(a)P 

W latach raportowania 
niezmiennie dochodziło do 

przekroczeń pyłu 
zawieszonego PM10, pyłu 

PM2,5 i B(a)P. W latach 2008-
2011-2015 dochodziło również 
do przekroczeń ozonu O3 oraz 

w 2011 benzenu. 

T 

2. 
Emisja zanieczyszczeń 
pyłowych z zakładów 
szczególnie uciążliwych 

Mg/rok 81 35 23 11 

Emisja zanieczyszczeń 
pyłowych z zakładów 

szczególnie uciążliwych na 
terenie powiatu ulegała 

systematycznemu 
zmniejszeniu z poziomu 81 

Mg/rok w roku 2008 do 
poziomu 11 Mg/rok w roku 

2018. 

T 

3. 

Emisja zanieczyszczeń 
gazowych [Mg/rok] z 
zakładów szczególnie 
uciążliwych 

Mg/rok 53 042 20 203 17 204 18 367 

Emisja zanieczyszczeń 
gazowych z zakładów 

szczególnie uciążliwych na 
terenie powiatu ulegała 

systematycznemu 
zmniejszeniu z poziomu 

53 042 Mg/rok w roku 2008 do 
poziomu 17 204 Mg/rok w roku 

2015. W roku 2018 
zanotowano nieznaczny 

wzrost w stosunku do roku 
2015 do 18 367 Mg/rok. 

T 

Klimat akustyczny 

4. 
Liczba ludności narażonej na 
ponadnormatywny poziom 

liczba 
mieszkańcó

brak mapy 
akustycznej 

brak mapy 
akustycznej 

 

 LDWN LN 
Zasięgi hałasu wyznaczone 
dla edycji map akustycznych 

- 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 2008 2011 2015 2018 Uwagi/trendy 
Poprawa 

T/N/- 

dźwięku dla LDWN i LN na 
podstawie mapy 
akustycznej** 

w 55-60 dB 200 100 
60-65 dB 0 0 
65-70 dB 0 0 
70-75 dB 0 0 
>75 dB 0 0 

 

z roku 2012, w zestawieniu 
z mapowaniem w 2007 r. 
wzrosły dla wszystkich 
analizowanych odcinków dróg. 
Średni wzrost zasięgu hałasu 
wynosi ok. 30 % - dla 
wskaźnika LDWN oraz ok. 35 % - 
dla wskaźnika  
LN i jest spowodowany m.in. 
wzrostem natężenia ruchu 
pojazdów. Wyniki  wskazują na 
ogólny wzrost powierzchni 
terenów eksponowanych na 
hałas w każdej klasie 
poziomów. 

5. 
Długość ścieżek rowerowych 
na terenie powiatu ogółem 

km b.d. 3,6 20,3 20,3*(2017) 

Długość ścieżek rowerowych 
na terenie powiatu ogółem 

wzrosła z 3,6 km w roku 2011 
do 20,3 km w roku 2017 (brak 

danych GUS za rok 2018). 

T 

6. 
Liczba zarejestrowanych 
pojazdów samochodowych na 
terenie powiatu 

szt. 
35 092  

(rok 2009) 
38 230 41 959 

44 518*  
(rok 2017) 

Liczba zarejestrowanych 
pojazdów samochodowych na 
terenie powiatu w stosunku do 
roku 2009 (brak danych GUS 
za rok 2008 i 2018) wzrosła o 

9 426 szt. (o ok. 27 %)  

N 

Pola elektromagnetyczne 

7. 
Wartość PEM dla ppk na 
terenie powiatu 

V/m 
brak pomiarów 

na terenie 
powiatu 

Prudnik, ul. 
Tysiąclecia: <0,2, 

Chrzelice: 0,2 

Prudnik, Rynek: 
<0,2 

 

Prudnik, ul. 
Robotnicza: <0,2, 
Twardawa: <0,2 
Chrzelice: <0,2 

Piorunkowice:<0,
2 

W latach raportowania w 
żadnym z punktów 

pomiarowych nie stwierdzono 
przekroczeń poziomu 

dopuszczalnego  

- 

8. 
Wartość średnia PEM dla 
obszarów małych miast woj. 

V/m 0,97 0,43 0,27 0,44 
Wartość średnia PEM dla 

obszarów małych miast woj. 
T 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 2008 2011 2015 2018 Uwagi/trendy 
Poprawa 

T/N/- 

opolskiego (poniżej 50 tys. 
mieszkańców) 

opolskiego (poniżej 50 tys. 
mieszkańców) uległa 

zmniejszeniu z 0,97 V/m do 
0,44 V/m 

9. 
Wartość średnia PEM dla 
obszarów wiejskich woj. 
opolskiego 

V/m 1,0 0,23 0,19 <0,2 

Wartość średnia PEM dla 
obszarów wiejskich woj. 

opolskiego uległa zmniejszeniu 
z 1,0 V/m do <0,2 V/m 

T 

Zasoby i jakość wód 
 

10. Jakość wód podziemnych 

Wg 
obowiązują

cej 
klasyfikacji 

brak pomiarów 
Rudziczka - IV 

klasa, 
Łącznik – II klasa 

brak pomiarów 

Łącznik: II klasa, 
Wieszczyna: IV/V 

klasa, 
Dytmarów: III 

klasa 

Jakość wód podziemnych w 
punkcie w który były 

powtarzane pomiary została 
utrzymana: 

Łącznik: II klasa 

- 

11. 
Jakość wód 
powierzchniowych 

Wg 
obowiązują

cej 
klasyfikacji 

Stan/potencjał 
ekologiczny: 
- Prudnik od 

Złotego 
Potoku do 
Osobłogi - 
dobry, 

- Prudnik od 
źródła do 
Złotego 
Potoku – 
umiarkowany, 

- Lubrzanka – 
dobry, 

- Stradunia od 
źródła do 
Potoku 
Jakubowickie
go – 
umiarkowany, 

- Osobłoga od 

brak pomiarów 
dla JCWP 

Stan/potencjał 
ekologiczny: 
- Prudnik od 

Złotego 
Potoku do 
Osobłogi - 
umiarkowany, 

- Prudnik od 
źródła do 
Złotego 
Potoku – 
umiarkowany, 

- Stradunia od 
źródła do 
Potoku 
Jakubowickie
go – 
umiarkowany, 

Osobłoga od 
Prudnika do 
Odry – dobry 

brak pomiarów 
dla JCWP 

Jakość wód powierzchniowych 
(w zakresie stanu/potencjału 
ekologicznego) w punktach w 

których były powtarzane 
pomiary: 

- Prudnik od Złotego Potoku 
do Osobłogi – pogorszenie 
ze stanu dobrego do 
umiarkowanego, 

- Prudnik od źródła do 
Złotego Potoku – jakość 
utrzymana – stan 
umiarkowany, 

- Stradunia od źródła do 
Potoku Jakubowickiego – 
jakość utrzymana – stan 
umiarkowany, 

Osobłoga od Prudnika do Odry 
– jakość utrzymana – stan 

dobry 

- 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 2008 2011 2015 2018 Uwagi/trendy 
Poprawa 

T/N/- 

Prudnika do 
Odry – dobry i 
powyżej 
dobrego 

Gospodarka wodno-ściekowa 

12. Skanalizowanie powiatu % 50,7 51,5 53,6 53,8* (2017) 
Wskaźnik skanalizowania 

powiatu uległ wzrostowi o 3,1 
punktu procentowego 

T 

13. Długość sieci kanalizacyjnej km 109,6 120,5 141,2 144,0 

Długość sieci kanalizacyjnej na 
terenie powiatu uległa 

wzrostowi o 34,4 km (o ok. 31 
%) 

T 

14. 
Liczba przyłączy 
kanalizacyjnych 

szt. 3 376 3 707 4 036 4 167 

Ilość  przyłączy 
kanalizacyjnych na terenie 
powiatu wzrosła o 791 szt. (o 
ok. 23 %)  

T 

15. Zwodociągowanie powiatu % 93,6 93,7 95,8 95,8* (2017) 
Wskaźnik zwodociągowania 
powiatu wzrósł o 2,2 punktu 
procentowego 

T 

16. 
Zużycie wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i 
ludności ogółem 

dam3 2 756,3 2 323,6 2 530,8 2 747,4 

Zużycie wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i 
ludności ogółem uległo 
nieznacznemu zmniejszeniu o 
8,9 dam3 

T 

17. 
Długość sieci wodociągowej 
rozdzielczej 

km 346,5 349,1 357,1 363,5 
Długość sieci wodociągowej 
na terenie powiatu uległa 
wzrostowi o 17 km (o ok. 5 %) 

T 

18. 
Zużycie wody na 1 
mieszkańca 

m3 29,9 29,4 31,4 32,5 
Zużycie wody na 1 
mieszkańca uległo 

zwiększeniu o 2,6 m3 
N 

Zasoby geologiczne 

19. 
Wydobycie surowców 
mineralnych na terenie 
powiatu w ciągu roku 

tys. ton 
Kruszywa 

naturalne: 31 

Kamienie 
drogowe i 

budowlane: 231 

Kruszywa 
naturalne: 104 

Kamienie 
drogowe i 

budowlane: 320 

Wydobycie kruszyw 
naturalnych wzrosło o 221 tys. 

ton rocznie, kamieni 
- 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 2008 2011 2015 2018 Uwagi/trendy 
Poprawa 

T/N/- 

Kruszywa 
naturalne: 125 

Kruszywa 
naturalne: 253 

drogowych i budowlanych (w 
odniesieniu do roku 2011 

wzrosło o 89 tys. ton 

Gleby  

20. 
Powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych w ciągu 
roku ogółem 

ha b.d. b.d. 0 0 
Powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych w ciągu 
roku ogółem nie uległa zmianie 

- 

21. 
Powierzchnia gruntów 
wymagających rekultywacji 
ogółem 

ha b.d. b.d. 9,13 53,09 

Powierzchnia gruntów 
wymagających rekultywacji 
ogółem zmniejszyła się o 
43,96 ha 

T 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

22. 

Poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
przekazywanych 
do składowania w stosunku 
do 1995 r. 

% 

gm. Biała -* gm. Biała -* gm. Biała 11,7 gm. Biała 20 W analizowanych 
latach wszystkie gminy 

powiatu  nie 
przekroczyły 

dopuszczalnych 
poziomów, 

wynoszących 
odpowiednio: 

- 50% dla 2015 r., 
- 40% dla 2018 r. 

- 

gm. Głogówek  -* 
gm. 

Głogówek  
-* 

gm. 
Głogówek  

17,8 
gm. 

Głogówek  
14 - 

gm. Lubrza  -* gm. Lubrza  -* gm. Lubrza  6,7 
gm. 

Lubrza  
0 - 

gm. Prudnik  -* 
gm. 

Prudnik  
-* 

gm. 
Prudnik  

9,7 
gm. 

Prudnik  
18 - 

23. 

Poziom recyklingu 
i przygotowania do 
ponownego użycia 
następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła 

% 

gm. Biała -* gm. Biała -* gm. Biała 15,1 gm. Biała 33 W 2015 r. Gmina Biała 
nie osiągnęła 
wymaganego 

poziomu, 
wynoszącego 16 % 

dla danego roku 
sprawozdawczego. 
W 2018 r. Gminy 

Głogówek i Lubrza nie 
osiągnęły 

wymaganego 
poziomu, 

- 

gm. Głogówek  -* 
gm. 

Głogówek  
-* 

gm. 
Głogówek  

19,6 
gm. 

Głogówek  
19 N 

gm. Lubrza  -* gm. Lubrza  -* gm. Lubrza  80,4 
gm. 

Lubrza  
26 N 

gm. Prudnik  -* 
gm. 

Prudnik  
-* 

gm. 
Prudnik  

19,8 
gm. 

Prudnik  
62,3 - 



RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU PRUDNICKIEGO ZA LATA 2008-2018 

 

70 

Lp. Wskaźnik Jednostka 2008 2011 2015 2018 Uwagi/trendy 
Poprawa 

T/N/- 

wynoszącego 30 % 
dla danego roku 

sprawozdawczego. 

24. 

Poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 

% 

gm. Biała -* gm. Biała -* gm. Biała 100 gm. Biała 100 W analizowanych 
latach wszystkie gminy 

powiatu osiągnęły 
wymagane poziomy, 

wynoszące 
odpowiednio: 

- 40% dla 2015 r., 
- 50% dla 2018 r. 

- 

gm. Głogówek  -* 
gm. 

Głogówek  
-* 

gm. 
Głogówek  

100 
gm. 

Głogówek  
100 - 

gm. Lubrza  -* gm. Lubrza  -* gm. Lubrza  100 
gm. 

Lubrza  
100 - 

gm. Prudnik  -* 
gm. 

Prudnik  
-* 

gm. 
Prudnik  

89,9 
gm. 

Prudnik  
100 - 

* - wartości przytoczonych wskaźników z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi pierwszy raz liczone były w 2013 r. za 2012 r. 

Zasoby przyrodnicze 

25. 
Powierzchnia prawnie 
chroniona ogółem (bez 
obszarów Natura 2000)  

ha 1 656,5 1 656,5 1 656,49 4 730,00 

Powierzchnia prawnie 
chroniona ogółem (bez 

obszarów Natura 2000) uległa 
zwiększeniu o 3 073,5 ha 

T 

26. 
Udział obszarów chronionych 
w powierzchni ogółem 

% 2,9 2,9 2,9 8,3 

Udział obszarów chronionych 
w powierzchni ogółem uległ 
zwiększeniu o 5,4 punktu 

procentowego 

T 

27. Obszary NATURA 2000 szt. - 
Góry Opawskie 

PLH160007 
Góry Opawskie 

PLH160007 
Góry Opawskie 

PLH160007 
Liczba obszarów Natura2000 
nie uległa zmianie. 

- 

28. Parki Krajobrazowe ha 1 653,00 1 653,00 1 653,00 1 653,00 
Powierzchnia parków 
krajobrazowych nie uległa  
zmianie 

- 

29. Rezerwaty przyrody ha 3,5 3,5 3,49 3,91 
Powierzchnia rezerwatów 

przyrody zwiększyła się o 0,41 
ha 

T 

30. 
Obszary chronionego 
krajobrazu 

ha 0,0 0,0 0,0 3 077,00 
Powierzchnia obszarów 
chronionego krajobrazu  

zwiększyła się o 3 077,00ha 
T 

31. Użytki ekologiczne ha 0,0 0,0 0,0 0,0 
Powierzchnia użytków 

ekologicznych nie uległa  
- 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 2008 2011 2015 2018 Uwagi/trendy 
Poprawa 

T/N/- 

zmianie 

32. Pomniki przyrody szt. 8 16 16 10 
Ilość pomników przyrody 

zwiększyła się o 2 szt. 
T 

33. Lesistość powiatu  % 11,4 11,3 11,3 11,4 
Wskaźnik lesistości powiatu 

nie uległ zmianie 
- 

34. Powierzchnia lasów ha 6 490,2 6 436,0 6 450,73 6 488,95 
Powierzchnia lasów 

zmniejszyła się o 1,25 ha 
N 

35. 
Powierzchnia gruntów 
leśnych 

ha 6 662,0 6 607,9 6 623,20 6 663,31 
Powierzchnia gruntów leśnych 

zwiększyła się o 1,31 ha 
T 

36. 
Powierzchnia parków, 
zieleńców i terenów zieleni 
osiedlowej ogółem 

ha 64,0 70,8 79,49 82,99 

Powierzchnia parków, 
zieleńców i terenów zieleni 
osiedlowej ogółem uległa 
zwiększeniu o 18,99 ha 

T 

Adaptacje do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska  

37. 

Liczba poważnych awarii  
i miejscowych zagrożeń w 
ciągu roku: 

- duże: 
- średnie: 
- lokalne: 
- małe: 

szt. b.d. b.d. 

 
 
 

0 
2 

277 
38 

 
 
 

0 
3 

428 
36 

Liczba miejscowych zagrożeń 
według informacji podawanej 

przez Komendę Główną 
Państwowej Straży Pożarnej 
i charakteryzuje się coroczną 
zmiennością. Trudno jest na 
tej podstawie rozstrzygać o 
poprawie czy pogorszeniu 

wskaźnika. 

- 

Monitoring i zarządzanie środowiskiem 
 

38. 
Nakłady na gospodarkę 
komunalną i ochronę 
środowiska ogółem  

zł b.d. b.d. 20 988,72 103 407,00 

Nakłady na gospodarkę 
komunalną i ochronę 

środowiska ogółem (w 
odniesieniu do roku 2011) 

uległy zwiększeniu o 
82 418,28 zł 

T 

Źródła: www.stat.gov.pl, WIOŚ Opole, Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie poszczególnych Gmin Powiatu Prudnickiego, 
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi poszczególnych Gmin Powiatu Prudnickiego 
Uwagi: *dane GUS za 2018 rok nie są obecnie jeszcze dostępne 

**dane pomiarowe WIOŚ za 2018 rok nie są obecnie jeszcze dostępne
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6.1 Analiza wskaźników monitoringu POŚ 
Analizując tendencję wskaźników w tabeli monitorowania: 

- stan środowiska dla 13 wskaźników określony został jako bez zmian, utrzymanie 
dotychczasowej wartości (lub trudność w określeniu tendencji) w odniesieniu do 2008 r., 

- dla 21 wskaźników zanotowano poprawę w odniesieniu do 2008 r., 
- dla 4 wskaźników zanotowano pogorszenie stanu w odniesieniu do 2017 r. 

 
Obecnie Powiat Prudnicki opracowuje nowy Program Ochrony Środowiska, którego realizacja 
będzie przedmiotem systematycznego procesu monitorowania i oceny. Zgodnie z wymogiem 
ustawowym Zarząd Powiatu Prudnickiego sporządza raport z jego realizacji. Dla efektywnego 
wdrażania Programu konieczne jest regularne zbieranie, analiza i ocena danych. System 
monitoringu skupia się przede wszystkim na efektywności wdrażanych działań i zadań oraz 
opiera na obiektywnych i dostępnych wskaźnikach monitorowania, których porównanie w 
kolejnych raportach daje obraz gradientu zachodzących zmian w środowisku Powiatu 
Prudnickiego. 
 
 

7. OCENA STOPNIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PRZYJĘTYMI CELAMI A ICH WYKONANIEM, 
WERYFIKACJA PRZYJĘTYCH ZADAŃ, OCENA 
WYKONANIA 

 
Przyjęte w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego priorytety, cele i działania 
zgodne były z kierunkami obowiązującej w latach 2008-2011 Polityki Ekologicznej Państwa. 
Skonkretyzowanie wykonania zadań dotyczy Powiatu, jednak obejmuje także tematycznie 
funkcjonowanie innych jednostek terytorialnych, w tym przede wszystkim gmin z ternu Powiatu 
Prudnickiego. Akceptacja celów i zadań w przyjętym Programie Ochrony Środowiska nie 
oznacza powstania budżetu inwestycyjnego na potrzeby Programu Ochrony Środowiska. 
System budżetowy samorządów obejmuje 1 rok działania, a więc planowanie odbywa się 
w krótkim cyklu i dostosowywane jest do doraźnych ram i sytuacji. Realizacja Programu w miarę 
jego realizacji stwarza więc problemy, tak natury finansowej (trudność w pozyskaniu środków 
finansowych dysponując niewielkim udziałem własnym) jak i innej natury (np. nadrabianie 
niedoinwestowania z lat poprzednich, zmieniające się potrzeby bieżące mieszkańców, czynniki 
zewnętrzne, zmiana ustawodawstwa etc.)  
 
W opracowywanym obecnie Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 
2020-2023 z perspektywą do roku 2027 dla każdego obszaru interwencji określono cel główny 
oraz miarę dla każdego celu. W bieżącym raporcie postanowiono odnieść się również do 
zaproponowanych wskaźników do lat 2008-2011- w celu porównania i określenia stopnia 
realizacji celów przy pomocy obecnej miary. W latach 2008-2011 określanie miary celu nie było 
wykonywane, taką ocenę realizacji celów wprowadziły dopiero Wytyczne MŚ w 2015 roku. 
Stopień realizacji celów głównych i wielkości miary celu dla okresu 2008-2018) przedstawiono 
w tabeli poniżej: 
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Tabela 35. Wartości mierników celów głównych dla poszczególnych obszarów interwencji. 

L.p. Obszar interwencji Miara celu 
Wartość miary 

Uwagi 
Poprawa/trend 

T/N/- 2008 2011 2015 2018 

1. 
Klimat i powietrze 
atmosferyczne 

Liczba 
zanieczyszczeń, 
których wartość 
przekroczyła poziom 
dopuszczalny w 
rocznej ocenie jakości 
powietrza 

3 
Klasa C: 
PM10, 

B(a)P, O3 

(dla strefy 
głubczycko-
prudnickiej) 

4 
Klasa C: 
PM10, 
B(a)P, 
PM2,5, 
C6H6 

(dla strefy 
opolskiej) 

4 
Klasa C: 
PM10, 
B(a)P, 
PM2,5, 

O3 

(dla strefy 
opolskiej) 

3 
Klasa C: 
PM10, 

B(a)P, O3 

(dla strefy 
opolskiej) 

Liczba zanieczyszczeń została 
zmniejszona o benzen i ozon (dla roku 
2018, w odniesieniu do lat 2011 i 
2015), które zmieniły klasę z C na A. 

- 

2. 

Liczba 
zarejestrowanych 
pojazdów 
samochodowych na 
terenie powiatu 

szt. 
35 092  

(rok 2009) 
38 230 41 959 

44 518* 
(rok 2017) 

Liczba zarejestrowanych pojazdów 
samochodowych na terenie powiatu w 
stosunku do roku 2009 (brak danych 
GUS za rok 2008 i 2018) wzrosła o 

9 426 szt. (o ok. 27 %) 

N 

3. 
Oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych 

Średnia wartość PEM 
dla terenów małych 
miast województwa 
opolskiego 

0,97 0,43 0,27 0,44 

Wartość średnia PEM dla obszarów 
małych miast woj. opolskiego (poniżej 

50 tys. mieszkańców) uległa 
zmniejszeniu z 0,97 V/m do 0,44 V/m 

T 

4. Zasoby i jakość wód 
Udział wód o dobrej i 
powyżej dobrej jakości 
wód 

60 % 
brak 

pomiarów 
dla JCWP 

25 % 
brak 

pomiarów 
dla JCWP 

Udział wód o dobrej i powyżej dobrej 
jakości wód uległ zmniejszeniu do 25 
% (dla roku 2015), brak pomiarów dla 
lat 20111 i 2018. 

N 

5. 
Gospodarka wodno - 
ściekowa 

Wskaźnik 
skanalizowania 
powiatu [%] 

50,7 51,5 53,6 
53,8* 

(2017) 

Wskaźnik skanalizowania powiatu 
uległ wzrostowi o 3,1 punktu 
procentowego 

T 

6. Zasoby geologiczne 

Wydobycie kopalin na 
terenie powiatu 
[tys. ton] 
*[tys. m3] 

Kruszywa 
naturalne: 

31 

Kamienie 
drogowe i 

budowlane: 
231 

Kruszywa 

Kruszywa 
naturalne: 

104 

Kamienie 
drogowe i 

budowlane: 
320 

Kruszywa 

Wydobycie kruszyw naturalnych 
wzrosło o 221 tys. ton rocznie, kamieni 
drogowych i budowlanych (w 
odniesieniu do roku 2011 wzrosło o 89 
tys. ton 

- 
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naturalne: 
125 

naturalne: 
253 

7. Gleby 
Powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych w 
ciągu roku [ha] 

b.d. b.d. 0 0 
Powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych w ciągu roku nie 
uległa zmianie 

- 

8. 

Gospodarka 
odpadami 
i zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów 

Udział odpadów 
komunalnych 
odebranych/zebranych 
selektywnie w ogólnej 
masie zebranych 
odpadów [%] 

2,3 4,5 28,4 40,8 

Udział odpadów komunalnych 
odebranych/zebranych selektywnie w 
ogólnej masie zebranych odpadów 
wzrósł z 2,3 % do 40,8 % 

T 

9. Zasoby przyrodnicze 
Powierzchnia 
obszarów prawnie 
chronionych 

1 656,5 1 656,5 1 656,49 4 730,00 
Powierzchnia prawnie chroniona 
uległa zwiększeniu o 3 073,5 ha 

T 

10. 

Adaptacja do zmian 
klimatu i 
nadzwyczajne 
zagrożenia 
środowiska 

Liczba poważnych 
awarii  i miejscowych 
zagrożeń w ciągu 
roku: 

- małe: 
- lokalne: 
- średnie: 
- duże: 

b.d. b.d. 

 
38 

277 
2 
0 

 
 
 
 

36 
428 

3 
0 

Liczba miejscowych zagrożeń według 
informacji podawanej przez Komendę 
Główną Państwowej Straży Pożarnej i 

charakteryzuje się coroczną 
zmiennością. Trudno jest na tej 

podstawie rozstrzygać o poprawie czy 
pogorszeniu wskaźnika, jednakże w 
okresie raportowania obserwować 
można wzrost liczby dla zagrożeń 

lokalnych i podobną liczbę zagrożeń 
małych i średnich. 

- 
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Wartości mierników celów głównych, analizując tendencję mierników celów w latach 2008-2018: 
- dla 4 mierników określono stan jako bez zmian, utrzymanie dotychczasowej wartości 

w odniesieniu do 2008 r., 
- dla 4 mierników zanotowano poprawę w odniesieniu do 2008 r., 
- dla 2 mierników zanotowano pogorszenie stanu w odniesieniu do 2008 r. 

Oceniając: 
- dla opracowanych Wytycznych MŚ do opracowania programów ochrony środowiska, 

określenie mierników i ich wartości jest podejściem nowym i nie było wykonywane dla 
wcześniejszych Programów ochrony środowiska i Raportów z Programu ochrony 
środowiska, 

- okres dwuletni, co pokazują dane, jest okresem zbyt krótkim na dokonanie poprawnej 
oceny tendencji zmian w poszczególnych obszarach interwencji środowiska, co związane 
jest tak z samym charakterem zmian, jak i realizacją programów wieloletnich (np. Krajowy 
Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, czy Program Ochrony Powietrza, również 
kompleksowej oceny jakości klimatu akustycznego dokonuje się co 5 lat w ramach 
sporządzania map akustycznych czy POŚPH), 

- Program ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego przygotowany został na lata 2020-
2023 z perspektywą do roku 2027, sugeruje się porównanie wskaźników monitorowania 
i mierników realizacji celów głównych przy okazji przygotowania kolejnego raportu z POŚ 
za lata 2019-2020. 

 
Duża część zadań zawartych w Programie wpisuje się w pożądane przez ogół mieszkańców 
Powiatu kierunki - np. poprawę stanu powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego, wód 
powierzchniowych i podziemnych. Analizując przyjęte w  Programie Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Prudnickiego zadania należy stwierdzić: 

- zrealizowane zostały najważniejsze zadania w zakresie ochrony powietrza, ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych, edukacji ekologicznej, ochrony przyrody oraz gospodarki 
odpadami, 

- dodatkowo w różnych komponentach środowiska zrealizowano szereg zadań 
(sklasyfikowanych jako „inne”) nie ujętych w Programie, jednakże wpisujących się w ramy 
ogólnie pojętej ochrony środowiska. 

Powodem braku realizacji niektórych zadań było: 
- braki środków finansowych na realizację niektórych zadań, 
- przesunięcie terminu realizacji zadania na kolejne lata, 
- zmiana priorytetów wykonawczych w realizacji zadań na terenie powiatu, 
- bieżąca ocena sytuacji i potrzeb na terenie powiatu. 

 

 
8. DIAGNOZA, PROPOZYCJE NOWYCH PRIORYTETÓW 

I KRYTERIÓW ICH WYŁONIENIA. 
 
Przeprowadzona analiza zakresu i stopnia realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Prudnickiego odbywała się w czasie obowiązywania Polityki ekologicznej 
państwa na lata  2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, Polityki 
ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz Strategii 
Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. 
Nadrzędnym, strategicznym celem wspomnianej Strategii jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) 
i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.   
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska nastąpiła zmiana 
sposobu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. Obecnie jest ona prowadzona na 
podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz za pomocą 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. 
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu 
terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów 
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strategicznych i programowych. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu 
zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony 
środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego. 
Obecny, opracowywany Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-
2023 z perspektywa do 2027 roku oparty jest na zapisach  następujących aktualnych dokumentów: 

 Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.) 
definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska 
opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin, 

 Polityka ekologiczna państwa 2030, której cele szczegółowe realizowane będą przez 
kierunki interwencji takie jak: 
- zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody 

dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, 
- likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich 

oddziaływania, 
- ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, 
- przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej, 
- zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona 

i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu, 
- wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 
- gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, 
- zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i wdrożenie polityki 

surowcowej państwa, 
- wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych 

technik BAT (polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów 
przemysłowych), 

- przeciwdziałanie zmianom klimatu, 
- adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych, 
- edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji, 
- usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie 

systemu finansowania. 
 Wytyczne Ministra Środowiska do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych  

programów ochrony środowiska, które podają sposób i zakres dokumentu oraz wskazówki, 
co do zawartości programów; do podstawowych zasad tworzenia programów ochrony 
środowiska należą: 
- zwięzłość i prostota, 
- spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi, 
- konsekwentne i świadome stosowanie terminów, 
- ujednolicenie ram czasowych (co najmniej do roku 2020 z perspektywą na kolejne 

cztery lata), 
- kaskadowe sporządzanie POŚ, 
- oparcie na wiarygodnych danych, 
- prawidłowe określenie celów, 
- przygotowanie założeń do POŚ, 
- włączenie interesariuszy w proces opracowania POŚ, 
- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  
W wytycznych określono następujące obszary interwencji: 
1. ochrona klimatu i jakości powietrza, 
2. zagrożenia hałasem, 
3. pola elektromagnetyczne, 
4. gospodarowanie wodami, 
5. gospodarka wodno-ściekowa, 
6. zasoby geologiczne, 
7. gleby, 
8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 
9. zasoby przyrodnicze, 
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10. zagrożenia poważnymi awariami. 
Wymienione powyżej obszary interwencji powinny uwzględniać zagadnienia horyzontalne 
(przekrojowe, dotyczące wszystkich dziedzin), tj.: 
- adaptację do zmian klimatu, 
- nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 
- działania edukacyjne, 
- monitoring środowiska. 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności; jest to 
dokument rządu RP o charakterze analitycznym i rekomendacyjnym, powstały na bazie 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.; określa on 
główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a także 
kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zrównoważonego 
rozwoju; stanowi opis nowego projektu cywilizacyjnego, zorientowanego na przyszłość, 
w perspektywie do 2030 r., 

 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 
Gospodarka, sprawne państwo; to główna strategia rozwojowa Polski do 2020 r.; wskazuje 
najważniejsze zadania państwa, które należy zrealizować w najbliższych latach, by 
przyspieszyć rozwój Polski, orientacyjny harmonogram oraz sposób finansowania 
zaplanowanych działań; strategia jest częścią systemu zarządzaniem rozwojem kraju; 
stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które realizują założone w niej cele 
i uszczegóławiają ją; SRK jest też zgodna z unijną Strategią Europa 2020. 

 
 

9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2020 wraz z perspektywą do 
roku 2024 stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w powiecie w latach 
2017-2020. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich 
szczeblach - od krajowego do gminnego - jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu 
środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne 
mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła warunki dla wdrożenia 
wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując realizację programu na poziomie 
powiatowym należy pamiętać, że praktycznie zadania o charakterze wykonawczym, czyli mające 
bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane z jego ochroną przed szkodliwym 
oddziaływaniem, obciążają samorząd powiatu i gmin oraz podmiotów gospodarczych. Charakter 
zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd powiatu wpływa na możliwości 
bezpośredniej i pośredniej ochrony środowiska na terenie powiatu. 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w latach 2008-2011 
(wraz z oceną stanu środowiska w latach 2008-2018) - do najważniejszych z nich można zaliczyć 
zadania w zakresie: 

 ochrony powietrza, 
 ochrony przed hałasem, 
 ochrony wód,  
 ochrony przyrody, 
 gospodarki odpadami, 
 edukacji ekologicznej. 

Podsumowując należy zauważyć, iż większość zadań została zrealizowana lub jest w trakcie 
realizacji.  
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