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1 Wstęp
Celem głównym niniejszego Programu Ochrony Środowiska podobnie
jak Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016
roku i Programu Ochrony Środowiska województwa lubelskiego na lata
2012-2015 z perspektywą do roku 2019 jest zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego

powiatu

oraz

harmonizacja

rozwoju

gospodarczego

i społecznego z ochroną walorów środowiskowych.
Program

Ochrony

Środowiska

dla

powiatu

opolskiego

został

opracowany zgodnie z ustawą z dnia 17 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz Wytycznymi
do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym
i lokalnym wydanymi przez Ministerstwo Środowiska w Warszawie w grudniu
2002 r.
W związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr
152, poz. 897 z późn.zm.) Plan gospodarki odpadami stanowiący element
Programu ochrony środowiska dla powiatu opolskiego nie podlega już
aktualizacji. Plany gospodarki odpadami uchwalane są jedynie na szczeblu
krajowym i wojewódzkim. Dlatego też gospodarka odpadami wpisująca się w
działania

na

rzecz

ochrony

środowiska

została

ujęta

w

niniejszym

dokumencie w zakresie ogólnym.
Program Ochrony Środowiska zawiera następujące informacje:
–

diagnozę stanu wyjściowego,

–

przegląd

stosowanych

rozwiązań

technicznych

z

zakresu

ochrony

środowiska,
–

kierunki

działań w

zakresie

ochrony

środowiska w perspektywie

krótkoterminowej,
–

kierunki działań w perspektywie długoterminowej w latach 2017-2020,

–

organizację zarządzania Programem Ochrony Środowiska,

–

możliwości finansowania zaplanowanych działań i inwestycji,

–

wytyczne dla gminnych Programów Ochrony Środowiska.
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Informacje niezbędne do realizacji Programu zebrano na podstawie
danych ankietowych uzyskanych od poszczególnych osób, instytucji i źródeł:
–

Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim,

–

Gmin Powiatu Opolskiego,

–

Powiatowego Zarządu Dróg,

–

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim,

–

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Poniatowej,

–

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie,

1.1.1 Uwarunkowania zewnętrzne
Założenia wyjściowe do opracowania niniejszego Programu wynikają z:
–

uwarunkowań zewnętrznych dotyczących dokumentów strategicznych na
poziomie krajowym i regionalnym,

–

uwarunkowań wewnętrznych, wynikających z zamierzeń rozwojowych,
determinujących

przyszły

kształt

gospodarczo-społeczny,

a

także

środowiskowo-przestrzenny powiatu opolskiego.
Analiza

uwarunkowań

stanowiła

podstawę

do

sformułowania

w Programie Ochrony Środowiska strategii działań w zakresie ochrony
środowiska oraz konkretnych zadań zmierzających do poprawy jakości
środowiska

i

bezpieczeństwa

ekologicznego,

ochrony

dziedzictwa

przyrodniczego, a także racjonalnego użytkowania zasobów przyrody na
terenie powiatu opolskiego.
Podczas opracowywania niniejszego Programu Ochrony Środowiska
uwzględniono postanowienia niżej scharakteryzowanych dokumentów.
Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku
2016
Polityka Ekologiczna Państwa oparta jest na zasadzie zrównoważonego
rozwoju. Oznacza to konieczność uwzględniania tej zasady we wszystkich
dokumentach

strategicznych

oraz

programach

poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

10

przygotowywanych

na

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

Planowane działania w obszarze ochrony środowiska w Polsce wpisują
się w priorytety w skali Unii Europejskiej i w cele Wspólnotowego programu
działań w zakresie środowiska naturalnego. Zgodnie ze wspólnotową polityką
ochrony środowiska do najważniejszych wyzwań należy zaliczyć:
–

działania

na

rzecz

zapewnienia

realizacji

zasady

zrównoważonego

rozwoju,
–

przystosowanie do zmian klimatu,

–

ochronę różnorodności biologicznej.

Program

Ochrony

Środowiska

Województwa

Lubelskiego

na

lata

2012-2015 z perspektywą do roku 2019
Celem strategicznym polityki ekologicznej województwa lubelskiego,
podobnie jak polityki ekologicznej państwa, jest zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego
i infrastruktury

województwa
społecznej)

(mieszkańców,
oraz

zasobów

harmonizacja

rozwoju

przyrodniczych
gospodarczego

i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. Cel ten będzie osiągany
poprzez cele realizacyjne, które wymieniono poniżej.
Zgodnie z przyjętą strukturą Programu zdefiniowano cele ekologiczne
do 2019 roku oraz kierunki działań w zakresie:
−

Kierunki działań systemowych, w tym:
udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,
uwzględnienie

zasad

ochrony

środowiska

sektorowych,
aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym,
zarządzanie środowiskowe,
odpowiedzialność za szkody w środowisku.
–

Ochrona zasobów naturalnych, w tym:
ochrona przyrody,
ochrona i zrównoważony rozwój lasów,
racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,
ochrona powierzchni ziemi,
gospodarowanie zasobami geologicznymi.
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–

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, w tym:
jakość powietrza atmosferycznego,
ochrona wód,
gospodarka odpadami,
oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych,
poważne awarie przemysłowe.

Poniżej przedstawiono inne dokumenty strategiczne warunkujące
założenia do niniejszego Programu Ochrony Środowiska:
–

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego,

–

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego,

–

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego,

–

Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa
Lubelskiego,

–

Wojewódzki

Program

Rozwoju

Infrastruktury

Transportowej

i Komunikacji dla Województwa Lubelskiego,
–

Program Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Województwa Lubelskiego,

–

Program Rozwoju Energetyki dla Województwa Lubelskiego,

–

Regionalny Program Operacyjny Polityki Leśnej,

–

Program Małej Retencji Wodnej Województwa Lubelskiego.

1.1.2 Uwarunkowania wewnętrzne
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na
lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Niniejszy dokument jest spójny z poprzednią aktualizacją Programu
Ochrony Środowiska na lata 2009-2012. Strategia działań w zakresie
ochrony środowiska oraz plan zamierzeń określone w poprzednim Programie
będą w kolejnych latach kontynuowane w zależności od stopnia ich
realizacji, a także aktualnych potrzeb wynikających z rozwoju powiatu oraz
z konieczności poprawy jakości środowiska przyrodniczego.
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Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2008-2015
Strategia rozwoju powiatu jest kluczowym elementem planowania
rozwoju lokalnego. Celem strategii jest wskazanie wizji oraz kierunków
rozwoju

powiatu.

Dokument

ten

jest

podstawowym

instrumentem

długodystansowego zarządzania powiatem, umożliwiającym zapewnienie
ciągłości i trwałości w poczynaniach kolejnych władz powiatu. Strategia
umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi zasobami, takimi
jak:

środowisko

przyrodnicze,

zasoby

ludzkie,

infrastruktura,

środki

finansowe.
Zgodnie

ze

Strategią

misją

rozwoju

powiatu

opolskiego

jest

podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców oraz zrównoważony rozwój
wykorzystujący walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe, tworząc
korzystne warunki do rozwoju rolnictwa, przedsiębiorczości i turystki.
Misja będzie możliwa do spełnienia po osiągnięciu następujących
priorytetów:
Priorytet 1 Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki,
Priorytet 2 Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu,
Priorytet 3 Wzrost poziomu zatrudnienia mieszkańców powiatu,
Priorytet 4 Poprawa

jakości

kapitału

ludzkiego

oraz

ograniczenie

wykluczenia społecznego.

Poniżej scharakteryzowano cele w ramach Priorytetu 1, które są spójne
z założeniami Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu
opolskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020roku.
Priorytet 1: Zwiększenie konkurencyjności lokalnej powiatu obejmuje
następujące cele:
1.1.

Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną
powiatu,

1.2.

Rozwój zrównoważonego rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego
oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,

1.3.

Rozwój instytucji otoczenia rolnictwa w powiecie.

13

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

Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną
powiatu będzie realizowana poprzez główne kierunki działań:
–

modernizacja wybranych elementów infrastruktury dróg powiatowych
(również w partnerstwie z zainteresowanymi gminami),

–

współpraca z gminami w zakresie rozbudowy infrastruktury wodnokanalizacyjnej,

–

inwestycje i działania w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami
(w

tym

tworzenie

zbiorczych

systemów

segregacji,

zbioru

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, wspieranie
działań samorządów gminnych na rzecz likwidacji dzikich wysypisk
śmieci i rekultywacji terenów),
–

wsparcie działań i inicjatyw w zakresie gazyfikacji wybranych obszarów
powiatu,

–

informatyzacja

powiatu

(budowa

szerokopasmowej

infrastruktury

dostępu do internetu oraz wspieranie rozwoju usług elektronicznych),
–

współdziałanie z gminami w zakresie kompleksowego przygotowania
terenów inwestycyjnych oraz ich aktywna promocja wśród potencjalnych
inwestorów.
Do osiągnięcia celu Rozwój zrównoważonego rolnictwa, w tym

rolnictwa ekologicznego oraz przetwórstwa rolno-spożywczego (zmiana
metody upraw, certyfikacja produkcji, promocja oraz sprzedaż produktów,
itd.) określono następujące kierunki działań:
–

podwyższenie wiedzy i kwalifikacji rolników (w tym rolników młodych)
w zakresie prowadzenia gospodarstw oraz ich modernizacji i rozwoju,

–

poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych (poprzez wykonanie
prac scaleniowych, wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg
dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań
gospodarczych,

dostosowanie

nieruchomości

do

systemu

urządzeń

melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu),
–

wspieranie procesu różnicowania działalności gospodarstw rolnych
(szkolenia

przekwalifikowujące,

agroturystyka,

produkcja

surowca

energetycznego, drobne przetwórstwo produktów rolnych i leśnych,
zalesianie gruntów rolnych, itd.),
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–

rozwój

rolnictwa

ekologicznego

(zrzeszanie

się

rolników,

grupy

producenckie, infrastruktura skupu i przetwórstwa produktów rolnych,
itd.).

Uproszczone Plany Urządzania Lasów
Uproszczony

plan

urządzania

lasów

sporządzany

jest

dla

lasu

o obszarze, co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny,
zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz
podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej.

2 Diagnoza stanu wyjściowego
2.1 Charakterystyka środowiska
2.1.1 Położenie geograficzne
Powiat opolski zlokalizowany jest w zachodniej części województwa
lubelskiego, posiada powierzchnię 810,04 km2, co stanowi 3,2% powierzchni
województwa i 0,26 % powierzchni Polski.
Tabela 1

Powierzchnia poszczególnych gmin należących do powiatu opolskiego
(Źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego
na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku)

Lp.

Powierzchnia
[km2]

Gmina
Powiat Opole Lubelskie

810,4

1

Opole Lubelskie

193,6

2

Poniatowa

3

Chodel

108,5

4

Józefów nad Wisłą

141,5

5

Karczmiska

6

Łaziska

109,3

7

Wilków

77,9

84,5

95,0

W skład powiatu wchodzą dwie gminy wiejsko-miejskie – Opole
Lubelskie i Poniatowa oraz 5 gmin wiejskich: Wilków, Karczmiska, Łaziska,
15
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Chodel, Józefów nad Wisłą. Miasto Opole Lubelskie jest siedzibą Powiatu
Opolskiego.
Od strony wschodniej powiat sąsiaduje z powiatem lubelskim, od
strony północnej z powiatem puławskim, natomiast od strony południowej
z powiatem kraśnickim.
Od zachodu granicę powiatu opolskiego stanowi poprzez rzekę Wisłę
województwo mazowieckie i świętokrzyskie.
Na poniższym rysunku przedstawiono lokalizacje powiatu opolskiego
względem sąsiednich gmin, a także względem sąsiednich powiatów.

Rysunek 1

Lokalizacja powiatu opolskiego względem sąsiednich gmin i powiatów
(Źródło: www.gminy.pl)

2.1.2 Bilans terenu
Na terenie powiatu opolskiego ok. 71,9 % powierzchni stanowią użytki
rolne, 23,1 % powierzchni powiatu stanowią grunty leśne oraz zadrzewienia
i zakrzewienia, grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią tylko 2,8 %
powierzchni terenu. Grunty pozostałe, tzn. grunty znajdujące się pod
wodami zajmują 1,4 %, nieużytki i tereny różne < 1 % powierzchni terenu
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powiatu opolskiego. W poniższej tabeli i rysunku przedstawiono szczegółowy
bilans terenu.
Tabela 2

Bilans terenu (Źródło: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim)

Rodzaj powierzchni

Użytki rolne

Grunty leśne oraz
zadrzewienia
i zakrzewienia

Grunty zabudowane
i zurbanizowane

Typ powierzchni

Powierzchnia
danego typu [ha]

grunty orne

41 816

sady

7 763

łąki trwałe

3 592

pastwiska trwałe

1 687

grunty rolne
zabudowane

2 480

grunty pod stawami

740

grunty pod rowami

135

lasy

17 583

zadrzewienia
i zakrzewienia

1 150

tereny mieszk.

122

tereny przemysł.

125

inne tereny
zabudowane

166

zurbanizowane
tereny zabudowane

7

tereny rekreacyjne
wypoczynkowe

102

drogi

1 688

tereny kolejowe

68

inne
wody
powierzchniowe
płynące
Grunty pod wodami
wody
powierzchniowe
stojące
Nieużytki
Tereny różne
Suma powierzchni:

Powierzchnia
danego rodzaju
[ha]

Udział
procentowy
[%]

58 213

71,9

18 733

23,1

2 280

2,8

1 135

1,4

516
127
81 004

0,6
0,2
100

2
1 075

60
516
125
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Rysunek 2

Bilans terenu (Źródło: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim)

Wśród użytków rolnych największy udział mają grunty orne 71,8 %,
sady 13,3 % oraz łąki trwałe 6,2 %. Pastwiska trwałe, grunty rolne
zabudowane, grunty pod stawami oraz grunty pod rowami stanowią jedynie
8,7% powierzchni wchodzących w skład użytków rolnych.
Na rysunku nr 3 przedstawiono poszczególne typy powierzchni
wchodzące w skład użytków rolnych.
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Rysunek 3

Typy
powierzchni
wchodzących
w
skład
(Źródło: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskiem)

użytków

rolnych

2.1.3 Budowa geologiczna i surowce mineralne
Na terenie powiatu opolskiego przeważają utwory czwartorzędowe.
W centralnej części regionu i w dolinach większych rzek (Wisły, Chodelki)
występują warstwy pochodzące z holocenu w postaci: piasków, żwirów, mad
rzecznych, torfów i namułów.
Północno-wschodnia część powiatu jest zróżnicowana pod względem
budowy geologicznej. Są tu obecne lessy i piaski eoliczne, lokalnie
w wydmach, a także utwory plejstoceńskie w postaci piasków i żwirów
sandrowych oraz kredy górnej – wapienie, kreda pisząca z krzemieniami,
opoki, margle, wkładki piaskowców i gezy.
We wschodniej części powiatu opolskiego dominują utwory pochodzące
z plejstocenu, takie jak gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry
lodowcowe. W pobliżu doliny Chodelki występują piaski, żwiry i mułki
rzeczne. Obecne są tu także piaski eoliczne lokalnie w wydmach oraz
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plejstoceńskie

gliny,

piaski

i

gliny

z

rumoszami

solifluokcyjno -

deluwialnymi.
Na południu regionu występują rozległe partie lessów i górnokredowe
wapienie, kreda pisząca z krzemieniami, opoki, margle, wkładki piaskowców,
gezy. Ponadto mogą być obecne fosforyty i czerty.
Na terenie powiatu opolskiego występują złoża surowców ilastych,
kruszyw naturalnych, surowców energetycznych i węglanowych. Wśród
surowców skalnych największe znaczenie mają złoża utworów piaszczystych.
Wykaz

podmiotów

pospolitych

na

posiadających

terenie

koncesje

powiatu

na

opolskiego,

wydobywanie
dla

których

kopalin
organem

koncesyjnym jest Starosta Opolski i Marszałek Województwa Lubelskiego
przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 3 Wykaz podmiotów posiadających koncesje na wydobywanie kopalin
pospolitych na terenie powiatu opolskiego, dla których organem
koncesyjnym jest Starosta Opolski (Źródło: Starostwo Powiatowe w Opolu
Lubelskim)
L.p.

Nazwa przedsiębiorcy

Nazwa złoża

Gmina

1.

Kopalnia Piachu GWAREK
II S.c. Mirosław Szewczyk ,
Małgorzata Bajon

2.

Kopalnia Piasku Zajączków ZAJĄCZKÓW
Krystyna Jarosz
Kopalnia Piasku Zajączków ZAJĄCZKÓW I
Krystyna Jarosz
Przedsiębiorstwo
ROGÓW II
Produkcyjno-Handlowe
„AGRO” Sp. z o.o.

Opole
Lubelskie
Opole
Lubelskie
Wilków

piasek

1,4918

piasek

1,9618

piasek

0,98

5.

Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w Chodlu

RATOSZYN I –
POLE A

Chodel

piasek

1,7831

6.

Prywatne Przedsiębiorstwo
Transportowo-HandlowoUsługowe„ROLBUD i
Kopalnia Piasku
Roman Madejek
Prywatne Przedsiębiorstwo
Transportowo-HandlowoUsługowe„ROLBUD i
Kopalnia Piasku
Roman Madejek

KOŻUCHÓWKA Chodel

piasek

0,5953

GODÓW I

piasek

1,9514

3.
4.

7..

GRABÓWKA II- Opole
POLE A
Lubelskie

Rodzaj
Powierzchnia
kopaliny
[ha]
piasek
1,9648

Chodel
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L.p.
8.
9.

Nazwa przedsiębiorcy
Usługi Transportowe
Maria Mrozek
Stanisław Kramek
KRAMEX

Nazwa złoża

Gmina

ROGÓW III

Wilków

OŻARÓW -1

Opole
Lubelskie

Rodzaj
Powierzchnia
kopaliny
[ha]
piasek
1,4917
piasek

1,9800

Tabela 4 Wykaz podmiotów posiadających koncesje na wydobywanie kopalin
pospolitych na terenie Starostwa Opolskiego gdzie organem koncesyjnym
jest Marszałek Województwa Lubelskiego (Źródło: Starostwo Powiatowe
w Opolu Lubelskim)
L.p.
1.

2.
3.

4.

5.

Nazwa przedsiębiorcy
Trans Gallop Sp. z.o.o.
Opole Lubelskie
ul. Przemysłowa
Kopalnia Piachu i Usługi
Transportowa Piotr Pochodyła,
Edward Pochodyła
Lubelskie Kopalnie Surowców
Mineralnych Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót
Wodnych i Melioracyjnych
ul. Marynarska 27,27-600
Sandomierz
Prywatne Przedsiębiorstwo
Transportowo-HandlowoUsługowe „ROLBUD i Kopalnia
Piasku
Roman Madejek

Nazwa złoża

Położenie

Gmina

Pow. (ha)

WILKÓW

Kolonia
Wilków

Wilków

12,3241

KOCIANÓW

Kocianów

Poniatowa

5,7295

STEFANÓWKA

Stefanówka

Józefów nad
Wisłą

Brak
danych

KOLONIA WILKÓW

KOLONIA
WILKÓW

Wilków

14, 8663

BUDZYŃ

Budzyń

Chodel

3,02

W chwili obecnej większość złóż na terenie powiatu jest już w znacznej
części wyeksploatowana. W związku z powyższym przedsiębiorcy podejmują
starania dotyczące rozpoznania i udokumentowania nowych złóż piasku.

2.1.4 Morfologia
Zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym wg J. Kondrackiego
powiat opolski zlokalizowany jest na terenie prowincji Wyżyny Polskie (34),
podprowincji

Wyżyna

Lubelsko-Lwowska

(343),

makroregionu

Wyżyny

Lubelskie (343.1), mezoregionów: Równina Bełżycka (343.13), Kotlina
Chodelska (343,14), Wzniesienia Urzędowskie (343,15), Małopolski Przełom
Wisły (343.11).
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Rysunek 4

Położenie powiatu opolskiego na tle podziału fizyczno-geograficznego
J. Kondrackiego (Źródło: J. Kondracki Geografia Regionalna Polski)

Małopolski Przełom Wisły (343.11) - mezoregion fizycznogeograficzny
w

środkowo-wschodniej

Polsce,

obejmuje

dolinę

Wisły

na

odcinku

przełomowym przez pas Wyżyn Polskich. Ciągnie się wzdłuż zachodniej
krawędzi Wyżyny Lubelskiej, granicząc od zachodu z Wyżyną Sandomierską,
Przedgórzem
z

Iłżeckim

Wysoczyzną

i

Równiną

Lubartowską,

Równiną

Radomską
Bełżycką,

a

od

Kotliną

wschodu
Chodelską

i Wzniesieniami Urzędowskimi. Region wywodzi się na południu z Niziny
Nadwiślańskiej i przechodzi na północy w Dolinę Środkowej Wisły.
Równina Bełżycka (343.13) — mezoregion fizycznogeograficzny we
wschodniej
Od północy

Polsce,

w

graniczy

północno-zachodniej
z

Płaskowyżem

części

Wyżyny

Nałęczowskim,

od

Lubelskiej.
wschodu

z Wyniosłością Giełczewską, od południa ze Wzniesieniami Urzędowskimi, od
południowego zachodu z Kotliną Chodelską a od zachodu na krótkim
odcinku z Małopolskim Przełomem Wisły.
Region jest równiną o mało urozmaiconym krajobrazie, osiągającym
wysokość od 160 (skarpa ku dolinie Wisły) do 230 m n.p.m. (dział wodny
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Wisły i Bystrzycy). Podłoże zbudowane jest z margli kredowych i glin
zwałowych. Równina Bełżycka jest regionem typowo rolniczym.
Kotlina Chodelska (343.14) — mezoregion fizycznogeograficzny we
wschodniej

Polsce,

w

zachodniej

części

Wyżyny

Lubelskiej.

Kotlina

Chodelska ma kształt trójkąta i graniczy od północnego wschodu z Równiną
Bełżycką, od południa ze Wzniesieniami Urzędowskimi, a od wschodu
z Małopolskim Przełomem Wisły.
Region jest obniżeniem wypreparowanym w mało odpornych marglach
kredowych o łagodnie nachylonych stokach. Kotlina Chodelska osiąga
wysokość od 130 do 180 m n.p.m. Dno kotliny wypełniają czwartorzędowe
piaski (wydmy). Południową część regionu stanowi martwa zatorfiona dolina,
oddzielona od rzeki Chodelki wałem. Największą rzeką jest Chodelka.
Zachodnia część kotliny jest zalesiona, z rozległymi stawami.
Wzniesienia Urzędowskie (343.15) - mezoregion fizycznogeograficzny,
pasmo wzniesień ciągnące się mniej więcej na linii północny zachódpołudniowy wschód, położone w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Jest to
obszar o urozmaiconej rzeźbie, a szczególnie charakterystyczną cechą są
wąwozy lessowe. Wzniesienia Urzędowskie malowniczo przecina rzeka
Wyżnica.
Region jest doliną, o czym świadczy jego wydłużony (ok. 70 km, na
odcinku Zawichost-Puławy) i stosunkowo wąski kształt (od 1,5 do 3 km).
Zbocza doliny są strome, wznosząc się 60-70 m nad poziom rzeki. Dno doliny
wysłane jest madami rzecznymi, w okresie wysokich stanów wody jest ono
zalewane.

2.1.5 Wody powierzchniowe i podziemne
W granicach powiatu opolskiego wyodrębniono 20 cieków wód
naturalnie płynących o łącznej długości ok. 236 km. Największą rzeką
powiatu jest Wisła, która stanowi zachodnią granicę gmin Józefów nad
Wisłą, Łaziska i Wilków. Największymi prawobrzeżnymi dopływami Wisły na
terenie powiatu są rzeki Wyżnica i Chodelka.
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Pozostałe cieki wodne to: Ciek Wronów, Jankówka, Jankówka Górna,
Jaworzanka,
Martwica,

Karczmianka,

Podlipie,

Kowalanka,

Poniatówka,

Stara

Kożuchówka,
Rzeka,

Kraczewianka,

Wisełka,

Wrzelówka,

Wrzelowianka, Zimowa Rzeka.
Powiat opolski zlokalizowany jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych (GZWP) nr 406 o nazwie “Zbiornik Niecka lubelska (Lublin)”,
obejmującego rozległe tereny położone między doliną Wisły, doliną Wieprza
i Roztoczem. Głównym wodonoścem w GZWP nr 406 są szczelinowe
i szczelinowo-porowe utwory kredy górnej położone na głębokości około 85 m
p.p.t.; szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego zbiornika wynoszą około
1330 tys. m3/d, a jego powierzchnia liczy około 7200 km2.
Zgodnie z fragmentem Mapy hydrogeologicznej Polski (60 - Lublin)
opracowanej

przez

Państwowy

Instytut

Geologiczny

rejon

terenu

planowanego pod przedsięwzięcie znajduje się w IX lubelsko-podlaskim
regionie hydrogeologicznym w północno-zachodnim obrębie Jednolitej Części
Wód Podziemnych (JCWPd) nr 106. Strefa aktywnej wymiany wód w obrębie
kredy górnej sięga 100-150 m p.p.t. Użytkowe poziomy wodonośne związane
są z tą strefą. Wody o mineralizacji >1 g/dm3 występują w utworach kredy
dolnej, jury oraz niektórych ogniw paleozoiku. Strop kredy dolnej występuje
na głębokości 550-1000 m.
JCWPd charakteryzuje się nadwyżką zasobów wód podziemnych
w odniesieniu do wielkości poboru wody, wynoszącego ponad 22 % wielkości
zasobów.
Na obszarze JCWPd nie występują zanieczyszczenia wód, wody są
dobrej jakości i wymagają na ogół prostego uzdatniania.
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2.1.6 Obszary chronione
Około 44 % powierzchni powiatu opolskiego stanowią obszary
chronione. Wśród nich należy wymienić:
− Wrzelowiecki Park Krajobrazowy,
− fragment Kazimierskiego Parku Krajobrazowego,
− Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu,
− fragment Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
− rezerwat Krowia Wyspa i Skarpa Dobrska,
− użytek ekologiczny Emilcin
− obszary Natura 2000:
PLB 140006 Małopolski Przełom Wisły,
PLH 060045 Przełom Wisły w Małopolsce,
PLH 060054 Opole Lubelskie,
PLH 060063 Komaszyce.

Wrzelowiecki

Park

Krajobrazowy

istnieje

od

1990

roku,

zajmuje

powierzchnię 4998 ha. Położony jest na pograniczu trzech jednostek
fizjograficznych: Doliny Wisły, Wzniesień Urzędowskich i Kotliny Chodelskiej.
Pod względem administracyjnym park położony jest na terenie gmin: Opole
Lubelskie, Józefów nad Wisłą i Łaziska. Park posiada urozmaiconą rzeźbę
terenu - stroma krawędź doliny Wisły, liczne wąwozy lessowe, suche doliny,
zagłębienia bezodpływowe, pola wydmowe i równiny. Na terenie parku rosną
rzadkie gatunki roślin m.in.: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, parzydło
leśne, bluszcz pospolity, barwinek, tojad mołdawski oraz tojad dzióbaty.

Kazimierski

Park

Krajobrazowy

powstał

w

1979

roku,

zajmuje

powierzchnię 11 862 ha, w tym na terenie powiatu opolskiego 1690 ha.
Obejmuje swoim obszarem 10 gmin, w tym 2 należące do powiatu opolskiego
(Wilków, Karczmiska). Występują tu różnorodne formy ukształtowania terenu
powstałe na skutek kolejnych zlodowaceń i procesów erozyjnych. Na terenie
parku

można

spotkać:

wisienkę

karłowatą,

wiciokrzew

przewiercień,

powojnik pnący, bez zielny, ligustr pospolity, wawrzynek wilczełyko, aster
gawędka, obuwnik pospolity, zawilec wielokwiatowy, miłek wiosenny, ostnica
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włosowata, gorczyczka krzyżowa, wężymord stepowy, len złocisty, oman
wąskolistny, kosaciec bezlistny, a także rzadkie turzyce, storczyki i paprocie.

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony został w 1990 roku
na powierzchni 23 300 ha z czego znaczna część, tj. 21 720 ha znajduje się w
granicach powiatu opolskiego.
Obszar łączy parki krajobrazowe Wrzelowiecki i Kazimierski. Tutejszą
przyrodę wyróżniają wilgotne tereny łąkowe i torfowiskowe ze stanowiskami
rzadkich gatunków roślin, stawy rybne stanowiące ostoje ptaków, a także
lasy ze stanowiskami niezwykle rzadkich ptaków - bielików i bocianów
czarnych.

Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony w 1990 r. na
powierzchni

24274

ha.

Obejmuje

malowniczy

fragment

Wzniesień

Urzędowskich. Na terenie powiatu opolskiego zajmuje powierzchnię ponad
6100 ha, rozciągający się na południe od rzeki Wyżnicy. Obszar cechują
mało przeobrażone przez człowieka środowisko naturalne, malownicze
wzniesienia i wąwozy, lasy grądowe oraz fragmenty muraw kserotermicznych
z roślinnością stepową.

Rezerwat Krowia Wyspa utworzony został w 1991 r. jako rezerwat
częściowy typu faunistycznego. Obejmuje wyspę położoną przy ujściu rzeki
Chodelki. Rezerwat ma powierzchnię 62,3 ha z wyspą zajmującą 29 ha.
Ochroną objęte są stanowiska lęgowe wielu gatunków ptaków wodno błotnych. Gnieżdżą się tutaj: krzyżówki, cyraneczki, płaskonosy, czernice,
ostrygojady, sieweczki obrożne i rzeczne, czajki, śmieszki, mewy białogłowe,
rybitwy rzeczne i białoczelne, skowronki, mewy pospolite, pliszki żółte.
Wyspa ujęta została na liście terenów o szczególnym znaczeniu dla ptaków
wodnych i błotnych w Polsce.

Rezerwat Skarpa Dobrska utworzony został w 1991 r. Forma ochrony
przyrody obejmuje północną część gminy Wilków – 39,7 ha, południowozachodnią krawędź Równiny Bełżyckiej. Rezerwat słynie z wąwozów,
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będących jednymi z najgłębszych tego typu form w Polsce. Ich głębokość
dochodzi do 40 m. Ochroną objęte są naturalne odsłonięcia skał oraz
ciepłolubne murawy kserotermiczne. Na szczególną uwagę zasługują: miłek
wiosenny,

oman

wąskolistny,

wężymord

stepowy,

ostnica

włosowata,

kosatka kielichowata, macierzanka Marschalla i goryczka orzęsiona.

Użytek ekologiczny Emilcin zajmuje powierzchnię 9,62 ha, obejmuje
podmokłe łąki z licznymi zagłębieniami i oczkami wodnymi. Zróżnicowane
biotopy

są podstawą

wykształcenia

wielu

zbiorowisk

roślinnych:

szuwarowych, wysokich turzyc, podmokłych łąk i pastwisk, bagiennych i
wodnych. Na podmokłych łąkach występują rzadkie gatunki ptaków (m.in.
dziwonia, podróżniczek, dudek).

Obszar Specjalnej Ochrony PLB 140006 Małopolski Przełom Wisły
Obszar obejmuje odcinek doliny Wisły między Józefowem a Kazimierzem.
Charakterystyczne dla niego są wysokie brzegi, meandry i liczne wyspy.
Wyspy te mają różny charakter: od niskich, piaszczystych, nagich wysepek
po wyżej wyniesione, porośnięte roślinnością i np. wykorzystywane jako
pastwiska. Brzegi rzeki i terasa zalewowa są pokryte zaroślami wiklinowymi
i lasami wierzbowo-topolowymi, łąkami kośnymi i pastwiskami.

Specjalny Obszar Ochrony PLH 060045 Przełom Wisły w Małopolsce Dolina Wisły jest jedną z niewielu w Europie dużych rzek, zachowanych
w stanie względnie naturalnym. Dolina na tym odcinku ma charakter
przełomu i posiada unikalne walory krajobrazowe. Stwierdzono tu 10
rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (24%
powierzchni) oraz 21 gatunków z Załącznika II ww. Dyrektywy. Obszar
obejmuje fragment ostoi ptaków wodno - błotnych o randze europejskiej
ważnej

zarówno

W "Paneuropejskiej

dla

gatunków

strategii

lęgowych

ochrony

jak

i

różnorodności

migrujących.
biologicznej

i krajobrazowej" Dolina Wisły została zaliczona do 10 systemów rzek Europy,
którym nadano priorytet ochrony naturalnych walorów. Uważana jest za
korytarz ekologiczny rangi europejskiej.
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Specjalny Obszar Ochrony PLH 060054 Opole Lubelskie - Opole
Lubelskie leży w Kotlinie Chodelskiej. W ostoi znajduje się kolonia rozrodcza
gatunku nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Druga, co
do wielkości kolonia rozrodcza gatunku nocka dużego w regionie. Obszar
obejmuje również żerowisko nietoperzy.
Specjalny Obszar Ochrony PLH 060063 Komaszyce - Głównym celem
ochrony jest zachowanie siedlisk lipiennika Loesela Liparis loeselii, gatunku
z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest to bardzo liczna populacja
licząca około 400 okazów (największa na terenie województwa lubelskiego
i jedna z większych w Polsce). Na obszarze zidentyfikowano 5 rodzajów
siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG - twarde oligomezotroficzne wody z podwodnymi łąkami ramienic, zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe,

niżowe

i

górskie

świeże

łąki

użytkowane

ekstensywnie,

torfowiska przejściowe i trzęsawiska, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o
charakterze młak, turzycowisk i mechowisk. Rejon ten jest też ostoją
rzadkich gatunków owadów, płazów i gadów. Występują tu 2 gatunki
zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obszar ma również
duże znaczenie dla ochrony ptaków. Odnotowano na tym terenie gatunki
ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. Na terenie ostoi
występują objęte ochroną prawną gatunki zwierząt m.in.: rzekotka drzewna,
żaba wodna, żaba trawna, kumak, traszka zwyczajna, ropucha zwyczajna,
jaszczurka żyworodna, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, derkacz, czajka,
bekas, świergotek łąkowy, strumieniówka, łozówka, rokitniczka.
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Rysunek 5

Obszary chronione na terenie powiatu opolskiego (Źródło: Aktualizacja
Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2009 –
2012 z perspektywą do 2016 roku)

2.1.7 Pomniki przyrody
Na terenie powiatu opolskiego do rejestru pomników przyrody
wpisanych jest 20 drzew, część z nich objęta jest ochroną konserwatorską
w drzewostanach znajdujących się w zespołach dworsko – parkowych.
Wśród drzew pomnikowych na terenie powiatu opolskiego dominuje
dąb szypułkowy (9 drzew), pozostałe gatunki to: lipa drobnolistna (3 drzewa),
sosna pospolita (2 drzewa), wiąz szypułkowy (1 drzewo), grab pospolity
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(1 drzewo), kasztanowiec biały (1 drzewo), platan klonolistny (1 drzewo)
i jodła kalifornijska (1 drzewo).

Rysunek 6

Dąb szypułkowy w zespole dworsko – parkowym w Kluczkowicach
(Źródło: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskiem)

2.1.8 Turystyka
Turystyka w powiecie opolskim jest rozwijana przede wszystkim
poprzez promowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji. Na przedmiotowym
obszarze

znajdują

dydaktyczne,

które

się

liczne

szlaki

umożliwiają

rowerowe

zwiedzanie

i

piesze

oraz

najcenniejszych

ścieżki

obszarów

przyrodniczych.
Spośród szlaków rowerowych, wytyczonych na terenie powiatu, można
wyróżnić:
1.

Dolina Chodelki (ok. 53 km) – wyznaczona w obrębie Chodelskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu wzdłuż rzeki Chodelki od miejscowości
Borów Kolonia do Kazimierza Dolnego, na trasie znajdują się liczne
punkty widokowe, w końcowym odcinku przebiega w pobliżu Grodziska
Żmijowiska,

2.

Nitką kolejki wąskotorowej (ok. 49 km) – trasa prowadzi od stacyjki
kolejowej w Opolu Lubelskim do Kębła, położenie szlaku stwarza
30

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

możliwość dojazdu kolejką z Nałęczowa na teren powiatu opolskiego i
dalsze zwiedzanie okolic na rowerze za pośrednictwem sieci szlaków
rowerowych,
3.

Opole Lubelskie – Solec Nad Wisłą (ok. 22 km) – rozpoczyna się od Al.
600-lecia w Opolu Lubelskim obok zespołu pałacowo-parkowego z XVIIIwieczną rezydencją rodu Lubomirskich, następnie prowadzi przez teren
projektowanego Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Las Głodzieński
oraz obszary ekologicznej sieci europejskiej Natura 2000 Małopolski
Przełom Wisły i Przełom Wisły w Małopolsce aż do miejscowości Solec
nad Wisłą, trasa wyznaczona jest na terenie Chodelskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,

4.

Powiśle (ok. 13 km) – trasa prowadzi od Al. 600-lecia w Opolu Lubelskim
poprzez Las Powiślański (teren projektowanych zespołów przyrodniczokrajobrazowych Pustelnia-Jankowa, Las Powiślański) do miejscowości
Majdany, szlak przecina Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu,

5.

Małopolski Przełom Wisły (ok. 18 km) – bierze początek w miejscowości
Kłudzie przy przeprawie promowej, dalej prowadzi wzdłuż doliny Wisły
przy

stromych

zboczach

i

w

pobliżu

dawnego

kamieniołomu

w Kaliszanach do Józefowa nad Wisłą,
6.

Kazimierz Dolny – Kraśnik (ok. 107 km) – prowadzi od Kazimierza
Dolnego poprzez Kazimierski Park Krajobrazowy, Chodelski Obszar
Chronionego Krajobrazu, Wrzelowiecki Park Krajobrazowy, Kraśnicki
Obszar Chronionego Krajobrazu do Kraśnika,

7.

Gościniec Piotrawiński (ok. 56 km) – trasa rozpoczyna się w Niedrzwicy
Kościelnej i prowadzi poprzez Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu
i Wrzelowiecki Park Krajobrazowy poprzez kamieniołom na granicy
Kaliszan i Piotrawina z widokiem na Małopolski Przełom Wisły,

8.

Kol. Boby – Kluczkowice Pałac (Złota Góra) (ok. 14 km) – bierze początek
w pobliżu kościoła w Koloni Boby, a kończy się przy zespole pałacowoparkowym w Kluczkowicach,

9.

Opole Lubelskie – Kluczkowice Pałac (ok. 16 km) – prowadzi od dawnej
cukrowni w Opolu Lubelskim poprzez Wrzelowiec ze źródłami Potoku
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Wrzelowieckiego i kościołem w stylu klasycystycznym do zespołu
pałacowo-parkowego w Kluczkowicach,
10. Kazimierz Dolny – Opole Lubelskie – Bęczyn (ok. 60 km) – Szlak wraz z
czerwonym szlakiem „Kazimierz Dolny – Kraśnik” tworzy pętlę o długości
ok. 150 km. Szlak przebiega południkowo przez teren Kazimierskiego
Parku Krajobrazowego, Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i
Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, łącząc 3 powiaty:
puławski, opolski i kraśnicki. Rozpoczyna swój bieg w Kazimierzu
Dolnym i kończy w Bęczynie, w pobliżu zagrody garncarskiej.
11. Szlak Nadwiślański (pieszo-rowerowy, ok. 107 km) – trasa szlaku
przebiega przez 3 powiaty (kraśnicki, opolski, puławski), ścieżka
prowadzi wzdłuż Małopolskiego Przełomu Wisły i Przełomu Wisły w
Małopolsce,
Wrzelowiecki

przecina
Park

Kraśnicki

Krajobrazowy,

Obszar

Chodelski

Krajobrazu i Kazimierski Park Krajobrazowy.
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Rysunek 7

Plan sieci szlaków turystycznych na terenie powiatu opolskiego (Źródło:
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim)
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W

obrębie

powiatu

opolskiego

utworzono,

także

sieć

ścieżek

przyrodniczych i spacerowych, wyposażonych w tablice informacyjne. Poniżej
przedstawiono ich krótką charakterystykę.
1. Ścieżka przyrodnicza Kleniewo (ok. 3 km) – znajduje się na terenie
projektowanego

Zespołu

Przyrodniczo-Krajobrazowego

Pustelnia-

Jankowa, trasa ma kształt pętli, której początek i koniec zbiegają się
w pobliżu dawnego młyna wodnego w miejscowości Pomorze, tablice
edukacyjne dostarczają informacji o zwierzętach leśnych i prawidłowym
zachowaniu w lesie,

Rysunek 8

Ścieżka przyrodnicza Kleniewo
w powiecie opolskim, Starostwo
Wydawnictwo Lipiec 2010 r.)

(Źródło: Turystyka Przyrodnicza
Powiatowe w Opolu Lubelskim,

2. Ścieżka przyrodnicza Skrzypowy Dół (ok. 3 km) – trasa prowadzi od
Leśniczówki Kluczkowice poprzez Góry Kluczkowice z powrotem do
Leśniczówki Kluczkowice, szlak przecina wąwozy lessowe i sady w obrębie
Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego,
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Rysunek 9

Ścieżka przyrodnicza Skrzypowy Dół (Źródło: Wrzelowiecki Park
Krajobrazowy, przewodnik przyrodniczy, Starostwo Powiatowe w Opolu
Lubelskim, Wydawnictwo Lipiec 2012 r.)

3. Ścieżka dydaktyczna Dobre-Podgórz (ok. 7 km) – trasa wytyczona na
terenie rezerwatu Skarpa Dobrska, słynącego z najgłębszych w Polsce
wąwozów, zbocza porastają murawy kserotermiczne,

Rysunek 10 Ścieżka dydaktyczna Dobre-Podgórz (Źródło: Turystyka Przyrodnicza
w powiecie opolskim, Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim,
Wydawnictwo Lipiec 2010 r.)
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4. Ścieżka dydaktyczna Rogów (ok. 6 km) – 2 pętle ścieżek prowadzą przez
Kazimierski Park Krajobrazowy i strefę ochrony źródliskowej Jaworzanki,
tablice informacyjne zawierają dane o budowie geologicznej,

Rysunek 11 Ścieżka dydaktyczna Rogów (Źródło: Turystyka Przyrodnicza w powiecie
opolskim, Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, Wydawnictwo Lipiec
2010 r.)

5. Ścieżka przyrodnicza Złota Góra (ok. 4 km) – wyznaczona w miejscowości
Chruślina,

szlak

przecina

teren

leśny

z

wąwozami

lessowymi

i wierzchowinę z uprawami sadowniczymi, na polanie śródleśnej znajduje
się pomnik i krzyż upamiętniający bitwę z 1863 r.,

Rysunek 12 Ścieżka
przyrodnicza
Złota
Góra
(Źródło:
Wrzelowiecki
Park
Krajobrazowy, przewodnik przyrodniczy, Starostwo Powiatowe w Opolu
Lubelskim, Wydawnictwo Lipiec 2012 r.)

6. Ścieżka spacerowa Okolice Kluczkowic (ok. 10 km) – trasa przecina
Wrzelowiecki Park Krajobrazowy z licznymi wąwozami,
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Rysunek 13 Ścieżka spacerowa Okolice Kluczkowic (Źródło: Wrzelowiecki Park
Krajobrazowy, przewodnik przyrodniczy, Starostwo Powiatowe w Opolu
Lubelskim, Wydawnictwo lipiec 2012 r.)

7. Szlak tematyczny Grodziska nad Chodelką (ok. 15 km) – przy szlaku
znajdują się 4 wczesnośredniowieczne grodziska słowiańskie z VIII – X w.
w Chodliku, Żmijowiskach, Kłodnicy i Podgórzu, na trasie ustawiono
tablice informacyjne i ławy do odpoczynku.

Rysunek 14 Grodzisko Żmijowiska (Źródło: http//:www.muzeumnadwislanskie.pl)

37

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

Zaplecze turystyczne regionu stanowią gospodarstwa agroturystyczne
w gminach: Chodel, Wilków, Opole Lubelskie, Karczmiska i Józefów nad
Wisłą. Baza gastronomiczno-noclegowa jest dobrze wyposażona. Muzeum
Regionalne

w Kluczkowicach

posiada

zbiory

dziedzictwa

kulturowego

powiatu opolskiego. Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa realizuje przejazdy
pociągiem turystycznym na trasie Polanówka – Karczmiska – Poniatowa –
Opole Lubelskie.
Na terenie powiatu opolskiego planuje się utworzenie Geoparku
Małopolski Przełom Wisły od Zawichostu do Puław. Wyznaczenie obszaru
dziedzictwa geologicznego dostarczy informacji o budowie geologicznej
w kontekście ochrony środowiska przyrodniczego.

2.2 Stan jakości środowiska
2.2.1 Stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych
Na terenie powiatu opolskiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska

w

Lublinie

w

2011

roku

prowadził

monitoring

wód

powierzchniowych w odniesieniu do jednolitych części wód podziemnych1.
Podstawą

oceny

wód

powierzchniowych

było

rozporządzenie

Ministra

Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości
dla substancji priorytetowych.
W ramach oceny jednolitych części wód w zlewni Wisły przebadano
rzeki Chedelkę i Wrzelówkę w trzech punktach.
1)

Punkt pomiarowy w ramach monitoringu operacyjnego znajduje się w
miejscowości Ruda Maciejowska w jednolitej części wód pod nazwą
Chodelka do dopływu spod Wronowa. Badanie elementów biologicznych,
ze względu na makrofity zaklasyfikowano do II dobrej klasy biologicznej.
Klasyfikacja elementów fizykochemicznych znajdowała się także na
poziomie II klasy (jedynie wskaźnik azot Kjeldahla przekroczył wartości

Jednolite części wód podziemnych oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, takich jak:
struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, sztuczny zbiornik wodny, jezioro lub inny
naturalny zbiornik wodny, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne,
jednorodny pod względem hydromorfologicznym i biologicznym, dla których prowadzone są analizy
presji antropogenicznych i opracowywane programy wodno-środowisko
1
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graniczne dla klasy I). Podsumowując stan ekologiczny JCWP o
nazwie Chodelka do dopływu spod Wronowa określono jako dobry.
2)

Punkt pomiarowy w miejscowości Podgórz w jednolitej części wód
o nazwie Chodelka od dopływu spod Wronowa do ujścia wykonano
w ramach

monitoringu

diagnostycznego

i

operacyjnego,

a

także

w ramach programu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację
pochodzenia komunalnego. Badane elementy biologiczne fitobentos i
makrofity

zakwalifikowano

do

II

klasy.

Stan

elementów

fizykochemicznych ze względu na wskaźniki BZT5, ChZT – Mn oraz azot
Kjeldahla określono na poziomie dobrej II klasy. Wartości wskaźników
syntetycznych i niesyntetycznych zadecydowały o II klasie czystości.
Wartości wskaźników substancji chemicznych utrzymywały się na
poziomie

poniżej

granicy

oznaczalności.

Ze

względu

na

obszary

chronione woda nie spełniała założonych wymagań ze względu na
fitobentos. Stan ekologiczny JCWP o nazwie Chodelka od dopływu
spod Wronowa do ujścia określono jako umiarkowany ze względu na
stan elementów biologicznych natomiast stan wód jako zły.
3)

Punkt pomiarowy w miejscowości Szczekarków w jednolitej części wód o
nazwie Wrzelówka - badania w tym punkcie prowadzono w zakresie
monitoringu operacyjnego oraz realizowano program dla obszarów
chronionych wrażliwych na eutrofizację pochodzenia komunalnego.
Stwierdzono

dobrą

II

klasę

elementu

biologicznego

makrofitów,

natomiast grupa wskaźników fizykochemicznych znajduje się poniżej
stanu dobrego, ze względu na nieznaczne przekroczenie wartości dla
klasy II wskaźnika zanieczyszczeń organicznych – ogólnego węgla
organicznego. Stan ekologiczny JCWP o nazwie Wrzelówka określono
jako

umiarkowany

ze

względu

na

stan

elementów

fizykochemicznych natomiast stan wód jako zły.
Na rysunki nr 15 przedstawiono punkty pomiarowe oraz stan
ekologiczny rzek w zlewni Wisły.
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Rysunek 15 Prezentacja stanu ekologicznego w ppk. rzek w zlewni Wisły (Źródło:
WIOŚ, Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego 2011 r. )

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim na
podstawie raportów i sprawozdań z badań wody pobieranej w ramach
monitoringu jakości wody oraz prowadzonej kontroli wewnętrznej przez
przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne, dokonał oceny obszarowej
jakości wody pitnej na terenie powiatu opolskiego oraz ocenił ryzyko
zdrowotne konsumentów.
Po analizie jakości wody pitnej oraz elementów ryzyka zdrowotnego dla
osób spożywających wodę z sieci wodociągowej Państwowy Inspektor
Sanitarny w Opolu Lubelskiem nie stwierdził istotnych zagrożeń dla zdrowia
mieszkańców powiatu opolskiego korzystających z wodociągów.
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W wodzie przeznaczonej do picia występowały w pojedynczych
przypadkach

incydentalnie

przekroczenia

dopuszczalnych

wartości

parametrów fizykochemicznych tj.: mętność i azotany oraz przekroczenia
dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych. Przekroczenia te
były natychmiast usuwane poprzez montowanie stacji usuwania azotanów,
a także płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej.

2.2.2 Klimat akustyczny
Klimat akustyczny na terenie powiatu opolskiego kształtowany jest
głównie poprzez ruch drogowy, a także w mniejszym stopniu przez obiekty
przemysłowe. Poziom hałasu drogowego jest znacznie zróżnicowany i zależny
od obciążenia drogi ruchem samochodowym, udziału pojazdów ciężkich
w potoku ruchu, prędkości i płynności jazdy, parametrów technicznych oraz
stanu nawierzchni drogi.
W ramach monitoringu hałasu w 2011 r. WIOŚ w Lublinie wykonał
badania hałasu komunikacyjnego w 10 punktach pomiarowych w większych
miastach

województwa.

35 zakładów

Pomiarami

przemysłowych

hałasu

zlokalizowanych

przemysłowego
na

terenie

objęto

województwa

lubelskiego. Były to w większości zakłady usługowe i produkcyjne oraz
jednostki handlowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej, przez co stanowiły uciążliwość i były przyczyną wpływających
do WIOŚ skarg. Źródłami hałasu w tych obiektach były urządzenia
wentylacyjne,

chłodnicze,

produkcyjne

wykorzystywane

do

produkcji

materiałów budowlanych.
Na terenie powiatu opolskiego nie prowadzono pomiarów hałasu
komunikacyjnego i przemysłowego.
Z uwagi na brak dróg krajowych oraz dużych zakładów przemysłowych
a także mając na uwadze fakt, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska nie prowadzi badań hałasu na terenie powiatu opolskiego,
przypuszcza się, że hałas w powiecie nie stanowi znacznej uciążliwości dla
mieszkańców.
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2.2.3 Stan jakości powietrza
Na terenie powiatu opolskiego znaczny wpływ na jakość powietrza ma
emisja zanieczyszczeń powierzchniowa pochodząca z lokalnych kotłowni
węglowych i indywidualnych palenisk domowych (najczęściej o niskiej
sprawności),

opalanych

wytwarzanymi

w

węglem

bardzo

gospodarstwach

złej

jakości

domowych.

lub

Kolejnym

odpadami
źródłem

zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunikacyjna, gdzie wyniku spalania
paliw

w

silnikach

samochodowych

do

atmosfery

przedostają

się

zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla
i węglowodory oraz pyły.
Według danych WIOŚ za 2011 rok głównym źródłem przemysłowych
zanieczyszczeń punktowych gazowych na terenie powiatu opolskiego jest
SFW Energia Sp. z o.o. Zakład Ciepłowniczy w Poniatowej.
Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym na terenie
powiatu jest związane ze stopniem koncentracji źródeł emisji zanieczyszczeń
i jej wielkością, warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz
wpływem zanieczyszczeń pochodzących spoza obszaru powiatu. Ocena stanu
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wykonywana jest w oparciu
o wyniki badań monitoringowych.
Zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Lublinie średnioroczne stężenie zanieczyszczeń powietrza dla miasta Opole
Lubelskie, wynosi:
− benzen

–

1,9

µg/m3,

38,0 %

dopuszczalnego

poziomu

substancji

w powietrzu dla rocznego okresu uśrednienia,
− dwutlenek

azotu

–

19,0

µg/m3,

47,5 %

dopuszczalnego

poziomu

substancji w powietrzu dla rocznego okresu uśrednienia,
− ołów

–

0,005

µg/m3,

1,0 %

dopuszczalnego

poziomu

substancji

w powietrzu dla rocznego okresu uśrednienia,
− pył zawieszony PM10 – 28,4 µg/m3, 71,0 % dopuszczalnego poziomu
substancji w powietrzu dla rocznego okresu uśrednienia,
− pył zawieszony PM2,5 – 21,2 µg/m3, 84,8 % dopuszczalnego poziomu
substancji w powietrzu dla rocznego okresu uśrednienia.
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Stężenie wyszczególnionych zanieczyszczeń powietrza nie przekracza
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

2.3 Infrastruktura związana z ochroną środowiska
2.3.1 Sieć wodociągowa
Na terenie powiatu opolskiego istnieje dobrze rozbudowana sieć
wodociągowa. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z poszczególnych gmin
sumaryczna długość sieci wodociągowej wynosi 703,76 km, natomiast ilość
przyłączy wynosi 13 166 sztuk, ok. 99 % mieszkańców powiatu korzysta
z wodociągów gminnych.
Tabela 5

Zestawienie długości sieci wodociągowej i ilość przyłączy na terenie powiatu
opolskiego według stanu na koniec 2012 roku (Źródło: Opracowanie własne
na podstawie danych ankietowych)

Gmina
Chodel
Józefów nad
Wisłą
Karczmiska
Łaziska
Opole Lubelskie
Poniatowa
Wilków
Podsumowanie:

Długość sieci
wodociągowej
[km]

Ilość przyłączy
do sieci
wodociągowej

108,9

1873

Liczba
mieszkańców
korzystających z
wodociągu [%]
100

89,851

1910

100

77,7
91,38
165
84
86,93
703,76

1501
1509
3356
1608
1409
13166

99
100
99
93
99
98,6

W tabeli nr 6 przedstawiono zestawienie ujęć wody funkcjonujących
na terenie powiatu opolskiego.
Tabela 6

Gmina

Chodel

Zestawienie ujęć wody na terenie powiatu opolskiego według stanu na
koniec 2012 roku (Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
ankietowych)
Użytkownik

Lokalizacja

Wydajność
Qmax m3/h

Jeżów

4,47

Zakład Gospodarki

Grądy

15,64

Komunalnej i Mieszkaniowej

Granice

36,87

w Chodlu

Ratoszyn

34,40

Siewalka

7,57
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Gmina

Józefów nad
Wisłą

Użytkownik

Lokalizacja

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Józefowie nad Wisłą

Zakład Gospodarki
Karczmiska

Komunalnej Sp. z o.o.
w Karczmiskach

Łaziska

Opole
Lubelskie

Urząd Gminy Łaziska

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Opolu Lubelskim

44

Wydajność
Qmax m3/h

Trzciniec

39,2

Chodel

42,9

Łopoczno

47

Wólka Kolczyńska

25

Józefów nad Wisłą

66

Nietrzeba

9

Niesiołowice

60

Studnisko

66

Chruślina Kol.

60

Idalin

22

Ugory

48

Pielgrzymka

28

Miłoszówka

30

Pocześle

35

Karczmiska Pierwsze

55,6

dwie studnie

35

Wymysłów

30

dwie studnie

15

Uściąż

24

dwie studnie

24

Wolica

45

dwie studnie

40

Zaborze

33

dwie studnie

33

Barciejowice

60

Kępa Gostecka

23,6

Wojciechów

36

Kopanina Kaliszańska

16,5

Trzebiesza

35

Ćwiętalka

18

Dąbrowa Godowska

26

Elżbieta

60

Góry Kluczkowickie

60

Puszno Skokowskie

40

Ruda Maciejowska

18,6

Skoków
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Gmina

Użytkownik

Lokalizacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Poniatowa

Komunalnej Sp. z o.o.
w Poniatowej

Przedsiębiorstwo
Wilków

Wydajność
Qmax m3/h

Wandalin

62

Opole Lubelskie

85

Opole Lubelskie

120

Opole Lubelskie

150

Poniatowa

154

Dąbrowa Wronowska

37

Poniatowa Wieś

40

Kraczewice

66

Kowala

43

Niezabitów

39

Lubomirka

38

Rogów

2402

Produkcyjno Handlowe
Agro Sp. z o.o.

2.3.2 Kanalizacja sanitarna
W oparciu o istniejące oczyszczalnie ścieków na terenie powiatu
systematycznie rozbudowywana jest kanalizacja sanitarna. Sumaryczna
długość kanalizacji sanitarnej wynosi 87,22 km, natomiast ilość przyłączy
1989 sztuk.
Na terenie powiatu zauważa się niechęć mieszkańców do podłączania
budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej. Pomimo wybudowanego
kolektora zbiorczego część mieszkańców, którzy mogą podłączyć się do
kanalizacji nadal korzysta ze zbiorników bezodpływowych. Przyczyną tego
zjawiska jest konieczność poniesienia kosztów budowy przyłącza, a w dalszej
kolejności ponoszenia stałej opłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji.
W związku z tą sytuacją przepustowość istniejących oczyszczalni ścieków nie
jest w pełni wykorzystywana.
W tabelach nr 7 i 8 przedstawiono zestawienie długości sieci
kanalizacji sanitarnej oraz funkcjonujących na terenie powiatu opolskiego
komunalnych oczyszczalni ścieków.

2

Wydajność stacji uzdatniania wody pozwala na maksymalny pobór wody w ilości 10 m3/h
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Tabela 7

Zestawienie długości kanalizacji sanitarnej i ilości przyłączy na terenie
powiatu opolskiego według stanu na koniec 2012 roku (Źródło: Opracowanie
własne na podstawie danych ankietowych)

Długość kanalizacji

Gmina

sanitarnej

9,7

168

Józefów nad
Wisłą
Karczmiska

3,3

138

20,39

157

Łaziska

brak

brak

Opole Lubelskie

23,3

923

Poniatowa

30,3

600

Wilków

0,23

3

Podsumowanie:

87,22

1989

Zestawienie komunalnych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu
opolskiego według stanu na koniec 2012 roku (Źródło: Opracowanie własne
na podstawie danych ankietowych)

Gmina

Chodel

Józefów nad
Wisłą

Karczmiska
Łaziska
Opole
Lubelskie

Poniatowa

Wilków

do kanalizacji

sanitarnej [km]

Chodel

Tabela 8

Ilość przyłączy

Użytkownik oczyszczalni
ścieków

Lokalizacja

Przepustowość
[m3/d]

Zakład Gospodarki Komunalnej

Chodel

i Mieszkaniowej Chodel

ul. Opolska

Zakład Gospodarki Komunalnej

Kolczyn

210

Mazanów

60

i Mieszkaniowej w Józefowie nad
Wisłą
Zakład Gospodarki Komunalnej

Karczmiska

Sp. z o.o. w Karczmiskach

Pierwsze

brak oczyszczalni

brak

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Opolu Lubelskim

150

454
brak

Miasto Opole
Lubelskie

878

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Poniatowa

Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Opolska

w Poniatowej

Niezabitów

25

Zagłoba

30

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowe Agro Sp. z o.o.
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2.3.3 Gospodarka odpadami
W latach 2011-2012 na terenie powiatu funkcjonowały następujące
składowiska odpadów komunalnych:
−

Składowisko Odpadów Komunalnych w miejscowości Ożarów II,
gmina Opole Lubelskie,

−

Składowisko

Odpadów

Komunalnych

w

Poniatowej

Wsi,

Poniatowej

Wsi,

gmina Poniatowa,
−

Składowisko

Odpadów

Niebezpiecznych

w

gmina Poniatowa,
−

Składowisko Odpadów Komunalnych w Rogowie, gmina Wilków.

Składowisko

odpadów

komunalnych

w

Rogowie,

gmina

Wilków

zakończyło eksploatację z dniem 31.12.2012 roku.
Składowisko odpadów w Ożarowie II zarządzane jest przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim. Posiada jedną
kwaterę, podzieloną na dwie części. Powierzchnia niecki składowiska wynosi
2,30 ha, pojemność składowiska 108 500 m3. Pierwsza część posiada
powierzchnię 1,2 ha o pojemności 56 420 m3, natomiast powierzchnia
drugiej części niecki wynosi 1,1 ha o pojemności 52 080 m3. Składowisko
uszczelnione jest matą typu Bentomat SP 5 kg/m2 bentomatu sodowego.
Odcieki zbierane są przy pomocy sieci drenów i gromadzone w 2 zbiornikach
na odcieki o pojemności 36 m3 i 4,5 m3. Na składowisku znajduje się
przygotowany plac pod kompostownię. Na składowisku prowadzony jest
monitoring wód powierzchniowych, wód odciekowych i wód podziemnych za
pomocą 5 piezometrów.
Składowisko Odpadów Komunalnych w Rogowie do 2012 roku
zarządzane było przez P.P.H.”AGRO” Sp. z o.o. w Wilkowie. Powierzchnia
składowiska wynosi 2,5 ha, pojemność 31 100 m3. Stopień wypełnienia
wynosi 97%. Składowisko uszczelnione jest geomembraną PEHD 1,5 mm.
Niecka składowiska odwadniana jest poprzez drenaż z rur drenarskich
PVC Ø 100 mm i 125 mm w części południowej i drenażem z rur PEHD Ø
100 mm i Ø 150 mm w części północnej. Wody odciekowe gromadzone są
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w zbiorniku

bezodpływowym

o pojemności

m3.

15

Na

składowisku

prowadzony jest monitoring wód powierzchniowych, odciekowych oraz wód
podziemnych za pomocą 3 piezometrów.
Składowisko Odpadów Komunalnych w Poniatowej Wsi zarządzane
jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Poniatowej.
Powierzchnia niecki składowiska wynosi 1,70 ha, pojemność 21 646 m3.
Stopień wypełnienia wynosi 90 %. Składowisko uszczelnione jest folią PEHD
o grubości 1,0 mm. Wody odciekowe ujmowane są systemem drenażu
Ø 100 mm, a następnie gromadzone w zbiorniku bezodpływowym. Na
składowisku

prowadzony

jest

monitoring

wód

powierzchniowych,

odciekowych oraz wód podziemnych za pomocą 3 piezometrów.
Składowisko

Odpadów

Niebezpiecznych

w

Poniatowej

Wsi

zarządzane jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Poniatowej oraz Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A., która
deponuje tam odpady. Powierzchnia niecki wynosi 19 000 m3. Na koniec
2012

roku

składowisko

wykorzystane

było

w

95 %.

Składowisko

uszczelnione jest geomembraną HDPE grubości 1 mm oraz grubości 2 mm.
Odcieki zbierane są za pomocą drenażu kontrolnego o średnicy 100 mm
i magazynowane w zbiorniku bezodpływowym o pojemności 26 m3. Na
składowisku odpadów prowadzony jest monitoring wód powierzchniowych,
odciekowych oraz wód podziemnych za pomocą 3 piezometrów.
W latach 2011-2012 w poszczególnych gminach należących do powiatu
opolskiego funkcjonowały odrębne rozwiązania z zakresu zbiórki odpadów.
Selektywną zbiórkę surowców wtórnych prowadzono w gminach
Chodel, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Opole Lubelskie, Poniatowa
i Wilków.
Na

terenie

biodegradowalnych.

powiatu
Część

nie

odpadów

prowadzono

zbiórki

biodegradowalnych

odpadów
trafiała

do

strumienia odpadów zmieszanych, natomiast część wykorzystywana była
w przydomowych kompostownikach.
Charakterystykę systemu gospodarki odpadami w poszczególnych
gminach na koniec 2012 roku przedstawia tabela nr 9.
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Tabela 9

Gmina

System zbiórki odpadów komunalnych na terenie powiatu opolskiego według stanu na koniec 2012 roku (Źródło:
Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych)

System zbiórki odpadów zmieszanych i
segregowanych (surowców wtórnych)

System zbiórki odpadów

System zbiórki

System zbiórki odpadów

niebezpiecznych

odpadów

wielkogabarytowych

budowlanych

Odpady zbierano w gospodarstwach „u źródła”
w systemie dwupojemnikowym z podziałem na
Chodel

odpady mokre i suche. Dodatkowo na terenie

Brak

gminy w reprezentatywnych miejscach odpady

Brak

Brak

Brak

Brak

gromadzono w pojemnikach typu dzwon
z podziałem na tworzywa sztuczne, szkło, papier.
Odpady zmieszane zbierano w pojemnikach oraz
w workach w gospodarstwach domowych
„u źródła” natomiast w zabudowie
Józefów nad
Wisłą

wielomieszkaniowej w pojemnikach KP-7
Odpady segregowane gromadzono w pojemnikach
siatkowych rozmieszczonych na terenie każdej
miejscowości z podziałem na szkło i tworzywa
sztuczne. Przy szkołach zlokalizowane są

Zbiórka przeterminowanych
leków w aptekach

Zbiórka baterii w szkołach
we współpracy z
organizacją odzysku REBA.

pojemniki do selektywnej zbiórki papieru.
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Gmina

System zbiórki odpadów zmieszanych i
segregowanych (surowców wtórnych)

Zbiórka odpadów zmieszanych i segregowanych
prowadzona była wyłącznie w gospodarstwach
Karczmiska

domowych u „źródła”. Odpady zmieszane
magazynowane były w pojemnikach, natomiast
odpady segregowane w workach.

System zbiórki odpadów

System zbiórki

System zbiórki odpadów

niebezpiecznych

odpadów

wielkogabarytowych

budowlanych
Cykliczne akcje zbiórki
zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego oraz

Brak

Cykliczne akcje poprzez
wystawianie przed posesję

baterii w Urzędzie Gminy
i w szkołach

Do 2012 roku nie prowadzono zbiórki odpadów
Łaziska

segregowanych.

Brak

Na terenie gminy zbierano odpady zmieszane

Brak

Brak

w pojemnikach typu KP-7.
Odpady zmieszane i segregowane zbierano
w gospodarstwach domowych ”u źródła”
z podziałem na frakcję mokrą w pojemnikach 120

Opole
Lubelskie

W gminie zorganizowano

i 240 l oraz frakcję suchą w workach

punkt zbiórki zużytego

o pojemności 120 l.

sprzętu elektrycznego

Odpady zmieszane zbierano w rozstawionych na
terenie gminy pojemnikach 1,1 m3 i KP-7,
natomiast odpady segregowane w pojemnikach

i elektronicznego.
W szkołach i sklepach
prowadzono zbiórkę baterii.

siatkowych – plastik oraz pojemnikach typu
dzwon – szkło białe i kolorowe
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Gmina

System zbiórki odpadów zmieszanych i
segregowanych (surowców wtórnych)

System zbiórki odpadów

System zbiórki

System zbiórki odpadów

niebezpiecznych

odpadów

wielkogabarytowych

budowlanych

Odpady zmieszane gromadzone są
w gospodarstwach domowych „u źródła”
w pojemnikach 110 l i 120 l, natomiast przy
Poniatowa

zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach KP-7

W aptekach zbierane są

i 1,1 m3.

przeterminowane leki

Brak

Brak

Odpady segregowane gromadzone są
w pojemnikach typu dzwon z podziałem na
makulaturę, szkło, plastik.
Odpady zmieszane zbierane są „u źródła”
Wilków

w pojemnikach o pojemności 120 l
Odpady segregowane z podziałem na plastik,
szkło, papier w workach o pojemności 120 l.

Na terenie gminy
funkcjonuje punkt zbiórki

Odpady

zużytego sprzętu

odbierane są na

elektrycznego

zgłoszenie

i elektronicznego
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2.3.4 Infrastruktura drogowa
Na terenie powiatu opolskiego łączna długość infrastruktury drogowej
wynosi 1 342 km dróg i sieć ta obejmuje:
− 106,7 km dróg wojewódzkich, w tym:
747 (Iłża - Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lubelskie - Bełżyce Konopnica),
817 (Kłudzie - rz. Wisła - Kamień - droga 747),
824 (Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów nad Wisłą Annopol), 825 (Kamień - Józefów nad Wisłą),
832 (Wola Rudzka - Poniatowa - Krężnica Okrągła),
833 (Chodel - Kraśnik),
900 (Raj - rz. Wisła - Piotrawin - droga 825),
− 420,3 km dróg powiatowych,
− ok. 815 km dróg gminnych.

Na terenie powiatu brak jest dróg krajowych. Stan techniczny dróg
istniejących jest zły, w znacznej części wymagają przeprowadzenia remontów
bieżących i przebudowy.
Kolej na terenie powiatu reprezentowana jest przez zabytkową kolejkę
wąskotorową,

która

jest

wykorzystywana

do

sezonowego

ruchu

turystycznego.

2.3.5 Sieć gazowa
Informacje

odnośnie

infrastruktury

gazowej

przedstawiono

na

podstawie danych uzyskanych z Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
w Tarnowie, Oddział Gazowniczy w Lublinie.
Na

terenie

powiatu

opolskiego

długość

sieci

gazowej

wynosi

323,61 km, ilość przyłączy 5 747 sztuk, powiat zgazyfikowany jest 51,5 %
W tabeli nr 10 przedstawiono długość sieci gazowej, ilość przyłączy
oraz stopień zgazyfikowania w poszczególnych gminach powiatu.
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Tabela 10 Sieć gazowa na terenie powiatu opolskiego (Źródło: opracowanie własne na
podstawie informacji uzyskanych od Karpackiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o.o. w Tarnowie)
Długość gazociągów
Wyszczególnienie

bez przyłączy [m]
liczby całkowite

Czynne przyłącze
gazowe [sztuki]

Chodel

57 382

828

Józefów

29 176

328

Karczmiska

65 459

1021

34 275

1 416

42 803

437

33 070

587

61 445

1 130

Łaziska

0

0

Wilków

0

0

323 610

5 747

Opole Lubelskie miasto
Opole Lubelskie –
tereny wiejskie
Poniatowa - miasto
Poniatowa - tereny
wiejskie

Podsumowanie:

2.3.6 Małe elektrownie wodne
Na terenie powiatu opolskiego funkcjonują 3 małe elektrownie wodne
zlokalizowane na rzece Chodelce o łącznej mocy 72 kW, które przedstawione
w poniższej tabeli.
Tabela 11

Małe elektrownie wodne na terenie powiatu
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim)

opolskiego

(Źródło:

Właściciel

Miejscowość

Rzeka

Moc

Ilość/rok

Piotr Jarosławski

Pomorze

Chodelka

22 kW

60 MWh

Stanisław Żebrowski

Kosiorów

Chodelka

15 kW

20 MWh

Kwiryna Głodkowska

Kolonia Szczekarków

Chodelka

35 kW

20 MWh
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2.3.7 Promieniowanie elektromagnetyczne
Analiza wyników badań przeprowadzonych na obszarze województwa
lubelskiego nie wykazała przekroczeń dopuszczalnej wartości składowej
elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m, określonej w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz.
1883). W poniższej tabeli przedstawiono rejestr instalacji wytwarzających
pola elektromagnetyczne.
Tabela 12

Rejestr instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Źródło:
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim)

1

Nr w
rejestrze
1/2011

2

2/2011

3

3/2011

4

4/2011

Nazwa stacji bazowej
/ linii energetycznej
BT 12090
WRZELOWIEC
12853/11414
WILKÓW
5644/1005
PONIATOWA WIEŻA
27366 NIEZABITÓW

5

5/2011

27117 KARCZMISKA

6

6/2011

27108 PONIATOWA

7

7/2011

27359 CHODEL

8
9

8/2011
9/2011

10

10/2011

11

11/2011

12

12/2011

13

13/2011

14

14/2011

OPL3301_CHENIN
6073/1063 (F1-1313WWLU1) PIOTRAWIN
473/991 (F-1241WWLU1 I 4631 ZMT)
OPOLE LUBELSKIE
GSM
5249/1015 (F1-1265WLU1)
KLUCZKOWICE 2
11560/8809 (F11097-WWLU)
KARCZMISKA
LUBELSKIE
5273/1027 (F2-1277WWLU1) CHODEL
BT-12710 JÓZEFÓW
BOISKA

Lp.

Prowadzący instalację
POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3, 02-676
Warszawa
P.T.K. CENTERTEL Sp. z o.o., ul. Skierniewicka
10a, 01-230 Warszawa
P.T.K. CENTERTEL Sp. z o.o., ul. Skierniewicka
10a, 01-230 Warszawa
PTC Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222
Warszawa
PTC Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222
Warszawa
PTC Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222
Warszawa
PTC Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222
Warszawa
P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
P.T.K. CENTERTEL Sp. z o.o.,
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
P.T.K. CENTERTEL Sp. z o.o., ul. Skierniewicka
10a, 01-230 Warszawa

P.T.K. CENTERTEL Sp. z o.o., ul. Skierniewicka
10a, 01-230 Warszawa
P.T.K. CENTERTEL Sp. z o.o., ul. Skierniewicka
10a, 01-230 Warszawa

P.T.K. CENTERTEL Sp. z o.o., ul. Skierniewicka
10a, 01-230 Warszawa
POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3, 02-676
Warszawa
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15

Nr w
rejestrze
15/2011

Nazwa stacji bazowej
/ linii energetycznej
BT-12798
KARCZMISKA

16

16/2011

17

17/2011

18

18/2011

19

19/2011

BT-12778
PONIATOWA
SKŁADOWISKO
BT-11713
PONIATOWA,
KRACZEWICE, ul.
Kowala 2
BT-11741 OPOLE
LUBELSKIE
BT-10202 CHODEL

20

20/2011

21

1/2012

22

2/2012

23

3/2012

24

4/2012

25

5/2012

26

6/2012

27

7/2012

28

8/2012

29

9/2012

30

10/2012

31

11/2012

32

12/2012

BT-12894 Chodel
Ratoszyn
BT-12895 Opole
Lubelskie BIS
OPL4401_D
Ul. Kwiatowa dz. 597
Opole Lub.
OPL3301_C Henin 3
gm. Poniatowa
Stacja Bazowa PTC
S.A. „27437”
Stacja Bazowa PTC
S.A. „27436”
Linia 110 kV relacji
Budzyń-Opole
Linia 110 kV relacji
Poniatowa-Puławy
Rudy
Linia 110 kV relacji
Poniatowa-Poniatowa
EDA
Linia 110 kV relacji
Opole-Poniatowa EDA
Bazowa stacja
radiowa łączności
dyspozytorskiej Opole
Lubelskie
BT10225 Józefów nad
Wisłą
BT12059 ŁAZISKA

33

1/2013

GPZ Poniatowa

34

2/2013

GPZ Opole

35

3/2013

GPZ Poniatowa EDA

36

4/2013

5827 Opole Lubelskie
NEW

Lp.

Prowadzący instalację
POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3, 02-676
Warszawa
POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3, 02-676
Warszawa
POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3, 02-676
Warszawa

POLKOMTEL
Warszawa
POLKOMTEL
Warszawa
POLKOMTEL
Warszawa
POLKOMTEL
Warszawa
P4 Sp. z o.o.,

S.A., ul. Postępu 3, 02-676
S.A., ul. Postępu 3, 02-676
S.A., ul. Postępu 3, 02-676
S.A., ul. Postępu 3, 02-676
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
Polska Telefonia Cyfrowa S.A. Al. Jerozolimskie
181, 02-222 Warszawa
Polska Telefonia Cyfrowa S.A. Al. Jerozolimskie
181, 02-222 Warszawa
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3, 02-676
Warszawa
POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3, 02-676
Warszawa
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin,
ul. Garbarska 21, 24-300 Opole Lubelskie
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin,
ul. Garbarska 21, 24-300 Opole Lubelskie
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin,
ul. Garbarska 21, 24-300 Opole Lubelskie
P.T.K. CENTERTEL Sp. z o.o., ul. Skierniewicka
10a, 01-230 Warszawa

55

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

2.4 Edukacja ekologiczna
Edukacja jest niezbędna dla wzmocnienia poziomu akceptacji działań
proekologicznych podejmowanych przez samorządy.
Edukacja ekologiczna na terenie powiatu jest stale prowadzona we
wszystkich gminach. Działania edukacyjne dotyczą głównie dzieci i młodzieży
w szkołach.
Większość działań edukacyjnych prowadzona była w ramach zajęć
lekcyjnych w szkołach poprzez organizowanie Akcji Sprzątania Świata,
konkursów ekologicznych, pogadanek, wycieczek szkolnych.
Szkoły w gminie Józefów nad Wisłą oraz Żłobek i Przedszkole Miejskie
w Opolu Lubelskim realizowały edukację ekologiczną we współpracy
z gminami

a także

z

Wojewódzkim

Funduszem

Ochrony

Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Starostwo

Powiatowe

współfinansowane

przez

w

Opolu

Wojewódzki

Lubelskim
Fundusz

realizowało
Ochrony

projekty

Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie mające na celu rozpowszechnianie wiedzy
na temat obszarów chronionych powiatu:
− „Poznaj obszary chronione Powiatu Opolskiego”,
− „Odkrywamy Wrzelowiecki Park Krajobrazowy”
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3 Mocne i słabe strony
Na

podstawie

analizy

stanu

istniejącego

w

poniższej

tabeli

przedstawiono mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia powiatu
opolskiego.
Tabela 13

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Mocne i słabe strony, szanse
(Źródło: Opracowanie własne)

Mocne strony
Cenne walory przyrodnicze
Duży udział obszarów
chronionych w ogólnej
powierzchni powiatu
Dobrze rozwinięta infrastruktura
turystyczna
Dostępność terenów do rozwoju
usług rekreacyjno- turystycznych
(w tym agroturystyki)
Obecność Nadwiślańskiej Kolejki
Wąskotorowej – jedynej w
Województwie Lubelskim.
Dobrze rozwinięte rolnictwo
i sadownictwo
Dobre warunki do rozwoju
rolnictwa ekologicznego
Liczne działania edukacyjne
mieszkańców,
Występowanie złóż kopalin
pospolitych.
Szanse
Rozwój turystyki
Rozbudowa infrastruktury
Nadwiślańskiej Kolejki
Wąskotorowej
Rozwój odnawialnych źródeł
energii oraz wzrost popytu na
surowce energetyczne,
Planowana do realizacji
obwodnica Chodla i Opola
Lubelskiego oraz budowa mostu
na rzece Wiśle w miejscowości
Kamień,
Ochrona klimatu akustycznego
Poprawa jakości życia
mieszkańców.

−
−
−

−
−
−

i

zagrożenia

powiatu

opolskiego

Słabe strony
Zły stan techniczny dróg
gminnych, powiatowych,
wojewódzkich,
Słabo rozwinięta infrastruktura
związana z odprowadzaniem
ścieków sanitarnych,
Rozszczelnione zbiorniki
bezodpływowe służące
do gromadzenia ścieków
w gospodarstwach domowych
Opalanie domowych kotłowni
odpadami,
Niechęć mieszkańców do
podłączania się do kanalizacji
sanitarnej,
Lokalizacja powiatu w Dolinie
Opolskiej.

Zagrożenia
− Możliwość zanieczyszczenia wód
podziemnych z gospodarstw
domowych niepodłączonych do
sieci kanalizacji sanitarnej,
− Zagrożenie wystąpienia powodzi
na terenie powiatu,
− Pogorszenie jakości powietrza
w okresie grzewczym.
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4 Kierunki działań w zakresie ochrony środowiska
w perspektywie krótkoterminowej
4.1 Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna jest podstawą systemu ochrony środowiska,
ukazuje zależność człowieka od przyrody, uczy odpowiedzialności za zmiany
dokonywane w środowisku naturalnym. Edukacja powinna być kierowana
do wszystkich grup wiekowych i zawodowych.
Ciągły proces edukacyjny ma za zadanie doprowadzić do poprawy
stanu środowiska, co będzie miało istotny wpływ na zmianę jakości życia
oraz pozwoli zachować naturalne bogactwo środowiska przyrodniczego dla
przyszłych pokoleń.
Cel do 2020 roku
Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i promocja
postaw

proekologicznych,

zagwarantowanie

dostępu

do

informacji

o środowisku oraz zrównoważona polityka konsumpcyjna.

Kierunki działań do 2016 roku
− prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej na terenach
cennych przyrodniczo,
− wspieranie merytoryczne działań z zakresu edukacji ekologicznej
prowadzonej

w

parkach

krajobrazowych,

szkołach,

promowanie

aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży,
− promowanie

materiałów

i

wydawnictw

w

zakresie

edukacji

ekologicznej,
− współpraca
środowiska

władz

lokalnych

naukowego,

ze

szkołami,

zakładami

pracy

przedstawicielami
i

pozarządowymi

organizacjami w celu wykorzystania różnorodnych form edukacji
ekologicznej,
− promowanie

postaw

opartych

i odpowiedzialnej konsumpcji.
58

na

idei

zrównoważonego

rozwoju

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

4.2 Uwzględnianie aspektów ekologicznych w planowaniu
przestrzennym
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm)
istnieje konieczność określenia w planach zagospodarowania przestrzennego
m.in. zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, a także
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
Plany zagospodarowania przestrzennego powinny odnosić się do
lokalizacji

obiektów

mogących

znacząco

oddziaływać

na

środowisko,

wskazywać i uwzględniać obiekty objęte i przewidziane do objęcia formami
ochrony, zachowywać walory krajobrazowe i korzystne warunki w zakresie
stanu

środowiska

na

istniejących

terenach

o

wysokich

walorach

przyrodniczych.

Cel do 2020 roku
Kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno – przestrzennej gmin
należących do powiatu sprzyjającej równoważnemu wykorzystaniu
walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, poprawą jakości życia,
trwałym zachowaniem wartości środowiska.

Kierunki działań do 2016 roku
− uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań
przepisów

ochrony

środowiska

i

gospodarki

wodnej,

wyników

monitoringu środowiska (w szczególności w zakresie powietrza, hałasu
i wód), identyfikacja konfliktów środowiskowych i przestrzennych oraz
sposobów zarządzania nimi,
− uwzględnianie progów tzw. „chłonności” środowiskowej i „pojemności”
przestrzennej wraz z systemem monitorowania zmian,
− zachowanie korzystnych warunków w zakresie stanu środowiska na
istniejących terenach o wysokich walorach przyrodniczych,
− wdrożenie koncepcji korytarzy ekologicznych,
− uwzględnienie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
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4.3 Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu
Ochrona
Nadleśnictwo

przyrody
Kraśnik,

na

terenie

Zespół

powiatu

Lubelskich

realizowana
Parków

jest

przez

Krajobrazowych

i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie.
Starostwo powiatowe rozpowszechnia wiedzę na temat obszarów
chronionych powiatu poprzez działania edukacyjne dzieci i dorosłych
mieszkańców

powiatu

we

współpracy

z

Muzeum

Regionalnym

w Kluczkowicach, Lasami Państwowymi i Zespołem Lubelskich Parków
Krajobrazowych.
W powiecie opolskim stale rozwijana jest drobna infrastruktura
turystyczna, umożliwiająca poznawanie obszarów chronionych w sposób
zorganizowany jednocześnie chroniąc walory przyrodnicze cennych terenów.
Gminy

powiatu

opolskiego

stale

wykonują

prace

pielęgnacyjne

gminnych terenów zielonych parków i skwerów.

Cel do 2020 roku
Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
powiatu

Kierunki działań do 2016 roku
− prowadzenie

szkoleń

i

edukacji

w

zakresie

ochrony

przyrody

i różnorodności biologicznej na terenie powiatu,
− wzmocnienie

znaczenia

ochrony

różnorodności

biologicznej

i krajobrazowej w planowaniu przestrzennym,
− intensyfikacja wdrażania i promocji programów rolnośrodowiskowych,
− rewitalizacja

i

ochrona

gminnych

terenów

i skwerów,
− rozbudowa drobnej infrastruktury turystycznej.
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4.4 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Kompleksowa ochrona lasów prowadzona jest przez Nadleśnictwo
Kraśnik, które zarządza lasami należącymi do Skarbu Państwa na terenie
powiatu opolskiego. Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę leśną według planu
urządzenia lasu ze szczególnym uwzględnieniem: zachowania trwałości
lasów, ochrony lasów, ochrony gleb, ochrony wód powierzchniowych
i głębinowych, produkcji drewna oraz innych surowców i produktów
ubocznego użytkowania lasu.
Dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do
osób fizycznych i wspólnot gruntowych Starosta wykonuje Uproszczone
Plany Urządzania Lasów.

Cel do 2020 roku
Rozwój trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej

Kierunki działań do 2016 roku:
− realizacja gospodarki leśnej w oparciu o plany urządzenia lasów
i uproszczone plany urządzenia lasów, w tym ich aktualizacja,
− ujmowanie

w

zagospodarowania

opracowywanych
przestrzennego

miejscowych
gruntów

do

planach
zalesień,

z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych,
− zalesianie

nowych

terenów

z

uwzględnieniem

uwarunkowań

przyrodniczo-krajobrazowych,
− zwiększenie

powierzchni

lasów

ochronnych

na

terenach

lasów

prywatnych,
− tworzenie spójnych kompleksów leśnych, szczególnie w obszarze
korytarzy ekologicznych i wododziałów,
− systematyczna zmiana struktury wiekowej i składu gatunkowego
drzewostanów, w celu dostosowania ich do charakteru siedliska
i zwiększenia

różnorodności

genetycznej

leśnych,
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− restytucja

i

rehabilitacja

ekosystemów

leśnych,

uszkodzonych

w wyniku działania czynników abiotycznych i biotycznych,
− kontynuowanie

przebudowy

drzewostanów

zniekształconych

lub

uszkodzonych w wyniku działalności człowieka,
− kontynuacja

i

rozwój

monitoringu

środowiska

leśnego

w

celu

rozpoznania stanu lasu,
− przeciwdziałania pożarom, rozwojowi szkodników i chorób,
− prowadzenie

edukacji

nadleśnictwa

na

(tworzenie

rzecz
izb

zrównoważonego

przyrodniczych,

rozwoju

leśnych

przez
ścieżek

dydaktycznych),
− ochrona różnorodności biologicznej w lasach prywatnych,
− minimalizowanie przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne,
w tym głównie lasów ekologicznie ważnych.

4.5 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
Na

terenie

powiatu

opolskiego

powódź

z

2010

roku

ukazała

niewystarczającą ochronę doliny Wisły. Długotrwały zalew objął około 90 %
powierzchni gminy Wilków, w tym około 1 600 domów mieszkalnych
i gospodarczych, a także infrastrukturę drogową i energetyczną.
Zaistniała

sytuacja

wymusza

konieczność

realizacji

inwestycji

mających na celu skuteczną ochronę przed powodzią poprzez budowę
i rozbudowę wałów przeciwpowodziowych. Należy także stosować profilaktykę
przeciwpowodziową
i społeczne,

poprzez

które

mają

działania
na

celu

ustawodawcze,
wdrożenie

administracyjne

właściwej

polityki

zagospodarowywania terenów zalewowych m.in. poprzez ograniczanie ich
zabudowy.

Działania

te

będą

realizowane

poprzez

miejscowe

plany

zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin.
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Cele do 2020 roku
Zapewnienie skutecznej ochrony przed powodzią i suszą
Kierunki działań do 2016 roku:
− realizowanie polityki ograniczenia zabudowy na terenach potencjalnie
narażonych na zagrożenie powodzią,
− rozbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych,
− rozbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych.

4.6 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
Poprawa jakości wód zależy przede wszystkim od kompleksowego
rozwiązania problemów gospodarki wodno – ściekowej, głównie poprzez
prawidłowe

gospodarowanie

ściekami

socjalno

–

bytowymi,

ściekami

opadowymi, usprawnienie gospodarki wodno – ściekowej w zakładach
przemysłowych, a także ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na
wody powierzchniowe.
Dalszych inwestycji wymagać będą systemy zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w zakresie poprawy dostępności i jakości wód.
Cel do 2020 roku
Osiągnięcie

i

utrzymanie

dobrego

stanu

wód

powierzchniowych

i podziemnych

Kierunki działań:
− budowa,

rozbudowa

i

modernizacja

oczyszczalni

ścieków

komunalnych,
− budowa nowych i rozbudowa istniejących sieci zbiorczej kanalizacji
sanitarnej,
− budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach
gdzie uwarunkowania techniczne lub ekonomiczne wskazują na
nieefektywność

rozwiązań w

zakresie

ścieków,
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− budowa nowych i rozbudowa istniejących sieci zbiorczej kanalizacji
deszczowej,
− rozbudowa

zbiorczych

sieci

wodociągowych,

modernizacja

ujęć

i budowa nowych oraz modernizacja stacji uzdatniania wody,
− ograniczanie

ilości

substancji

szczególnie

szkodliwych

odprowadzanych do środowiska wodnego,
− wdrażanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych,
− ograniczenie

ilości

wód

opadowych

odprowadzanych

do

wód

powierzchniowych z możliwością zagospodarowania w miejscu ich
powstawania.

4.7 Ochrona powierzchni ziemi
Na terenie powiatu opolskiego ok. 71,9 % powierzchni stanowią użytki
rolne, a wśród nich największy udział mają grunty orne 71,8 %.
Ochrona powierzchni ziemi będzie realizowana głównie poprzez
wspieranie dobrych praktyk rolniczych przeciwdziałających erozji gleb,
rozwoju

rolnictwa

ekologicznego,

wdrażanie

programów

rolnośrodowiskowych, rekultywacje terenów niekorzystnie przekształconych.

Cel do 2020 roku

Ochrona gleb na terenach rolnych i leśnych, ograniczenie negatywnego
oddziaływania

procesów

gospodarczych

na

środowisko

glebowe,

rekultywacja terenów zdegradowanych

Kierunki działań do 2016 roku:
− przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR) w zakresie
ochrony gleb użytkowanych rolniczo,
− wdrażanie

programów

rolnośrodowiskowych

uwzględniających

działania prewencyjne w zakresie ochrony gleb, w tym erozji gleb,
− kontynuacja programu zabezpieczenia wąwozów lessowych przed
erozją,
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− wspieranie i rozwijanie rolnictwa ekologicznego i rynku zdrowej
żywności,
− rekultywacja terenów, na których występuje zanieczyszczenie gleb lub
niekorzystne przekształcenie terenu w tym składowisk odpadów
komunalnych w Rogowie (gmina Wilków) i w Poniatowej (gmina
Poniatowa).

4.8 Gospodarowanie zasobami geologicznymi
Istotną rolę w gospodarowaniu zasobami geologicznymi odgrywa
właściwe prowadzenie polityki koncesyjnej, która ma na celu zwiększanie
możliwości

pozyskiwania

surowców

ze

złóż

w

sposób

ograniczający

negatywny wpływ na środowisko.
Ważnym elementem ochrony są zapisy w miejscowych planach
zagospodarowania mające na celu ochronę zasobów kopalin.
Tereny poeksploatacyjne powinny być poddane procesom rekultywacji,
które mają na celu przywrócenie wartości przyrodniczych.
W celu ochrony zasobów kopalin, powierzchni ziemi, krajobrazu oraz
walorów przyrodniczych niezbędne są działania na szczeblu lokalnej
administracji samorządowej.

Cel do 2020 roku
Optymalizacja wykorzystania zasobów kopalin oraz ograniczenie presji
na

środowisko

w trakcie

prowadzenia

prac

geologicznych

prac

poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz w trakcie eksploatacji złóż
kopalin
Kierunki działań do 2016 roku:
− kontynuowanie

prac

w

zakresie

poszukiwania,

rozpoznania

i dokumentowania złóż kopalin pospolitych,
− ochrona udokumentowanych oraz perspektywicznych zasobów złóż
kopalin poprzez stosowanie odpowiednich zapisów w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego,
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− optymalne wykorzystanie kopalin głównych i kopalin towarzyszących
z eksploatowanych złóż,
− sukcesywna rekultywacja i zagospodarowanie terenów po eksploatacji
kopalin,
− przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin.

4.9 Ochrona powietrza
Zgodnie z danymi uzyskanymi z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska stężenia zanieczyszczeń powietrza tj. benzenu, dwutleneku
azotu, ołowiu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie
powiatu nie przekraczają dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.
Ochrona powietrza będzie realizowana głównie poprzez ograniczenie emisji
powierzchniowej i komunikacyjnej.

Cel do 2020 roku
Poprawa jakości powietrza poprzez:
− ograniczenie emisji powierzchniowej i komunikacyjnej,
− promocję wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
− spełnienie standardów emisyjnych z instalacji.

Kierunki działań do 2016 roku:
− wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza
podejmowanych przez podmioty gospodarcze,
− ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych, w tym eliminowanie
węgla

jako

domowych

paliwa
i

w

lokalnych

zastępowanie

go

kotłowniach
innymi,

i

gospodarstwach

bardziej

ekologicznymi

nośnikami ciepła, w tym odnawialnych źródeł energii (montaż
kolektorów słonecznych w gminie Józefów nad Wisłą)
− termomodernizacja

i

termorenowacja

budynków

użyteczności

publicznej i budynków mieszkalnych,
− rozwój infrastruktury drogowej z uwzględnieniem wymagań ochrony
środowiska (obwodnice, poprawa stanu technicznego dróg, itp.),
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− ograniczanie emisji komunikacyjnej poprzez odpowiednie utrzymanie
czystości nawierzchni ulic,
− promocja i wspieranie rozwiązań w transporcie pozwalających na
unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji (promocja transportu
zbiorowego, rowerowego),
− edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości
ochrony

powietrza,

w

tym

oszczędności

energii,

stosowania

odnawialnych źródeł energii, stosowania bardziej ekologicznych źródeł
energii, wyeliminowania procederu spalania odpadów w kotłowniach
domowych.

4.10 Gospodarka odpadami
Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 roku na nowo określa system
gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa nakłada na gminy, nowe
obowiązki,

gospodarka

odpadami

komunalnymi

będzie

polegała

na

stworzeniu systemu odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
w tym odpadów zebranych w sposób selektywny, budowę, utrzymanie
i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji oraz
urządzeń

do

ograniczenie

odzysku
masy

i

unieszkodliwiania

odpadów

komunalnych

odpadów

komunalnych,

ulegających

biodegradacji

kierowanych do składowania.
Zgodnie z ww ustawą gmina ma przejąć władztwo nad odpadami,
będzie również odpowiadać za osiągnięcie określonych poziomów odzysku
i recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania odpadów
biodegradowalnych.
Opłata wnoszona przez mieszkańców będzie stanowiła dochód gminy,
z którego będą finansowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi tzn. koszty odbierania, transportu, odzysku, w tym
recyklingu, unieszkodliwiania odebranych odpadów komunalnych oraz
koszty administracyjne.
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Z opłat wnoszonych przez mieszkańców pokrywane będą także koszty
stworzenia i utrzymania przez gminę punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, do których właściciele nieruchomości będą mogli
bezpłatnie oddawać odpady komunalne, w tym: zużyte baterie, zużyty sprzęt
elektryczny

i

elektroniczny,

odpadowe,

przeterminowane

chemikalia:
leki,

farby

odpady

rozpuszczalniki

wielkogabarytowe,

i oleje
odpady

budowlano-remontowe, zużyte opony oraz odpady zielone.
Na poniższym rysunku przedstawiono uproszczony schemat nowego
systemu gospodarki odpadami obowiązującego od 1 lipca 2013 roku.
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Rysunek 16

Uproszczony schemat wprowadzanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi obowiązującego od 1 lipca 2013 r.
(Źródło: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2017)
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Cel do 2020 roku
Racjonalne gospodarowanie odpadami, zwiększenie udziału odzysku
oraz wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów

Cele szczegółowe:
1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych
wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 roku,
2. Objęcie

wszystkich

mieszkańców

systemem

selektywnego

zbierania

odpadów najpóźniej do 2015 roku,
3. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
unieszkodliwianych przez składowanie w stosunku do ilości tych odpadów
wytwarzanych w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące
ilości odpadów ulegających biodegradacji:
–

do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50 %,

–

do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35 %,

4. Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów
odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne
i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego
pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na
poziomie minimum 50% ich masy do końca 2020 roku,
5. Wydzielenie

odpadów

wielkogabarytowych

ze

strumienia

odpadów

komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada
się następujący rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów
wielkogabarytowych i uzyskanie następujących poziomów odzysku:
–

rok 2017: 80 %,

–

rok 2020: 95 %,

6. Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów
komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania.
Przewiduje się następujące poziomy odzysku odpadów budowlanoremontowych:
–

rok 2017: 55 %,

–

rok 2020: 70 %,

70

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

7.

Wydzielenie

odpadów

niebezpiecznych

ze

strumienia

odpadów

komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania. Przewiduje
się osiągnięcie następujących poziomów selektywnego gromadzenia
odpadów niebezpiecznych na terenie gmin celem ich przekazania do
centralnych obiektów unieszkodliwiania:

8.

–

rok 2017: 60 %,

–

rok 2020: 95 %,
Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
dla powiatu opolskiego,

9.

Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60 % wytworzonych
odpadów do końca roku 2014,

10. Wdrożenie

technologii

unieszkodliwiania

ustabilizowanych

osadów

pościekowych,
11. Zorganizowanie

regionalnego

systemu

zagospodarowania

odpadów

w ramach współpracy z gminami wpisanymi do Planu Gospodarki
Odpadami dla województwa lubelskiego 2017.

Kierunki planowanych działań do 2016 roku
Działania

zmierzające

do

zapobiegania

powstawaniu

odpadów,

ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na
środowisko:
1. Intensyfikacja
zapobieganie

działań

edukacyjno

powstawania

odpadów

-

informacyjnych
oraz

właściwe

promujących
postępowanie

z wytworzonymi odpadami,
2. Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów
odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne,
3. Eliminowanie uciążliwości dla środowiska, związanych z eksploatacją
składowisk, w tym zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających
wymogów prawa.
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Działania

wspomagające

prawidłowe

postępowanie

z

odpadami

w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania:
1. Zapewnienie

przepływu

strumieni

odpadów

tj.

zmieszane

odpady

komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczone do składowania do wskazanych instalacji
regionalnych

i

zastępczych

(do

czasu

wybudowania

instalacji

regionalnych) zgodnie z uchwalonym Planem Gospodarki Odpadami dla
województwa lubelskiego. Gospodarka odpadami w województwie opiera
się na wskazanych w WPGO instalacjach zagospodarowania odpadów
obsługujących

regiony

gospodarowania

odpadami.

Na

obszarze

województwa lubelskiego wyznaczono 9 regionów gospodarki odpadami.
Gminy powiatu opolskiego należą do dwóch regionów gospodarki
odpadami:
–

Region Południowo – Zachodni - gminy: Łaziska, Poniatowa, Opole
Lubelskie, Józefów nad Wisłą, Chodel,

–

Region Puławy - gminy: Wilków, Karczmiska.
Składowisko odpadów w Ożarowie II i w Poniatowej w Planie

Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego zostały wyznaczone jako
instalacje zastępcze nieprzewidziane do rozbudowy,
2. Prowadzenie

selektywnego

zbierania

i

odbierania,

co

najmniej

następujących frakcji odpadów komunalnych:
–

odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków,

–

papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

–

odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne
i kolorowe,

–

tworzywa sztuczne,

–

metale,

–

zużyte baterie i akumulatory,

–

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

–

przeterminowane leki,

–

chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),

–

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

–

odpady budowlano – remontowe,
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3. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako
zmieszane odpady komunalne,
4. Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób
zapobiegający ich zmieszaniu,
5. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji
powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców
we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i terenach wiejskich,
6. Budowa gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów,
7. Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów
niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, np.
w oparciu o:
–

sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych,

–

placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania
poszczególnych
(np.

rodzajów

przeterminowane

odpadów

lekarstwa,

oleje

niebezpiecznych
odpadowe,

baterie,

akumulatory),
–

stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,

–

regularne

odbieranie

odpadów

niebezpiecznych

od

mieszkańców

prowadzących ich selektywne zbieranie przez podmioty prowadzące
działalność

w

zakresie

odbierania

odpadów

komunalnych

w

dostosowany

od

właścicieli nieruchomości,
8. Sposób

zbierania

odpadów

sposób

dla

przyjętych

w instalacjach zagospodarowania odpadów technologii przekształcania
odpadów, do których odpady będą kierowane,
9. Wydawanie

decyzji

i

pozwoleń

wyłącznie

na

budowę

instalacji

zagospodarowania odpadów realizujących założenia Planu Gospodarki
Odpadami dla województwa lubelskiego 2017,
10.

Tworzenie systemów gospodarki odpadami uwzględniających wszystkie

niezbędne elementy gospodarki, dostosowane do warunków lokalnych,
11.

Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez

promowanie kompostowania przydomowego.
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4.11 Ochrona przed hałasem
Klimat akustyczny na terenie powiatu opolskiego kształtuje głównie
komunikacja drogowa wzdłuż dróg wojewódzkich oraz głównych ulic
miejskich na terenie miast Opole Lubelskie i Poniatowa.
Zagrożenie hałasem należy uwzględniać w planach zagospodarowania
przestrzennego

poprzez

lokalizację

stref

przemysłowych

potencjalnie

uciążliwych ze względu na emisję hałasu z dala od istniejącej lub planowanej
zabudowy mieszkaniowej.

Cel do 2020 roku
Zmniejszenie narażenia mieszkańców na ponadnormatywny hałas,
szczególnie emitowanego przez środki transportu
Kierunki działań do 2016 roku:
–

minimalizacja hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych poprzez budowę
i przebudowę dróg,

–

przestrzeganie wartości dopuszczalnych hałasu w odniesieniu do nowo
zagospodarowywanych
zagospodarowania
nowoprojektowanymi

terenów

-

przestrzennego
centrami

zabudowy mieszkaniowej.
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planach
pomiędzy
a terenami

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

5 Plan operacyjny
5.1 Plan operacyjny na lata 2013-2016
Na podstawie przedstawionych celów ekologicznych i strategii osiągnięcia celów poprzez kierunki działań
w niniejszym rozdziale przedstawiono plan operacyjny na lata 2013-2016
Tabela 14

Zestawienie planowanych zadań w zakresie edukacji ekologicznej w latach 2013-2016 (Źródło: Opracowanie własne na
podstawie danych ankietowych)
Nazwa zadania

Edukacja ekologiczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie
nad Wisłą

Czysta Gmina + cykl działań edukacyjnych realizowany przez Zespół Szkół
w Karczmiskach - organizacja konkursu plastycznego „Patrzcie dzieci to ze
śmieci, monitorowanie stanu środowiska w najbliższej okolicy, akcja
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, akcja „Śmieci pod
kontrolą”
Działalność w dziedzinie edukacji ekologicznej w Żłobku i Przedszkolu
Miejskim w Opolu Lubelskim oraz Szkole Podstawowej w Wandalinie
Edukacja ekologiczna w ramach zajęć lekcyjnych w szkołach poprzez
organizowanie Akcji Sprzątania Świata, konkursów ekologicznych,
pogadanek, wycieczek szkolnych.
Zakup materiałów (przewodniki, lornetki) na potrzeby edukacji
przyrodniczej prowadzonej przez Muzeum Regionalne w Kluczkowicach
Prowadzenie edukacji na ścieżkach przyrodniczych we współpracy
z Muzeum Regionalnycm w Kluczkowicach, Lasami Państwowymi
i Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych
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Koszty [PLN]
źródła
finansowania

Jednostka odpowiedzialna

Termin
realizacji

Urząd Gminy Józefów nad
Wisłą
Zespół Szkół
Ogólnokształcących

2013

6800
Budżet Gminy
WFOŚ i GW

Zespół Szkół w Karczmiskach
we współpracy z Urzędem
Gminy Karczmiska

2013

4000
Budżet Gminy
WFOŚiGW

Gmina Opola Lubelskie

2013

Szkoły z terenu powiatu
opolskiego

20132016

Powiat Opolski

20142016

Powiat Opolski

20132016

7 860,00
Budżet Gminy
WFOŚ i GW
Zadanie
finansowane
w ramach
działalności szkół
15 000
Budżet Powiatu
Zadanie
finansowane
w ramach pracy
Starostwa
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Tabela 15

Zestawienie planowanych zadań w zakresie ochrony przyrody i kształtowania krajobrazu 2013-2016 (Źródło: Opracowanie
własne na podstawie danych ankietowych)
Nazwa zadania

Jednostka odpowiedzialna

Termin
realizacji

Powiat Opolski

2013-2016

Gmina Karczmiska

2013

Gmina Karczmiska

2013

Gmina Opole Lubelskie

Zakończenie
2013

Gmina Opole Lubelskie

2013-2014

Ochrona przyrody i kształtowanie zieleni
Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na szlakach przyrodniczych

Odnowa Centrum Wsi Karczmiska z rewitalizacją parku w miejscowości
Karczmiska Pierwsze (roboty budowlane alejek i ogrodzenia, roboty
elektryczne, wymiana małej architektury, prace agrotechniczne
Kontynuacja odnowy centrum Karczmisk
Utworzenie strefy turystycznej na terenie zabytkowego Parku Miejskiego
przy Al. 600 – Lecia w Opolu Lubelskim etap I

Przebudowa skweru w Opolu Lubelskim wraz z zielenią miejską

76

Koszty [PLN]
źródła
finansowania
16 000
Budżet Powiatu
WFOŚiGW
905 834
Budżet Gminy
PROW
435 213
Budżet gminy
koszt całkowity
2 964 300
Budżet Gminy
RPOWL 20072013
b.d.
Budżet Gminy
WFOŚ i GW
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Tabela 16

Zestawienie planowanych zadań w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi i ochrony wód powierzchniowych
i podziemnych w latach 2013-2016 (Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych)
Nazwa zadania

Jednostka odpowiedzialna

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Opolskiej
w km 2+680-11+403 na długości 8,723 km w gminie Łaziska
w miejscowościach Kępa Gostecka, Braciejowice, Zakrzów, Las Dębowy –
celem inwestycji jest zwiększenie stopnia przeciwpowodziowego Doliny
Opolskiej na powierzchni 10 200 ha
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Chodel

Termin
realizacji

WZMiUW w Lublinie

2013-2015

Gmina Chodel

2013

Gmina Józefów nad Wisłą

2015-2016

Gmina Józefów nad Wisłą

2015-2016

Gmina Karczmiska

2015-2016

Gmina Karczmiska

2013

Gmina Opole Lubelskie

2013

Gmina Opole Lubelskie

2014-2015

Modernizacja ujęcia wody i przebudowa wodociągu w miejscowości
Niesiołowice Nietrzeba

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolczyn

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wymysłów

Budowa wodociągu w miejscowości Zaborze Kolonia
Budowa kanalizacji deszczowej w Opolu Lubelskim od studni D1 do studni
D12 w ul. Fabrycznej, Kościuszki, Syndykackiej, Popijarskiej
Budowa kanalizacja sanitarnej i podczyszczalni ścieków w miejscowości
Niezdów
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Koszty [PLN]
źródła
finansowania
74 793 804
Budżet
Wojewody
PROW

100 000
Budżet Gminy
2 800 000
Budżet Gminy
Środki Unii
Europejskiej
Mieszkańcy
2 000 000
Budżet Gminy
Środki Unii
Europejskiej
3 000 000
PROW
Budżet Gminy
b.d.
Budżet Gminy
643.073
Budżet Gminy
b.d.
Budżet Gminy
Środki Unii
Europejskiej
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Nazwa zadania

Jednostka odpowiedzialna

Termin
realizacji

Gmina Poniatowa

2014

Gmina Poniatowa

2016

Gmina Poniatowa

2013

Budowa wodociągu w miejscowości Kraczewice Rządowe na długości 1,5 km

Budowa wodociągu w miejscowości Niezabitów na długości 5 km

Dokończenie realizacji sieci wodnokanalizacyjnej w Kraczewicach, budowa
wodociągu w miejscowości Szczuczki (projekt realizowany wspólnie z gminą
Wojciechów)
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Koszty [PLN]
źródła
finansowania
250 000
Budżet Gminy
Środki Unii
Europejskiej
600 000
Budżet Gminy
Środki Unii
Europejskiej
Całkowity koszt
zadania
5 848 123
Budżet Gminy
PROW 20072013
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Tabela 17

Zestawienie planowanych zadań w zakresie gospodarki odpadami w latach 2013-2016 (Źródło: Opracowanie własne na
podstawie danych ankietowych)
Nazwa zadania

Jednostka odpowiedzialna

Termin
realizacji

Gminy

2013

Gmina Karczmiska

2013

Gmina Wilków

2013-2016

Gmina Opole Lubelskie

2013

Gmina Wilków
Gmina Karczmiska

2013-2015

Gmina Poniatowa

2015

Organizacja nowego systemu gospodarki odpadami

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
kampania edukacyjna, zakup programu odpadowego, zakup
pojemników do selektywnej zbiórki typu „dzwon”
Organizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Rogowie obok istniejącego składowiska odpadów
Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w gminie Opole Lubelskie
Rekultywacja Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych
w Rogowie
Rekultywacja składowiska odpadów w Poniatowej
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Koszty [PLN]
źródła
finansowania
b.d.
Zadanie
finansowane
w ramach pracy
Gmin
113 000
Budżet Gminy
WFOŚiGW
300 000
Budżet Gminy
b.d.
Budżet Gminy
504 000
Budżet Gminy
WFOŚiGW
b.d.
Budżet Gminy
WFOŚi GW
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Tabela 18

Zestawienie planowanych zadań w zakresie ochrony powietrza w latach 2013-2016 (Źródło: Opracowanie własne na
podstawie danych ankietowych)
Nazwa zadania

Ocieplenie budynku świetlicy w Ratoszynie Pierwszym wraz z wymianą
stolarki drzwiowej i okiennej oraz zagospodarowanie terenu wokół
budynku
Budowa drogi powiatowej w miejscowości Grądy Borów Kolonia
Budowa drogi gminnej w miejscowości Godów Kolonia
Budowa drogi Gminnej w miejscowości Radlin
Budowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn Drugi Kolonia
Budowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn Drugi
Budowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn Pierwszy Kolonia
Budowa drogi gminnej w miejscowości Graniec
Budowa drogi gminnej w miejscowości Godów
Budowa Drogi Gminnej w miejscowości Ratoszym -Graniec
Budowa Drogi Gminnej w miejscowości Ratoszyn Pierwszy
Instalacja baterii słonecznych na terenie gminy (w 569 gospodarstwach
domowych)
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Jednostka odpowiedzialna

Termin
realizacji

Gmina Chodel

2013

Gmina Chodel

2013

Gmina Chodel

2013

Gmina Chodel

2013

Gmina Chodel

2013

Gmina Chodel

2013

Gmina Chodel

2013

Gmina Chodel

2013

Gmina Chodel

2013

Gmina Chodel

2013

Gmina Chodel

2013

Gmina Józefów nad Wisłą

20132014

Koszty [PLN]
źródła
finansowania
245 036
Środki Unii
Europejskiej
Budżet Gminy
100 000
Budżet Gminy
80 000
Budżet Gminy
60 000
Budżet Gminy
110 000
Budżet Gminy
144 000
Budżet Gminy
80 000
Budżet Gminy
105 000
Budżet Gminy
100 000
Budżet Gminy
159 800
Budżet Gminy
190 000
Budżet Gminy
9 650 000
Środki Unii
Europejskiej
Mieszkańcy
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Jednostka odpowiedzialna

Termin
realizacji

Gmina Karczmiska

2013

Gmina Karczmiska

2013-14

Gmina Łaziska

2014

Gmina Łaziska

2014

Gmina Łaziska

2015

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenach wiejskich gminy
Opole Lubelskie: Wólka Komaszycka 1,5 km, Majdan Trzebieski 0,730 km

Gmina Opole Lubelskie

2013

Przebudowa nawierzchni dróg na terenie miasta Opole Lubelskie, ulica
Lipowa, Nadstawna, Popilarska

Gmina Opole Lubelskie

2013

Dokończenie przebudowy budynku kina Opolanka w Opolu Lubelskim
przy ul. Lubelskiej

Gmina Opole Lubelskie

2013

Gmina Opole Lubelskie

20142015

Gmina Opole Lubelskie

20142015

Gmina Poniatowa

20142016

Gmina Poniatowa

20142016

Nazwa zadania
Przebudowa drogi gminnej Nr108033 L w miejscowości Karczmiska
Pierwsze i Karczmiska Drugie

Termomodernizacje obiektów użyteczności społecznej na terenie gminy
Karczmiska – oświatowe i administracyjne”
Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Łaziskach (docieplenie
budynku, odwodnienie budynku, wymiana dachu)
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kolonia Piotrawin
Termomodernizacja i nadbudowa budynku Urzędu Gminy w Łaziskach

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z wymianą kotła
przy ul. Fabrycznej
Termomodernizacja szkół w miejscowościach Kluczkowice, Ćwiętalka

Termomodernizacja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej
(docieplenie budynku, wymiana instalacji CO, modernizacja węzłów
cieplnych)
Termomodernizacja Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej
(docieplenie budynku, wymiana instalacji CO, modernizacja węzłów
cieplnych)
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Koszty [PLN]
źródła
finansowania
1 436 708
Budżet Gminy
Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych
b.d.
Budżet Gminy
518 000
Budżet Gminy
140 000
Budżet Gminy
585 130
Budżet Gminy
1 000 000
Budżet Gminy
280 000
Budżet Gminy
4 970 712,84
Budżet Gminy
Środki Unii
Europejskiej
b.d.
Budżet Gminy
WFOŚiGW
b.d.
Budżet Gminy
WFOŚiGW
3 000 000
Budżet Gminy
Fundusz Norweski
1 500 000
Budżet Gminy
Fundusz Norweski
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Nazwa zadania

Jednostka odpowiedzialna

Termin
realizacji

Wdrożenie systemu komunalnego na terenie gminy Wilków poprzez
odbudowę infrastruktury drogowej – odbudowa dróg utwardzonych
uszkodzonych podczas powodzi w miejscowościach: Zastów Karczmiski
Wilków, Wólka Polanowska, Brzozowa, Kłodnica, Machów, Kępa Chotecka

Gmina Wilków

2013

Tabela 19

Koszty [PLN]
źródła
finansowania
9 416 045
Budżet Gminy
PROW 2007-2013

Zestawienie planowanych zadań w zakresie ochrony powietrza – przebudowa dróg powiatowych w latach 2013-2016
(Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych)
Nazwa zadania

Jednostka odpowiedzialna

Termin
realizacji

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2639 L Józefów nad Wisłą
– Boiska – Dzierzkowice – rozebranie starego mostu, budowa nowego wraz
z dojazdami

Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu Lubelskim

2013

Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu Lubelskim

2013

Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu Lubelskim

2014-2015

Przebudowa drogi powiatowej nr 2614 L Karczmiska – Wymysłów – Kol.
Niezabitów na długości 4 523 mb – poszerzenie jezdni, wzmocnienie
podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej, budowa chodnika

Przebudowa drogi powiatowej nr 2606 L Wilków – Wólka Polanowska –
Karczmiska na długości 4 496 mb – poszerzenie jezdni, wzmocnienie
podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej i odwodnienia
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Koszty [PLN]
źródła
finansowania
1 949 362
środki własne
środki z rezerwy
budżetowej
3 300 000
środki własne
Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych
6 000 000
środki własne
Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych
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W latach 2013 - 2014 na terenie powiatu opolskiego Zarząd Dróg
Wojewódzkich będzie realizował przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 747 w ciągu drogi woj. Nr 747 Iłża - Lipsko – Solec n/ Wisłą
– Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica na odcinku od km 58+451,50 do
km 64+528,70”. W ramach zadania zostaną wykonane: obwodnica Chodla,
obwodnica Opola Lubelskiego oraz most na Wiśle w miejscowości Kamień.
Wsparcie finansowe dla inwestycji zadeklarowały m.in gmina Józefów
nad Wisłą, Łaziska, Chodel, Opole Lubelskie i Powiat Opolski.
Przebudowa drogi wojewódzkiej będzie miała pozytywny wpływ na
ochronę mieszkańców przed hałasem oraz ochronę jakości powietrza.

5.2 Plan operacyjny na lata 2017-2020
W perspektywie długoterminowej na lata 2017-2020 planowana jest
dalsza budowa i rozbudowa infrastruktury związanej z ochroną środowiska
tj. budowa i przebudowa dróg, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
sieci wodociągowej, termomodernizację obiektów użyteczności społecznej
ochrona zieleni, edukacja ekologiczną. W chwili obecnej nieznane są
szczegółowe zadania, a także terminy i koszty realizacji.
Podczas prowadzenia badań ankietowych nieznaczna część gmin
i instytucji sformułowała zadania na lata 2017-2020. Przedstawiona poniżej
lista przedsięwzięć będzie na bieżąco aktualizowana i zostanie szczegółowo
przedstawiona następnej aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Opolskiego na lata 2017-2020.
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Tabela 20

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2017-2020
(Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych)
Jednostka

Nazwa zadania

odpowiedzialna

Ochrona przyrody i kształtowanie zieleni
Przebudowa alejek spacerowych w parku zabytkowym

Gmina Poniatowa

w Kraczewicach Prywatnych

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz ochrona wód powierzchniowych
i podziemnych
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków poza zlewnią

Gmina Józefów nad

oczyszczalni w Kolczynie i Mazanowie

Wisłą

Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na rzece Wiśle

WZWMiUW

Basonia-Rybitwy (gmina Józefów nad Wisłą)
Modernizacja hydroforni w Barciejowicach i w Wojciechowie

Gmina Łaziska

Ochrona powietrza
Zmiana systemów grzewczych w gospodarstwach domowych

Gmina Józefów nad

z kotłowni węglowych na ekologiczne

Wisłą

Modernizacja drogi gminnej Głodno – Niedźwiada Mała

Gmina Łaziska

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kolonia Piotrawin

Gmina Łaziska

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kępie

Gmina Łaziska

Piotrawińskiej

6 Organizacja zarządzania Programem Ochrony
Środowiska
6.1 Harmonogram wdrożenia Programu
Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego
wymaga ustalenia zasad, według których będzie on realizowany oraz
monitoringu.

Niniejsze

opracowanie

stanowi

dokument

strategiczny,

wspomagający wykonanie prawa miejscowego. Program Ochrony Środowiska
dla

powiatu

opolskiego

wyznacza

harmonogram

zaplanowanych

do

wykonania działań, spełniających wytyczne dotyczące zagospodarowania
terenu, gospodarki wodno-ściekowej i odpadami, czy ochrony powietrza oraz
przed hałasem. W celu realizacji przedmiotowego dokumentu strategicznego
niezbędna

jest

współpraca

organu

administracji wyższego szczebla.
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powiatu

opolskiego

z

organami
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Ocena realizacji zaplanowanych w programie działań jest kontrolowana
okresowo

poprzez

2-letnie

raporty

z

wykonania

Programu

Ochrony

Środowiska. Organem odpowiedzialnym za składanie sprawozdań radzie
powiatu jest starosta, który może działać poprzez koordynatora. Do zadań
Rady Powiatu należy współpraca z administracją wyższego szczebla, jak i
niższego. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej odpowiadają odpowiednio za przestrzeganie prawa,
monitoring środowiska.
Na etapie opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla powiatu
opolskiego zaproponowano harmonogram wdrażania przedstawiony poniżej.

Tabela 21

Harmonogram wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla powiatu
opolskiego (Źródło: Opracowanie własne)

Lp.

Zadania

1.

2.
3.

Lata
2016 2017

2013

2014

2015

x

-

x

-

-

-

-

x

-

-

Raport z realizacji
Programu Ochrony
Środowiska
Aktualizacja celów
i kierunków działań na
lata 2017 – 2020
Aktualizacja przedsięwzięć
na lata 2017 – 2020

2018

2019

2020

x

-

x

-

-

x

-

-

-

-

x

-

-

-

6.2 Monitorowanie Programu
W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki monitorowania wdrażania
Programu Ochrony Środowiska na terenie powiatu opolskiego.

Tabela 22

Wskaźniki efektywności wdrażania Programu (Źródło: Aktualizacja
Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 20092012 z perspektywą do roku 2016, dane ankietowe)

L.p.

Rodzaj wskaźnika

2009

2012

1.

Liczba mieszkańców powiatu

62 048*

62 603*

2.
3.

Gęstość zaludnienia (powiatu)
Powierzchnia powiatu

77 osób/km2
810,4 km2

77 osób/km2
810,4 km2
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Ocena
przyrost
o 555 osób –
pozytywna
bez zmian
bez zmian
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L.p.

Rodzaj wskaźnika

2009

2012

Ocena

4.

Ilość instalacji wytwarzających
energię ze źródeł odnawialnych
[szt.]
Wielkość produktu [kW]

2 szt.
(22 kW i 15 kW)

3 szt.
(22 kW, 15 kW,
35 kW)

wzrost o 1 szt. –
pozytywna

24,4 %

b.d.

brak możliwości
porównania

94,8 %

98,6 %

wzrost o 4,2 %,
pozytywna

1:8,1

zmniejszenie
różnicy długości
sieci
kanalizacyjnej
i wodociągowej,
pozytywna

Procent gospodarstw
domowych korzystających
z sieci kanalizacyjnej
Procent gospodarstw
domowych korzystających
z sieci wodociągowej

5.

6.

Proporcja długości sieci
kanalizacyjnej do sieci
wodociągowej

7.

8.

JCWP Chodelka
do dopływu
spod Wronowa –
wody
potencjalnie
zagrożone (brak
oceny)
Stan/potencjał ekologiczny wód JCWP Chodelka
powierzchniowych
od dopływu
spod Wronowa
do ujścia - dobry
JCWP
Wrzelowianka –
wody
niezagrożone
(brak oceny)

9.

Zużycie wody

10.
11.

12.

-

*

1:8,5

10 186,7 dam∗

JCWP Chodelka
do dopływu spod
objęcie
Wronowa badaniami przez
dobry
WIOŚ nie
JCWP Chodelka kontrolowanych
od dopływu spod
dotąd rzek,
Wronowa do
pogorszenie
ujścia stanu wód
umiarkowany
w 1 punkcie
JCWPD,
JCWP
Wrzelowianka pozytywna
umiarkowany

10 245,7 dam

Ilość drzew posadzonych
w stosunku do ilości drzew
1:1
b.d.
wyciętych
Powierzchnia powiatu objęta
44 %
44 %
ochroną przyrody
Indywidualne formy ochrony prawnej w powiecie:
Rezerwaty
2 szt.
2 szt.
Pomniki przyrody
20 szt.
20 szt.
Stanowiska dokumentacyjne
Użytki ekologiczne
1 szt.
1 szt.
Zespoły przyrodniczokrajobrazowe
Obszary Chronionego
2 szt.
2 szt.
Krajobrazu
Parki Krajobrazowe
2 szt.
2 szt.
Obszary Natura 2000
4 szt.
4 szt.

dane z GUS,
1 dam3 = 1000 m3

∗*
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wzrost zużycia
o 59 dam3
brak możliwości
porównania
bez zmian
bez
bez
bez
bez

zmian
zmian
zmian
zmian

bez zmian
bez zmian
bez zmian
bez zmian
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L.p.

Rodzaj wskaźnika
- Zespoły dworsko - parkowe

13.

2009
Pałace – 6 szt.
Dwory i dworki3 szt.

2012
Pałace – 6 szt.
Dwory i dworki3 szt.

22,5 %

23,11 %

Lesistość powiatu

15.

Ilość gospodarstw
agroturystycznych na terenie
powiatu:

16.

Ilość gospodarstw rolnych
specjalizujących się
w rolnictwie ekologicznym

Gm. Chodel -2
Gm. Chodel – 2
Gm. Opole Lub.
Gm. Opole Lub.
–3
–4
Gm Józefów nad
Gm. Józefów
Wisłą - 1
nad Wisłą – 1
Gmina
Gm. Karczmiska
Karczmiska – 2
–1
Gmina Wilków Gm. Wilków – 5
3
46 szt.

b.d.

Ocena
bez zmian
wzrost o 0,61 %
pozytywna

zmniejszenie się
o2
gospodarstwa
agroturystyczne

brak możliwości
porównania

7 Możliwości finansowania zaplanowanych działań
i inwestycji
Instytucjami finansującymi zadania ujęte w Programie Ochrony
Środowiska dla powiatu opolskiego będą m.in.:
− Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW),
− Wojewódzki

Fundusz

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

(WFOŚiGW),
− Fundusz Norweski,
− Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007 – 2013
(RPO WL),
− Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych,
− Fundusze Europejskie 2014-2020,
− Zarząd Dróg Powiatowych,
− Zarząd Województwa,
− Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim,
− budżety gmin.
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7.1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013
Beneficjenci mogą ubiegać się o środki finansowe na realizację
przedsięwzięć należących do określonych w programie osi priorytetowych:
− Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
− Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
− Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej,
− Oś 4 LEADER.

7.2 Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Lubelskiego 2007 – 2013
W ramach przydzielanych funduszy RPO WL wyznaczono następujące
osie priorytetowe:
− Oś I Przedsiębiorczość i innowacje,
− Oś II Infrastruktura ekonomiczna,
− Oś III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne,
− Oś IV Społeczeństwo informacyjne,
− Oś V Transport,
− Oś VI Środowisko i czysta energia,
− Oś VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna,
− Oś VIII Infrastruktura społeczna,
− Oś IX Pomoc Techniczna.

7.3 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ma na celu udzielanie
jednostkom samorządu terytorialnego dotacji

z budżetu państwa na

dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub
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remontów dróg powiatowych i gminnych. Nadzór nad realizacją programu
sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej.
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zakończył w bieżącym roku
nabór beneficjentów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie do Narodowego
Programu

Przebudowy

Dróg

Lokalnych

Etapu

II

Bezpieczeństwo

–

Dostępność – Rozwój.

7.4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie
Przedmiotowa

instytucja

udziela

pomocy

finansowej

w

formie:

preferencyjnych pożyczek, dotacji, dopłat do oprocentowania kredytów
bankowych, przekazuje środki finansowe jednostkom budżetowym poprzez
rezerwę celową budżetu państwa.
WFOŚiGW wspiera przedsięwzięcia realizowane według określonych
priorytetów:
− I Gospodarka wodno – ściekowa,
− II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
− III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
− IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony
środowiska,
− V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,
− VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T,
− VII Transport przyjazny środowisku,
− VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,
− IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna,
− X Bezpieczeństwo energetyczne,
− XI Kultura i dziedzictwo kulturowe,
− XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony
zdrowia,
− XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego,
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− XIV Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
− XV Pomoc techniczna – Fundusz Spójności.
Instytucja ma charakter wdrażający dla 2 osi priorytetowych Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
− Oś I Gospodarka wodno-ściekowa,
− Oś II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

7.5 Fundusze Europejskie 2014-2020
W Programie Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego dla części
inwestycji

nie

sprecyzowano

źródeł

finansowania

z

funduszy

Unii

Europejskiej ze względu na kończący się okres finansowania w latach 2007 2013 i rozpoczynający się kolejny obejmujący lata 2014 - 2020.
Z budżetu polityki spójności Polska otrzyma 72,9 mld euro na lata
2014 – 2020. Ww. środki finansowe będą przeznaczone na inwestycje
należące

do

następujących

dziedzin:

innowacje,

przedsiębiorczość,

autostrady i drogi ekspresowe, badania i rozwój, zielona energia, transport
przyjazny środowisku, społeczeństwo informacyjne, włączenie społeczne,
edukacja, rynek pracy.
W maju 2012 r. Rada Ministrów zatwierdziła opracowanie pt. ęSposób
organizacji

prac

nad

dokumentami

programowymi

związanymi

z perspektywą finansową UE 2014 – 2020”. Na mocy ww. dokumentu
Minister

Rozwoju

Regionalnego

jest

odpowiedzialny

za

przygotowanie

wytycznych programowych, wdrożeniowych i instytucjonalnych.
15 stycznia 2013 r. została przyjęta Umowa Partnerska, stanowiąca
dokument dotyczący sposobu wykorzystania funduszy unijnych do realizacji
swoich

celów.

Opracowano,

także

szczegółowe

dokumenty

dla

poszczególnych obszarów, w formie Programów Operacyjnych. Na rysunku nr
17 przedstawiono programy ze względu na zarządców.
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Rysunek 17 Schemat sposobu wdrażania Funduszy Europejskich przez poszczególne
organy administracji w latach 2014–2020
(Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

W okresie od października do grudnia 2013 r. Umowa Partnerska
i programy operacyjne będą negocjowane z Komisją Europejską. Równolegle
do ww. uzgodnień zostanie zawarty Kontrakt Terytorialny pomiędzy rządem
i samorządami wojewódzkimi.

7.6 Środki własne
Z uwagi na niejednokrotnie niepełne finansowanie planowanych zadań
w ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego
przez instytucje wspierające, konieczne jest posiadanie przez jednostki
samorządu terytorialnego własnych środków finansowych. Są to głównie
bieżące środki, takie jak podatki, czy opłaty lokalne.
Część zadań będzie finansowanych przez podmioty gospodarcze
i inwestorów prywatnych, którzy mogą być wspomagani poprzez kredyty
komercyjne lub fundusze ochrony środowiska, jeżeli realizują przedsięwzięcia
uznane za priorytetowe.
W Programie Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego dla części
inwestycji

nie

sprecyzowano

źródeł
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Europejskiej ze względu na kończący się okres finansowania w latach 2007 2013 i rozpoczynający się kolejny obejmujący lata 2014 - 2020.

8 Wytyczne do sporządzania gminnych programów
ochrony środowiska
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska programy ochrony
środowiska

muszą

być

zgodne

z

dokumentami

wyższych

szczebli

administracji. Obecnie brak jest określonych wytycznych do sporządzania
tego typu dokumentów, a opracowane przez Ministerstwo Środowiska
w 2002 r. są już nieaktualne.
Gminne programy ochrony środowiska powinny opierać się na
szerokiej znajomości środowiska obrębu ewidencyjnego. Ww. dokumenty
powinny opierać się na:
− celach polityki ekologicznej gminy,
− wybranych, uzasadnionych priorytetach ekologicznych,
− rodzaju i harmonogramie działań ekologicznych podejmowanych przez
gminę,
− środkach niezbędnych do osiągnięcia planowanych celów obejmujących
m.in. mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
Struktura

gminnych

programów

ochrony

środowiska

powinna

stanowić rozwinięcie zagadnień na poziomie powiatu, obejmujących przede
wszystkim:
− ocenę

aktualnego

najistotniejszych

stanu

problemów

środowiska,
bądź

zawierającą

zagrożeń

dla

zestawienie

poszczególnych

komponentów środowiska,
− priorytety

ochrony

środowiska w

zależności

od

aktualnego

stanu

środowiska,
− strategię działań w zakresie ochrony środowiska na 8 lat, która powinna
zawierać kierunki działań systemowych, ochrony zasobów naturalnych
i poprawy jakości środowiska oraz bezpieczeństwa ekologicznego,
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− listę przedsięwzięć priorytetowych z opisami, kosztami i źródłami
finansowania oraz jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację,
− organizację zarządzania Programem Ochrony Środowiska określającą
współpracę podczas wdrażania i cykliczną ocenę realizacji,
− aspekty

finansowe

wdrażania,

uwzględniające

koszty

realizacji

poszczególnych przedsięwzięć oraz ich udziały w ogólnym koszcie
realizacji Programu.

Gminne programy ochrony środowiska powinny realizować zadania
należące do niżej wymienionych kierunków powiatowych:
− edukacja ekologiczna,
− uwzględnienie aspektów ekologicznych w planowaniu przestrzennym,
− ochrona przyrody i kształtowanie zieleni,
− ochrona i zrównoważony rozwój lasów,
− racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,
− ochrona wód powierzchniowych i podziemnych,
− ochrona powierzchni ziemi,
− gospodarowanie zasobami geologicznymi,
− ochrona powietrza,
− gospodarka odpadami,
− ochrona przed hałasem.
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