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1. WSTĘP 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 
799 tekst jedn. z późn. zm.) Burmistrz Głubczyc co 2 lata przedstawia Raport z realizacji Programu 
Ochrony Środowiska. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 
2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” została przyjęta Uchwałą Nr V/36/15 Rady Miejskiej 
w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. Ustawa „Prawo ochrony środowiska” nie określa wymagań 
dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji gminnego 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 gminy 
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 GMINIE GŁUBCZYCE ZA LATA 2016-2017 

 
Dane podstawowe do sporządzenia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Głubczyce na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 za lata 2016-2017 stanowią 
głównie: 

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 2014-2017 
z perspektywą na lata 2018-2021, 

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 2018-2021 z perspektywą na 
lata 2022-2025, 

- sprawozdania opisowe z realizacji budżetu Gminy Głubczyce za rok 2016 i 2017, 
- raporty i oceny stanu środowiska w województwie opolskim wykonywane przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu za 2016 i 2017 rok, 
- rejestr form ochrony przyrody publikowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

w Opolu, 
- informacje pozyskane z Urzędu Miejskiego w Głubczycach, 
- informacje pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Głubczycach, 
- informacje statystyczne GUS, 
- opracowania własne.
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3. CELE DŁUGOTERMINOWE. 
 
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. 
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4. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 
 
Jakość poszczególnych obszarów interwencji 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 Gminy Głubczyce prowadzony jest przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Wszelkie zmiany jakości środowiska 
jakie zaszły w okresie 2016-2017 zostały opisane i podsumowane w oparciu o publikacje 
Wydziału Monitoringu WIOŚ w Opolu.  
 
Głubczyce są siedzibą władz powiatowych i gminnych. Gmina położona jest w południowej 
części województwa opolskiego, nad rzeką Psiną - dopływem Odry. Leży na starym 
historycznym szlaku handlowym łączącym Śląsk z Czechami, co sprzyjało rozwojowi 
gospodarki tego obszaru w ciągu wieków. Część granicy gminy stanowi jednocześnie granicę 
państwową Polski i Czech. Przez jej teren prowadzą ważne drogi krajowe w kierunku przejść 
granicznych. W gminie dominuje rzeźba falisto-pagórkowata, w szczególności w jej południowo-
zachodniej części, stanowiącej fragment Gór Opawskich i przynależnej do makroregionu 
Sudetów Wschodnich. Występuje tam bardzo zróżnicowana rzeźba wzgórzowa o deniwelacjach 
rzędu 50-100 m. Obszar północny tej części gminy znacznie wyższy (kilka wzgórz przekracza 
450 m) na sporej powierzchni pokryty jest lasami.  
Korzystne warunki przyrodniczo-krajobrazowe, w tej części gminy a także położenie w pobliżu 
dużej aglomeracji katowickiej i względnie blisko Niemiec determinują rozwój funkcji turystyczno-
rekreacyjnych, służących ponadlokalnemu wypoczynkowi cotygodniowemu i pobytowemu. 
Gmina jest członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Gmin Dorzecza 
Górnej Odry oraz akcjonariuszem Agencji Rozwoju Opolszczyzny S.A. Należy również do 
Euroregionu Silesia, który jest związkiem dwóch stowarzyszeń: Gmin Dorzecza Górnej Odry 
i Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Opawskiego. Euroregion 
nie ma osobowości prawnej. Siedzibą Euroregionu jest miasto Racibórz w Rzeczpospolitej 
Polskiej i miasto Opawa w Republice Czeskiej. Celem współpracy w Euroregionie jest 
podejmowanie działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia 
jego mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy, a ponadto wspomaganie na poziomie 
regionalnym działań prowadzących do aktywizacji współpracy transgranicznej. 
 
 
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.  
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. 
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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 wojewódzki inspektor ochrony środowiska 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. z 2012 r., poz. 1031) oraz 
ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 tekst jedn. z późn. zm.). 
Oceny za lata 2016 i 2017 wykonano zgodnie z nowym podziałem kraju, 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 za rok 2016 i 2017 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 opisano wartości emisji z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu Powiatu 
Głubczyckiego w latach 2016- 2017: 
 
Tabela 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie 
Powiatu Głubczyckiego. 

Emisja zanieczyszczeń 

Ilość zanieczyszczenia w 
Mg/rok 

2016 2017 

pyłowych: 
ogółem 98 59 

ogółem na 1km2 powierzchni 0,15 0,09 
ze spalania paliw 96 55 

węglowo-grafitowe 0 1 
krzemowe 0 0 

gazowych: 
ogółem 9 085 9 043 

ogółem (bez dwutlenku węgla) 309 306 
niezorganizowana 77 80 

dwutlenek siarki 49 42 
tlenki azotu 47 47 
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tlenek węgla 198 203 
dwutlenek węgla 8 776 8737 

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

pyłowe 74,9 77,4 
gazowe 0,0 0,0 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 
Na przestrzeni lat objętych raportem (2016-2017) emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 
z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu Powiatu Głubczyckiego uległa zmniejszeniu. 
 
Jakość powietrza atmosferycznego 
Na terenie Gminy Głubczyce Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi 
bezpośredni monitoring jakości powietrza. 
 
Rok 2016: 
Pomiary na terenie Gminy Głubczyce prowadzono w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych 
w: 

- Głubczycach, ul. Kochanowskiego, 
- Głubczycach, ul. Niepodległości, 
- Głubczycach, ul. Ratuszowa. 

Punkty pomiarowe zostały zlokalizowane zgodnie z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu MŚ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1032), przy uwzględnieniu technicznych możliwości, 
a także biorąc pod uwagę ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Wyniki 
pomiarów przeprowadzanych w 2016 roku na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w Gminie 
Głubczyce przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 2. Wyniki pomiarów na stacjach pomiarowych w Gminie Głubczyce w 2016 roku. 

Punkt pomiarowy 

Dwutlenek 
siarki  

Dwutlenek azotu PM10 

wartość 
średnioroczna 

[μg/m3] 

wartość 
średnioroczna 

 [μg/m3] 

wartość 
średnioroczna 

 [μg/m3] 

liczba dni z 
przekroczeniami  
wartości stężeń 

24h 
Głubczyce,  
ul. Ratuszowa 

- - 32 44 

Głubczyce,  
ul. Kochanowskiego 

5,8 12,4 - - 

Głubczyce,  
ul. Niepodległości 

6,7 15,2 - - 

Źródło: Wyniki pomiarów uzyskanych w 2016 roku na stacjach  monitoringu jakości powietrza w województwie 
opolskim. WIOŚ Opole 
 
Tabela 3. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2016. 

Strefa 

Ochrona zdrowia Ochrona roślin 

SO2 NO2 C6H6 CO O3 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM 2,5 SO2 NOx O3 

Strefa 
opolska A A C A C C A A A A C C A A C 

Źródło: Ocena jakości powietrza za 2016 rok, WIOŚ Opole 
 
1) wg poziomu docelowego 
2) wg poziomu celu długoterminowego 
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Na podstawie „Oceny jakości powietrza w województwie opolskim za 2016 r.” obszar Gminy 
Głubczyce w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, CO, Pb, As, 
Cd, Ni, do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, O3, 
B(a)P, PM2,5, C6H6, 
- wg kryterium ochrony roślin  do klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, do klasy C ze 
względu na poziom O3. 

Dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu 
Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 tekst jedn. z późn. 
zm.) dla stref, dla których poziom substancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny 
marszałek województwa ma obowiązek przygotować projekt programu ochrony powietrza . 
Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego, 
którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia 
poziomu w/w substancji do poziomu dopuszczalnego. 
 
Według obecnego Programu Ochrony powietrza dla strefy opolskiej (Program Ochrony 
powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów 
dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów 
dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej) przyjętego uchwałą nr 
XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30.01.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Op, 
poz. 417) - obszar Gminy Głubczyce należy do obszarów w których zanotowano  przekroczenia 
poziomów dopuszczalnych stężeń: 

- stężeń 24-godz. pyłu zawieszonego PM10 – obszar przekroczeń: 6,76 km2, 
- stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu – obszar przekroczeń: 56,48 km2. 

 
W POP określone zostały zadania do realizacji w Gminie Głubczyce: 
 
Tabela 4. Konieczna redukcja zanieczyszczeń w Gminie Głubczyce. 

Gmina 
Konieczna redukcja do osiągnięcia w roku 2025 - ładunek 

Pyłu zawieszonego 
PM10 [Mg] 

Pyłu zawieszonego 
PM2,5 [Mg] 

B(a)P 
[Mg] 

miasto Głubczyce 37,63 37,06 0,018 

obszar wiejski Głubczyce 10,60 10,44 0,005 
Żródło: (Program Ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie 
poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów 
dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej) 
 
Rok 2017: 
Pomiary na terenie Gminy Głubczyce prowadzono w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych 
w: 

- Głubczycach, ul. Kochanowskiego, 
- Głubczycach, ul. Niepodległości, 
- Głubczycach, ul. Ratuszowa. 

Punkty pomiarowe zostały zlokalizowane zgodnie z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu MŚ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1032), przy uwzględnieniu technicznych możliwości, 
a także biorąc pod uwagę ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Wyniki 
pomiarów przeprowadzanych w 2017 roku na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w Gminie 
Głubczyce przedstawia tabela poniżej: 
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Tabela 5. Uśrednione wyniki pomiarów uzyskane na stanowiskach pomiarów pasywnych 
w Gminie Głubczyce w 2017 roku. 

Punkt pomiarowy 

S
tę

że
n

ie
 

śr
ed

n
io

ro
cz

n
e

 
[µ

g
/m

3 ] 

%
 n

o
rm

y
 

śr
ed

n
io

ro
cz

n
e

j 

M
a

ks
ym

a
ln

e 
ze

 
st

ę
że

ń
 

m
ie

s
ię

cz
n

y
ch

 
[µ

g
/m

3 ] 

M
in

im
a

ln
e 

ze
 

st
ę

że
ń

 
m

ie
s

ię
cz

n
y

ch
 

[µ
g

/m
3 ] 

Ś
re

d
n

ie
  

st
ęż

en
ie

 w
 

se
zo

n
ie

 g
rz

ew
c

zy
m

 
[µ

g
/m

3 ] 

Ś
re

d
n

ie
  

st
ęż

en
ie

 w
 

se
zo

n
ie

 
p

o
za

g
rz

e
w

c
zy

m
 

[µ
g

/m
3 ] 

Dwutlenek azotu – roczny poziom dopuszczalny: 40 µg/m3 

Głubczyce, ul. Kochanowskiego 14,6 37 24,5 6,8 18,6 9,9 
Głubczyce, ul. Niepodległości 16,3 41 30,0 7,5 21,5 11,0 

Dwutlenek siarki – roczny poziom dopuszczalny: 20* µg/m3 

Głubczyce, ul. Kochanowskiego 5,2 26 19,2 <1,0 7,9 2,0 
Głubczyce, ul. Niepodległości 5,0 25 21,7 <1,0 8,7 1,4 

Benzen – roczny poziom dopuszczalny: 5 µg/m3 

Głubczyce, ul. Niepodległości 2,0 40 5,8 <0,5 3,4 0,6 
Objaśnienia: *na potrzeby ochrony roślin 
 
Dla dwutlenku azotu uzyskane wyniki nie przekroczyły 41 % wartości rocznej normy. W sezonie 
grzewczym były one dwukrotnie wyższe niż w sezonie pozagrzewczym (w 2017 roku na 
wszystkich stanowiskach pomiarowych odnotowano wzrost stężeń w zestawieniu z rokiem 
2016). 
Dla dwutlenku siarki uzyskane wyniki nie przekroczyły 31 % wartości rocznej normy. W sezonie 
grzewczym były one 4-6 razy wyższe niż w sezonie pozagrzewczym (w 2017 roku na obu 
stanowiskach pomiarowych w Głubczycach odnotowano spadek stężeń w zestawieniu z rokiem 
2016. 
Dla benzenu uzyskane wyniki nie przekroczyły 40 % wartości rocznej normy. W sezonie 
grzewczym były one 6 razy wyższe niż w sezonie pozagrzewczym. 
 
Tabela 6. Wyniki pomiarów uzyskane na stanowisku pomiarowym ul. Ratuszowa 
w Głubczycach w 2017 roku. 

Punkt 
pomiarowy 

PM10 
Arsen  Kadm Nikiel Ołów B(a)P 

wartość 
średnioroczna 

liczba dni z 
przekroczeniami 

wartości 24h 

wartość średnioroczna 

[μg/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [μg/m3] [μg/m3] 

Głubczyce,  
ul. Ratuszowa 

35 63 1,66 0,25 1,53 0,015 7,86 

Źródło: Wyniki pomiarów uzyskanych w 2017 roku na stacjach  monitoringu jakości powietrza w województwie 
opolskim. WIOŚ Opole 

 
Stężenia arsenu, kadmu i niklu oznaczane w pyle zawieszonym PM10 utrzymywały się 
w 2017 r. poniżej wartości docelowych. Podobnie badania stężeń ołowiu wykazały, że znajdują 
się one na bardzo niskim poziomie. W przypadku benzo(a)pirenu otrzymane stężenia 
średnioroczne w znacznym stopniu przekraczają poziom docelowy tego zanieczyszczenia 
wynoszący 1 ng/m3. 
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Tabela 7. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2017. 

Strefa 

Ochrona zdrowia Ochrona roślin 

SO2 NO2 C6H6 CO O3 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM 2,5 SO2 NOx O3 

Strefa 
opolska A A A A C C A A A A C C A A A 

Źródło: Ocena jakości powietrza za 2017 rok, WIOŚ Opole 
 
1) wg poziomu docelowego 
2) wg poziomu celu długoterminowego 

 
Na podstawie „Oceny jakości powietrza w województwie opolskim za 2017 r.” obszar Gminy 
Głubczyce „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, CO, C6H6, Pb, 
As, Cd, Ni, do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, 
O3, B(a)P, PM2,5, , 
- wg kryterium ochrony roślin  do klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, O3.  

Dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu 
Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 
 
Podsumowanie monitoringu jakości powietrza za lata 2016-2017: 
W 2017 roku - w porównaniu do roku 2016 nastąpiła zmiana klasyfikacji z klasy C do klasy A 
dla benzenu (brak przekroczeń na terenie Gminy Głubczyce). 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce są: 
1. źródła komunalno – bytowe: indywidualne paleniska domowe, kotłownie lokalne, 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. źródła przemysłowe – pochodzące z procesów produkcyjnych, 
4. pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu, 
5. zanieczyszczenia napływające spoza terenu gminy, zgodnie z dominującym kierunkiem 

wiatru. 
 
4.2. Klimat akustyczny. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 tekst 
jedn. z późn. 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 ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 
do środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202 z późn. zmianami),  

- 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. 
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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. 

 
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. 
W odniesieniu do Gminy Głubczyce w ww. Programie uwzględniony został odcinek drogi 
wojewódzkiej 416 przebiegający przez teren miasta Głubczyce. Zakres naruszeń 
dopuszczalnych poziomów hałasu (dla kilometrażu 34+000 – 35+500) – określa przekroczenie 
na całym odcinku poziomu dopuszczalnego LDWN o 0-5 dB(A) oraz w przypadku 
bezpośredniego sąsiedztwa budynku z pasem drogowym 5-10 dB(A). W okresie nocy 
przekroczenia wskaźnika LN na poziomie 0-5dB(A) na całej długości odcinka na terenach 
chronionych. 
 
Rok 2016: 
WIOŚ w Opolu w 2016 roku nie przeprowadzał pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie 
Gminy Głubczyce. 
 
Rok 2017: 
WIOŚ w Opolu w 2017 roku nie przeprowadzał pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie 
Gminy Głubczyce (wg planu określonego w Państwowym Monitoringu Środowiska, badania 
hałasu drogowego i kolejowego na terenie Gminy Głubczyce będą przeprowadzane w 2019 
roku). 
 
Uciążliwość hałasu drogowego wzrasta wraz z natężeniem ruchu. Według danych Starostwa 
Powiatowego w Głubczycach, w Powiecie Głubczyckim zarejestrowanych było: 

- w 2016 roku: 35 753 pojazdów, w tym 19 724 pojazdy osobowe,  
- w 2017 roku: 36 469 pojazdów, w tym 20 055 pojazdów osobowych. 

 
W porównaniu obserwuje się wzrost liczby pojazdów o 716 sztuk (2 %), w tym o 331 pojazdów 
osobowych (1,7 %).  Wskaźniki wzrostu ruchu w województwie opolskim wyznaczone zgodnie 
z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla okresu pięcioletniego (2018-
2023 r.) wynoszą 1,13 dla pojazdów osobowych oraz 1,15 dla ciężarowych. Wielkość przyrostu 
pojazdów na poziomie do 1,15 (do roku 2023) nie wpłynie znacząco na stan klimatu 
akustycznego. Obliczony wzrost poziomu hałasu dla wskaźników średniorocznych nie 
przekroczy 0,7 dB. 
 
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. 2018 poz. 799 tekst jedn. z późn. zm.) - dział VI Ochrona przed polami 
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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 Gminy Głubczyce źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są: 
- stacje i linie energetyczne,  
- pojedyncze nadajniki radiowe, 
- stacje transformatorowe, 
- stacje bazowe telefonii komórkowej, 
- radiostacje amatorskie i stacje CB-radio, 
- urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne pracujące w przemyśle, 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).  
 
Rok 2016 
W 2016 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary 
natężenia promieniowania elektromagnetycznego w jednym punkcie pomiarowym na terenie 
Gminy Głubczyce. Przeprowadzone badania wykazały, że w badanym punkcie pomiarowym 
w Głubczycach, ul. Dworcowa – zmierzona wartość wynosiła 0,3 V/m - nie stwierdzono 
przekroczenia 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. 
 
Rok 2017 
W 2017 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary 
natężenia promieniowania elektromagnetycznego w jednym punkcie pomiarowym na terenie 
Gminy Głubczyce. Przeprowadzone badania wykazały, że w badanym punkcie pomiarowym 
w Głubczycach, ul. Fabryczna – zmierzona wartość wynosiła 0,6 V/m - nie stwierdzono 
przekroczenia 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.  
 
Podsumowanie monitoringu PEM za lata 2016-2017: 
W badanych punktach pomiarowych w latach 2016-2017 nie stwierdzono przekroczenia 
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.  
 
 
4.4. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa. 
 
4.4.1. Wody powierzchniowe. 
Obecnie klasyfikację wód powierzchniowych określa się 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). 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, 
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- 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. 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 Gminy Głubczyce przeprowadza WIOŚ 
w Opolu.  
 
Rok 2016: 
W 2016 roku przeprowadzone zostały badania jakości tzw. Jednolitych Części Wód 
Powierzchniowych (JCWP) na terenie województwa opolskiego, w tym w jednej JCWP 
obejmującej teren Gminy Głubczyce. Wyniki oceny za 2016 rok przedstawione zostały w tabeli 
poniżej: 



RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GŁUBCZYCE  
NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021 ZA LATA 2016-2017 

16 

Tabela 8. Wyniki oceny wykonanej dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych zlokalizowanych na obszarze Gminy Głubczyce w 2016 
roku. 

Nazwa JCWP 

Klasa elementów 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Ocena spełnienia 
wymagań dla 

obszarów 
chronionych – 
wrażliwych na 

eutrofizację 

Ocena stanu 
JCWP 

biologicznych 
hydromorfo
-logicznych 

fizyko-
chemicznych 

fizyko-chemicznych – 
specyficzne zanieczyszcz. 

syntetyczne. i niesynetyczne 

Osobłoga od Prudnika 
do Odry 
PLRW600019117699 

II I II II dobry dobry T dobry 

Źródło: Ocena wód powierzchniowych za 2016 rok w województwie opolskim, WIOS Opole. 
Objaśnienia: JCW - Jednolite części wód zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, która definiuje je jako: oddzielny i znaczący element wód 
powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. 
 
Ocenę w zakresie stanu/potencjału ekologicznego wykonano dla jednej JCWP, dla której określono stan/potencjał ekologiczny dobry oraz stan 
ogólny JCWP – dobry. 
 
Rok 2017 
W 2017 roku przeprowadzone zostały badania jakości tzw. Jednolitych Części Wód Powierzchniowych na terenie województwa opolskiego, 
w tym w trzech JCWP obejmujących teren Gminy Głubczyce. Wyniki oceny za 2017 rok przedstawione zostały w tabeli poniżej: 
 
Tabela 9. Wyniki oceny wykonanej dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych zlokalizowanych na obszarze Gminy Głubczyce w 2017 
roku. 

Nazwa JCWP 
Klasa elementów 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Ocena stanu 
JCWP 

biologicznych 
hydromorfo
-logicznych 

fizykochemicznych 

Osobłoga od Prudnika 
do Odry 
PLRW600019117699 

I  >II umiarkowany zły 

Psina do Suchej Psiny 
włącznie 
PLRW60001611524 

V II >II zły zły 

Troja do Morawy 
włącznie 
PLRW6000161152669 

II II >II umiarkowany zły 

Źródło: Ocena wód powierzchniowych za 2017 rok w województwie opolskim, WIOS Opole. 
Objaśnienia: JCW - Jednolite części wód zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, która definiuje je jako: oddzielny i znaczący element wód 
powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. 



RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GŁUBCZYCE  
NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021 ZA LATA 2016-2017 

17 

Ocenę w zakresie stanu/potencjału ekologicznego wykonano dla trzech JCWP, dla których 
określono stan/potencjał ekologiczny: 
- dla dwóch JCWP – umiarkowany, 
- dla jednej JCWP – zły, 
oraz dla wszystkich trzech JCWP stan ogólny zły. 
 
Podsumowanie monitoringu wód powierzchniowych w latach 2016-2017. 
Jakość wód powierzchniowych Gminy Głubczyce w latach 2016-2017 w jednym punkcie, 
w którym ocena została powtórzona - zmianie uległ stan/potencjał ekologiczny - nastąpiło 
pogorszenie jakości wód ze stanu dobrego do umiarkowanego oraz ze stanu ogólnego 
dobrego, do stanu ogólnego złego. W 2017 zwiększono liczbę punktów oceny JCWP z 1 do 3, 
co uniemożliwia porównanie jakości wód w pozostałych punktach pomiarowych. Poprawa 
jakości wód powierzchniowych jest celem nadrzędnym i priorytetowym Ramowej Dyrektywy 
Wodnej.  
 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opublikował ocenę ryzyka osiągnięcia celów 
środowiskowych dla JCWP ujętych w planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry. Ocenę 
dla JCWP obejmujących teren Gminy Głubczyce przedstawiono w tabeli poniżej: 
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Tabela 10. Ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP ujętych w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry 
 

Nazwa JCWP 
Aktualny stan – 

ocena ryzyka 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Uzasadnienie odstępstwa 
Nazwa obszaru chronionego 

występującego na terenie gminy 

RW60001611524 
Psina do Suchej Psiny 
włącznie 

Zły - zagrożona 2027 

brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje 
presja komunalna. W programie działań zaplanowano 
działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych 
na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez 
użytkown ków w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie 
osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 
3 ustawy – Prawo wodne, mające na celu szczegółowe 
rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby 
możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z 
wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas 
niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie 
konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny 
aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry 
stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. 

Obszar Chronionego  Krajobrazu – 
Wronin-Maciowakrze 
Obszar Chronionego Krajobrazu – Las 
Głubczycki 

RW600019117699 
Osobłoga od Prudnika do 
Odry 

Zły - niezagrożona - -  

RW6000161152669 
Troja do Morawy włącznie 

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. 

Obszar Chronionego  Krajobrazu – 
Mokre Lewice 
 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1967)  w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 
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4.4.2. Wody podziemne. 
Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określają następujące akty prawne:  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85). 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. rozporządzenie w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989). 

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, t. j. Dz.U. 2017 poz. 1121). 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 176 części Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) 
wskazuje, że na terenie Gminy Głubczyce znajdują się cztery JCWPd nr 127, 139, 140 i 141. 
 
Rok 2016: 
Na terenie Gminy Głubczyce zlokalizowano cztery punkty pomiarowe. Badane wody mieściły 
się: 

- w trzech punktach w III klasie jakości,  
- w jednym punkcie w IV klasie jakości. 

 
Charakterystykę punktów pomiarowych przedstawiono poniżej w tabeli:  
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Tabela 11. Charakterystyka punktów pomiarowych wód podziemnych w 2016 roku na terenie Gminy Głubczyce. 

Miejscowość 
Użytkowanie 

terenu 
JCWPd 

172 
Wskaźniki w II 

klasie 
Wskaźniki w III 

klasie 
Wskaźniki w 

IV klasie 
Wskaźniki w 

V klasie 
Klasa jakości wód 

2016 

Krasne Pole zabudowa wiejska  Temp O2 - Mn IV 

Bogdanowice zabudowa wiejska 141 temp, SO4, HCO3 NO3, Ca - - III 

Chróstno zabudowa wiejska  NH4,temp,  Mn, Ca, 
Cl 

K - - III 

Gadzowice grunty orne  SO4, Mn, Se, Ca Fe, NO3 - - III 

Źródło: Materiały WIOŚ Opole 2017 

 
Rok 2017 
Na terenie Gminy Głubczyce zlokalizowano trzy punkty pomiarowe. Badane wody mieściły się we wszystkich trzech punktach w III klasie 
jakości.  
 
Charakterystykę punktów pomiarowych przedstawiono poniżej w tabeli:  
 
Tabela 12. Charakterystyka punktu pomiarowego wód podziemnych w 2017 roku na terenie Gminy Głubczyce. 

Miejscowość 
Użytkowanie 

terenu 
JCWPd 

172 
Wskaźniki w II 

klasie 
Wskaźniki w III 

klasie 
Wskaźniki w 

IV klasie 
Wskaźniki w 

V klasie 
Klasa jakości wód 

2016 

Bogdanowice zabudowa wiejska 141 SO4, temp, HCO3, 
Ni 

NO3, Ca - - III 

Chróstno zabudowa wiejska  temp,  Mn, Ni K, O2 NH4 - III 

Gadzowice grunty orne  SO4, Mn, Se, Ca Fe, NO3 - - III 

Źródło: Materiały WIOŚ Opole,  2018 
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Podsumowanie monitoringu wód podziemnych w latach 2016-2017. 
Jakość wód podziemnych Gminy Głubczyce w latach 2016-2017 w tych punktach które zostały 
powtórzone (trzy punkty w których powtórzono pomiary) nie uległa zmianie. W 2017 roku 
zmniejszono liczbę punktów pomiarowych wód podziemnych z 4 do 3, co uniemożliwia 
porównanie jakości wód w pozostałym jednym punkcie pomiarowym. Poprawa jakości wód 
podziemnych jak i powierzchniowych jest celem nadrzędnym i priorytetowym Ramowej 
Dyrektywy Wodnej.  
 

4.4.3. Gospodarka wodno-ściekowa. 
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). 

Obserwowany od kilku lat znaczny spadek zużycia wody i przyczyniające się do tego zjawiska 
m.in. stosowanie obiegów zamkniętych w przemyśle, zmiany w technologii produkcji na mniej 
wodochłonne, upadek wielu gałęzi przemysłu, ale również bardziej racjonalne gospodarowanie 
wodą, zarówno wśród odbiorców zbiorowych jak i indywidualnych, wpływa na ilość 
odprowadzanych do wód powierzchniowych ścieków, zarówno komunalnych jak 
i przemysłowych. Zmienia się również wielkość i charakter zanieczyszczeń odprowadzanych do 
wód powierzchniowych. Prowadzone są działania zmierzające do racjonalizacji zużycia wody, 
zarówno na cele produkcyjne jak i gospodarstw domowych, wymuszonej przez zastosowane 
instrumenty prawno-ekonomiczne (opłaty, kary i skuteczniejsze kontrole). Racjonalizacji zużycia 
wody sprzyja również upowszechnienie pomiaru jej zużycia oraz wprowadzenie zamkniętych 
obiegów wody. 
Emisja zanieczyszczeń do wód dla ścieków komunalnych i przemysłowych na terenie Gminy 
Głubczyce w latach 2016-2017 przedstawiona została w tabeli poniżej: 
 
Tabela 13.  Ładunki zanieczyszczeń w komunalnych oczyszczalniach ścieków w Gminie 
Głubczyce. 
 jm. 2016 2017 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: 

BZT5 kg/rok 3 147 5 838 

ChZT kg/rok 30 068 33 061 

zawiesina ogólna kg/rok 7 470 8 587 

azot ogólny kg/rok 3 836 7 901 

fosfor ogólny kg/rok 291 459 

osady wytworzone w ciągu roku Mg 438 330 
Źródło: www.stat.gov.pl   

 
Jakość wody przeznaczonej do spożycia: 
Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany jest przez 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) oraz na podstawie: 
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.), 
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). 
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Jakość wody przeznaczonej o spożycia powinna odpowiadać wymaganiom określonym 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. Badania jakości wody do spożycia wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości badań zatwierdzonym przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, stosownie do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
 
Jakość wody przeznaczonej do spożycia w 2016 roku: 
Ocena jakości wody jest sporządzana osobno dla każdego wodociągu. Na koniec 2016 r. wodę 
spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). odsetek 
ludności korzystającej z odpowiedniej jakości wody analogicznie jak w roku poprzednim wynosił 
dla Gminy Głubczyce: 100 % (w 2015r. 100 %). 
W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w 2016 r. pobrano na terenie całego 
powiatu 77 próbek do badań fizykochemicznych i 152 do badań mikrobiologicznych. 
Przeprowadzono 22 kontrole stanu sanitarno-technicznego urządzeń wodociągowych oraz 60 
kontroli związanych z poborem próbek wody do badań. 
 
Jakość wody przeznaczonej do spożycia w 2017 roku: 
Ocena jakości wody jest sporządzana osobno dla każdego wodociągu. Na koniec 2016 r. wodę 
spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). odsetek 
ludności korzystającej z odpowiedniej jakości wody analogicznie jak w roku poprzednim wynosił 
dla Gminy Głubczyce: 100 % (w 2015r. 100 %). 
W 2017 r. wodę o nieodpowiedniej jakości podawał wodociąg publiczny Mokre Wieś w gm. 
Głubczyce ze względu na ponadnormatywne stężenie radonu (od września do grudnia 2017 r.). 
Administrator wodociągu zlecił wykonanie oceny zagrożenia zdrowotnego konsumentów oraz 
rozpoczął opracowywanie koncepcji uzdatniania wody w celu redukcji stężenia radionuklidu 
w wodzie rozprowadzanej do konsumentów. 
 
4.5. Zasoby geologiczne. 
Według podziału na jednostki geomorfologiczne Klimaszewskiego (1972), teren gminy leży 
w obrębie - Płaskowyżu Głubczyckiego, będącego częścią mezoregionu Kotlina Raciborska, 
wchodzącego w skład makroregionu Kotlina Raciborsko – Oświęcimska, należącej do 
Podprowincji Kotliny Podkarpackie – Zachodnie, prowincji Kotliny Podkarpackie – Strefy 
Alpejskiej.  
Złoża kopalin są naturalnym nagromadzeniem minerałów, skał oraz innych substancji, których 
wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Występujące na obszarze Gminy 
Głubczyce, udokumentowane w bazie Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG) złoża 
surowców naturalnych, przedstawia tabela poniżej:  
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Tabela 14. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie Gminy Głubczyce znajdujące się w bazie zasobów geologicznych PIG. 

Lp. Gmina 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. 

Głubczyce 

Braciszów 
Kamienie drogowe i 

budowlane 
Złoże zagospodarowane 11,79 

7 871 
7 707 

2 319 
2 155 

138 
132 

2. Chomiąża Łupki fyllitowe Eksploatacja złoża zaniechana 0,65 309 - - 

3. Głubczyce 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
Eksploatacja złoża zaniechana 54,76 1 220* - - 

4. Głubczyce I 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
Eksploatacja złoża zaniechana 8,90 241* - - 

5. 
Racławice Śl.-

Głogówek 
Kruszywa naturalne Złoże rozpoznane wstępnie 607,46 57 220 - - 

6. Zopowy Kruszywa naturalne Złoże zagospodarowane 1,91 
75 
65 

- 
- 

8 
11 

7. Zubrzyce Kruszywa naturalne Eksploatacja złoża zaniechana 8,50 949 - - 

8. Zubrzyce 2 Kruszywa naturalne Złoże zagospodarowane 0,83 
19 
18 

- 
- 

9 
1 

Źródło: www.pgi.gov.pl, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2017 r. Uwagi: * tys. m3 

 

 

W 2017 roku włączono do bilansu zasobów 1 nowe złoże kruszyw naturalnych o zasobach 57 220 tys. ton: Racławice Śl.-Głogówek (złoże 
położone jest na granicy 3 gmin: Racławice Śl., Głogówek i Głubczyce). W niektórych złożach oszacowano/obliczono nowe wartości zasobów 
geologicznych, zasobów przemysłowych i wydobycie (zaznaczone w tabeli kolorem zielonym 
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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. z 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. 
2016: 
W 2016 roku nie były przeprowadzane badania gleb na terenie Gminy Głubczyce. 
2017: 
W 2017 roku nie były przeprowadzane badania gleb na terenie Gminy Głubczyce. 
 
Rekultywacja gruntów w Gminie Głubczyce w 2016 r.: 
Według danych Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na terenie Gminy Głubczyce grunty 
wymagające rekultywacji i zagospodarowania zajmowały powierzchnię 16,07 ha. 
Rekultywacja gruntów w Gminie Głubczyce w 2017 r.: 
Według danych Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na terenie Gminy Głubczyce grunty 
wymagające rekultywacji i zagospodarowania zajmowały powierzchnię 20,72 ha. 
 
4.7. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 
 
Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz obiekty 
użyteczności publicznej.  
Gmina wypełnia zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikające m. in. 
z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeń 
wykonawczych. 
Mieszkańcy płacą Gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast Gmina 
gospodaruje środkami z pobieranych od mieszkańców opłat za odpady. 
 
Organizacja selektywnej zbiórki oraz ilości odebranych/zebranych odpadów 
komunalnych 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Głubczyce w latach 2016-2017 zorganizowana 
była w oparciu o podział na następujące frakcje odpadów: 

 papier,  
 szkło (białe i kolorowe),  
 metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,  
 odpady  ulegające  biodegradacji  (bioodpady  i  zielone),  w  tym  odpady  opakowaniowe 

ulegające biodegradacji  
 popiół,  
 pozostałe zmieszane odpady komunalne, 

a także zbierane były: 
 przeterminowane leki - zbiórka w specjalnych pojemnikach, wystawionych w aptekach 

na terenie Głubczyc. 
 
Ponadto w Głubczycach przy ul. Pocztowej 8, funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), w którym w analizowanych latach przyjmowane były bezpłatnie od 
mieszkańców Gminy Głubczyce odpady takie jak: 
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 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
 przeterminowane leki, 
 chemikalia, 
 zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe, 
 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny, 
 popiół, 
 odpady biodegradowalne, 
 metale, 
 papier, 
 tworzywa sztuczne, 
 szkło, 
 odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zużyte opony. 

 
Poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych, odebranych/zebranych z terenu Gminy 
Głubczyce w latach 2016-2017. 
 
Tabela 15. Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Gminy Głubczyce 
w latach 2016-2017 

Rok 
Masa zebranych 

odpadów komunalnych 
(ogółem) [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych selektywnie 
[Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych 

zebranych selektywnie 
w ogólnej masie 

zebranych odpadów 
[%] 

2016 8 269,287 2 813,134 34,0 

2017 8 210,980 2 895,140 35,3 

Źródło: Opracowane na podstawie Analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Głubczyce za lata 2016-2017 

 
Ogólna ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Gminy Głubczyce 
w 2017 r. zmalała w stosunku do 2016 r. o ok. 0,7 % (58,3 Mg). Wzrósł natomiast udział 
odpadów zebranych w sposób selektywny w stosunku do ogólnej ilości odebranych/zebranych 
odpadów komunalnych o ok. 1,3 punktu procentowego. 
 
Zagospodarowanie odpadów komunalnych 
Gmina Głubczyce wchodzi w skład Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi (RGOK), wyznaczonego w „Planie gospodarki odpadami dla województwa 
opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” (PGOWO 2016-2022). 
 
Tabela 16. Obszar Południowo-Wschodniego RGOK 

Gminy przyporządkowane do Południowo-Wschodniego RGOK 

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

Źródło: Uchwała Nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 
wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 
z uwzględnieniem lat 2023-2028” 

 
Zgodnie z wymogami odebrane z obszaru Gminy Głubczyce zmieszane odpady komunalne 
i odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do 
składowania - zagospodarowywane były na Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania 



RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GŁUBCZYCE  
NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021 ZA LATA 2016-2017 

 

26 

Odpadów Komunalnych (RIPOK) działających w ramach Południowo-Wschodniego RGOK. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz instalacji RIPOK oraz instalacji przewidzianych 
do zastępczej obsługi Południowo-Wschodniego RGOK. 
 
Tabela 17. Wykaz instalacji regionalnych oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi 
Południowo-Wschodniego RGOK 

Rodzaj regionalnej 
instalacji 

Funkcjonujące regionalne 
instalacje do przetwarzania 

odpadów komunalnych 

Instalacje regionalne przewidziane 
do zastępczej obsługi regionu 

Instalacje  
mechaniczno-biologicznego  
przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych - 
instalacje MBP 

1) Instalacja MBP zlokalizowana 
przy składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Dzierżysławiu 

2) Instalacja MBP zlokalizowana 
przy składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Kędzierzynie-Koźlu 

1) Instalacja MBP zlokalizowana 
przy składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Kędzierzynie-Koźlu, 

2) Instalacja MBP zlokalizowana 
przy składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Dzierżysławiu, 

3) Instalacja MBP zlokalizowana 
przy składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Domaszkowicach 

4) Instalacja MBP zlokalizowana 
przy składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Gotartowie, 

5) Instalacja MBP - Zakład 
Produkcji Paliwa Alternatywnego 
w Opolu 

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

1) Kompostownia zlokalizowana 
przy Składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Dzierżysławiu, 

2) Kompostownia kontenerowa 
zlokalizowana przy składowisku 
odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne 
w Kędzierzynie-Koźlu 

1) Kompostownia kontenerowa 
zlokalizowana przy składowisku 
odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne 
w Kędzierzynie-Koźlu, 

2) Kompostownia zlokalizowana 
przy składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Opolu, 

3) Kompostownia zlokalizowana 
przy składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Domaszkowicach, 

4) Kompostownia zlokalizowana 
przy składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Gotartowie, 

5) Kompostownia zlokalizowana 
przy składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Dzierżysławiu 
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Rodzaj regionalnej 
instalacji 

Funkcjonujące regionalne 
instalacje do przetwarzania 

odpadów komunalnych 

Instalacje regionalne przewidziane 
do zastępczej obsługi regionu 

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

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

2) Składowisko odpadów innych 
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 

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

2) Składowisko odpadów innych 
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: Uchwała Nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 
wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 
z uwzględnieniem lat 2023-2028” 

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

 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. 

 
W poniższej tabeli zebrano informacje o osiągniętych przez Gminę Głubczyce poziomach 
w latach 2016-2017. 
 
Tabela 18. Zestawienie osiągniętych i dopuszczalnych/wymaganych 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 latach 2016-2017 

Wskaźnik 
Osiągnięty poziom [%] 

Dopuszczalny/ 
wymagany poziom [%] 

2016 2017 2016 2017 
poziom masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 
w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. 

0 33 maks. 50 maks. 45 

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

39 44 min. 16 min. 20 
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Wskaźnik 
Osiągnięty poziom [%] 

Dopuszczalny/ 
wymagany poziom [%] 

2016 2017 2016 2017 

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

90 82 min. 40 min. 45 

Źródło: Opracowane na podstawie Analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Głubczyce za lata 2016-2017 

 
Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania określone były: 

 dla roku 2016 - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 676), 

 dla roku 2017 - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2412). 

Natomiast poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych określone były rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2167). 
 
W latach 2016-2017 Gmina Głubczyce osiągnęła wymagane poziomy recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia surowców wtórnych oraz odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych, a także nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
Tym samym w analizowanym okresie Gmina Głubczyce spełniła zapisy ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454). 
 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
Odpady zawierające azbest, jako odpady niebezpieczne, wymagają szczególnego sposobu 
postępowania i dlatego powinny być objęte programem likwidacji azbestu i odpadów 
zawierających azbest. W czasie obróbki mechanicznej (np. kruszenie, cięcie itp.) następuje 
uwalnianie się włókien azbestowych do powietrza i zachodzi niebezpieczeństwo ich 
wchłaniania, dlatego też proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być 
przeprowadzony ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przez 
wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy. 
Zasady bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest zostały 
przedstawione w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-2032”. 
 
W latach 2016-2017 Gmina Głubczyce usuwała wyroby azbestowe w ramach programu 
priorytetowego ogłoszonego przez NFOŚiGW: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW - Część 1) Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest”. 
 
W latach 2016-2017 z obszaru Gminy Głubczyce zdemontowano i poddano unieszkodliwieniu 
następujące ilości wyrobów azbestowych: 

 w 2016 r. - 225,100 Mg, 
 w 2017 r. - 163,780 Mg. 

 
Na koniec 2017 r. na terenie Gminy Głubczyce występowało ok. 3 709,252 Mg (tj. ok. 
337 205 m2) wyrobów azbestowych. 
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4.8. Zasoby przyrodnicze. 
 
Obszary prawnie chronione 
Powierzchnia obszarów chronionych na terenie Gminy Głubczyce stanowi ok. 27,25 % 
powierzchni gminy, jest to wartość nieznacznie wyższa od średniej wartości dla województwa 
opolskiego wynoszącej 27,2 %. Porównanie z wartościami dla pozostałymi gmin Powiatu 
Głubczyckiego przedstawia tabela: 
 
Tabela 19. Udział powierzchni obszarów chronionych w gminach Powiatu Głubczyckiego 

Lp. Gmina 
Powierzchnia obszarów 
chronionych w [%] 

1. Głubczyce 27,25 
2. Baborów 1,68 
3. Branice 0,86 
4. Kietrz 0,68 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 

Na terenie Gminy Głubczyce ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 
 Obszary Natura 2000:  

-    Góry Opawskie PLH160007 – obszar siedliskowy – Gmina Głubczyce;  
 Obszar Chronionego Krajobrazu  

- Las Głubczycki – Gmina Głubczyce, 
- Mokre Lewice – Gmina Głubczyce; 

 Pomniki przyrody. 
 
Obszary NATURA 2000 
Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, czy innych) wprowadzana w naszym kraju od 
czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny 
najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy 
charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości 
przyrodniczych Europy.  
Na terenie Gminy Głubczyce wprowadzono następujące obszary NATURA 2000: 

- Góry Opawskie PLH160007, 
 
Góry Opawskie PLH160007 - powierzchnia: 5 583,29 ha 
Najdalej na wschód wysunięta część Sudetów Wschodnich zapadająca się w obniżenie Bramy 
Morawskiej. Najwyżej wyniesiony obszar Biskupia Kopa - 889 m n.p.m., najniżej - dolina Białej 
Głuchołaskiej 270 m n.p.m. Strukturalna rzeźba ma charakter wyspowych masywów górskich 
o deniwelacjach kilkuset metrów wynurzonych z osadów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. 
Masywy zbudowane z silnie pofałdowanych, staropaleozoicznych łupków metamorficznych 
i szarogłazów, miejscami występują proterozoiczne paragnejsy. Skały różnych formacji lokalnie 
tworzą strome zespoły skałkowe z urwiskami. Masywy górskie rozdzielone są głębokimi 
dolinami rzecznymi i przełomami. Profile geologiczne odsłaniają się na naturalnych 
wychodniach oraz w kamieniołomach. Wśród obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych 
dominującymi formami pokrycia terenu są lasy, w większości kwaśne dąbrowy, buczyny 
i świerczyny, a w dolinach rzek i potoków łęgi. Na obszarach nieleśnych występują 
ekstensywnie użytkowane łąki. Spośród form intensywniejszego zagospodarowania przestrzeni 
występują niewielkie powierzchnie gruntów ornych oraz rozproszona zabudowa wiejska 
z ośrodkami wypoczynkowymi. Obszar obejmuje główną część masywu (między Głuchołazami 
a Prudnikiem), enklawę k. Prudnika (kwaśne dąbrowy podgórskie!) oraz enklawę obejmującą 
pd-wsch. część masywu wychodzącą zza granicy czeskiej w rej. Pielgrzymowa i Opawicy. 
Względnie niewielki obszar może poszczycić się wieloma bardzo rzadkimi gatunkami roślin 
i zwierząt. Wśród roślin na uwagę zasługują zaraza żółta i jaskier platanolistny. Rośliny te 
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w Górach Opawskich posiadają jedyne stanowisko w woj. opolskim. Występuje tu 10 gatunków 
storczyków, a wśród nich podkolan zielonawy, storczyk męski, czy często spotykane, także przy 
szlakach, buławnik mieczolistny oraz kukułka Fuchsa. Nad potokami górskimi z krystalicznie 
czystą wodą spotkać można pióropusznika strusiego, tojeść gajową oraz paprotnika 
kolczystego. W dobrze zachowanych buczynach rośnie żywiec kremowy, gnieźnik leśny, 
a w prześwietlonych miejscach pokrzyk wilcza jagoda. W Górach Opawskich występuje także 
skrzyp olbrzymi oraz podrzeń żebrowiec. Wczesną wiosną rosną tu m. in. smardze stożkowate 
i wyniosłe zaś jesienią flagowce olbrzymie, mądziaki psie czy też szyszkowce łuskowate. 
Niewątpliwą osobliwością jest okratek australijski. Równie bogaty jest świat zwierząt. 
Występują tutaj kumaki górskie i traszki górskie. Miejscami spotkać można także salamandry 
plamiste. Z gadów na uwagę zasługuje gniewosz plamisty oraz żmija zygzakowata. Gnieździ 
się tu wiele rzadkich gatunków ptaków. Należą do nich bocian czarny, pluszcz, pliszka górska 
czy też zimorodek. Na polach usłyszeć można derkacze, zaś nocą spotkać można puchacza, 
popielice oraz kilka gatunków nietoperzy. W Górach Opawskich zimują m. in. podkowce małe, 
mopki, nocki duże oraz mroczki pozłociste. Taka różnorodność gatunkowa związana jest m. in. 
z dobrze zachowanymi fragmentami cennych zbiorowisk roślinnych takich jak podgórski łęg 
jesionowy, grąd środkowoeuropejski, żyzna buczyna sudecka czy podgórska dąbrowa 
acydofilna. Dobrze zachowały się tutaj również płaty kwaśnej buczyny górskiej. Oprócz tego 
dużą atrakcją turystyczną są pozostałości po kopalnictwie złota z XIII w., nieużytkowane 
kamieniołomy łupków fyllitowych, a także piękne odsłonięcia skalne, z których miejscami 
roztaczają się przepiękne widoki. Choć Góry Opawskie są niezbyt wysokie z daleka prezentują 
się bardzo malowniczo, a przy dobrej widoczność z najwyższego szczytu - Biskupiej Kopy 889 
m n.p.m. rozciąga się niepowtarzalny widok na okoliczne miejscowości. Obszar ważny w skali 
regionalnej dla zachowania bioróżnorodności, a zwłaszcza dla kwaśnych dąbrów, buczyn 
i grądów. Występuje 13 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z czego 
największą powierzchniowo reprezentację osiągają kwaśne dąbrowy, oraz żyzne buczyny. 
Dobrze reprezentowane są również grądy, ekstensywnie użytkowane niżowe i górskie łąki, 
ziołorośla górskie i n nadrzeczne oraz unikalne dla tej części Polski górskie bory świerkowe. 
Stwierdzono występowanie również 2 gatunki ssaków z Załącznika II Dyrektywy Rady 
92/43/EWG. są to nocek duży i podkowiec mały. Ostoja jest istotnym miejscem występowania 
kumak górskiego, modraszka teleusa, modraszka nausitous. Stwierdzono również 
występowanie widłozęba zielonego. 
 
Obszary Chronionego Krajobrazu tworzone są w celu zachowania wyróżniających się 
krajobrazowo terenów o różnych typach ekosystemów. Zwyczajowo przyjęło się, że obejmują 
tereny większe od parku krajobrazowego o walorach przyrodniczo-krajobrazowych 
charakterystycznych dla danego regionu. Działalność gospodarcza na takim obszarze nie ulega 
poważniejszym ograniczeniom, lecz powinna być prowadzona w sposób nie naruszający stanu 
względnej równowagi ekologicznej. Szczególnymi celami ochrony obszarów jest zachowanie 
terenów o walorach przyrodniczych i kulturowych oraz stabilizacja środowiska przyrodniczego 
przez tworzenie tzw. korytarzy ekologicznych. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu 
obecnie następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, które określa jego nazwę, 
położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów.  
Na terenie Gminy Głubczyce znajdują się obszary chronionego krajobrazu:  

- Las Głubczycki (Gmina Głubczyce),  
- Mokre Lewice (Gmina Głubczyce i Branice), 

 
Obszar Chronionego Krajobrazu „Las Głubczycki” – obejmuje powierzchnie 1597,5 ha, z czego 
w zarządzie Nadleśnictwa Prudnik pozostaje powierzchnia 649,17 ha. Jest to jeden 
z nielicznych kompleksów leśnych występujących na prawie całkowicie wylesionym Płaskowyżu 
Głubczyckim. Naturalnym zbiorowiskiem leśnym rozwijającym się na żyznym podłożu lessowym 
są grądy, które miejscami łagodnie przechodzą w łęgi. Większość istniejących drzewostanów 
objętych jest procesem przebudowy. W miejsce wprowadzonych przez ludzi sosen i świerków 
powracają dęby i lipy. Obszar przecina sieć licznie występujących, drobnych strumieni, które 
miejscami tworzą malownicze wąwozy i parowy.  
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Obszar Chronionego Krajobrazu „Mokre Lewice” – obejmuje powierzchnię 6527,7 ha, 
w zarządzie Nadleśnictwa 1925,36 ha. Zróżnicowana rzeźba terenu, strome stoki, pozostałości 
przedwojennych wsi oraz ciekawe walory przyrodnicze sprawiają, że obszar ten w doskonałym 
stopniu spełnia funkcje przyrodniczo – rekreacyjne. Lasy, choć zajmują blisko 1/3 obszaru, nie 
tworzą bogatych zbiorowisk. Są to zwykle drzewostany będące pierwszym pokoleniem lasu 
posadzonego na zerodowanych gruntach rolnych. Często tworzą je gatunki niedostosowane do 
lokalnych warunków ekologicznych. Nadleśnictwo, mimo szczególnie niesprzyjających 
warunków (zerodowane obszary górskie) od lat prowadzi przebudowę drzewostanów w celu ich 
renaturalizacji. Ciekawym elementem są porastające stoki drzewostany jodłowe. Obszar 
odwadniają trzy rzeki: Osobłoga, Opawica i Troja, w dolinach których znajdują się niewielki 
sadzawki i szczątkowe formy starorzeczy. 
 

Rysunek. 1. Obszary chronione na terenie Gminy Głubczyce 
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Pomniki przyrody 
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, wywierzyska, 
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (Ustawa o ochronie przyrody z dn. 21 września 
2015 r., Dz. U. 2015 poz. 1651 – tekst jednolity, z późn. zm.). 
Na terenie Gminy Głubczyce znajduje się obecnie 6 pomników przyrody. 
 
Tabela 20. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Głubczyce. 

Lp. 
Nr rejestru 

wojewódzkiego 
Obiekt 

Gmina / 
Obręb 

Podstawa prawna 

Pomniki utworzone Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego 

1. 
6 

aleja lip drobnolistnych (Tilia cordata) - 334 
szt. 

Głubczyce / 
Klisino - 

Pomorzowice 

Dz. Urz.Woj.Opolskiego z 
dnia 7 listopada 2005r. Nr 72, 
poz. 2231 

2. 
269 

pojedynczy okaz z gatunku miłorząb 
dwuklapowy (Ginko biloba) 

Głubczyce / 
Pomorzowice 

3. 
330 

pojedynczy okaz z gatunku miłorząb 
dwuklapowy (Ginko biloba)  

Głubczyce / 
Pomorzowice 

4. 
379 

pojedynczy okaz z gatunku dąb błotny 
(Quercus palustris) 

Głubczyce / 
Pomorzowice 

5. 
381 

grupa drzew z gatunku dąb bezszypułkowy 
(Quercus petraea) - 2 szt 

Głubczyce / 
Pomorzowice 

6. 
408 

aleja lip drobnolistnych (Tilia cordata) - 1385 
szt. 

Głubczyce / 
Tarnkowa - 
Głubczyce 

Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Opole 2018 

Flora i fauna: 

Pod względem faunistycznym obszar gminy nie jest nadmiernie bogaty. Zdecydowana 
większość terenów intensywnej produkcji rolnej i mały udział lasów powoduje, że nie obserwuje 
się tutaj znaczącej ilości zwierzyny kopytnej i płowej. Pomimo dużej ilości upraw 
wielkopowierzchniowych na terenie gminy występuje 125 gatunków zwierząt objętych ochroną 
prawną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2014 r. w 
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Szczególnie istotnymi, wyróżniającymi się 
nagromadzeniem dużej ilości fauny chronionej obszarami są obszary muraw, łąk i lasów, 
kompleksy stawów oraz rzeka Osobłoga. Wśród chronionych gatunków wyróżnia się: 

 1 gatunek pająka: Tygrzyk paskowany, 
 1 gatunek mięczaka: Ślimak winniczek,  
 2 gatunki motyli dziennych: modraszek oraz mieniak strużnik, 
 10 gatunków płazów: kumak górski, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, ropucha 

zielona, rzekotka drzewna, żaba wodna, żaba jeziorkowa, żaba trawna, traszka 
zwyczajna, traszka grzebieniasta, 

 5 gatunków gadów: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, zaskroniec, 
żmija zygzakowata, 

 96 gatunków ptaków, w tym 2 podlegające ochronie częściowej (m.in. trzmielojad, 
błotniak stawowy, krogulec, myszołów, pustułka, płomykówka, pójdźka, puchacz, 
puszczyk, sowa uszata, sóweczka), 

 10 gatunków chronionych ssaków: jeż zachodni, kret, ryjówka aksamitna, ryjówka 
malutka, rzęsorek rzeczek, zębiełek, mroczek późny, gacek brunatny, badylarka, 
wiewiórka, borsuk. 

Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-POLSKA 
Sieć EECONET mają stanowić obszary powiązane przestrzennie i funkcjonalnie oraz objęte 
rożnymi, wzajemnie się uzupełniającymi formami ochrony przyrody. 
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Dla ochrony środowiska oraz poprawy jego funkcjonowania biologicznego i zwiększenia 
bioróżnorodności powstała krajowa sieć ekologiczna ECONET-PL, która jest częścią 
Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET, utworzonej w celu zintegrowania istniejących 
obszarów chronionych w poszczególnych krajach europejskich oraz potencjalnych obszarów 
przewidzianych do ochrony w jeden spójny system, zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi 
kryteriami i standardami (koncepcja Europejskiej Sieci Ekologicznej została przyjęta przez Radę 
Europy w 1992 roku). Zasadniczymi elementami sieci są: 

- obszary węzłowe, w których wyróżniono biocentra i strefy buforowe; 
- korytarze ekologiczne. 

Obszary węzłowe odznacza duża różnorodność gatunkowa oraz różnorodność form 
krajobrazowych i siedliskowych. Stanowią ostoję gatunków rodzimych i wędrownych, zwłaszcza  
Rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Wyróżnione w obszarach węzłowych biocentra obejmują 
obszary nagromadzenia największych walorów przyrodniczych Otoczone są strefami 
buforowymi, które mają wyróżniające się walory, ale nie tak wysokie jak walory biocentrów. 
Uważa się za niezbędne łączenie izolowanych fragmentów naturalnego środowiska oraz, co 
najważniejsze, utrzymywanie już istniejących połączeń pomiędzy zachowanymi płatami 
naturalnego środowiska. Zadanie to spełniają korytarze ekologiczne, czyli struktury 
przestrzenne, które umożliwiają rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami 
węzłowymi oraz terenami przylegającymi do nich. Najczęściej rolę naturalnych korytarzy 
ekologicznych spełniają doliny rzek i potoków. Oprócz dolin rzecznych dobrymi korytarzami 
ekologicznymi są fragmenty lasów łączących większe kompleksy leśne. Na mniejszą skalę 
korytarzami mogą być pasy żywopłotów , pasy zadrzewień śródpolnych, przydrożnych, łąki 
i pastwiska. Szczególnie ważną rolę w kształtowaniu zewnętrznych zależności przyrodniczych 
pełni w gminie sieć dolin rzecznych. Zapewniają one powiązania zewnętrzne wilgotnych 
ekosystemów dolinnych, głównie łąkowych, łęgowych i wodnych. Posiadają znaczny potencjał 
bioróżnorodności i zbliżony do naturalnego charakter.  
Na analizowanym obszarze wymienić należy następujące główne struktury przyrodnicze, 
z siedliskami wychodzącymi poza obszar gminy: 
Dolina Opawicy - pełni funkcję korytarza ekologicznego o charakterze regionalnym, gdyż 
zapewnia bezpośrednie powiązania przestrzenne z Doliną rzeki Opawy oraz z terenami 
górskimi Gór Opawskich po stronie Czeskiej. Rzeka Opawa jest w obrębie gminy najbardziej 
uregulowanym ciekiem. Funkcjonuje w południowej części gminy w obrębie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Mokre - Lewice. 
Dolina Psiny – jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu regionalnym. Zajmuje centralny 
obszar gminy, kierując się na wschód, gdzie ostatecznie jako lewobrzeżny dopływ Odry 
zapewnia bezpośrednie powiązania z tą niewątpliwie najważniejszą strukturą przyrodniczą 
opolszczyzny o charakterze korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym. 
Dolina Troi – również dolina Troi pełni rolę regionalnego korytarza ekologicznego, za czym 
wszczególności przemawia fakt, iż bierze swoje  źródła już w strefie Gór Opawskich od 
zachodu, przebiegając dalej przez Płaskowyż Głubczycki, gdzie ostatecznie kontaktuje się 
z doliną Psiny. Troja kontaktuje się z Obszarem Chronionego Krajobrazu Mokre - Lewice. 
Dolina Straduni – stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym północnej części 
gminy Głubczyce. Jak w przypadku doliny Psiny, ostatecznie Stradunia stanowi lewobrzeżny 
dopływ Odry, wobec czego zapewnia powiązania z najważniejszą strukturą przyrodniczą 
opolszczyzny. Strefa źródliskowa Straduni kontaktuje się dużym z kompleksem leśnym – Las 
Głubczycki. 
Dolina Złotnika – ma już mniejsze znaczenie w powiązania zewnętrznych, gdyż funkcjonuje 
jedynie w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego. Przebiegając w ogólnym zarysie w kierunku 
wschodnim, dolina w okolicy Baborowa kontaktuje się z doliną Psiny. 
Dolina Osobłogi – w obrębie gminy występuje jedynie fragmentarycznie w jej północnych 
granicach. W tej części województwa dolina Osobłogi jest jednym z głównych regionalnych 
korytarzy ekologicznych zapewniając powiązania elementów górskich z obszarami nizinnymi, 
łącząc się jednocześnie z doliną  Odry na wysokości Krapkowic. 
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Oprócz dolin szczególne znaczenie w systemie przyrodniczym gminy mają obszary stanowiące 
centra zasilania biologicznego obszarów przyległych i całego układu przyrodniczego. Są to 
węzły ekologiczne, wśród których na terenie gminy Głubczyce wyodrębniono: 

- Las Głubczycki – węzeł ekologiczny o znaczeniu regionalnym, w obrębie którego 
stwierdzono dużą różnorodność chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także zróżnicowane 
warunki  geomorfologiczne i siedliskowe. Jest to jednocześnie obszar chronionego krajobrazu, 
którego część stanowi las komunalny miasta Głubczyce. 
- Lasy między Opawicą, Pielgrzymowem, Dobieszowem a Radynią – węzeł ekologiczny 
o znaczeniu regionalnym. Kompleksy leśne, zróżnicowane siedliskowo (grądy, dąbrowy 
acidofilne, łęgi, bory) utrzymują między sobą ciągłość przestrzenną. 
Utrzymuje się w ich obrębie wysoka bioróżnorodność gatunków chronionych i rzadkich. 
Funkcjonują w rejonie górskim zaliczonym  do Obszaru Chronionego Krajobrazu Mokre – 
Lewice. 
- Kompleks leśny na zachód od Klisina oraz wszelkie kompleksy leśne usytuowane 
w południowej części gminy, w zasięgu terenów górskich (zlokalizowane głównie w obrębie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Mokre - Lewice) – są to węzły ekologiczne o znaczeniu 
lokalnym, stanowiące w porównaniu do poprzednich, mniejsze powierzchniowo obszary. 

Wymienione powyżej obszary, tj. ekosystemy dolinne oraz kompleksy leśne, o funkcjach  
korytarzy ekologicznych stanowiące główne szlaki przemieszczania się materii, energii 
i organizmów, z którymi związana jest duża różnorodność nisz ekologicznych i tym samym 
potencjalna bioróżnorodność, a także węzły ekologiczne - główne centra zasilania całego 
układu przestrzennego, powinny zostać zachowane i chronione w procesach 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
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. 2018, poz. 799 – tekst jednolity z późn. zm.). Na terenie województwa 
opolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony środowiska dokonały 
kwalifikacji zakładów produkcyjnych ze względu na stopień zagrożeń awariami przemysłowymi.  
Rok 2016: 
Na ogólną liczbę 22 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii (stan na 
31.12.2016 r. wg KW PSP w Opolu) wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 11 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej.  
Na terenie Gminy Głubczyce nie sklasyfikowano żadnego zakładu ZZR – ZDR. 
Rok 2017: 
Na ogólną liczbę 19 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii (stan na 
02.01.2018 r. wg KW PSP w Opolu) wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 8 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej.  
Na terenie Gminy Głubczyce nie sklasyfikowano żadnego zakładu ZZR – ZDR. 
 
W tabeli poniżej przedstawiono liczbę miejscowych zagrożeń zanotowanych na terenie Gminy 
Głubczyce w 2016 i 2017 roku, w zakresie poszczególnych wielkości zagrożeń liczby te są 
podobnego rzędu wielkości. 
 
Tabela 21. Liczba poważnych awarii i miejscowych zagrożeń w 2016 i 2017 roku. 

Wielkość 
zagrożenia 

2016 2017 

małe 25 24 
lokalne 202 227 
średnie 5 2 

duże 1 0 
  Źródło: dane statystyczne KG PSP (www.kgsp.gov.pl) 
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5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA ZA LATA 2016-2017 WRAZ Z ANALIZĄ 
WYDATKÓW 

 
Poniżej przedstawiono realizację zadań związanych z ochroną środowiska jakie zostały 
wykonane na terenie Gminy Głubczyce w latach 2016-2017. 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. 
Gmina Głubczyce w zakresie poprawy powietrza atmosferycznego zrealizowała następujące 
zadania: 
 
Tabela 22. Realizacja zadań w latach 2016-2017. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł] 

2016 r. 2017 r. 
Projekty, dokumentacje techniczne 

Projekt przebudowy  ciągu  ul.  Sobieskiego,  Jana  Pawła  II,  
Plebiscytowej, Moniuszki, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi 
w Głubczycach wraz z przebudową ul. Grunwaldzkiej w Głubczycach 

70 000,00 - 

Remonty i modernizacje dróg - realizacje 
Przebudowa ul. Sudeckiej, Karpackiej i Świętokrzyskiej 
w Głubczycach 

1 681 499,00 - 

Przebudowa drogi Os. Konstytucji 3 Maja w Głubczycach 71 646,00 - 
Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Opawicy 316 790,00 - 
Przebudowa drogi w Grobnikach 91 242,00 - 
Przebudowa ul. Mickiewicza w Głubczycach wraz z przyległymi 
ulicami 

442 684,00 - 

Dotacja dla Powiatu remont drogi powiatowej Ciermięcice - Chróstno 240 548,00 - 
Przebudowa ul. Fabrycznej w Głubczycach 115 981,00 - 
Przebudowa chodnika ul. Powstańców w Głubczycach 48 000,00 - 
Przebudowa parkingu w m. Głubczyce Sady 58 828,00 - 
Przebudowa ul. Bocznej w Bogdanowicach 101 491,00 - 
Remont nawierzchni dróg osiedlowych w Nowych Gołuszowicach 569 920,00 - 
Przebudowa drogi gminnej nr 108624 O - ul. Sobieskiego, Jana 
Pawła II, Plebiscytowa, Moniuszki wraz z budową ronda 

- 3 334 257,00 

Przebudowa ul. Al. Śląska w Głubczycach - Zintegrowany Transport 
Subregionu Południowego I Etap 

- 1 419 639,00 

Wykonanie łapacza wód opadowych i utwardzenie nawierzchni na 
wlocie do drogi krajowej nr 38 w drodze gminnej oznaczonej działką 
nr 192 w Grobnikach 

- 32 608,00 

Remont ul. Mickiewicza w Głubczycach wraz z przyległymi ulicami - 316 933,00 
Przebudowa ul. Sienkiewicza w Głubczycach - 347 862,00 
Modernizacja drogi Radynia - 225 000,00 
Remont nawierzchni dróg osiedlowych w m. Pomorzowice dz. nr 
1/17 i 1/12 

- 298 828,00 

Przebudowa ul. Warszawska, Kręta i Marka w Głubczycach - 32 740,00 
Dotacja dla zarządu Województwa Opolskiego na remont chodnika w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Głubczyce Sady 

- 207 412,00 

Remont chodnika ul. Pocztowa i ul. Wodna w Głubczycach 75 000,00 - 
Remont  drogi w Równem 40 000,00 - 
Remont drogi w miejscowości Bogdanowice 120 000,00  
Przebudowa drogi do boiska w miejscowości Grobniki 100 000,00 - 
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Wykonanie Parkingu w Pietrowicach 2 000,00 - 
Wykonanie Parkingu przy ul. Chrobrego w Głubczycach 39 480,00 - 
Remont drogi do kościoła w Pietrowicach 20 000,00 - 
Remont ul. Gliwickiej - 57 786,00 
Remont nawierzchni ul. Sportowej i Słonecznej w Zubrzycach - 150 909,00 
Remont drogi ul. Pogodnej w Zubrzycach - 70 000,00 
Dotacja na zadanie - remont Alei Lipowej - 250 000,00 
Remont - zmiana nawierzchni tłuczeń-asfalt drogi w Braciszowie - 37 629,00 
Remont - zmiana nawierzchni tłuczeń-asfalt drogi w Grobnikach - 33 278,00 
Remont - zmiana nawierzchni tłuczeń-asfalt drogi w Dobieszów - 39 967,00 
Remont - zmiana nawierzchni tłuczeń-asfalt drogi w Zopowy - 6 522,00 
Remont - zmiana nawierzchni asfalt-asfalt drogi w Gadzowice - 14 180,00 
Remont - zmiana nawierzchni asfalt-asfalt drogi w Zopowy - 13 448,00 

Termomodernizacje obiektów gminnych, wymiany kotłów, wymiany stolarki okiennej 
Wymiana  stolarki  okiennej  212  szt.  i  drzwiowej  4  szt.  -  
w lokalach  mieszkalnych  zasobów  komunalnych, klatkach 
schodowych, piwnicach, strychach i komórkach 

161 304,92 - 

Docieplenie ściany budynku Plac Zgody 6, wymiana stolarki okiennej 
5 szt. 

94 225,40 - 

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - wymiana pieców c.o.: 
- 57 wniosków w 2016 r., 
- 89 wniosków w 2017 r. 

166 881,73 266 378,20 

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne - montaż solarów: 
- 1 wniosek w 2016 r., 
- 1 wniosek w 2017 r. 

3 000,00 3 000,00 

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne - montaż pompy ciepła: 
- 1 wniosek w 2016 r., 
- 5 wniosków w 2017 r. 

3 000,00 15 000,00 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 111 szt. - w lokalach 
mieszkalnych zasobów komunalnych, klatkach schodowych, 
piwnicach, strychach i komórkach 

- 122 007,22 

Docieplenie ściany budynku ul. Sosnowiecka 3 - 21 192,94 
Wykonanie instalacji c.o. gazowej w lokalach - Sudecka 8/2, 
Sudecka 8/3 i Plac Zgody 6/3 

- 39 163,40 

Wymiana kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Lisięcice - 20 891,00 
Modernizacja budynku i kotłowni z wykorzystaniem energii 
odnawialnej - Przedszkole nr 1 

- 431 980,00 

Modernizacja budynku i kotłowni z wykorzystaniem energii 
odnawialnej - Przedszkole nr 2 

- 92 204,00 

Modernizacja budynku i kotłowni z wykorzystaniem energii 
odnawialnej - Przedszkole nr 3 

- 374 316,00 

Modernizacja kotłowni Gimnazjum nr 1 - 13 305,00 
Modernizacja kotłowni - SP nr 3 - 240 883,00 

Jakość powietrza atmosferycznego 
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy 
Głubczyce 

30 750 ,00 - 

Zintegrowany Transport Subregionu Południowego etap I 8 764,00 - 
Oczyszczanie miasta i wsi - oczyszczanie ulic i chodników 374 466,00 348 420,00 
 
 
5.2. Klimat akustyczny. 
Na poprawę klimatu akustycznego wpływa realizacja większości zadań z zakresu remontów 
dróg i modernizacji nawierzchni, które jednocześnie przyczyniają się do ochrony powietrza 
atmosferycznego - opis i koszty takich przedsięwzięć zostały przedstawione w podrozdziale 5.1 
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5.3. Oddziaływanie pół elektromagnetycznych 
Realizacja zadania przebiega poprzez tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie 
z wymaganiami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. Obszary takie wyznacza 
gmina na etapie przygotowywania i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. W analizowanych latach na terenie Gminy Głubczyce nie tworzono obszarów 
ograniczonego użytkowania. 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi kontrole w zakresie 
przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. 
Wyniki monitoringu umieszczane są w rocznych biuletynach publikowanych przez WIOŚ oraz 
na bieżąco dostępne na stronie internetowej wspomnianej instytucji. 
 
5.4. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa. 
Realizacja zadania polega głównie na ograniczaniu ilości zanieczyszczeń odprowadzanych 
do środowiska wraz z wodami opadowymi. Podstawową zasadą współczesnych metod jest 
lokalne retencjonowanie wód opadowych, powolny odpływ wód opadowych do odbiornika oraz 
naturalne oczyszczanie wód opadowych na miejscu (przed wprowadzeniem do odbiornika 
wodnego lub gruntowego).  
Działania kontrolne prowadzone są zgodnie z opracowanym planem kontroli jednostek głównie 
przez Inspekcję Ochrony Środowiska, w efekcie czego w uzasadnionych przypadkach 
następuje  zobowiązanie wytwórców do dostosowania warunków zrzutu ścieków do 
obowiązujących wymagań. W ramach zadania następuje również wskazanie jednostek 
zrzucających ścieki, wyegzekwowanie przestrzegania warunków właściwego odprowadzania 
ścieków przez ich wytwórców do ziemi i wód (powierzchniowych, podziemnych). Schemat 
postępowania administracyjnego opiera się na przepisach ustawy Prawo wodne i przepisach 
wykonawczych do tej ustawy. W określonych przez art. 140 Prawa wodnego przypadkach 
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaje pozwolenia 
wodnoprawne, określające warunki odprowadzania wód i ścieków przez przedsiębiorstwa. 
Kontrolę realizacji decyzji prowadzi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu 
i Starostwo Powiatowe w Głubczycach. 
Gmina Głubczyce w zakresie ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej zrealizowała 
następujące zadania: 
 
Tabela 23. Realizacja zadań w latach 2016-2017. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł] 

2016 r. 2017 r. 
Realizacje 

Remont chodnika oraz budowa kanalizacji deszczowej 
w m. Gadzowice 

410 698,00 215 988,00 

Wykonanie odprowadzenia wody przy drodze w Zubrzycach 74 975,00  
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - oczyszczalnie 
przydomowe: 
- 3 wnioski w 2016 r., 
- 6 wniosków w 2017 r. 

12 000,00 24 000,00 

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne - zbiornik bezodpływowy 
(1 wniosek) 

2 000,00 - 

Wykonanie kanalizacji deszczowej na placu przy ul. Gdańskiej - mały 
targ w Głubczycach (udziały GWiK) 

55 000,00 - 

Melioracje wodne 
Konserwacja rowów gminnych melioracyjnych 241 987,00 217 118,00 
 
 
5.5. Zasoby geologiczne. 
Do ochrony powierzchni ziemi została zaliczona również ochrona przed ruchami masowymi 
terenów oraz ziemi w znaczeniu, jakie temu pojęciu nadaje art. 3 pkt 32a Ustawy Prawo 
ochrony środowiska. Według art. 110a. Ustawy Prawo ochrony środowiska Starosta prowadzi 
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obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują 
te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach.  
Mówiąc o rejestrach prowadzonych przez starostów, nie można zapominać, że mogą one być 
poważnym źródłem informacji o środowisku, które powinny być udostępniane podmiotom 
zainteresowanym na zasadach wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko, która przewiduje, że informacje zawarte w tych rejestrach są udostępniane za 
pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w szczególności przy wykorzystaniu 
elektronicznych baz danych.  
Gmina Głubczyce w zakresie ochrony zasobów geologicznych zrealizowała następujące 
zadania: 
 
Tabela 24. Realizacja zadań w latach 2016-2017. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł] 

2016 r. 2017 r. 
Zmiana klasyfikacji gruntów w m. Biernatów 74 908,00 - 
 
 
5.6. Gleby. 
Z powodu oddziaływania antropogenicznego środowisko glebowe podlega długotrwałym 
zmianom, jakkolwiek wpływ na poprawę jakości gleb jest zwykle trudny i rozłożony w czasie. 
Ochrona gleby zmierza nie tylko do zmniejszania uciążliwości działań człowieka na środowisko, 
ale także do renaturalizacji terenów już zniszczonych i przywracania ponownie ich funkcji 
przyrodzie. Zanieczyszczenia powierzchni ziemi są powiązane ze stanem całego środowiska, 
a wpływają na nie pośrednio zanieczyszczenia wód i powietrza. Do zatruwania ziemi przyczynia 
się rozwój przemysłu i urbanizacja, ale także komunikacja i rolnictwo. 
Gmina Głubczyce w zakresie ochrony gleb zrealizowała następujące zadania: 
 
Tabela 25. Realizacja zadań w latach 2016-2017. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł] 

2016 r. 2017 r. 
Opłata roczna za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej 
w miejscowości Krzyżowice 

9 433,00 9 203,00 

 
 
5.7. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.  
Zadania realizowane w ramach gospodarki odpadami i zapobiegania powstawania odpadów 
na terenie Gminy Głubczyce przedstawione zostały w tabeli poniżej: 
  
Tabela 26. Realizacja zadań w latach 2016-2017. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł] 

2016 r. 2017 r. 
Zagospodarowanie odpadów, koszty funkcjonowania PSZOK, 
administrowanie gospodarką śmieciową w tym kampania  
informacyjno-edukacyjna 

2 351 145,00 2 341 855,00 

Likwidacja „dzikiego” wysypiska na terenie Głubczyc ul. Dworcowa   5 441,15 - 
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 24 600,00 - 
Usuwanie azbestu w ramach dotacji z WFOŚiGW w Opolu - dotacja 
dla mieszkańców Gminy Głubczyce na zadanie związane 
z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem 
azbestu lub materiałów zawierających azbest 

108 871,82 79 374,07 
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5.8. Zasoby przyrodnicze. 
 
5.8.1. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów. 
W gminie Głubczyce lasy zajmują 3 247,46 ha (ok. 11,6 % powierzchni gminy). Lasy występują 
tu przeważnie w postaci silnie rozdrobnionych i rozproszonych powierzchni. Największe połacie 
leśne to Las Głubczycki, nieco mniejsze kompleksy znajdują się w południowo zachodniej 
części gminy, w rejonie Gór Opawskich. Wartości użytkowe drzewostanów stały się przyczyną 
ich gospodarczej eksploatacji i dlatego niektóre zbiorowiska leśne należą dziś do zanikających. 
Dotyczy to głównie lasów łęgowych rosnących niegdyś w dolinie Osobłogi, Opawicy, Straduni 
i Psiny. Także inne typy naturalnych i dobrze zachowanych lasów należą do rzadkości. 
Większość to przekształcone strukturalnie i funkcyjnie drzewostany gospodarcze. 
W gminie Głubczyce gatunkowo przeważają gleby w postaci lessów i utworów lessowatych 
ilastych, co predysponuje gminę do funkcji rolniczej. Konsekwencją takiej funkcji jest 
stosunkowo duże wylesienie obszaru i niski udział powierzchni leśnych.  
Do najważniejszych typów lasów, funkcjonujących na siedliskach wilgotnych, należą położone 
w podmokłych zagłębieniach terenu olsy porzeczkowe występujące na północ od Klisina, łęgi 
wierzbowe i łęgi jesionowo-olszowe występujące w dolinie Osobłogi, w dolinie Straduni czy też 
w dolinie Troi oraz podgórskie łęgi jesionowe rosnące w Lesie Głubczyckim w okolicach 
Wilczego Stawu. Kompleksy łęgowe zwykle nie tworzą większych powierzchniowo płatów lecz 
funkcjonują głównie jako ciągi lepiej lub gorzej wykształconych zadrzewień w strefach 
przykorytowych dolin rzecznych. 
Na terenach wyżej położonych, tj. w rejonach zboczy dolinnych i stoków górskich, najczęściej 
na terenach bardzo stromych, nieprzydatnych do zagospodarowania rolnego, występują grądy 
subkontynentalne, charakteryzujące się znacznym udziałem gatunków kontynentalnych oraz 
obfitszym udziałem lipy drobnolistnej. Grądy są bardzo często spotykanym typem lasu w gminie 
Głubczyce. Największe ich powierzchnie występują w Lesie Głubczyckim oraz na zboczach 
doliny Straduni. Grądy odznaczają się bogatą strukturą, dużym zwarciem drzewostanów oraz 
bogactwem florystycznym. Najważniejszymi gatunkami tworzącymi drzewostan są w nich dąb 
szypułkowy, lipa drobnolistna, w mniejszym stopniu inne gatunki, w warstwie podokapowej 
występuje grab, lipa, jesion, klon i inne. Lokalnie grądy tworzą fitocenozy o znacznie 
zmienionym składzie gatunkowym drzewostanów, zwłaszcza poprzez miejscowo nadmierny 
udział sosny, świerka i modrzewia, co związane jest głównie z prowadzoną gospodarką leśną. 
Lasy o charakterze borów sosnowych i borów mieszanych zajmują na terenie gminy największą 
powierzchnię. Występują m.in. w Lesie Głubczyckim, a w największej ilości w lasach 
zlokalizowanych na terenie górskim czyli w południowej części gminy Głubczyce. Są to jednak 
zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną, świerkiem i modrzewiem na siedliskach 
grądowych, które mają niewielką wartość przyrodniczą.  
Na terenie gminy można wyodrębnić ponadto szereg małych terenów zadrzewionych 
i zakrzewionych, o mniej lub bardziej zróżnicowanym składzie gatunkowym, które trudno jest 
jednoznacznie zakwalifikować taksonomicznie, a które często stanowią pozostałości dawnych, 
naturalnych zespołów leśnych, zwłaszcza grądowych, lub też powstały jako nasadzenia zieleni 
śródpolnej. 
Lasy w obrębie gminy znajdują się pod administracją Lasów Państwowych - Nadleśnictwa 
Prudnik, w większości pozostają pod ujemnym wpływem zanieczyszczeń powietrza i zalicza się 
je do II strefy uszkodzeń przemysłowych, tj. strefy uszkodzeń średnich (igliwie wyraźnie 
skrócone lub zniekształcone do 50% całości, dwa roczniki igieł na pędach). W najbliższych 
latach na terenach gminy nie przewiduje się zalesiania gruntów. Niski stopień lesistości gminy, 
w związku z tym występujący znaczny niedostatek powierzchni leśnych i zadrzewionych 
utrzymuje i potęguje występowanie zjawisk morfo dynamicznych, polegających na erozji 
powierzchni pokrytej utworami lessowymi. 
Zgodnie z rozpoznaniem szkód przemysłowych w 1995 roku, zarówno przylegające lasy 
Nadleśnictwa Prudnik jak i Las Komunalny miasta Głubczyce zaliczono do II strefy uszkodzenia 
przemysłowego. Lasy te należą również do III kategorii zagrożenia pożarowego, tj. małego 
zagrożenia. Ogólnie stwierdza się, iż stan zdrowotny i sanitarny powierzchni leśnej jest 
zadowalający. 
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5.8.2. Ochrona zieleni. 
Zieleń to przede wszystkim obiekty przyrodnicze o formach naturalnych, półnaturalnych 
i przetworzonych oraz rozmaite założenia ogrodowe istniejące samoistnie lub towarzyszące 
budowlom. Tereny zieleni pełnią funkcje rekreacyjne, ekologiczne i zdrowotne – wpływają na 
złagodzenie lub eliminację uciążliwości życia w miastach, kształtowanie układów 
urbanistycznych, wprowadzają ład przestrzenny oraz nadają specyficzny i indywidualny 
charakter miejscowości. Aby zieleń oprócz spełniania funkcji estetycznej pełniła również inne 
zadania, musi być różnorodna pod względem biologicznym, bo tylko wtedy zapewnia miejsce 
różnym gatunkom roślin i zwierząt oraz zapobiega erozji gleb.  
Gmina Głubczyce w zakresie ochrony zieleni zrealizowała następujące zadania: 
 
Tabela 27. Realizacja zadań w latach 2016-2017. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł] 

2016 r. 2017 r. 
Utrzymanie zieleni - bieżąca  pielęgnację istniejącego  drzewostanu,  
przycinanie żywopłotów, koszenie i sprzątanie terenów zielonych 
miasta na pow. 15,2 ha oraz nasadzenia i pielęgnacja kwiatów oraz 
nasadzenia drzew i krzewów 

369 703,00 395 244,00 

Dotacja wspólnego zadania pn. „Ograniczenie antropopresji na 
różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - 
zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” 

2 000,00 - 

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach 61 834,00 - 
Rewaloryzacja parku przy Amfiteatrze w Głubczycach 144 678,00 - 
„Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, 
dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru 
Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” - Rewaloryzacja Parku 
Miejskiego w Głubczycach 

- 3 518 510,00 

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 1 218,00 1 209,00 
 
 
5.9. 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 przez przedsiębiorstwa, 
- 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. 
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. 
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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. 
Gmina Głubczyce w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska zrealizowała następujące 
zadania: 

 
Tabela 28. Realizacja zadań w latach 2016-2017. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł] 

2016 r. 2017 r. 
Wydatki na rzecz OSP, w tym m. in.: 
- zakup sprzętu dla jednostek OSP, 
- dotacja na zakup samochodu OSP Grobniki 

239 121,00 - 

OSP - wydatki majątkowe, w tym m. in.: 
- zakup sprzętu dla jednostek OSP, 
- dotacja na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Klisino i Zubrzyce, 
- remont dachu w remizie OSP Chomiąża, 
- dotacja na zakup samochodu OSP Grobniki 

- 283 954,00 

Budowa drogi dojazdowej do poboru wody do celów p. poż. 
w Głubczycach 

- 37 000,00 

 
 
5.10. Zagadnienia horyzontalne. 
Gmina Głubczyce w zakresie realizacji zagadnień horyzontalnych zrealizowała następujące 
zadania: 
 
Tabela 29. Realizacja zadań w latach 2016-2017. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł] 

2016 r. 2017 r. 
Opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Głubczyce za lata 2014-2015 

2 214,00 - 

Szkolenie z zakresu ochrony środowiska 1 797,00   - 
Nagrody w konkursie ekologicznym - „Siejąc kwiaty pomagasz 
pszczołom”   

1 000,11 - 

Zakup nagród w konkursie „Zbieramy butelki z tworzyw sztucznych” 
w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej 

3 482,01 - 

Spektakl dla najmłodszych o tematyce ekologicznej „O czym marzą 
drzewa” 

1 400,00 - 

Bilety wstępu i przejazd autokarem dla dzieci ze Sz. P. Nr 2 w 
ramach programu „Bliżej ziemi - z książką w ogrodzie”   

2 000,00 - 

Realizacja projektu ekologicznego pn. „Edukacja ekologiczna w 
Gminie Głubczyce” - realizacja reportaży informacyjno- edukacyjnych 
z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Głubczyce 

34 932,00 - 

Zakup ulotek informacyjnych dot. spalania odpadów 
i zanieczyszczania powietrza oraz gospodarki ściekowej   

1 312,41 - 

Tablice informacyjne dot. zakazu wyprowadzania psów na tereny 
zielone i zaśmiecania 

872,96 - 

Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głubczyce 
na lata 2018-2021” 

- 4 920,00 

Opracowanie studium wykonalności - wniosek o dofinansowanie 
projektu „Kampania informacyjno-edukacyjna związana 
z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Głubczyce” 

- 14 022,00 

Organizacja imprezy kulturalnej - spektakl dla najmłodszych 
o tematyce ekologicznej „Baron Smog” 

- 1 200,00 
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Szkolenie z zakresu ochrony środowiska pt. „EKO-LOGIKA” - 1 230,00 
Nagrody w konkursie ekologicznym - „Siejąc kwiaty pomagasz 
pszczołom” 

- 1 000,00 

Zakup nagród w konkursie „Zbieramy butelki z tworzyw sztucznych” 
w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej 

- 9 042,63 

Plany zagospodarowania przestrzennego 46 895,00 86 370,00 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 400,00 121 393,00 
 
 
5.10. Realizacja zadań umieszczonych w planie operacyjnym Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-
2021. 
 
W tabeli umieszczono zadania z planu operacyjnego, które zaplanowane były do realizacji 
w 2016 i 2017 roku. 
 
Tabela 30. Realizacja zadań z planu operacyjnego które były przewidziane do realizacji 
w latach 2016-2017. 

Kierunek Działania Realizacja Szczegóły 

Zarządzanie 
systemowe 

Plany zagospodarowania 
przestrzennego 

zrealizowane 
Koszty podane 
w tabeli nr 29 

Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 

zrealizowane – zadanie 
ciągłe 

Koszty podane 
w tabeli nr 29 

Ochrona 
powietrza, 
ochrona przed 
hałasem 

Drogi publiczne gminne 
zrealizowane – zadanie 

ciągłe 
Koszty podane 
w tabeli nr 22 

Oczyszczanie miast i wsi 
zrealizowane – zadanie 

ciągłe 
Koszty podane 
w tabeli nr 22 

Ochrona 
przyrody, 
kształtowanie 
krajobrazu 

Utrzymanie zieleni w miastach 
i gminach 

zrealizowane – zadanie 
ciągłe 

Koszty podane 
w tabeli nr 27 

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 
zrealizowane – zadanie 

ciągłe 
Koszty podane 
w tabeli nr 27 

Ochrona wód 
powierzchniowych 
i podziemnych 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
zrealizowane – zadanie 

ciągłe 
Koszty podane 
w tabeli nr 23 

Ochrona przed 
powodzią 

Melioracje wodne 
zrealizowane – zadanie 

ciągłe 
Koszty podane 
w tabeli nr 23 

Zapobieganie 
poważnym 
awariom 

Ochotnicze Straże Pożarne 
zrealizowane – zadanie 

ciągłe 
Koszty podane 
w tabeli nr 29 

Gospodarka 
odpadami 

Obsługa systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi: 
- odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, 

- obsługa PSZOK, 
- obsługa administracyjna systemu, 
- zbiórka przeterminowanych leków 

w aptekach 

zrealizowane – zadanie 
ciągłe 

Koszty podane 
w tabeli nr 26 
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6. MONITORING SKUTKÓW REALIZACJI PROGRAMU 
I JEGO AKTUALIZACJI 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Głubczyce zostały zaproponowane wskaźniki 
postępów i skutków realizacji programu. Poniżej w tabeli określono  zestaw wskaźników 
w latach raportowania, tj. 2016-2017, obejmujący wszystkie istotne komponenty środowiska, 
w oparciu o dane aktualnie dostępne, co pozwala na szerokie obrazowanie kategorii 
ilościowych i jakościowych, powszechnych w ocenianiu stanu środowiska. Pozyskanie danych 
wskaźnikowych opiera się głównie na standardowo dostępnych źródłach: danych Głównego 
Urzędu Statystycznego oraz danych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu. 
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. 
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Tabela 31. Wskaźniki monitoringu dla Gminy Głubczyce w 2016 i 2017 roku. 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 2016 Wartość 2017 Zmiany/trendy 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

1. 
Powierzchnia prawnie 
chroniona ogółem (bez 
obszarów Natura 2000)  

ha 9 197,44 9 197,44 
Powierzchnia prawnie chroniona nie 

uległa zmianie. 

2. Obszary NATURA 2000 szt. 
1 

Góry Opawskie PLH160007 
1 

Góry Opawskie PLH160007 
Ilość obszarów NATURA 2000 nie 

uległa zmianie. 
3. Parki Krajobrazowe szt. 0 0 - 
4. Rezerwaty szt. 0 0 - 

5. 
Obszary chronionego 
krajobrazu 

szt. 
2 

- „Las Głubczycki”, 
- „Mokre Lewice” 

2 
- „Las Głubczycki”, 
- „Mokre Lewice” 

Ilość obszarów chronionego 
krajobrazu nie uległa zmianie. 

6. 
Zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe 

szt. 0 0 - 

7. Użytki ekologiczne szt. 0 0 - 

8. Pomniki przyrody szt. 6 6 
Ilość pomników przyrody nie uległa 

zmianie. 

Jakość wód podziemnych i powierzchniowych 

9. Jakość wód podziemnych 
wg 

obowiązującej 
klasyfikacji 

- punkt Krasne Pole - IV klasa, 
- punkt Bogdanowice - III klasa, 

- punkt Chróstno - III klasa, 
- punkt Gadzowice - III klasa 

- punkt Bogdanowice - III klasa, 
- punkt Chróstno - III klasa, 

- punkt Gadzowice - III klasa, 
 

Dla wód podziemnych pomiary 
zostały przeprowadzone w 4 
punktach w 2016 roku i w 3 punktach 
w 2017 roku. Dla punktów w których 
pomiary powtórzyły się w 2016 i 2017 
roku jakość wód podziemnych 
pozostała na tym samym poziomie. 

10. Jakość wód powierzchniowych 
wg 

obowiązującej 
klasyfikacji 

Stan/potencjał ekologiczny: 
- Osobłoga od Prudnika do Odry - dobry 

Stan/potencjał ekologiczny: 
- Osobłoga od Prudnika do Odry - 

dobry, 
- Psina do Suchej Psiny włącznie - zły, 

- Troja do Morawy włącznie - 
umiarkowany 

Dla JCWP w których dokonywano 
pomiarów jakości wód w 2016 i 2017 
roku odnotowano ten sam (dobry) 
stan/potencjał ekologiczny wód 
powierzchniowych (dla JCW 
Osobłoga od Prudnika do Odry). 

Gospodarka wodno-ściekowa 

11. Zwodociągowanie gminy % 96,5 b. d. Ze względu na brak danych w GUS 
za 2017 rok - nie można wnioskować 12. Skanalizowanie gminy % 77,4 b. d. 
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Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 2016 Wartość 2017 Zmiany/trendy 

o tendencji zmian. 

13. Długość kanalizacji sanitarnej  km 109,4 109,4 
Długość kanalizacji sanitarnej nie 
uległa zmianie 

14. 

Liczba komunalnych 
oczyszczalni ścieków: 
- biologiczne: 
- z podwyższonym usuwaniem 
biogenów 

szt. 
 

6 
1 

 
6 
1 

Liczba komunalnych oczyszczalni 
ścieków nie uległa zmianie 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

15. Stężenie NO2  g/m3 
Głubczyce, ul. Kochanowskiego - 12,4 
Głubczyce, ul. Niepodległości - 15,2 

Głubczyce, ul. Kochanowskiego - 14,6 
Głubczyce, ul. Niepodległości - 16,3 

Na obu stanowiskach pomiarowych 
w Głubczycach odnotowano wzrost 
stężeń w zestawieniu z rokiem 2016. 
Wyniki pomiarów w 2016 i 2017 roku 
mieszczą się w dalszym ciągu w 
zakresie wartości dopuszczalnych. 

16. Stężenie SO2  g/m3 
Głubczyce, ul. Kochanowskiego - 5,8 
Głubczyce, ul. Niepodległości - 6,7 

Głubczyce, ul. Kochanowskiego - 5,2 
Głubczyce, ul. Niepodległości - 5,0 

Na obu stanowiskach pomiarowych 
w Głubczycach odnotowano spadek 
stężeń w zestawieniu z rokiem 2016. 
Wyniki pomiarów w 2016 i 2017 roku 
mieszczą się w dalszym ciągu w 
zakresie wartości dopuszczalnych. 

17. 
Stężenie średnioroczne 
benzenu  g/m3 brak pomiarów Głubczyce, ul. Niepodległości - 2,0 

Ze względu na brak pomiarów w 2016 
roku nie można wnioskować 
o tendencji zmian. Wyniki pomiarów 
w 2017 roku mieszczą się w zakresie 
wartości dopuszczalnych. 

18. 
Stężenie średnioroczne pyłu 
zawieszonego PM10 i PM2,5 g/m3 

PM10: Głubczyce, ul. Ratuszowa - 32 
PM2,5: brak pomiarów 

PM10: Głubczyce, ul. Ratuszowa - 35 
PM2,5: brak pomiarów 

Wyniki pomiarów w 2016 i 2017 roku 
dla wartości średniorocznej pyłu 
zawieszonego PM10 mieszczą się w 
dalszym ciągu w zakresie wartości 
dopuszczalnej wynoszącej 40 g/m3 

19. 

Liczba przekroczeń wartości 
dopuszczalnej poziomu 24-
godzinnego pyłu 
zawieszonego PM10 

liczba 44 63 
Liczba dni z przekroczeniami wartości 
24h wzrosła w stosunku do 2016 roku 
o 19 dni. 

20. Substancje, których stężenia  Klasa C: O3, PM10, PM2,5, B(a)P, C6H6 Klasa C: O3, PM10, PM2,5, B(a)P W 2016 roku 5 zanieczyszczeń 
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Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 2016 Wartość 2017 Zmiany/trendy 

przekroczyły wartości 
dopuszczalne lub wartości 
dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji – 
klasyfikacja strefy w której leży 
gmina 

przekraczało wartości dopuszczalne, 
w 2017 roku wartości dopuszczalne 
przekraczały 4 zanieczyszczenia. Dla 
benzenu C6H6 zmiana klasy z C na A 
w 2017 roku. W 2017 roku w 
porównaniu do 2016 roku nie 
zanotowano  przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego benzenu C6H6 
w strefie opolskiej. 

Ochrona przed hałasem 

21. 

Miejsca gdzie poziom hałasu 
przekracza wartości 
dopuszczalne wg 
obowiązujących przepisów 

Lokalizacja 
wg WIOŚ 

brak wyznaczonych punktów 
pomiarowych na terenie gminy 

brak wyznaczonych punktów 
pomiarowych na terenie gminy 

- 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

22. 

Miejsca gdzie poziom pól 
elektromagnetycznych 
przekracza wartości 
dopuszczalne wg 
obowiązujących przepisów 

Lokalizacja 
wg WIOŚ 

nie występują miejsca 
z przekroczeniami 

nie występują miejsca 
z przekroczeniami 

Wykonane przez WIOŚ w Opolu 
pomiary nie wykazały przekroczeń: 
- w 2016 r. - punkt pomiarowy 

Głubczyce, ul. Dworcowa - 
otrzymana wartość: 0,3 V/m, 

- w 2017 r. - punkt pomiarowy 
Głubczyce, ul Fabryczna - 0,6 V/m. 

Wartość dopuszczalna: 7 V/m. 

Poważane awarie 

23. 

Liczba poważnych awarii 
i miejscowych zagrożeń 
w ciągu roku: 

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

szt. 

 
 
 

1 
5 

202 
25 

 
 
 

0 
2 

227 
24 

Liczba miejscowych zagrożeń według 
informacji podawanej przez Komendę 
Główną Państwowej Straży Pożarnej 
i charakteryzuje się coroczną 
zmiennością. Zmniejszeniu uległa 
liczba zdarzeń dużych, średnich 
i małych, wzrosła natomiast o 25 
liczba zdarzeń lokalnych. 

Gospodarka odpadami 
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Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 2016 Wartość 2017 Zmiany/trendy 

24. 

Poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
przekazanych do składowania 
w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych 
w 1995 r. 

% 0 33 

Nie przekroczono dopuszczalnego 
poziomu: 

- 45 % dla 2016 r., 
- 45 % dla 2017 r. 

25. 

Poziom recyklingu 
i przygotowania do 
ponownego użycia: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych 
i szkła 

% 39,16 44,00 
Osiągnięto wymagany poziom: 

- 18 % dla 2016 r., 
- 20 % dla 2017 r. 

26. 

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

% 90,43 82,00 
Osiągnięto wymagany poziom: 

- 42 % dla 2016 r., 
- 45 % dla 2017 r. 

Nakłady inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 

27. 
Nakłady na gospodarkę 
komunalną i ochronę 
środowiska ogółem  

zł 4 655 401,69 8 092 187,42 

Kwota nakładów na gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska 
ogółem w 2017 roku była większa niż 
w 2016 roku o 3 436 785,73 zł. 

 
w tym: utrzymanie zieleni 
w miastach i gminach 

zł 624 692,07 3 946 265,61 
Kwota nakładów na utrzymanie 
zieleni w 2017 roku była większa niż 
w 2016 roku o 3 321 573,54 zł. 

Źródła: www.stat.gov.pl, WIOŚ Opole, Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce za lata 2016-2017
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6.1 Analiza wskaźników monitoringu POŚ 
 
Analizując tendencję wskaźników w tabeli monitorowania: 

- stan środowiska dla 23 wskaźników określony został jako bez zmian (niewielka zmiana 
lub brak wartości za dany rok), 

- dla 3 wskaźników zanotowano zmianę na (+) w odniesieniu do 2016 r., 
- dla 1 wskaźnika zanotowano zmianę na (-) stanu w odniesieniu do 2016 r.  

 
Obecnie Gmina Głubczyce posiada aktualny Program Ochrony Środowiska, którego realizacja 
jest w dalszym ciągu przedmiotem systematycznego procesu monitorowania i oceny. Zgodnie 
z wymogiem ustawowym co dwa lata Burmistrz Głubczyc 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 
Gminy Głubczyce. 
 
 

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

 
Przyjęte w obecnym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Głubczyce priorytety, cele 
i działania są zgodne z kierunkami Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. 
Akceptacja przez Gminę 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 Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 2014-2017 z perspektywą na 
lata 2018-2021 nie określano  miary dla celów głównych dla każdego obszaru interwencji  (nie 
było takiego wymogu). Takie podejście (zgodne z obowiązującymi obecnie Wytycznymi Ministra 
Środowiska do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska) zastosowane zostało obecnym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 
Głubczyce na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025. W celu dostosowania się do 
obecnych zaleceń wytycznych, zastosowano w raporcie miary celów głównych, przyjęte 
w aktualnym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Głubczyce. Stopień realizacji celów 
głównych i wielkości miary celu dla okresu raportowania (2016-2017) przedstawiono w tabeli 
poniżej: 
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Tabela 32. Wartości mierników celów głównych dla poszczególnych obszarów interwencji. 

L.p. Obszar interwencji Miara celu 
Wartość miary 

Uwagi 
2016 2017 

1. 
Ochrona klimatu 
i jakości powietrza 

Liczba zanieczyszczeń w strefie 
sklasyfikowanych jako "C" lub 
"D1” 

5 
(C6H6, O3, PM10, PM2,5, 

B(a)P) 

4 
(O3, PM10, PM2,5, B(a)P) 

W 2016 roku 5 zanieczyszczeń 
przekraczało wartości dopuszczalne, 
w 2017 roku wartości dopuszczalne 
przekraczały 4 zanieczyszczenia. Dla 
benzenu C6H6 zmiana klasy z C na A 
w 2017 roku. W 2017 roku w 
porównaniu do 2016 roku nie 
zanotowano  przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego benzenu C6H6 w 
strefie opolskiej. 

2. Zagrożenia hałasem 
Długość zmodernizowanych dróg 
na terenie gminy w ciągu roku 
[km] 

7,61 2,54 

Długość corocznie modernizowanych 
dróg na terenie gminy podlega 

wahaniom ze względu na potrzeby i 
możliwości finansowe gminy. 

3. 
Pola 
elektromagnetyczne 

Liczba pomiarów realizowanych 
przez WIOŚ w których stwierdza 
się przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych 

0 0 

Wykonane w latach 2016-2017 
pomiary w Głubczycach nie wykazały 

przekroczeń - zmierzone wartości 
wyniosły: 

- 0,3 V/m w 2016 r., 
- 0,6 V/m w 2017 r., 

przy dopuszczalnym poziomie: 
7 V/m. 

4. 
Gospodarowanie  
wodami 

Liczba pomiarów realizowanych 
przez WIOŚ, udział % wód o 
dobrym i powyżej dobrego 
stanie/potencjale ekologicznym 

Wody powierzchniowe:  
pomiary dla 1 JCWP  

(udział: 100%) 
 

Wody podziemne: 
pomiary dla 4 JCWPd  

Wody powierzchniowe:  
pomiary dla 3 JCWP 

(udział 0%) 
 

Wody podziemne: 
pomiary dla 3 JCWPd 

W zakresie wód powierzchniowych: 
dla JCWP w którym pomiary zostały 

powtórzone w 2016 i 2017 roku 
jakość wód uległa pogorszeniu ze 
stanu dobrego do umiarkowanego 
(Osobłoga od Prudnika do Odry). 
W zakresie wód podziemnych dla 
JCWPd w którym pomiary zostały 
powtórzone w 2016 i 2017 roku 

jakość wód podziemnych pozostała 
na tym samym poziomie (ppk 

Bogdanowice, Chróstno, Gadzowice) 
5. Zasoby geologiczne Liczba udokumentowanych złóż 7 8 W 2017 r. liczba udokumentowanych 
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surowców mineralnych [szt.] 
Udokumentowane zasoby 
bilansowe kopalin [tys. ton, tys. 
m3]  
Roczne wydobycie surowców [tys. 
ton] 

 
(udokumentowane zasoby 

bilansowe kopalin oraz roczne 
wydobycie surowców podano 

w tabeli nr 14) 

 
(udokumentowane zasoby 

bilansowe kopalin oraz roczne 
wydobycie surowców podano 

w tabeli nr 14) 
 

złóż surowców mineralnych 
zwiększyła się do 8. 

 
 

6. 

Gleby 

Powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych w ciągu roku 
ogółem ha 

0 0 
W latach 2016-2017 nie 

zrekultywowano żadnych gruntów 

7. 
Powierzchnia gruntów 
wymagających rekultywacji 
ogółem w ha 

16,07 20,72 
Powierzchnia gruntów wymagających 
rekultywacji w 2017 roku zwiększyła 

się do 20,72 ha. 

8. 
Gospodarka odpadami 
i zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

Udział odpadów 
zagospodarowanych w sposób 
inny niż składowanie w % 

82,3 83,2 
Udział odpadów zagospodarowanych 

w sposób inny niż składowanie 
wzrósł o 0,9 punktu procentowego. 

9. Zasoby przyrodnicze 

Powierzchnia obiektów 
i obszarów o szczególnych 
walorach przyrodniczych prawnie 
chronionych ogółem w ha 

9 197,44 9 197,44 
W latach 2016-2017 powierzchnia 

prawnie chroniona nie uległa 
zmianie. 

10. 
Zagrożenia poważnymi 
awariami 

Liczba poważnych awarii  
i miejscowych zagrożeń w ciągu 
roku: 

- duże: 
- średnie: 
- lokalne: 

       - małe: 

 
 

1 
5 

202 
25 

 
 

0 
2 

227 
24 

Liczba miejscowych zagrożeń 
według informacji podawanej przez 

Komendę Główną Państwowej 
Straży Pożarnej charakteryzuje się 
coroczną zmiennością. Trudno jest 

na tej podstawie rozstrzygać 
o poprawie czy pogorszeniu 

wskaźnika. 
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Wartości mierników celów głównych, analizując tendencję mierników celów w latach 2016-2017: 
- dla 5 mierników określono stan jako bez zmian (niewielka zmiana, brak określonych 

pomiarów w latach raportowania lub brak wartości za dany rok), 
- dla 3 mierników zanotowano zmianę na (+) w odniesieniu do 2016 r., 
- dla 2 mierników zanotowano zmianę na (-) w odniesieniu do 2016 r. 

 
Duża część zadań zawartych w Programie wpisuje się w pożądane przez ogół mieszkańców 
Gminy kierunki - np. poprawę stanu wód, powietrza atmosferycznego, zmniejszenie 
promieniowania elektromagnetycznego. Analizując przyjęte w  Programie Ochrony Środowiska 
dla Gminy Głubczyce 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 gminy, 
- bieżąca ocena sytuacji i potrzeb na terenie gminy. 

 

 
8. DIAGNOZA, PROPOZYCJE NOWYCH PRIORYTETÓW 

I KRYTERIÓW ICH WYŁONIENIA. 
 
Przeprowadzona analiza zakresu i stopnia realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony 
Środowiska dla Gminy Głubczyce odbywała się w czasie obowiązywania  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 
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, obowiązujący Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głubczyce oparty jest na 
zapisach  następujących aktualnych dokumentów: 

 Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2018 poz. 799 tekst jedn. 
z późn. zm.) definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony 
środowiska opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin, 

 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, 
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- 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, 
10. zagrożenia poważnymi awariami. 

 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 Gminy Głubczyce na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 
2022-2025 stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w gminie. 
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 gminy 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 gminy, mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. 
Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd gminy wpływa 
na możliwości bezpośredniej i pośredniej ochrony środowiska na terenie gminy. 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w latach 2016-2017 - 
do najważniejszych z nich można zaliczyć zadania w zakresie: 

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

Podsumowując należy zauważyć, iż większość zadań została zrealizowana lub jest w trakcie 
realizacji (zadania ciągłe). 
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