
UCHWAŁA NR XXVI/286/2020 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Gogolin 2030" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713), oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166 oraz z 2020 r. poz. 284 i 695), Rada 
Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program ochrony środowiska dla Gminy Gogolin 2030" w brzmieniu określonym w  
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko stanowiącą załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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1. Wykaz skrótów 

Tabela 1. Słownik skrótów 

Skrót Wyjaśnienie 

AWPGO Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

Analiza SWOT Narzędzie służące do analizy strategicznej, opiera się na określeniu silnych oraz 
słabych stron, a także wynikających z nich szans oraz zagrożeń 

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

JCW Jednolita część wód 

JCWP Jednolita część wód powierzchniowych 

JCWPd Jednolita część wód podziemnych 

JST Jednostka samorządu terytorialnego 

KPGO Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OZE Odnawialne Źródła Energii 

PEM Pola elektromagnetyczne 

PEP2030 Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i 
gospodarki wodnej 

PGW WP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

PMŚ Państwowy Monitoring Środowiska 

POP Program Ochrony Powietrza 

POŚ Program Ochrony Środowiska 

PROW  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych 

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

RDW Ramowa Dyrektywa Wodna 

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

WFOŚiGW Regionalny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
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ZDW Zarząd Dróg Wojewódzkich 
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2. Wstęp 

2.1. Cel i zakres opracowania 

Program ochrony środowiska dla Gminy Gogolin 2030 jest podstawowym narzędziem prowadzenia 
polityki ochrony środowiska na terenie gminy Gogolin. Według założeń, przedstawionych  
w niniejszym opracowaniu, sporządzenie programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska 
naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące 
środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego  
w tym zakresie prawa. 

Opracowanie jakim jest Program ochrony środowiska określa politykę środowiskową, a także 
wyznacza cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, 
usystematyzowanych według priorytetów. Podczas tworzenia dokumentu, przyjęto założenie,  
iż powinien on spełniać rolę narzędzia pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego  
i przyspieszającego rozwiązywanie poszczególnych zagadnień. Niniejsze opracowanie zawiera między 
innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska na terenie gminy Gogolin, przedstawia propozycje 
oraz opis zadań, które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania problemów związanych  
z ochroną środowiska. 

Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania sukcesywnego ograniczenia degradacji 
środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska  
z uwzględnieniem konieczności jego ochrony na terenie gminy Gogolin. Stan docelowy w tym 
zakresie nakreśla program ochrony Środowiska, a ocenę efektów jego realizacji, zgodnie z ustawą 
Prawo ochrony Środowiska, dokonuje się okresowo, co 2 lata. 

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska na terenie gminy 
Gogolin w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony 
powierzchni ziemi i gleby, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. W opracowaniu 
znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. 
Identyfikacja potrzeb gminy Gogolin w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do 
obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów nadrzędnych oraz strategii ich 
realizacji. Na tej podstawie opracowany jest plan operacyjny, przedstawiający listę przedsięwzięć 
jakie zostaną zrealizowane na terenie gminy Gogolin do 2030 roku. 

2.2. Opis przyjętej metodyki 

Punktem wyjścia przy opracowaniu programu była analiza i ocena stanu ochrony środowiska i jego 
poszczególnych komponentów dla dziesięciu obszarów interwencji. Przy ocenie stanu został 
wykorzystany model D-P-S-I-R (driving forces/czynnik sprawczy – pressures/presje – state/stan-
impact/oddziaływanie – response/środki przeciwdziałania) stosowany przez Komisję Europejską, 
Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejską Agencję Środowiska do 
sporządzania ocen zintegrowanych oraz skuteczności polityki ekologicznej.  

Struktura modelu D-P-S-I-R pozwala na sprawne generowanie kompleksowej, opartej na badaniach, 
analizach i ocenach informacji o środowisku. Przeprowadzona ocena stanu środowiska dała podstawę 
do identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w ramach poszczególnych obszarów 
interwencji. 

Przyjęte w POŚ rozwiązania uwzględniają w pierwszej kolejności działania prowadzące do 
zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, poprawy stanu środowiska, 
poprawy stanu jakości powietrza, zapewnienia racjonalnej gospodarki odpadami i gospodarki wodno-
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ściekowej, przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacja do nich, zapobieganie klęskom żywiołowym 
oraz do zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców.  

2.3. Charakterystyka Gminy Gogolin 

2.3.1. Położenie 

Gmina Gogolin położona jest w środkowej części województwa opolskiego w powiecie krapkowickim 
w odległości 25 km na południe od miasta Opole, stolicy województwa.  

Łączna powierzchnia Gminy wynosi 10 057 ha (GUS, stan na dzień 31.12.2018 r.), co stanowi 1,07% 
powierzchni województwa opolskiego. Gmina charakter miejsko-wiejski,  na jej terenie położone jest 
miasto Gogolin z dwiema dzielnicami: Karłubiec i Strzebniów oraz 9 sołectw: Chorula, Dąbrówka, 
Górażdże, Kamień Śląski, Kamionek, Malnia, Obrowiec, Odrowąż, Zakrzów. 

              

Rysunek 1. Lokalizacja sołectw na terenie gminy Gogolin (źródło: opracowanie własne)  

 
Gmina Gogolin graniczy z następującymi gminami: 

- Krapkowice, powiat krapkowicki, na zachodzie, 

- Tarnów Opolski, powiat opolski, na północy, 

- Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, na wschodzie, 

- Zdzieszowice, powiat krapkowicki, na południowym wschodzie, 

- Izbicko, powiat strzelecki, na północnym wschodzie. 
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Rysunek 2. Położenie gminy Gogolin na tle Powiatu i Województwa  
(źródło: http://www.odnowawsi.eu) 

 

Gmina pełni funkcję przemysłową, mieszkaniową i rolniczą. Wykształcone funkcje są wynikiem 

warunków naturalnych i położenia obszaru. Występujące surowce przesądziły o rozwoju przemysłu 

wapienniczo-cementowego w następujących wsiach: Górażdże, Chorula, Kamień Śląski i mieście 

Gogolin. Strukturę zagospodarowania gruntów Gminy Gogolin przedstawia Tabela 2.  

Tabela 2. Struktura zagospodarowania gruntów Gminy Gogolin (źródło: dane GUS za 2018 r.) 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Powierzchnia [ha] 

Powierzchnia ogólna 10057 

Użytki rolne, w tym: 4771,5 

grunty orne 3775 

sady 40,6 

łąki trwałe 742,9 

pastwiska trwałe 56,3 

grunty rolne zabudowane 84 

grunty pod stawami 29,1 

grunty pod rowami 29,9 

grunty zadrzewione i zakrzewione 13,7 

Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia 3612 

lasy 3515,7 

grunty zadrzewione i zakrzewione 96,3 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 1368,6 

tereny mieszkaniowe 224,9 

tereny przemysłowe 185,6 

inne tereny zabudowane 41,5 

zurbanizowane tereny niezabudowane 37 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 39,7 

użytki kopalne 373,6 

tereny komunikacyjne – drogi 347,1 

tereny komunikacyjne – tereny kolejowe 62,2 
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tereny komunikacyjne – inne tereny komunikacyjne 41,2 

grunty przeznaczone pod budowę dróg lub linii kolejowych 15,8 

grunty pod wodami 86,7 

powierzchniowymi płynącymi 71,3 

powierzchniowymi stojącymi 15,4 

Nieużytki 186,1 

Pozostałe 118,8 

 

Gmina Gogolin posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć drogową. Na terenie Gminy znajduje się zjazd  

z autostrady A-4 oraz drogi wojewódzkie: 

- nr 409 relacji Strzelce Opolskie – Prudnik,  

- nr 423 relacji Opole – Kędzierzyn-Koźle. 

 

Oprócz dobrze rozwiniętej sieci drogowej, Gmina Gogolin znajduje się przy szlaku żeglugowym na 

rzece Odrze,  a także przebiega przez nią magistrala kolejowa relacji Kraków – Wrocław – Szczecin, co 

stanowi duży komunikacyjny atut Gminy.  

Na obszarze gminy, w rejonie wsi Kamień Śląski na terenie byłego lotniska wojskowego, znajduje się 

lądowisko samolotowe, wpisane w 2013 r. do ewidencji lądowisk cywilnych, z pasem startowym dla 

samolotów długości 2300 m.  

                       

Rysunek 3. Lokalizacja dróg lądowych i wodnych na terenie gminy Gogolin (źródło: mapy google)  
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2.3.2. Demografia 

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój jednostek samorządu terytorialnego 
jest sytuacja demograficzna oraz perspektywa jej zmian.  

Wg danych z GUS, ogólna liczba ludności w Gminie Gogolin na koniec 2018 r. wynosiła 12 609 osób, 
w tym teren miasta zamieszkiwało 6 661 osób, a obszary wiejskie 5 946 osób, gęstość zaludnienia 
wynosiła 125 osób/km2. Zmiany struktury demograficznej w latach 2015-2018 prezentuje Tabela 3.  

Tabela 3. Dane demograficzne Gminy Gogolin (źródło: dane GUS) 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 

Liczba ludności według płci 

ogółem 12 436 12 502 12 544 12 609 

kobiety 6 427 6 481 6 523 6 558 

mężczyźni 6 009 6 021 6 021 6 051 

Liczba ludności zamieszkująca miasto 

ogółem 6 564 6 592 6 640 6 661 

kobiety 3 386 3 412 3 455 3 472 

mężczyźni 3 178 3 180 3 185 3 189 

Liczba ludności zamieszkująca tereny wiejskie 

ogółem 5 872 5 910 5 904 5 948 

kobiety 3 041 3 069 3 068 3 086 

mężczyźni 2 831 2 841 2 836 2 862 

 

Dane GUS w Tabeli 3 wskazują, że liczba ludności na terenie Gminy Gogolin od roku 2015 stale 
wzrasta, zarówno w miastach jak i na terenach wiejskich. 

Na terenie Gminy Gogolin najwięcej osób w 2018 r. zamieszkiwało miejscowość Gogolin, stanowili 
oni 52,82% wszystkich mieszkańców Gminy. Dane dotyczące liczby ludności w miejscowościach 
Gminy Gogolin prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 4. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Gogolin na dzień  
31.12.2018 r. (dane z Urzędu Miejskiego w Gogolinie)  

Miejscowość Liczba mieszkańców 

Gogolin 6585 

Chorula 620 

Dąbrówka 195 

Górażdże 851 

Kamień Śl. 1356 

Kamionek 672 

Malnia 738 

Obrowiec 519 
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Odrowąż 605 

Zakrzów 468 

RAZEM 12 609 

 

Tabela 5. Grupy wiekowe na terenie Gminy Gogolin w latach 2015 – 2018 (Źródło: Dane GUS) 

Wyszczególnienie J.m. 2015 2016 2017 2018 

Grupy wiekowe ludności względem płci 

W wieku przedprodukcyjnym  

ogółem osoba 1 670 1 707 1 747 1817 

mężczyźni osoba 862 877 899 935 

kobiety osoba 808 830 848 882 

W wieku produkcyjnym 

ogółem osoba 8 520 8 492 8 464 8383 

mężczyźni osoba 4 407 4 389 4 364 4342 

kobiety osoba 4 113 4 103 4 100 4041 

W wieku poprodukcyjnym 

ogółem osoba 2 246 2 303 2 333 2409 

mężczyźni osoba 740 755 758 774 

kobiety osoba 1 506 1 548 1 575 1635 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 100 osób w 

wieku przedprodukcyjnym 
osoba 112,0 113,6 112,5 113,2 

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym 
osoba 51,9 53,0 54,1 56,2 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 100 osób w 

wieku produkcyjnym 
osoba 27,4 28,2 28,7 29,8 

 

2.3.3. Budowa geologiczna 

Gmina Gogolin leży w brzeżnej – południowej części monokliny przedsudeckiej. Jest to struktura 
płytowa, zbudowana z utworów triasowych. 

Starsze podłoże przedtriasowe stanowią utwory karbonu dolnego, wykształcone w facji kulmowej  
w postaci łupków i piaskowców szarogłazowych. W Gogolinie zalegają one na głębokości 100-150 m, 
w Obrowcu nawiercono je w otworze studziennym byłego PGR na głębokości 49-80 m, dalej na 
południe wychodzą one lokalnie na powierzchnię. Bezpośrednio na dolnym karbonie zalegają utwory 
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triasowe. Profil triasu zaczynają osady facji lądowej – piaskowce i zlepieńce dolnego triasu 
naprzemianlegle ułożone z iłami i łupkami ilastymi (czerwone iły i łupki występujące na powierzchni 
na zachód od Zakrzowa oraz w otworach studziennych w Obrowcu). Sporadycznie wśród iłów 
występują słabo zwięzłe piaskowce lub luźne piaski oraz żwiry. 

Cała seria ma charakterystyczne czerwone zabarwienie i zaliczana jest do dolnego i środkowego 
pstrego piaskowca. Jej miąższość wynosi 45-55 m. Wyżej zalegają iły margliste i margle o miąższości 
do 70 m. 

Na znacznej powierzchni gminy zalegają utwory triasu środkowego – wapienia muszlowego, 
reprezentowane przez następujące warstwy, poczynając od najstarszych: 

- warstwy gogolińskie, złożone z żółtoszarych wapieni krzemionkowych, wapieni marglistych i margli 
ilastych o łącznej miąższości 40-45 m. Występują tylko w południowej części gminy i nie mają 
większego znaczenia jako surowiec dla przemysłu cementowo-wapienniczego, głównie ze względu na 
zmienną i niezbyt wysoką jakość, 

- warstwy górażdżańskie, pojawiają się północnej powierzchni gminy (okolice Kamionka). Są 
reprezentowane przez szare i kremowe wapienie eolitowe o wyjątkowo dużej zawartości CaCo3 (53-
54%). Pełna miąższość tej warstwy wynosi 20-23 m. Stanowią one najbardziej wartościową część 
kompleksu surowców węglanowych w triasie obszaru śląsko-krakowskiego, 

- warstwy terebratulowe, tworzą serię szarych wapieni łupkowych o miąższości do 15 m. 
Charakteryzują się nieco niższą zawartością CaCO3 niż warstwy górażdżańskie (50-51%), są bardzo 
dobrym surowcem dla przemysłu cementowego, 

-  warstwy karchowickie, zalegają nad warstwami terebratulowymi, reprezentują je gruboławicowe, 
silnie spękane wapienie, często porowate i gąbczaste, częściami zdolomityzowane. Są surowcem 
głównie dla przemysłu wapienniczego, zawartość CaCO3 wynosi średnio 52%. Osiągają w rejonie 
Tarnowa Opolskiego miąższość całkowitą 14m. 

2.3.4. Warunki klimatyczne 

Według podziału E. Romera Gmina Gogolin leży w regionie klimatów podgórskich nizin i kotlin  
i należy do najcieplejszych w Polsce.  

Lokalne warunki klimatyczne uzależnione są od całokształtu warunków fizjograficznych, głównie od 
urzeźbienia i szaty roślinnej. Na terenie Gminy można wyróżnić dwa typy klimatu lokalnego, związane 
z terenem: 

- wysoczyzny plejstoceńskiej, najkorzystniejszy z punktu widzenia bioklimatycznego 

- dna doliny, odznaczający się podwyższoną wilgotnością powietrza i jego okresową stagnacją. 
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Rysunek 4.  Dzielnice klimatyczne Polski wg E. Romera (źródło: http://www.klimat.org.pl) 

 

Legenda: 

A Klimat bałtycki 

B Klimat pojezierzy 

C Klimat krainy wielkich dolin 

D Klimat wyżyn środkowych 

E Klimat nizin i kotlin podgórskich 

F Klimat górski i podgórski 

G Klimat zaciszy górskich  

 

Charakterystyczne cechy klimatu Gminy Gogolin to: 

- średnia temperatura w roku wynosi 8,5°C, najchłodniejszym miesiącem jest styczeń (średnio -1,8 
°C), najcieplejszym lipiec (średnio 18,3°C), 

- liczba dni przymrozkowych – 98, dni mroźnych – 34 i bardzo mroźnych – 24,  

- w okresie wegetacyjnym notuje się 36 dni gorących (>25°C) 

- liczba dni z wiatrem silnym (powyżej 10 m/s) notowana jest 35 razy w roku, 

- średnia suma opadów osiąga wartość 650-700 mm
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3. Założenia Programu Ochrony Środowiska 

Program ochrony środowiska dla Gminy Gogolin 2030 zgodny jest z dokumentami wyższego szczebla, 
tj. dokumentami europejskimi, krajowymi, wojewódzkimi oraz powiatowymi. Dokument uwzględnia 
także założenia określone w innych dokumentach lokalnych. 

3.1. Dokumenty nadrzędne i cele 

Podstawę Wspólnotowej Polityki Środowiskowej stanowi VII Program Działań na Rzecz Ochrony 
Środowiska (7th European Action Plan, w skrócie EAP). Wskazuje on na konieczność zastosowania 
strategicznego podejścia do problemów środowiskowych. Takie podejście powinno wykorzystywać 
różne środki oraz instrumenty, aby regulować działania podejmowane przez przedsiębiorców, 
konsumentów, polityków i obywateli. 

3.1.1. Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i 
gospodarki wodnej 

Dokument został przygotowany zgodnie z postanowieniami ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju oraz stanowi strategię w rozumieniu tej ustawy. Jest podstawą prowadzenia polityki ochrony 
środowiska w Polsce, a także jedną z dziewięciu strategii, stanowiących fundament zarządzania 
rozwojem kraju. W systemie dokumentów strategicznych PEP2030 stanowi doprecyzowanie  
i operacjonalizację zapisów SOR.  

 Cel główny: Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców (SOR)  

 Cel szczegółowy I: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 
ekologicznego 

• kierunek interwencji – Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do 
czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, 

• kierunek interwencji – Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne 
zmniejszenie ich oddziaływania, 

Cel szczegółowy II: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami 
środowiska 

• kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego  i kulturowego, w tym 
ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu, 

• kierunek interwencji - Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. 

Cel szczegółowy III: Środowisko i Klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz 
zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych. 

• kierunek interwencji – przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

• kierunek interwencji – adaptacja do zmian klimatu i zarządzaniem ryzykiem klęsk żywiołowych. 

3.1.2. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

Cel 7: „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 
środowiska”: 

• kierunek interwencji – Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwa energetycznego, 

• kierunek interwencji – Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, 

• kierunek interwencji – Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce, 

• kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii, 
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Cel 8: „Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania  
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych”: 

• kierunek interwencji – rewitalizacja obszarów problemowych w miastach,  

• kierunek interwencji – Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych miejsc 
pracy na wsi i zwiększeniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie – miasta, 

• kierunek interwencji – Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-
spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz stymulujący wzrost 
pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 

• kierunek interwencji – wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych stymulujących rozwój 
miast. 

Cel 9: „Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski”: 

• Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez utworzenie zrównoważonego, 
spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego. 

3.1.3. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 
2030 r.) 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i 
doskonałość organizacyjną 

• Stymulowanie popytu na innowacje przez sektor publiczny 

• Konkurencyjne gospodarstwo rolne i producenci rolno-spożywczy. 

Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony  

• Rozwój obszarów wiejskich  

Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu 
społecznemu i gospodarczemu 

Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Energia 

• Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

• Poprawa efektywności energetycznej. 

• Rozwój techniki. 

Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Środowisko  

• Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania. 

• Ochrona gleb przez degradacją. 

• Gospodarka odpadami. 

• Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości wody. 

Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Transport  

• Zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności 

3.1.4. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. 

Dokument uszczegóławia zapisy Średniookresowej Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju do 
roku 2020 w dziedzinie energetyki i środowiska oraz stanowi wytyczne dla Polityki energetycznej 
Polski. 
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Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia  
w energię 

• Kierunek interwencji 2.2. – Poprawa efektywności energetycznej, 

• Kierunek interwencji 2.6. – Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, 

• Kierunek interwencji 2.7. – Rozwój energetyki na obszarach podmiejskich i wielskich. 

Cele szczegółowe 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska i 3. Poprawa stanu 
środowiska uchylone zostały Uchwałą nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r.  
w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska  
i gospodarki wodnej”. 

3.1.5. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

„Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki” bezpośrednio wpisuje się w priorytet unijnej   
strategii „Europa 2020”, którym jest inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu  
społecznemu. 

Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców 

• Kierunek działań – Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, 
projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia 

3.1.6. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 

Jest to średniookresowy dokument planistyczny, który stanowi integralną element spójnego systemu 
zarządzania krajowymi dokumentami strategicznymi. Wskazano w nim cele oraz kierunki rozwoju 
transportu w taki sposób, aby etapowo – do 2030 r. – możliwe było osiągnięcie celów założonych w 
Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju oraz Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Transport 
jest wskazany jako jeden z najistotniejszych czynników wpływających na rozwój gospodarczy kraju,  
a dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa wzmacnia spójność społeczną, ekonomiczną  
i przestrzenną kraju.  

Główny cel Strategii Rozwoju Transportu odnosi się zarówno do utworzenia zintegrowanego systemu 
transportowego poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową. 

Wyznaczone obszary, cele i kierunki interwencji POŚ wpisują się w następujące cele środowiskowe 
wskazane w Strategii rozwoju transportu do 2020 roku: 

 Cel strategiczny 1. – Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej 

• Cel szczegółowy 1. – Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej. 

• Cel szczegółowy 4. – Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. 

3.1.7. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 

Głównym celem opracowania Strategii jest określenie kluczowych kierunków rozwoju obszarów 
wiejskich, rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2020 r., co pozwoli właściwie zaadresować zakres 
interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych  

 Cel szczegółowy 2: Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich 
dostępności przestrzennej  

• Priorytet 2.1. – Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, sanitarne i 
wodne na obszarach wiejskich. 

• Priorytet 2.2. – Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej dostępność transportową 
obszarów wiejskich. 
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• Priorytet 2.5. – Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach wiejskich. 

Cel szczegółowy 5: Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich 

• Priorytet 5.1. – Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności 
biologicznej na obszarach wiejskich. 

• Priorytet 5.3. – Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udział  
w przeciwdziałaniu tym zmianom (mityzacji). 

• Priorytet 5.4. – Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich. 

• Priorytet 5.5. – Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. 

3.1.8. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

Głównym celem polityki energetycznej jest stworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego 
rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz 
zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.  

Kierunek – ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko 

• Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego, 

• Ograniczenie emisji SO2 i NO2 oraz pyłów (w tym PM10 i PM 2,5) do poziomów wynikających  
z obecnych i projektowanych regulacji unijnych, 

• Ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych  
i podziemnych, 

• Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce, 

• Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.  

4. Streszczenie w języku niespecjalistycznym  

Program ochrony środowiska jest podstawą systemu zarzadzania środowiskiem. Analizuje  
i ocenia istniejące uwarunkowania przyrodnicze. Przedstawia mocne i słabe strony każdego  
z komponentów środowiska oraz ocenia możliwe szanse poprawy stanu środowiska lub zagrożenia 
nieosiągnięcia standardów środowiskowych. Program ochrony środowiska wyznacza cele i kierunki 
działań jakie należy podjąć w perspektywie najbliższych lat, aby poprawić stan środowiska 
przyrodniczego lub utrzymać go na poziomie zgodnym z przepisami prawa. 

 
Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest narzędziem służącym do analizy strategicznej. Opiera się ona na określeniu silnych 
oraz słabych stron, a także wynikających z nich szans oraz zagrożeń (w przypadku niniejszego 
opracowania – środowiska). Od tych elementow pochodzi jej nazwa: S – strenghts (silne strony); W – 
weaknesses (słabe strony); O – opportunities (szanse), T – threats (zagrożenia). 

 

W przypadku badań środowiska przyrodniczego analiza polega na określeniu słabych i silnych stron 
poszczególnych elementów środowiska także szans oraz zagrożeń tworzonych przez czynniki 
wewnętrzne oraz zewnętrzne. 
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5. Ocena stanu środowiska  

5.1.  Ochrona klimatu i jakości powietrza  

5.1.1. Jakość powietrza 

Oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu 
środowiska. Na terenie województwa opolskiego oceny jakości powietrza dokonuje Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, który wyniki swoich badań przedstawia w corocznych 
raportach. Obecnie system monitoringu jakości powietrza oparty jest o obowiązujący „Program 
Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016-2020”. 
Podstawowym celem monitoringu jakości powietrza jest uzyskania informacji o poziomach substancji 
w powietrzu oraz wyników jakości ocen jakości powietrza. W celu oceny jakości powietrza na terenie 
województwa opolskiego wyznaczono 2 strefy: 

• Miasto Opole, 

• Strefa opolska. 

Zgodnie z klasyfikacją stref, obszar gminy Gogolin znajduje się w strefie opolskiej.  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5. Podział województwa opolskiego na strefy (źródło: Program Ochrony Powietrza dla strefy 
opolskiej i miasta Opole) 

Strefa opolska 

Strefa miasta Opole 
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Na terenie gminy Gogolin WIOŚ w Opolu nie wyznaczył punktu monitoringu jakości powietrza. 
Najbliższy punkt pomiarowy znajduje się w Zdzieszowicach przy ul. Piastów (stacja 
automatyczna/manualna).  

 

Rysunek 6. Mapa strefy opolskiej wraz z punktami pomiarowymi (źródło: Program Ochrony Powietrza 
dla strefy opolskiej i miasta Opole) 

Poniższa tabela przedstawia rodzaje zanieczyszczeń monitorowanych na stacji pomiarowej  
w Zdzieszowicach przy ul. Piastów, z której wyniki zostały wykorzystane w ocenie rocznej.  

Tabela 5. Zestawienie stanowisk pomiarowych, z podziałem na monitorowane zanieczyszczenia 
(źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim)  
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W celu określenia stanu jakości powietrza kierowano się wynikami dla całej strefy opolskiej. Wyniki 
oceny strefy opolskiej za rok 2018, w której położona jest gmina Gogolin, wskazuje że dotrzymane są 
poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu (klasa A) ustanowione ze 
względu na ochronę zdrowia dla następujących zanieczyszczeń: : 

• Dwutlenku azotu, 

• Dwutlenku siarki, 

• Tlenku węgla, 

• Ołowiu, kadmu, niklu, benzenu, arsenu w pyle zawieszonym PM10. 

Przekroczone natomiast zostały dopuszczalne poziomy dla: 

• Pyły PM2,5, 

• Pyłu PM10, 

• Ozonu, 

• Benzo(a)pirenu. 

Zestawienie wszystkich wynikowych klas strefy opolskiej z uwzględnieniem kryterium ochrony 
zdrowia i roślin, zostało przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 6. Klasyfikacja stref w ramach oceny jakości powietrza w strefie opolskiej za rok 2018 (źródło: 
Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim, Raport Wojewódzki za rok 2018) 

Klasyfikacja stref w ramach oceny jakości powietrza 

 SO2 NO2 CO C6H6 PM10 PM2,5 Pb As Cd Ni B(a)P O3 

Kryteria ochrony zdrowia 

Rok 2018 A A A A C C A A A A C D2 

Kryterium ochrony roślin 

Rok 2018 A A - - - - - - - - A D2 

 
 
Objaśnienia: 
- klasa A- stężenie zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów 
docelowych 
- klasa B – stężenie zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają 
poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji (tylko dla PM2,5), 
- klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe, 
- klasa C1- stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II, 
- klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu długoterminowego, 
- klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego.  

 
W strefie opolskiej dla kryterium ochrony zdrowia w 2018 r. odnotowano przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych następujących substancji – PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu. W przypadku pyłu 
zawieszonego PM10, wynikowa klasa C jest efektem przekroczenia poziomu dopuszczalnego zarówno 
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normy dobowej, jak i średniorocznej. Z kolei w przypadku pyłu zawieszonego PM2,5 przekroczony 
jest poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji oraz poziom docelowy. Przy 
benzo(a)pirenie o wynikowej klasie C, również został przekroczony poziom docelowy. Stężenia tego 
zanieczyszczenia ulegają rytmicznym zmianom w ciągu roku z uwagi na zwiększoną emisję w sezonie 
grzewczym , dlatego przekroczenia wynikają z poziomów notowanych w okresie zimowym. W 
przypadku ozonu został przekroczony poziom celu długoterminowego, co pod tym względem 
zakwalifikowało to zanieczyszczenie do klasy wynikowej D2. 
W związku z położeniem gminy Gogolin w obrębie strefy opolskiej, można spodziewać się na jej 
terenie zbliżonych stężeń zanieczyszczeń. 
Gmina Gogolin z powodu warunków lokalizacyjnych znajduje się w zasięgu zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza atmosferycznego przez zakłady i miasta mające największy udział 
ilościowy w zanieczyszczeniu powietrza w województwie opolskim: Elektrownia „Blachownia”  
w Kędzierzynie-Koźlu, Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Elektrownia 
Opole, miasto Opole. Na obszarze gminy również funkcjonują zakłady przemysłowe określone 
mianem szczególnie uciążliwych dla środowiska, których działalność wiąże się z emisją gazów i pyłów 
do powietrza, tj.: Zakład Górażdże Cement S.A. oraz Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. 

W województwie opolskim obowiązuje „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta 
Opole ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”, 
przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXVII/403/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.  

Dla poprawy jakości powietrza gmina opracowała i realizuje „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 
gminy Gogolin na lata 2015-2020”, przyjęty uchwała nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie  
z dnia 30 marca 2015 r. 
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5.1.2. Analiza SWOT 

Obszar interwencji „Ochrona klimatu i jakości powietrza” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

✓ Potencjał terenów do wykorzystania OZE 
(energia słoneczna), 

✓ Stosunkowo duża powierzchnia lasów 

 

 

✓ Przekroczenie dopuszczalnych stężeń 
substancji, tj. pyłu PM10, PM2,5, ozonu i 
benzo(a)pirenu 

✓ Przeważający transport indywidualny, 

✓ Emisje ze źródeł indywidualnych tzw. „niska 
emisja”, szczególnie w sezonie grzewczym”, 

✓ Lokalizacja na terenie gminy zakładów 
mogących mieć znaczący wpływ na stan 
powietrza atmosferycznego, 

✓ Niski stopień gazyfikacji gminy 

SZANSE ZAGROŻENIA 

✓ Wymiana indywidualnych systemów 
ogrzewania na bardziej ekologiczne – znaczna 
redukcja emisji CO2, 

✓ Rozwijająca się sieć gazowa 

✓ Budowa ścieżek rowerowych, 

✓ Edukacja ekologiczna mieszkańców, 

✓ Możliwość pozyskiwania środków 
zewnętrznych na dofinansowanie zadań z 
zakresu ochrony powietrza, 

✓ Rozwój komunikacji zbiorowej (kolejowej), 

✓ Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł 
energii (fotowoltaika, pompa ciepła) 

✓ Słaba adaptacja do zmian klimatu, 

✓ Zanieczyszczenia napływające spoza obszaru 
gminy, 

✓ Zanieczyszczenia powietrza wynikające ze 
spalania odpadów komunalnych w kotłach 
domowych, 

✓ Wzrost natężenia ruchu pojazdów 
samochodowych szlakami komunikacyjnymi 
przebiegającymi przez teren gminy 

 

 

5.2.  Zagrożenia hałasem  

5.2.1. Źródła hałasu 

Odczuwanie hałasu jest subiektywne i zależne w głównej mierze od cech indywidualnych każdego 
człowieka. Istotny wpływ ma częstotliwość, natężenie, charakter zmian w czasie oraz długotrwałość 
działania. Niekorzystny wpływ hałasu na organizm człowieka może objawiać się zmęczeniem, 
trudnościami w skupieniu uwagi, podwyższonym ciśnieniu krwi, bólem głowy, czasowym lub trwałym 
uszkodzeniem słuchu czy zakłóceniem snu.  

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy Prawo ochrony Środowiska ustalono dopuszczalne poziomy hałasu w 
środowisku wskazane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku. Aktualnie obowiązujące poziomy hałasu w środowisku przedstawia tabela 
poniżej. 

Tabela 7. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w zależności od rodzaju terenu objętego 
ochroną akustyczną 
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Grupa 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy poziom dźwięku [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i 
działalność będąca 
źródłem hałasu 

LDWN 

Przedział czasu 
odniesienia 
równy 
wszystkim 
dobom w roku 

LN 

Przedział 
czasu 
odniesienia 
równy 
wszystkim 
porom nocy 

LDWN 

Przedział czasu 
odniesienia 
równy 
wszystkim 
dobom w roku 

LN 

Przedział 
czasu 
odniesienia 
równy 
wszystkim 
porom nocy 

1 a) Strefa ochrona „A” uzdrowiska 

b) Teren szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 a) Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

b) Teren zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży2) 

c) Teren domów opieki 
społecznej 

d) Teren szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 a) Teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
mieszkania zbiorowego 

b) Teren zabudowy zagrodowej 

c) Teren rekreacyjno-
wypoczynkowy2) 

d) Teren mieszkaniowo-usługowy 

65 56 55 45 

4 Teren w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców3) 

68 60 55 45 

 Objaśnienia: 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych 
poza pasem drogowym i kolei liniowych 

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie 
obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy 
mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.  

Na obszarze gminy Gogolin występują tereny kwalifikowane do kategorii 2 i 3. We wszystkich 
sołectwach gminy Gogolin oraz mieście Gogolin przeważają tereny klasyfikowane do grupy 2 –  
w szczególności są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla których dopuszczalny 
poziom hałasu drogowego wynosi 61 dB w dzień oraz 56 dB w nocy. 
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Ocena stanu  akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska, zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska. W rozumieniu ustawy ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego 
stanu akustycznego środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomów hałasu poniżej 
dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do 
dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. 

W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy Zakład 
Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju hałasów. Zgodnie  
z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od wartości poziomu 
równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio: 

• Mała uciążliwość   LAeq<52 dB 

• Średnia uciążliwość   52 dB<LAeq<62 dB 

• Duża uciążliwość    63 dB<LAeq<70 dB 

• Bardzo duża uciążliwość  LAeq>70 dB 

Źródła hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Gogolin związane są przede wszystkim  
z eksploatacją dróg krajowych, wojewódzkich oraz linii kolejowych: 

- autostrada A4, 

- drogi wojewódzkie nr 409 i 423, 

- linia kolejowa znaczenia krajowego nr 136 relacji Kędzierzyn-Koźle – Opole. 

Autostrada A4 i linia kolejowa nr 136 objęte są „Programem ochrony środowiska przed hałasem dla 
terenów poza aglomeracjami położonymi wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów 
rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa 
opolskiego na lata 2014-2019”, z którego wynika, że na obszarze gminy Gogolin, zarówno w rejonie 
autostrady A4 jak i linii kolejowych, występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 
komunikacyjnego. 

W przypadku autostrady na hałas najbardziej narażeni są mieszkańcy wsi Odrowąż i miasta Gogolin. 
Na terenie wsi Zakrzów do przekroczeń hałasu dochodzi w porze dnia. 
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Rysunek 7. Poglądowa lokalizacja ponadnormatywnego hałasu odcinka autostrady A4 na tle 
województwa opolskiego, kolor czerwony - przekroczenia (źródło: Programem ochrony środowiska przed 

hałasem dla terenów poza aglomeracjami (…) dla województwa opolskiego na lata 2014-2019).  

 

 

 

 

Rysunek 8. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu na odcinku autostrady A4 na wysokości 
gminy Gogolin (źródło: Programem ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami (…) 

dla województwa opolskiego na lata 2014-2019). 

Ruch na linii kolejowej nr 136 powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w 
Górażdżach i Gogolinie. 
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Rysunek 9. Poglądowa lokalizacja odcinków linii kolejowej nr 136 na tle województwa opolskiego, 
kolor czerwony – przekroczenia (źródło: Programem ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza 

aglomeracjami (…) dla województwa opolskiego na lata 2014-2019) 

 

W przypadku dróg wojewódzkich, ostatni pomiar hałasu dokonał Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Opolu w roku 2013 r., w jednym punkcie pomiarowym na drodze nr 409, 
zlokalizowanym w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej (zabudowa mieszkaniowo-usługowa). Pomiary nie 
wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych w dzień, natomiast w nocy poziom dopuszczalny 
został przekroczony o 0,4 dB. 

Dodatkowym źródeł hałasu na obszarze gminy Gogolin, jest rozwijający się tor doskonalenia jazdy 
Silesia Ring, zlokalizowany w Kamieniu Śląskim, na terenie  byłego lotniska wojskowego. 

5.2.2. Analiza SWOT 

Obszar interwencji „Ochrona przed hałasem” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

✓ Budowa obwodnicy Malni i Choruli 

✓ Stale rozwijające się ścieżki rowerowe 

✓ Budowa centrum przesiadkowego  
w Gogolinie 

✓ Brak dostosowania istniejącej sieci dróg do 
zwiększonego ruchu kołowego 

✓ Duże natężenie hałasu komunikacyjnego 
(autostrada A4, droga wojewódzka 409  
i 423, linia kolejowa nr 136) 

✓ Duże zakłady przemysłowe powodujące 
wysokie poziomy hałasu 

✓ Tor wyścigowy emitujący hałas z pojazdów 
samochodowych i motocyklowych 

Id: F905A915-E57C-4986-A914-C842D0330EDD. Podpisany Strona 25



P R O G R A M  O C H R O N Y  Ś R O D O W I S K A  D L A  G M I N Y  G O G O L I N  2 0 3 0                   2020 

 

25 | S t r o n a  

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

✓ Dostępność zewnętrznych źródeł 
finansowania (rozbudowa dróg, poprawa 
nawierzchni) 

✓ Modernizacja istniejącej sieci kolejowej  
i rozwój sieci rowerowej 

✓ Budowa ekranów akustycznych na obszarach 
narażonych na nadmierny poziom hałasu 

✓ Budowa obwodnicy Gogolina i Krapkowic 

✓ Uwzględnianie w Planach Zagospodarowania 
Przestrzennego odległości od potencjalnych 
źródeł hałasu 

✓ Stale pogarszający się stan dróg 

✓ Wzrastający ruch pojazdów na drogach 

✓ Zły stan techniczny pojazdów 

✓ Wzrost natężenia hałasu na torze 
doskonalenia jazdy w Kamieniu Śl. 

 

5.3. Promieniowanie elektromagnetyczne 

5.3.1. Stan wyjściowy  

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowisk ustalono dopuszczalne poziomy pól 
elektromagnetycznych w środowisku wskazane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów. 

Jako promieniowanie niejonizujące określa się promieniowanie, którego energia oddziałująca na 
każde ciało materialne nie wywołuje w nim procesu jonizacji. 

Promieniowanie to związane jest ze zmianami pola elektromagnetycznego. Poniżej zestawiono 
potencjalne źródła promieniowania: 

• urządzenia wytwarzające stałe pole elektryczne i magnetyczne, 

• urządzenia wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz (stacje i linie 
elektroenergetyczne wysokiego napięcia), 

• urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1 kHz do 300 GHz, 
(urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne), 

• inne źródła promieniowania z zakresu częstotliwości: 0 - 0,5 Hz, 0,5 - 50 Hz oraz 50-1000 Hz. 

Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, rozporządzenie ustala odrębną wartość 
składowej elektrycznej pola w wysokości 7 V/m. 

Gmina Gogolin zaopatrywana jest w energię elektryczną dostarczaną przez TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział w Opolu. Obecna infrastruktura energetyczna na terenie Gminy Gogolin pokrywa 
zapotrzebowanie na energię elektryczną.  

W skład systemu energetycznego wchodzą napowietrzne linie energetyczne wysokiego napięcia: 

• linia jednotorowa 220 kV relacji Groszowice – Kędzierzyn, 

• linia dwutorowa 110 kV relacji: Groszowice – Cementownia Górażdże – Zdzieszowice oraz 
Tarnów Opolski – GORWAP – Blachownia.  
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Linie energetyczne wysokiego napięcia dostarczają energię do głównych punktów zasilania (GZP)  
w Krapkowicach i Strzelcach Opolskich. GPZ Krapkowice zasila w energię miasto Gogolin oraz 
miejscowości: Odrowąż, Malnia, Górażdże, Chorula, Dąbrówka, Strzebniów, Obrowiec, Kamionek, 
Kamień Śląski, z kolei GPZ Strzelce Opolskie zasila podstacje trakcyjną PKP w Gogolinie. 

Na terenie gminy Gogolin pracują dodatkowo dwa Główne Punkty Zasilające 110/6 kV: 

• GPZ Chorula (będący własnością Górażdże Cement S.A. w Choruli) – wyposażony w dwa 
transformatory 110/6 kV o mocy 40 MVA każdy, 

• GPZ Górażdże (będący własnością Zakładów Wapienniczych „Lhoist” S.A) – wyposażony w dwa 
transformatory 110/6 kV o mocy 40 MVA każdy. 

Stacje te zasilają wyłącznie odbiorów przemysłowych. Nie pracują one w systemie średnich napięć, 
który zasila pozostałych odbiorców energii elektrycznej na terenie gminy Gogolin. 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego jest każde urządzenie (każda instalacja), w którym 
następuje przepływ prądu np. sieci energetyczne w tym linie wysokiego napięcia, stacje radiowe 
i telewizyjne, stacje bazowe i telefony telefonii komórkowej, radiotelefony, CB – radio, urządzenia  
radiowo – nawigacyjne, urządzenia elektryczne wykorzystywane w domu itp. Największy udział mają 
stacje bazowe telefonii komórkowej, które posiadają anteny sektorowe, służące do komunikacji  
z telefonem komórkowym i radiolinie, służące do komunikacji między stacjami bazowymi. 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych  
w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 
Pomiary poziomów elektromagnetycznych w środowisku wykonuje prowadzący instalację lub 
użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, a następnie przekazuje 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi 
sanitarnemu.  

Na podstawie pomiarów promieniowania elektromagnetycznego, przeprowadzonych przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w roku 2018 na terenie województwa opolskiego w 45 
punktach pomiarowych, stwierdzić należy, że w 5 punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie 
gminy Gogolin brak jest przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych  
w środowisku.  

Tabela 8. Wyniki pomiarów PEM na terenie gminy Gogolin (źródło: Ocena wyników pomiarów 

monitoringu pól elektromagnetycznych za rok 2018 w województwie opolskim, GIOŚ, czerwiec 2018) 

Lokalizacja sieci Typ terenu 
Wyniki pomiarów za rok 2018 

[V/m] 
Dopuszczalny poziom PEM 

[V/m] 

Gogolin 
ul. Konopnickiej 

teren miejski 
0,3 

7,0 
Chorula 

teren wiejski 
 

<0,2 

Kamień Śl. 0,2 

Górażdże <0,2 

Strzebniów  0,6 
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Rysunek 10. Lokalizacja linii elektroenergetycznych i stacji bazowych na terenie gminy Gogolin 

(źródło: Opracowanie ekofizjograficzne dla Miasta i Gminy Gogolin, podstawowe, styczeń 2017) 

5.3.2. Analiza SWOT 

Obszar interwencji „Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

✓ Brak przekroczeń PEM na terenie gminy 

✓ Wyznaczone punkty pomiarowe pól 
elektromagnetycznych na terenie gminy 

 

✓ Obecność na terenie gminy napowietrznych 
linii przesyłowych 

SZANSE ZAGROŻENIA 
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✓ Obowiązkowy monitoring PEM w ramach 
państwowego monitoringu środowiska 

✓ Rozpowszechnienie i rozwój telefonii 
komórkowej oraz innych technologii 
emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne, np. Wifi 

 

5.4.  Gospodarowanie wodami 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne dla potrzeb gospodarowania wodami wody dzieli się na: 

1) Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), z wyodrębnieniem jednolitych części: 

a) Wód przejściowych lub przybrzeżnych, 

b) Wód sztucznych lub silnie zmienionych, 

2) Jednolite części wód podziemnych (JCWPd); 

3) Wody podziemne w obszarach bilansowych. 

5.4.1. Wody podziemne – ocena stanu 

Jednolite części wód podziemnych 

Obszar gminy Gogolin położony jest w granicy JCWPd nr 110  (PLGW6000110) oraz nr 127 
(PLGW6000127). 

 

                 

Rysunek 11. Mapa z lokalizacją JCWPd nr 110 (źródło: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 
Instytut Badawczy) 
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Rysunek 12. Mapa z lokalizacją JCWPd nr 127 (źródło: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 
Instytut Badawczy) 

Ogólną charakterystykę jednolitych części wód podziemnych na terenie gminy Gogolin przedstawia 
tabela poniżej. 

Tabela 9. Ogólna charakterystyka JCWPd na obszarze gminy Gogolin 

JCWPd Europejski kod JCWPD PLGW6000110 PLGW6000127 

Nazwa JCWPd 110 127 

Lokalizacja 
Region wodny Środkowej Odry Środkowej Odry 

Nazwa dorzecza Odry Odry 

Ekosystemy wód 
powierzchniowych i 
ekosystemy lądowe 

zależne od wód 
podziemnych 

Udział zasilania podziemnego 
w odpływie całkowitym rzek w 

obrębie JCWPd 

49% 51% 

Ekosystemy lądowe zależne od 
wód podziemnych 

Mokradła (8% 
powierzchni 

obszarów 
chronionych) 

Mokradła (12% 
powierzchni obszarów 

chronionych) 

Antropopresje 

Leje depresji związane z 
poborem wód podziemnych,  

odwodnieniami kopalnianymi, 
wpływem aglomeracji itp. 

Leje depresji 
związane z 

prowadzonym 
odwodnieniem 

górniczym 

Leje depresji związane 
z poborem wód 
podziemnych, 

wpływem aglomeracji 
oraz prowadzonym 

odwodnieniem 
górniczym – mają one 

charakter lokalny 

Ingresja lub ascenzja wód 
słonych do wód podziemnych 

Brak Brak 

Sztuczne odnowienie zasobów Brak Brak 
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Pobór wód [tys. m3/rok]- 
pobór rejestrowy – rok 

2011 

Dla zaopatrzenia ludności w 
wodę, przemysłu i inne 

39 095,87 15 918,58 

Z odwodnienia kopalnianego 9 814,00 20 000,00 

Zasoby wód podziemnych 
dostępne do 

zagospodarowania [m3/d] 

zasoby 304 000 198 559 

% wykorzystania zasobów 44,1 46,6 

 

Na terenie JCWPd nr 127 zasilanie wód podziemnych odbywa się w wyniku bezpośredniej lub 
pośredniej infiltracji wód opadowych. Naturalnymi strefami drenażu wszystkich pięter wodonośnych 
są główne cieki wodne. Dla starszych i występujących na większej głębokości pięter wodonośnych 
główną strefą drenażu jest dolina Odry. Dodatkowo wyraźny drenaż wód podziemnych zaznacza się w 
rejonie kopalń surowców węglowych oraz większych ujęć komunalnych. 

Schemat krążenia wód podziemnych na terenie JCWPd nr 110 oparty jest o sześć użytkowych oraz 
cztery występujące lokalnie i mające znaczenie podrzędne poziomy wodonośne rozdzielone 
utworami słabo przepuszczalnymi lub lokalnie pozostającymi w więzi hydraulicznej. Obszar JCWPd 
110 nie stanowi obiektu zamkniętego w sensie hydrogeologicznym. Wody poziomu węglanowego 
triasu odpływają letarnie ku północy, po czym grogami dalekiego krążenia na zachód – ku dolinie 
Odry.  

Na podstawie informacji zawartych w kartach informacyjnych o JCWPd, wnioskuje się że stan 
ilościowy i chemiczny JCWPD 110 i 127 ocenia się jako dobry, przy czym JCWPd nr 110 nie jest 
zagrożone nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych dla wód podziemnych, natomiast 
JCWPd nr 127 zagrożone jest ryzykiem niespełnienia celów środowiskowych. 

Tabela 10. Ocena stanu JCWPd na obszarze gminy Gogolin 

Jednolita część wód 
podziemnych  

Ocena stanu Ocena ryzyka 
niespełnienia 
celów 
środowiskowych  

Przyczyny zagrożenia nieosiągnięcia 
celów środowiskowych 

Europejski kod Nazwa 
JCWPd 

ilościowa chemiczna  

PLGW6000110 110 dobry dobry niezagrożona - 

PLGW6000127 127 dobry dobry zagrożona Oddziaływanie zakładów 
przemysłowych (Kędzierzyn-Koźle, 
Opole, Krapkowice) oraz obszarów 

intensywnego użytkowania rolniczego 
na jakość wód podziemnych mogące 

powodować podwyższenie zawartości 
związków azotu oraz chlorków i 

siarczanów. Obniżenie zwierciadła 
użytkowych poziomów wodonośnych 

na skutek odwodnieni górniczych. 

 

W 2006 r. wprowadzony został w Polsce program monitoringu jakości wód podziemnych, 
dostosowany do wymogów stawianych przez Ramową Dyrektywę Wodną 2000/60/WE, którego 
konsekwencją była reorganizacja dotychczasowej sieci monitoringowej, polegająca przede wszystkim 
na zmianie przedmiotu monitoringu z dotychczasowych różnych użytkowych poziomów wód 
podziemnych na wyznaczone tzw. jednolite części wód podziemnych. Zgodnie z nowym podziałem 
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Polski na lata 2016-2021 wyznaczono 172 JCWPd. Na terenie gminy Gogolin znajduje się jeden punkt 
monitoringu operacyjnego położony w mieście Gogolin o numerze 2656. Według oceny jakości wód 
podziemnych za rok 2017, wody w tym punkcie miały II klasę jakości (wody dobrej jakości).  

 

 

 

2656 – numer punktu pomiarowego w Gogolinie 

Rysunek 13. Sieć pomiarowa z wynikami klasyfikacji jakości wód podziemnych w punktach 
pomiarowych monitoringu operacyjnego w województwie opolskim w 2018 roku (źródło: Monitoring 
operacyjny wód podziemnych 2018, GIOŚ)  
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 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

 

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych wyznaczone dla terenu całej Polski w opracowaniu  
A. Kleczkowskiego (1990 r.) to wytypowane do ochrony obszary występowania zbiorników wód 
podziemnych spełniających określone wymogi ilościowe oraz jakościowe, istotne dla zaopatrzenia 
ludności w wodę pitną. 

Zasoby wód podziemnych ściśle związane są ze znajdującymi się na terenie gminy Gogolin Głównymi 
Zbiornikami Wód Podziemnych: 
- GZWP 333 Zbiornik Opole-Zawadzkie, 
- GZWP 335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie. 

Największe znaczenie posiada GZWP 335, który jest intensywnie eksploatowany przez ujęcia 

zaopatrujące w wodzie miasto Gogolin oraz wodociągi wiejskie. 

 

Tabela 11. Charakterystyka zbiorników wód podziemnych występujących na terenie gminy Gogolin 
(źródło: Kleczkowski A. red., 1990; Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) 
w Polsce wymagających szczególnej ochrony 1:500 000. AGH, Kraków) 

Nazwa 
zbiornika 

Numer 

Powierzchnia 
GZWP 

 
[km2] 

Proponowany 
obszar ochronny 

ONO/OWO 
[km2] 

Typ zbiornika 

Średnia 
głębokość ujęć 

 
[m] 

Szacunkowe 
zasoby 

dyspozycyjna 
[tys. m3/d] 

Opole-
Zawadzkie 

333 2050 -/1000 
szczelinowo -

krasowy 
120-240 200 

Krapkowice 
– Strzelce 
Opolskie 

335 750 750/- 
porowo-

szczelinowy 
100-600 50 

ONO – obszar najwyższej ochrony, OWO – obszar wysokiej ochrony 

Zbiornik GZWP 333 należy do grupy najzasobniejszych węglanowych zbiorników na terytorium Polski, 
cechując się zasobami dyspozycyjnymi oszacowanymi na poziomie 200 tys. m3/dobę. W części 
południowej zbiornik ten pozbawiony jest izolacji w postaci utworów ilastych, stąd też jego zasilanie 
odbywa się głównie przez opady atmosferyczne, co oznacza zwiększoną depozycję zanieczyszczeń. 
Zbiornik GZWO 335, pomimo znacznej powierzchni, posiada zasoby dyspozycyjne oszacowane tylko 
na poziomie 50 tys. m3/dobę, a więc 4-krotnie mniejsze od GZWP 333.  

Dodatkowo południowy kraniec gminy Gogolin, w rejonie Obrowca, położony jest w niewielkim 
zasięgu zbiornika wód podziemnych Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka GZWP 332. Jest to 
częściowo zakryty, rozległy hydrodynamicznie zamknięty zbiornik wód porowych. Zbiornik jest 
podatny na zanieczyszczenia, dlatego też charakteryzuje się niskiej klasy jakością wód.  
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Rysunek 14. Zasięg zbiorników wód podziemnych na obszarze gminy Gogolin (źródło: PGI-PSH, mapa 
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce) 

5.4.2. Wody powierzchniowe – ocena stanu 

Obszar gminy Gogolin wchodzi w skład prawostronnego dorzecza rzeki Odry. Sieć hydrograficzna jest 
nierównomierna i związana wyłącznie z doliną rzeki Odry. Centralna, północna i wschodnia część 
gminy prawie pozbawiona jest cieków. Przyczyną jest występowanie na tym terenie przepuszczalnych 
utworów triasowych i zalegających bezpośrednio nad nimi piaszczystych utworów 
czwartorzędowych. W związku z powyższym na większości terenu gminy Gogolin zachodzi 
intensywna infiltracja wód. 

Obszar gminy położony jest w granicy 7 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): 

- PLRW60001711774 –   Zakrzówka, 
- PLRW600017117569 –  Jasionna, 
- PLRW60001711752 –   Krępa, 
- PLRW60001911759 –   Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi, 
- PLRW60002111799 –   Odra od Osobłogi do Małej Panwi, 
- PLRW60001711776 –   Lutnia, 
- PLRW600017118889 –  Jemielnica od źródła do Suchej. 
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Rysunek 15. Granice jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze gminy Gogolin (źródło: 
opracowanie własne) 

 

Zgodnie z rastrową Mapą Podziału Hydrograficznego Polski opracowaną przez Zakład Hydrografii  
i Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie sieć rzeczną 
terenu gminy Gogolin tworzą: 
- rzeka Odra – przebiega w większości wzdłuż zachodniej granicy gminy Gogolin i jest odbiornikiem 

wód Zakrzówki, Jasionny i Krępy. Na tym odcinku rzeka Odra jest uregulowana i żeglowna.  

- Kanał Abisynia (wg MPHP Zakrzówka) - prawostronny dopływ Odry – bierze swój początek na 

terenie miasta Gogolin, następnie płynie skrajnie zachodnią częścią granic miasta przez obręby 

Karłubiec, Malnia, Odrowąż, Malnia i Chorula, gdzie uchodzi do rzeki Odry w ok. 627,2 kilometrze. 

- ciek Wygoda (wg MPHP Jasionna) – prawostronny dopływ Odry – bierze swój początek na terenie 

gminy Zdzieszowice na wysokości miejscowości Jasiona, następnie przepływa przez teren gminy 

Gogolin w jej południowej części przez obręby Zakrzów, Wygoda i Obrowiec, na wysokości  

Krapkowic uchodzi do rzeki Odry w ok. 637,0 kilometrze. 
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- ciek Krępna (wg MPHP Krępa) – prawostronny dopływ Odry – bierze swój początek na terenie 

gminy Zdzieszowice na wysokości wsi Oleszka, następnie przepływa przez miejscowość Jasiona i 

Krępna, dalej przez Obrowiec, uchodzi do rzeki Odry w ok. 642,0 kilometrze.  

- ciek Sonia (wg MPHP Dopływ spod Obrowca) – lewostronny dopływ cieku Jasionna – bierze swój 

początek przy południowej granicy gminy Gogolin na wysokości Obrowca, następnie przepływa przez 

tereny łąk i pól do cieku Jasionna.  

      
 

Rysunek  16. Sieć hydrograficzna gminy Gogolin (źródło: Opracowanie ekofizjograficzne dla Miasta i Gminy 

Gogolin, podstawowe, styczeń 2017) 

Poniżej przedstawiono charakterystykę stanu JCWP wraz z celami środowiskowymi zgodnie ze 
zaktualizowanym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz oceną stanu wód 
powierzchniowych na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska. 
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Tabela 12. Charakterystyka i ocena stanu JCWP na obszarze gminy Gogolin – na podstawie aPGW dla dorzecza Odry (źródło: Plan gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry – aktualizacja 2016 r.) 

L.p. 

Jednolita część wód powierzchniowych 
rzecznych (JCWP) 

Lokalizacja Status 
Stan/potencjał 

ekologiczny 
Stan 

chemiczny 

Ocena 
stanu z 
aPGW* 

Ocena 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Wyznaczony cel 
środowiskowy /termin 

osiągnięcia celu 

Europejski kod JCWP Nazwa JCWP Region wodny RZGW       

1.  PLRW60002111799 Odra od Osobłogi do 
Małej Panwi 

 
Środkowej 

Odry 
Wrocław 

silnie 
zmieniona 
część wód 

Słaby Dobry zły zagrożona 
osiągnięcie dobrego 

potencjału ekologicznego i 
stanu chemicznego / 2027r. 

Derogacje: Brak możliwości technicznych 

2.  PLRW60001711774 Zakrzówka 

 
Środkowej 

Odry 
Wrocław 

naturalna 
część wód 

PSD Dobry zły zagrożona 
osiągnięcie dobrego stanu 

ekologicznego i stanu 
chemicznego / 2021r. 

Derogacje: Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty 

3.  PLRW60001711776 Lutnia 

 
Środkowej 

Odry 
Wrocław 

naturalna 
część wód 

Co najmniej 
dobry 

Dobry dobry niezagrożona 
osiągnięcie dobrego stanu 

ekologicznego i stanu 
chemicznego / nie dotyczy 

Derogacje: nie dotyczy 

4.  PLRW600017118889 Jemielnica od źródła 
do Suchej 

 
Środkowej 

Odry 
Wrocław 

silnie 
zmieniona 
część wód 

Umiarkowany PSD zły zagrożona 
osiągnięcie dobrego 

potencjału ekologicznego i 
stanu chemicznego / 2021r.  

Derogacje: Brak możliwości technicznych 

5.  PLRW600017117569 Jasionna 
Środkowej 

Odry 
Wrocław 

naturalna 
część wód 

PSD Dobry zły zagrożona 
osiągnięcie dobrego stanu 

ekologicznego i stanu 
chemicznego / 2021r. 

Derogacje: Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty 

6.  PLRW60001711752 Krępa 
Środkowej 

Odry 
Wrocław 

naturalna 
część wód 

PSD Dobry zły zagrożona 
osiągnięcie dobrego stanu 

ekologicznego i stanu 
chemicznego / 2021r. 

Derogacje: Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty 

7.  PLRW60001911759 
Odra od Kanału 
Gliwickiego do 

Osobłogi 

Środkowej 
Odry 

Wrocław 
silnie 

zmieniona 
część wód 

Umiarkowany PSD_sr zły zagrożona 
osiągnięcie dobrego 

potencjału ekologicznego i 
stanu chemicznego / 2027r.  

Derogacje: Brak możliwości technicznych 
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Objaśnienia: 

* Ocena stanu wód powierzchniowych w latach 2010-2012, GIOŚ – na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 
potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2011 r. nr 258 poz. 1549) – ocena wykorzystana na potrzeby opracowania aktualizacji Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

PSD - poniżej stanu dobrego; PSD_sr – poniżej stanu dobrego – przekroczone stężenia średnioroczne 

 
Tabela 13. Aktualna ocena stanu JCWP na obszarze gminy Gogolin na podstawie badań monitoringowych WIOŚ Opole (źródło: Plan gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry (aktualizacja 2016 r.) i Ocena wód powierzchniowych w województwie opolskim, uwzględniająca wyniki pomiarów w latach 2010-2015 (metoda 
dziedziczenia), WIOŚ Opole, 2014-2015) 

L.
p. 

Jednolita część wód 
powierzchniowych (JCWP) 

Aktualna ocena stanu na podstawie oceny WIOŚ za lata 2010-2014 

Europejski kod JCWP Nazwa JCWP 
Klasa elementów 

biologicznych 
Klasa elementów 

hydromorfologicznych 
Klasa elementów 

fizykochemicznych 
Stan/potencjał 

ekologiczny 
Stan chemiczny Ocena ogólna 

1.  PLRW60002111799 
Odra od 

Osobłogi do 
Małej Panwi 

Stan dobry  
(II) 

Stan dobry  
(II) 

Poniżej potencjału 
dobrego  

(PPD) 
umiarkowany 

Poniżej stanu 
dobrego 

(PSD) 
zły 

2.  PLRW60001711774 Zakrzówka Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

3.  PLRW60001711776 Lutnia Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

4.  PLRW600017118889 
Jemielnica od 

źródła do 
Suchej 

Stan dobry  
(II) 

Stan dobry  
(II) 

Stan dobry  
(II) 

dobry Brak danych Brak danych 

5.  PLRW600017117569 Jasionna Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

6.  PLRW60001711752 Krępa Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

7.  PLRW60001911759 

Odra od 
Kanału 

Gliwickiego 
do Osobłogi 

Stan umiarkowany  
(III) 

Stan dobry  
(II) 

Poniżej potencjału 
dobrego  

(PPD) 
umiarkowany Brak danych zły 
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Zgodnie z informacjami zawartymi w zaktualizowanym Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry dobry stan wód stwierdzono tylko na obszarze jednej z siedmiu jednolitych części wód 
powierzchniowych, stan pozostałych sześciu jednolitych części wód powierzchniowych oceniono jako 
zły.  
Sześć na siedem JCWP oceniono, jako zagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego dla wód 
powierzchniowych zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej.  
W związku z tym osiągnięcie celu środowiskowego dla tych JCWP zostało przesunięte do 2021 r. lub 
2027 r. 

5.4.3. Zagrożenie powodziowe 

 
Gmina Gogolin leży na obszarach zagrożenia powodziowego ujętych na Mapach Zagrożenia 
Powodziowego oraz Mapach Ryzyka Powodziowego, sporządzonych w ramach Wstępnej Oceny 
Ryzyka Powodziowego (WOPR).  

Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawiono:  
1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 

lat (Q 0,2%) lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego, 

2. obszary szczególnego zagrożenia powodzią: 

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 

raz na 100 lat (Q 1%), 

b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 

raz na 10 lat (Q 10%). 

Na obszarze gminy Gogolin do opracowania map wyznaczono rzekę Odrę, a obszary zagrożone 
powodzią obejmują miejscowość Chorula, Malnia, Odrowąż i Obrowiec. 
W zlewni Odry występują przede wszystkim dwa rodzaje wezbrań powodziowych:  
- powodzie opadowo-rozlewne, najczęstsze, których przyczyną są opady rozlewne obejmujące duży 
obszar, 
- powodzie roztopowe, rzadziej występujące, których przyczyną jest gwałtowne topnienie śniegu. 
Powodzie w Odrze, szczególnie te zaliczane do powodzi wielkich, mają określone źródła powstania 
oraz mechanizmy formowania. Z analizy wynika, że największe wezbrania występują przeważnie w 
miesiącach letnich, ze szczególnym nasileniem w lipcu i sierpniu. Wezbrania te spowodowane są 
występowaniem rozległych i intensywnych opadów deszczu, trwających co najmniej 2-3 dni. 
Przyczyną bezpośrednią jest nie tylko wysoka suma opadu dostarczana na obszar zlewni, ale także 
czas jego wystąpienia w różnych obszarach dorzecza oraz kolejność odpływu z poszczególnych zlewni 
i ich funkcje w formowaniu fali wezbraniowej na Odrze.  
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Rysunek 17. Obszary zagrożenia powodziowego na terenie gminy Gogolin (źródło: mapy.isok.gov.pl)  

5.4.4. Analiza SWOT 

Obszar interwencji „Gospodarowanie wodami” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

✓ Dobry stan ilościowy i chemiczny wód 
podziemnych w obrębie JCWPd 110 i 127  

✓ Położenie w zasięgu Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych nr 333 i 335 

✓ Monitoring wód podziemnych 

✓ Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 
w zlewni Odry 

✓ Większość JCWP odznacza się złym stanem 
jakościowym 

✓ Brak punktów monitoringu wód 
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✓ Wysoki poziom zwodociągowania gminy. 
powierzchniowych na terenie gminy 

✓ Słabo rozwinięty system kanalizacji 
deszczowej. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

✓ Utrzymanie dobrego stanu ilościowego i 
chemicznego wód podziemnych na terenie 
gminy 

✓ Pełne skanalizowanie obszaru gminy, 

✓ Likwidacja dzikich wysypisk 

✓ Szkolenie mieszkańców w zakresie 
racjonalnego użytkowania wód podziemnych, 

✓ Podnoszenie świadomości rolników w 
zakresie poprawnego nawożenia użytków 
rolnych,  

✓ Inwentaryzacja oraz kontrola szczelności 
zbiorników bezodpływowych, 

✓ Zapobieganie zmianom w stosunkach 
wodnych na obszarze gminy 

✓ Polepszania stanu technicznego systemu 
melioracji 

✓ Budowa nowych systemów małej retencji 

✓ Zagrożenie nieosiągnięciem celów 
środowiskowych  dla JCWPd nr 127, 

✓ Występowanie głównych poziomów 
wodonośnych w utworach przepuszczalnych 
i podatnych na infiltrację 

✓ Podatność wód na zanieczyszczenia, 

✓ Ograniczone środki finansowe na inwestycje 
związane z ochroną wód powierzchniowych i 
podziemnych , 

✓ Wzrastająca presja na zasoby wód 
podziemnych, 

✓ Nieszczelność istniejących zbiorników 
bezodpływowych, 

✓ Odprowadzanie ścieków przez część 
mieszkańców poza zbiorczą siecią 
kanalizacyjną. 

 

5.5.   Gospodarka wodno-ściekowa 

5.5.1. Sieć wodociągowa 

Zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Gogolin uwarunkowane jest lokalizacją posiadanych ujęć 
podziemnych i realizowane jest poprzez cztery niezależne (niepołączone) systemy zaopatrzenia  
w wodę.  

Systemem zbiorowego zaopatrzenia w wodę zajmuje się Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Sp. z o.o. w Gogolinie. 

Tabela. Wykaz ujęć i stacji uzdatniania wody służących do zasilania wodociągów grupowych na 

terenie miasta i gminy Gogolin (źródło: dane KPW Gogolin Sp. Z o.o. z 2019 r.) 

 

Tabela 14. Charakterystyka ujęć wody na terenie gminy Gogolin (dane KPW Gogolin Sp. z o.o. z 2019 
r.) 

L.p. Lokalizacja Nr. ujęcia 
Zasoby 

eksploatacyjne 
[m3/h] 

Urządzenia 
oczyszczające 

Ilość 
zaopatry
wanych 
mieszka

ńców 

Miejscowości 
zaopatrywan
e przez ujęcie 

Ogólna ocena 
stanu 

technicznego 

1.  Kamień Śląsk St. 1 23 SUW KAMIEŃ 1980 Kamień Śl.  
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St. 3 37 

ŚLĄSKI 
2 x filtry żwirowe, 

aeracja, 
uzdatnianie wody 

(chlorator) 

Kamionek dobry 

2.  Gogolin 

St. 1 
(otwór 

zastępczy) 
34 

SUW GOGOLIN 
3 x filtry żwirowe, 

aeracja, 
uzdatnianie wody 

(chlorator) 

9050 

Górażdże 
Gogolin 
Chorula 
Malnia 

Obrowiec 

dostateczny 

St. 3 
(otwór 

zastępczy) 
- 

st. 5 
 

15 brak 

st. 4 
(wyłączona) 

35 brak 

3.  Górażdże  

1P 
 

100 
uzdatnianie wody 

(chlorator) 

dostateczny 

St. 2 
(otwór 

zastępczy) 
50 

uzdatnianie wody 
(chlorator) 

St. 8 
(otwór 

zastępczy) 
30 brak 

4.  
Dalnia 
(gmina 

Zdzieszowice) 
St. 1 15 

3 x filtry żwirowe, 
aeracja 

620 
Zakrzów 

Dąbrówka 
Mniej niż 

dostateczny 

 
Miejscowość Odrowąż zaopatrywana jest z sieci wodociągowej gminy Krapkowice, których 
właścicielem są Wodociągi i Kanalizacja Krapkowice Sp. z o.o. 
W skład systemu wchodzi sieć wodociągowa zlokalizowana w obszarze miejscowości Odrowąż 
zaopatrująca 570 mieszkańców. Stan techniczny sieci wodociągowej wykonanej z rur PVC oraz PE 
określony jest jako dobry. 
 
Na skutek naturalnych procesów starzenia podczas eksploatacji studnie głębinowe St. 1 i St. 3  
w Gogolinie tracą systematycznie wydajność i wymagają przeprowadzenia renowacji. Stacja 
Uzdatniania Wody wymaga przeprowadzenia prac modernizacyjnych w zakresie zabudowy instalacji 
kontroli bakteriologicznej, usprawnienia systemu nadzoru nad procesami technologicznymi oraz 
synchronizacji ze zmieniającym się zapotrzebowaniem eksploatowanej sieci wodociągowej w celu 
ujednolicenia i ustabilizowania ciśnień i przepływów w sieci. 
Ujęcia zlokalizowane w miejscowości Górażdże  i Gogolin wymagają wyposażenia w wysokiej 
niezawodności instalacji do dezynfekcji wody z monitoringiem on-line, ponieważ w wodzie warstwy 
wodonośnej występują bakterie grupy coli i podobne z zmiennych stężeniach. Sieć wodociągowa 
wykonana jest z rur żeliwnych, azbestocementowych (przy ul. Krapkowickiej i Strzeleckiej) oraz PE i 
PVC. 

Tabela 15. Długość sieci wodociągowej oraz liczba przyłączy na terenie gminy Gogolin (źródło: dane 

GUS za 2018 r.) 

Miejscowość 
Długość czynnej sieci 

magistralnej [km] 
Długość czynnej sieci 

rozdzielczej [km] 
Liczba przyłączy 

Teren miejski 0 58,10 1531 

Teren wiejski 5,90 47,60 1411 

Suma 5,90 105,70 2942 

Id: F905A915-E57C-4986-A914-C842D0330EDD. Podpisany Strona 42



P R O G R A M  O C H R O N Y  Ś R O D O W I S K A  D L A  G M I N Y  G O G O L I N  2 0 3 0                   2020 

 

42 | S t r o n a  

 

Gmina Gogolin jest zwodociągowana w 99%, wymagana jest rozbudowa sieci wodociągowej  
w obrębie Gogolin-Kolonia, gdzie mieszkańcy jeszcze korzystają z własnych ujęć wody, która 
niejednokrotnie nie spełnia warunków określonych rozporządzeniem ministra zdrowia, dla wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

5.5.2. Sieć kanalizacji sanitarnej 

Tabela 16. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Gogolin (źródło: dane GUS za 2018 r.) 

Lp. Wskaźniki Jednostka Wartość 

1 Długość czynnej sieci kanalizacyjnej  km 89,2 

2 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

szt. 2214 

3 Ścieki odprowadzone w ciągu roku dam3 281,7 

4 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osób 9952 

Odbiór i transport ścieków z terenu gminy Gogolin uwarunkowany jest ukształtowaniem terenu  
i realizowany jest za pomocą kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej ze strefami oraz przydomowymi 
przepompowniami ścieków. 

Ścieki z terenu gminy Gogolin odprowadzane są do: 

1. Oczyszczalni Ścieków „Chorula”, 

2. Oczyszczalni Ścieków Biokrap Sp. z o.o. (gmina Krapkowice) 

3. Oczyszczalni Ścieków Zakrzów. 

Na terenie gminy Gogolin funkcjonują obecnie 2 oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Chorula  
i Zakrzów. Obie są typu mechaniczno – biologicznego. Dodatkowo oczyszczalnia w Choruli 
wyposażona jest w urządzenia służące do chemicznego strącania fosforu. Oczyszczalnia w Choruli 
obsługuje miasto Gogolin oraz miejscowości: Kamień Śląski, Górażdże, Malnia, Kamionek, Chorula  
i Odrowąż.  

Oczyszczalnia w Zakrzowie obsługuje wyłącznie część miejscowości Zakrzów. Ze względu na fakt, że 
stan techniczny obiektu jest zły, a zastosowana technologia i urządzenia przestarzałe, docelowo ścieki 
ze zlewni oczyszczalni Zakrzów (po wybudowaniu kanalizacji w miejscowości Zakrzów i Dąbrówka) 
mają trafić do oczyszczalni w Choruli, a oczyszczalnia w Zakrzowie będzie zlikwidowana.  

Ścieki z południowej części Gogolina, w tym dzielnicy Karłubiec oraz z miejscowości Odrowąż, 
kierowane są na oczyszczalnię ścieków „Biokrap” Sp. z o.o. w Krapkowicach.  

Tabela 17. Informacja o systemie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy 
Gogolin (źródło: Opracowanie Ekofizjograficzne dla Miasta i Gminy Gogolin, podstawowe, styczeń 
2017) 

L.p. 
Lokalizacja 

oczyszczalni 
Wydajność 

Parametry oczyszczania 
(ustalone w decyzji) 

Odbiornik 

1.  Chorula 

RLM 7500 
Wydajność: 

Q max h = 62,5 m3/h  
Qsr d = 1250 m3/d 

Qmax d = 1500m3/d 

BZT5 ≤ 25,0 mgO2/dm3 
ChZT5 ≤ 125,0 mgO2/dm3 

Zawiesina og. ≤ 35,0 mg/dm3 

Rzeka Odra  
w km 134+095 

 

2.  
Zakrzów, dz. 

428/15, obręb 
Zakrzów 

RLM 310 
Wydajność: 

Q max h = 6,6 m3/h 
Qsr d = 62 m3/d 

Qmax r = 22 630 m3/rok 

BZT5 ≤ 40,0 mgO2/dm3 
ChZT5 ≤ 150,0 mgO2/dm3 

Zawiesina og. ≤ 50,0 mg/dm3 

Potok Wygoda 
poprzez istniejący 
wylot w km 6+250 
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Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów Dyrektywy 

Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W celu 
zidentyfikowania faktycznych potrzeb w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz 
uszeregowania ich realizacji oraz konieczności wywiązania się ze zobowiązań traktatowych, 
utworzono Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Program ten zawiera 
wykaz aglomeracji o RLM ≥ 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć  
w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy  
i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach  
w terminie do końca 2015 r. i po 2015 r.  
Obecnie obowiązuje V aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
(AKPOŚK 2017), przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2017 r. 

Gmina Gogolin znajduje się w zasięgu dwóch aglomeracji – aglomeracji Gogolin i aglomeracji 
Krapkowice wyznaczonych zgodnie z KPOŚK. 

W skład aglomeracji Gogolin wchodzą następujące miejscowości: Gogolin, Kamień Śląski, Kamionek, 
Chorula, Malnia, Górażdże. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji Gogolin oczyszczane są na 
oczyszczalni zlokalizowanej w Choruli. Aglomeracja spełnia warunki dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 
maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Aglomerację wyznaczono uchwałą  
nr V/66/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2015 r. 

W zasięgu aglomeracji Krapkowice znajdują się miejscowość: Odrowąż. Ścieki komunalne z obszaru 
aglomeracji Krapkowice oczyszczane są na oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Krapkowice. 
Aglomeracja Krapkowice spełnia warunki dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Aglomerację wyznaczono uchwałą Nr XII/1356/2015 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.  

 

5.5.3. Analiza SWOT 

Obszar interwencji „Gospodarka wodno-ściekowa” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

✓ Połączenie sieci wodociągowej z siecią 
należącą do Wodociągów i Kanalizacji w 
Krapkowicach Sp. z o.o. 

✓ Poziom zwodociągowania na poziomie 99% 

✓ Występowanie w warstwie wodonośnej 
bakterii grupy coli 

✓ Niezadawalający stan techniczny sieci 
wodociągowej 

✓ Sieć wodociągowa wykonana z rur 
azbestocementowych 

✓ Brak monitoringu podstawowego 
parametrów sieci wodociągowej 

✓ Stosunkowo niski poziom skanalizowania - 
78,9% 

✓ Słabo rozwinięty system kanalizacji 
deszczowej 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

✓ Możliwość awaryjnego zasilania sieci 
wodociągowej z sieci krapkowickiej  

✓ Pełne skanalizowanie obszaru gminy 

✓ Kontrola posesji w zakresie podłączenia do 
kanalizacji 

✓ Modernizacji ujęcia wody pitnej 1P w 
Górażdżach 

✓ Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Choruli 

✓ Likwidacja oczyszczalni ścieków w Zakrzowie 

✓ Budowa nowych ujęć wody pitnej 

✓ Przedostawanie się nieoczyszczonych 
ścieków komunalnych do środowiska 

✓ Wystąpienie zanieczyszczeń wody pitnej, 
powodujące niezdatność do jej spożycia 

 

 

5.6.  Zasoby geologiczne 

5.6.1. Położenie fizyczno-geograficzne i rzeźba terenu 

Gmina Gogolin tworzy sztucznie wydzielony i geograficznie niespójny obszar, okalający miasto 
Gogolin od północy, zachodu i południa. W jej skład wchodzą peryferyjne fragmenty kilku jednostek 
fizyczno-geograficznych na styku Niziny Śląskiej i Wyżyny Śląskiej. Do Niziny Śląskiej należą: 

− Dolina Odry z przełomową Bramą Krapkowicką (północno-zachodnia część gminy – Odrowąż, 
Malnia, Chorula), 

− Kotlina Raciborska (południowo-wschodnia część gminy – Obrowiec, Buchtów). 

Do Wyżyny Śląskiej zaliczają się północne i zachodnie skłony Garbu Chełmu, tworzące środkową i 
wschodnią część gminy – Zakrzów, Dąbrówka, Kamień Śląski, Kamionek. 

Wysokości bezwzględne wahają się od 158 m n.p.m. do 256 m n.p.m., zróżnicowanie wysokościowe 
wynosi więc prawie 100 m. Najniżej położone są tarasy zalewowe Odry w zachodniej, a zwłaszcza 
północno-zachodniej części gminy. Inne nisko położone tereny znajdują się w starej dolinie Odry 
między Gogolinem i Krapkowicami, która ciągnie się od Obrowca do Malni, a od współczesnej doliny 
oddziela ją ciąg wzniesień zajętych przez miejscowości Odrowąż, Otmęt i Obrowiec. 

Większość obszaru gminy Gogolin ma charakter falistej wysoczyzny i leży na wysokościach 175–210 m 
n.p.m. Wyżej wznoszą się zbocza Chełmu we wschodniej części gminy z lokalną kulminacją – górą 
Szpica (256,3 m n.p.m.). 

Największe zróżnicowanie wysokości względnych i spadki terenu występują na zboczach Szpicy – do 
35 % oraz na wschodnich zboczach starej doliny Odry – do 15 %. Na pozostałym obszarze spadki nie 
przekraczają 3 %. 

5.6.2. Tektonika utworów triasowych, surowce mineralne 

Rejon Gogolina leży na południowym skraju płyty triasowej, która zapada generalnie ku północy i 
północnemu wschodowi, pod kątem 2–5°. W związku z tym ku północy odsłaniają się na powierzchni 
coraz to młodsze ogniwa stratygraficzne triasu. Od południa strefa uskokowa Toszka i Krapkowic 
oddziela płytę triasową z masywem Chełmu (Góra Św. Anny) od rowu Kędzierzyna. 

Trzeciorzęd – reprezentowany przez iły serii poznańskiej (górny miocen) występuje tylko w dnie 
doliny Odry na południe od Obrowca, pod utworami czwartorzędowymi. 
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Najstarszymi utworami czwartorzędowymi, ukazującymi się na powierzchni jest kilka izolowanych 
płatów glin zwałowych ze stadiału maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego (między 
Górażdżami a Gogolinem, na wschód od Kamienia Śląskiego oraz w Obrowcu i u podnóża Góry 
Szpica). 

Poza doliną Odry i wychodniami triasu powszechnie występują na terenie gminy wodnolodowcowe 
piaski i piaski ze żwirami także datowane na stadiał maksymalny. 

Zwykle tworzą one pokrywę grubości kilku metrów, zalegającą na glinach zwałowych albo wprost na 
wapieniach triasu. Miejscami osady te osiągają miąższość do kilkunastu metrów i tworzą samodzielne 
formy morfologiczne o charakterze kemów (podłużne wzniesienia towarzyszące zboczom doliny Odry 
od Malni przez Wygodę do Kolonii Zakrzów). 

Wśród czwartorzędowych osadów rzecznych Odry wyróżniono: 

− piaski i żwiry terasy średniej z okresu zlodowacenia bałtyckiego, 

− piaski, piaski ze żwirem, gliny piaszczyste i pylaste oraz namuły i torfy holoceńskie, tworzące 
najniższe terasy Odry – zalewową i nadzalewową. 

Do najmłodszych – holoceńskich osadów zaliczają się ponadto piaski eoliczne w kilku zespołach 
wydmowych i piasków przewianych – Obrowiec, Zakrzów, Bieniownia. 

Znaczącą rolę na terenie gminy Gogolin odgrywają współczesne grunty nasypowe, głównie 
zwałowiska nadkładu zdjętego ze złóż wapieni Górażdże i Tarnów Opolski oraz składowiska odpadów. 

 

Surowce mineralne 

W granicach gminy Gogolin występują cztery udokumentowane złoża surowców węglanowych o 
znaczeniu przemysłowym – „Górażdże” i „Górażdże II” (położone w obrębie Sołectw Górażdże, 
Kamionek) oraz „Tarnów Opolski” i „Tarnów Opolski – Wschód” (zlokalizowane na obszarze gminy 
Gogolin jedynie w części). Złoża te należą do największych i najbardziej wartościowych w kraju. 

Aktualnie eksploatowane jest złoże „Górażdże”. Wydobywany tu surowiec służy do produkcji wapna 
w miejscowym zakładzie wapienniczym i cementu w cementowni w Choruli. Podstawą wydobycia 
jest koncesja Nr 1/2001 z dnia 30.11.2001 r. W koncesji ustanowiony został dla złoża obszar górniczy 
„Górażdże III” o powierzchni 4 918 918,3 m2 i teren górniczy o powierzchni 14 164 722,6 m2. 

Zgodnie z „Bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce” wg stanu na 31.12.2013 r., wydanym przez 
Państwową Służbę Geologiczną, bilans złóż sporządzono w podziale na wykaz złóż wapieni dla 
przemysłu wapienniczego oraz dla przemysłu cementowego. 

Zasoby bilansowe złoża wapieni „Górażdże” (stan zagrożenia złoża „E”) na dzień 
31.12.2013 r. wynosiły: 

- dla przemysłu cementowego - 134,03 mln ton,  

- dla przemysłu wapienniczego – 160,64 mln ton,  

Wydobycie w 2013 roku wyniosło odpowiednio 1,29 mln ton dla przemysłu cementowego oraz 1,85 
mln ton dla przemysłu wapienniczego. 

Zasoby bilansowe złoża „Górażdże II” w kat. D wg stanu na dzień 31.12.2004 r. (w kolejnych latach 
nie uwzględniano złoża w opracowywaniu rocznego bilansu) wynosiły: 

- dla przemysłu cementowego – 80,84 mln ton, 

- dla przemysłu wapienniczego – 74,71 mln ton. 
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Wydobycie kopaliny prowadzone jest metodą odkrywkową, dwoma poziomami wydobywczymi w 
kierunku północnym. W miarę postępu prac wydobywczych dno kopalni będzie się obniżało do 
głębokości 50 m poniżej naturalnego poziomu terenu przy północno-zachodniej granicy złoża a dolny 
poziom wydobywczy zejdzie poniżej lustra wód podziemnych. Urabianie wapieni odbywa się 
technikami strzałowymi a transport samochodami. Skład materiałów wybuchowych zlokalizowany 
jest na terenie górniczym, w lesie otaczającym kopalnię. Odpady górnicze z nakładu złoża, zgodnie z 
planem terenu górniczego, w całości wykorzystywane są do rekultywacji wyrobisk 
poeksploatacyjnych (przy takim przeznaczeniu grunty nakładu nie podlegają przepisom ustawy o 
odpadach). Wody opadowe z wyrobisk zrzucane są do Odry za pośrednictwem kolektora i osadnika 
ścieków deszczowych. 

Całe złoże położone jest na terenie leśnym, fragmentami cennym pod względem przyrodniczym; 
znajduje się tu unikalny rezerwat brekinii, drzewa uznane za pomniki przyrody oraz liczne stanowiska 
roślin chronionych. Dla rezerwatu utworzony jest filar ochronny. Plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu górniczego przewiduje rekultywację terenów kopalni przede wszystkim w 
kierunku leśnym (ok. 50 % powierzchni poeksploatacyjnej) i wodnym (ok. 48 % powierzchni 
poeksploatacyjnej). 

 

Złoże wapieni triasowych „Tarnów Opolski”, w skład którego wchodzą dwa pola – wschodnie i 
zachodnie – położone jest w przeważającej części na gruntach wsi Kamień Śląski. Fragment pola 
zachodniego złoża „Tarnów Opolski”, o pow. 3 ha należy do gminy Tarnów Opolski. Wydobywany z 
pola wschodniego surowiec służy do produkcji wapna w Śląskich Zakładach Przemysłu Wapienniczego 
OPOLWAP w Tarnowie Opolskim. 

Zasoby bilansowe złoża „Tarnów Opolski” wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosiły: 

− dla przemysłu cementowego – 0 tys. ton, 

− dla przemysłu wapienniczego – 52,9 mln ton (zasoby geologiczne), w tym przemysłowe 18,86 
mln ton. 

Wydobycie dla przemysłu wapienniczego w roku 2013 ukształtowało się na poziomie 
0,61 mln ton. 

Podstawą wydobycia jest koncesja z dnia 19.06.2002 r. W koncesji ustanowiony został dla złoża 
obszar górniczy „Tarnów Opolski III” o pow. 2 271 278 m2

 i teren górniczy „Tarnów Opolski III” o pow. 
8 370 568 m2. Zmienione w nowej koncesji granice terenu górniczego obejmują jedynie pole 
wschodnie. 

Wydobycie kopaliny prowadzone jest, podobnie jak w kopalni „Górażdże” metodą odkrywkową, 
dwoma poziomami wydobywczymi. Magazyn materiałów wybuchowych zlokalizowany jest poza 
gminą Gogolin (na gruntach wsi Kosorowice), jednak trzecia (1000 m) strefa zagrożenia wchodzi 
fragmentarycznie na teren wsi Kamień Śląski. 

Zakład planuje kontynuację serii złożowej w kierunku wschodnim, gdzie w latach 2009 r. 
udokumentowane zostało złoże wapieni „Tarnów Opolski – Wschód”. 

Ilości zasobów geologicznych bilansowych złoża (stan zagrożenia R) na dzień 31.12.2013 r. 
wynosiły: 

− surowiec dla przemysłu wapienniczego – 287,70 mln ton, 

− surowiec dla przemysłu cementowego – 120,96 mln ton. 
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W gminie Gogolin występuje również złoże wapieni „Chorula”. Jego zasoby geologiczne są niskie 
(3,78 mln ton, stan zagrożenia złoża – Z), w związku z tym złoże nie ma znaczenia przemysłowego 
i nie prowadzi się wydobycia surowca. 

Poza surowcami węglanowymi na terenie gminy Gogolin występują w dużych ilościach kruszywa 
naturalne. Najbardziej wartościowe zalegają w dolinie Odry. Kruszywa piaszczyste przydatne dla 
celów budowlanych występują w zespołach wydmowych w rejonie Górażdży i Zakrzowa.  

5.6.3. Analiza SWOT 

Obszar interwencji „Zasoby geologiczne” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

✓ Występowanie udokumentowanych złóż 
surowców mineralnych 

✓ Istnienie wyrobisk powstających przy 
wydobyciu surowców naturalnych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

✓ Ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych 
do środowiska 

✓ Stosowanie najnowszych technologii w czasie 
eksploatacji zasobów, w celu minimalizacji 
wpływu na stosunki wodne oraz 
środowiskowe 

✓ Obniżenie emisji pyłów do powietrza 
atmosferycznego  

✓ Rekultywacja obszarów zdegradowanych 

✓ Degradacja gleb 

✓ Zmiany w stosunkach wodnych 

 

5.7.  Gleby  

5.7.1. Struktura gruntów 

Użytki rolne zajmują zaledwie 48,1 % powierzchni gminy, w tym 41 % stanowią grunty orne a 7,1 % 
użytki zielone. W gminie Gogolin przeważają gleby brunatne i brunatno wyługowane wytworzone z 
piasków słabogliniastych i gliniastych. 

 

Na podłożu wapieni triasowych wykształciły się rędziny węglanowe brunatne. W dolinie Odry 
dominują mady gliniaste i pylaste, a w dolinach mniejszych cieków i ich obszarach źródłowych – gleby 
organiczne: mułowo-torfowe i czarne ziemie zdegradowane. 

Gleby brunatne i rędziny na wysoczyźnie przydolinnej cechuje okresowy lub stały niedobór wilgoci. W 
dolinach występuje odwrotne zjawisko – nadmiar stały lub okresowy wilgoci. Gleb o właściwych 
stosunkach powietrzno-wodnych jest niewiele. 

Gmina posiada długoletnie tradycje rolnicze. Użytki rolne zajmują obszar 4 656 ha. Grunty orne 
stanowią 34,25 %, lasy 32,5%, a pozostałość to łąki, sady oraz nieużytki. W rolnictwie dominują 
rodzinne – indywidualne gospodarstwa. Na terenie gminy jest 567 gospodarstw rolnych – średnia 
powierzchnia wynosi 6,5 ha. Ze względu na niską bonitację gleb – głównie V i VI klasa – przeważa 
kierunek uprawy zbóż. Jedynie na terenach położonych bliżej rzeki Odry (mady) uprawia się rzepak i 
buraki cukrowe. 
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5.7.2. Rolnictwo 

Obszar gminy charakteryzuje się niezbyt korzystnymi warunkami naturalnymi do produkcji rolnej. 
Barierami w rozwoju rolnictwa są niekorzystne warunki naturalne (niskiej jakości gleby) i struktura 
obszarowa gospodarstw rolnych. Istotnym czynnikiem niekorzystnym dla rozwoju gospodarki rolnej 
jest również brak określonej polityki rolnej państwa. Potencjał rozwoju rolnictwa tkwi w korzystnym 
agroklimacie gminy, ponieważ występują łagodne zimy i długie okresy wegetacyjne. Sprzyjająca 
rolnictwu jest również rzeźba terenu charakteryzująca się w przeważającej części umiarkowanymi 
wysokościami n.p.m. oraz spadkami terenu nieprzekraczającymi 3% w przeważającej części gminy. 
Ponadto blisko gminy są położone duże ośrodki miejskie: Krapkowice, Opole, Kędzierzyn Koźle, 
będące rynkiem zbytu produktów pochodzenia rolniczego. 

Użytki rolne (grunty orne, sady, łąki i pastwiska – wyłączając grunty rolne zabudowane, pod wodami 
oraz zadrzewione) zajmują powierzchnię 4608,5 ha, co stanowi 46 % powierzchni ogólnej gminy. 
Ogólny wskaźnik oceny gleb dla gminy Gogolin (w skali 100-punktowej) wynosi 41,2 pkt. (wskaźnik 
bonitacji – 35,5 pkt., przydatność rolnicza gleb – 46,9 pkt.). Syntetyczny wskaźnik oceny rzeźby terenu 
dla gminy wynosi 4,1 pkt. w skali 5-punktowej, a wskaźnik agroklimatu 13,8 pkt. (skala 15- punktowa) 
– oba wskaźniki wykazują warunki korzystne. Niekorzystne są warunki wodne, wskaźnik oceny tych 
warunków dla gminy wynosi 2,2 pkt. w skali 10-punktowej. 

Syntetyczny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy Gogolin wynosi 61,3, co 
daje gminie dalekie, bo 61. miejsce (na 64 gminy).  

5.7.3. Analiza SWOT 

Obszar interwencji „Gleby” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

✓ Wysoka kultura rolna 

✓ Zróżnicowane typy gleb 

✓ Przewaga gleb o słabej jakości bonitacyjnej 

✓ Odprowadzanie przez mieszkańców 
nieoczyszczonych ścieków do gleby 

SZANSE ZAGROŻENIA 

✓ Przeciwdziałanie erozji gleb  ✓ Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

✓ Zanieczyszczenia przy szlakach 
komunikacyjnych  

✓ Brak pomiarów zanieczyszczenia gleb 

 

5.8.  Gospodarka odpadami 

5.8.1. Wytwarzanie, odbieranie oraz zbieranie odpadów 
 
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gogolin jest organizowany 
i zarządzany przez gminę. Gmina organizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz pobiera od 
mieszkańców opłaty, z których finansowane jest funkcjonowanie systemu. W gminnym systemie 
gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonują nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
Nieruchomości niezamieszkałe np. zajmowane przez przedsiębiorstwa, placówki oświatowe, ośrodki 
zdrowia, instytucje publiczne, nie są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami, a ich 
właściciele i zarządcy zawierają indywidualne umowy cywilnoprawne na odbieranie odpadów 
komunalnych.      
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Na gminę są ponadto nałożone obowiązki w zakresie osiągnięcia określonych poziomów odzysku 
i recyklingu wybranych frakcji odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów ulegających 
biodegradacji kierowanych na składowiska. 
 
Podmiotem, któremu Gmina Gogolin w 2019 roku udzieliła w trybie zamówienia z wolnej ręki („in-
house”) zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin, była Spółka Gogolińskie Usługi Komunalne z siedzibą przy 
ul. Ligonia 15 w Gogolinie. 

Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Gogolin zorganizowana jest w oparciu o podział na 
następujące frakcje odpadów: 

− w zabudowie jednorodzinnej: 
▪ papier i tektura - w worku niebieskim (opcjonalnie w pakietach i paczkach), 
▪ metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w worku żółtym, 
▪ szkło - w worku zielonym, 
▪ odpady ulegające biodegradacji oraz zielone  - w pojemniku „BIO”, 
▪ żużel i popiół z palenisk domowych - w pojemniku „POPIÓŁ”, 
▪ pozostałości po segregacji (odpady zmieszane) - w nieoznakowanym pojemniku, 

− w zabudowie wielorodzinnej: 
▪ papier i tektura, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w pojemniku 

niebieskim lub żółtym oznakowanym „PLASTIK” lub „PAPIER”, 
▪ szkło - w pojemniku zielonym „SZKŁO”, 
▪ żużel i popiół z palenisk domowych - w pojemniku „POPIÓŁ”, 
▪ pozostałości po segregacji (odpady zmieszane) - w nieoznakowanym pojemniku, 

a także: 
▪ odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony - zbiórka 

w systemie akcyjnym dwa razy w roku (dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej),  
 w terminach wskazanych w harmonogramie. 

Ponadto w Gogolinie przy ul. Ligonia (na terenie byłego Składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne) funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). W PSZOK przyjmowane są od mieszkańców Gminy selektywnie zbierane odpady komunalne. 

Ilości wybranych frakcji odpadów odebranych od mieszkańców w latach 2014-2018 przedstawiono 
w poniższej tabeli. 

Tabela 18. Ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w latach 2014-2018 

Rodzaj odpadów komunalnych Ilość odebranych odpadów komunalnych z 

nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy [tony] 

2014 2015 2016 2017 2018 

niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

800,7 851,3 1141,9 1272,0 1484,3 

papier i tektura, metal, tworzywo sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe  

144,7 191,9 219,0 229,9 272,1 

szkło 156,5 164,1 160,5 163,5 184,5 
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odpady zielone i inne bioodpady 465,8 565,9 619,8 688,0 710,9 

żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 834,0 932,2 675,9 601,4 496,2 

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 
zużyte urządzenia elektryczne 

94,3 89,1 76,8 101,7 92,3 

Łącznie 2496,0 2794,5 2893,9 3056,5 3240,3 

Zmiana (w stosunku do 2014 r.) (nominalnie 
w tonach) 

- +298,5 +397,9 +560,5 +744,3 

Zmiana (w stosunku do 2014 r.) 
(procentowo %) 

0 +12,0 +15,9 +22,5 +29,8 

 

W tabeli poniżej zestawiono koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie 
Gogolin w latach 2014-2019.  

Tabela 19. Zestawienie kosztów realizacji poszczególnych zadań w systemie gospodarowania 
odpadami komunalnymi w gminie Gogolin w latach 2014-2019  

L
p. 

Zadania w systemie gospodarowania 
odpadami komunalnymi 

Koszty w tys. zł 

2014  2015 2016 2017 2018 2019* 

1 

Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i 
unieszkodliwianie odpadów komunalnych                     

Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 

1 111  1 084  1 055 1 176 1 358  1 866  

2 Obsługa administracyjna 112  106  117  114  132  140  

3 
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nie 
przeznaczonych do ich składowania i 
magazynowania 

0 8 30  6 9 10  

4 

Edukacja ekologiczna w zakresie 
prawidłowego postepowania  

z odpadami komunalnymi 

0 21** 1 1   0 3 

Suma wydatków 1 223 1 219  1 203  1 297  1 499  2 019  

 

5.8.2. Zagospodarowanie odpadów  

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
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komunalnych do instalacji komunalnej zapewniającej mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, z tym 
że dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych również do 
termicznego przekształcania. 

Wytwórca odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych, przeznaczonych do składowania, jest obowiązany przekazywać te odpady do instalacji 
komunalnej zapewniającej składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 

W zakresie odbieranych od właścicieli nieruchomości bioodpadów, w tym odpadów zielonych, 
od 2019 roku nie obowiązują szczególne wymagania co do instalacji w jakich powinny być 
przetwarzane te odpady.    

Instalacjami w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Gogolin 
były w 2019 r. m.in. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 
w Opolu (MBP) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, kompostownia 
pryzmowa zlokalizowana przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Opolu dla 
odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne w Opolu dla pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych. Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (żużle, popioły paleniskowe i 
pyły z kotłów) do lutego 2019 r. były składowane na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne w Gogolinie należącym do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z 
o.o. w Gogolinie (100 % udziałów Gminy Gogolin). W lutym 2019 r. zakończono eksploatację  tego 
składowiska. 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w 2019 roku były przekazywane i przetwarzane w instalacji do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Opolu (MBP). Instalacja ta 
spełniała odpowiednie wymagania. Bioodpady odbierane od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, były przetwarzane w kompostowni pryzmowej w Opolu. 

Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczone do 
składowania, wytwarzane w MBP w Opolu, były składowane na składowisku odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Opolu. Pozostałości z sortowania innych frakcji odpadów, przeznaczone 
do składowania, były składowane na innych dostępnych składowiskach odpadów spełniających 
wymagania. 

W II połowie 2019 r. Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. sygnalizowała Gminie Gogolin problemy 
z zagospodarowaniem takich frakcji odpadów jak odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane 
i rozbiórkowe. Najbliższe instalacje do przetwarzania tych frakcji odpadów posiadały zbyt nisko 
ustalone limity ilości przyjmowanych odpadów określone w decyzjach administracyjnych 
(zezwoleniach). Skutkowało to odmową przyjęcia do instalacji przetwarzania odpadów 
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

W obecnym stanie nie stwierdzono istotnych potrzeb inwestycyjnych na terenie gminy Gogolin 
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Problemy z przetwarzaniem niektórych 
frakcji odpadów komunalnych, jeżeli nie okażą się przejściowe, będą wymagały w przyszłości podjęcia 
aktywnych działań ze strony Gminy Gogolin. 

Obowiązkiem gminy jest osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowanie do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie niektórych frakcji odpadów 
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komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazanych do składowania. 

Tabela 20. Wymagane poziomy recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niż składowanie niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 

 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło 

14 16 18 20 30 40 50 

Inne niżniebezpieczne 
odpady budowlane 

i rozbiórkowe 
38 40 42 45 50 60 70 

 

 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Dopuszczalny poziom masy 
odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 
przekazywanych do 

składowania w stosunku do 
masy tych odpadów   

wytworzonych w 1995 r. [%] 

50 50 45 45 40 40 35 

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

Poza tym obliczenia bazują na uśrednionym dla całego województwa opolskiego, jednostkowym 
wskaźniku wytwarzania odpadów komunalnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) podawanym 
przez Główny Urząd Statystyczny.  

Stosując powyższe kryteria - obliczone dla 2018 r. wspomniane wielkości, osiągnęły następujące 
poziomy: 
▪ poziom redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 

osiągnął wartość 5,5 %, czyli poniżej poziomu dopuszczalnego, wynoszącego 40 % w 2018 r., 
▪ poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - osiągnął wartość 30,3 %, czyli 
powyżej poziomu wymaganego, wynoszącego 30 % w 2018 r., 

▪ poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - osiągnął wartość 100,0 %, czyli powyżej 
poziomu wymaganego, wynoszącego 50 % w 2018 r. 

Ze względu na rosnące wymagania w zakresie recyklingu odpadów nacisk należy również położyć na 
dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów poprzez zwiększanie strumieni odpadów selektywnie 
zbieranych, a przede wszystkim właściwe zagospodarowanie zebranych selektywnie przez 
mieszkańców odpadów. Należy, w tym miejscu podkreślić, że wymagany poziom recyklingu papieru, 
metalu, tworzywa sztucznego i szkła został w 2018 r. w Gminie Gogolin osiągnięty, ale rok 2019 oraz 
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rok 2020 będą niosły za sobą wysokie ryzyko nieosiągnięcia wymaganych poziomów. Wynika to 
przede wszystkim z trudności związanych z zagospodarowaniem odpadów w odpowiednich 
procesach recyklingu. Szczególna rola w tym zakresie spoczywa na przedsiębiorcy odbierającym 
odpady, którego zadaniem jest zagospodarowanie odpadów w sposób, który zapewni Gminie Gogolin 
wywiązanie się z obowiązków w zakresie recyklingu.   

5.8.3. Analiza SWOT 

Obszar interwencji „Gospodarka  odpadami” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

✓ Mieszkańcy objęci obowiązkiem 
selektywnego zbierania odpadów 

✓ Osiąganie przez gminę wymaganych 
poziomów recyklingu papieru, metalu, 
tworzyw sztucznych, opakowań 
wielomateriałowych oraz szkła 

✓ Osiąganie przez gminę wymaganych 
poziomów ograniczenia odpadów 
biodegradowalnych kierowanych do 
składowania 

✓ Funkcjonujący przy ul. Ligonia w Gogolinie 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) 

✓ Konieczność zwiększania świadomości 
ekologicznej społeczeństwa w zakresie 
gospodarki odpadami 

✓ Ograniczone limity przyjmowanych odpadów 
oraz brak instalacji i zakładów do 
zagospodarowania odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu gminy  

✓ Porzucanie odpadów w miejscach 
nieprzeznaczonych do ich magazynowania/ 
składowania, tj. powstawanie tzw. „dzikich 
wysypisk odpadów”  

✓ Spalanie odpadów komunalnych w 
domowych piecach 

✓ Konieczność całkowitego usunięcia 
materiałów zawierających azbest 

✓ Konieczność zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów przemysłowych 
„Emilówka” 

SZANSE ZAGROŻENIA 

✓ Edukacja ekologiczna mieszkańców  w 
zakresie gospodarki odpadami 

✓ Zwiększanie stopnia ponownego użycia, 
recyklingu i odzysku surowców oraz 
materiałów ze strumienia odpadów 
komunalnych 

✓ Rozwój systemu wymiany rzeczy używanych, 
selektywnego zbierania odpadów oraz 
zagospodarowania odpadów w kierunku 
gospodarki obiegu zamkniętego  

 

✓ Nieosiągnięcie przez gminę wymaganych 
rosnących poziomów recyklingu  papieru, 
metalu, tworzyw sztucznych, opakowań 
wielomateriałowych oraz szkła 

✓ Magazynowanie/składowanie odpadów w 
miejscach do tego nieprzeznaczonych, tj. 
powstawanie „dzikich wysypisk odpadów 

✓ Rosnące koszty gospodarki odpadami ze 
względu na ograniczone możliwości 
zagospodarowania niektórych frakcji 
odpadów w instalacjach i zakładach  

✓ Niewykonanie rekultywacji składowiska 
odpadów przemysłowych „Emilówka” 
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5.9.  Zasoby przyrodnicze 

5.9.1. Formy ochrony przyrody  

Ochrona przyrody, zgodnie z art. 2 pkt ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, polega 
na „zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników 
przyrody: 

1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów; 
2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 
3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia; 
4) siedlisk przyrodniczych; 
5) siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt 

i grzybów; 
6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin, i zwierząt; 
7) krajobrazu; 
8) zieleni w miastach i wsiach; 
9) zadrzewień.” 

Zgodnie z ww. ustawą, formami ochrony przyrody są:  
1) parki narodowe;  
2) rezerwaty przyrody;  
3) parki krajobrazowe; 
4) obszary chronionego krajobrazu;  
5) obszary Natura 2000;  
6) pomniki przyrody;  
7) stanowiska dokumentacyjne;  
8) użytki ekologiczne;  
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;  
10)  ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Rezerwaty przyrody 

Art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody opisuje tę formę ochrony jako: 
„obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska 
przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki 
przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, 
kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.” 
 
Na terenie gminy wyodrębniono rezerwat przyrody "Kamień Śląski" ustanowiony Zarządzeniem 
Ministra Leśnictwa Przemysłu Drzewnego z dnia 11 lutego 1958 roku w sprawie uznania za rezerwat 
przyrody (MP z dnia 27 marca 1958 r. Nr 20, poz.127, z 1961 r. Nr 36, poz. 169, Dz. Urz. Woj. Op. Nr 
65, poz. 499 z 2001 r. oraz z 2008 r. Nr 23, poz. 728). 

Jest to rezerwat leśny, częściowy o powierzchni 13,60 ha, utworzony w celu zachowania ze względów 
naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego ze stanowiskiem jarzęba brekinii Sorbus torminalis (L.) 
Crantz. Zgodnie z najnowszą klasyfikacją rezerwatów przyrody, która została opracowana przez 
Departament Ochrony Przyrody Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa, rezerwat „Kamień Śląski”, według głównego przedmiotu ochrony, zalicza się do rodzaju 
rezerwatów leśnych (L), typu fitocenotycznego (PFi) i podtypu zbiorowisk leśnych (zl). Zgodnie z 
klasyfikacją według głównego typu ekosystemu rezerwat ten należy zaliczyć do typu rezerwatów 
lasów i borów (EL) i podtypu lasów nizinnych (lni). Obecnie w rezerwacie rośnie 9 drzew, liczne 
krzewy oraz sadzonki jarzęba brekinii. Aktualnie na obszarze rezerwatu „Kamień Śląski” występuje 
130 gatunków roślin naczyniowych, reprezentujących 46 rodzin. 

Parki Krajobrazowe 
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Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i 
kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach 
zrównoważonego rozwoju.  
 
Na obszarze gminy Gogolin znajduje się jedynie fragment (< 5 % powierzchni) Parku Krajobrazowego 
Góra Św. Anny i jego otuliny. Powstał na podstawie uchwały Nr XIV/193/88 Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r., a obecnie funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Nr 
0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Góra 
Św. Anny" (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 17 maja 2006 r. Nr 33, poz. 1134). Dla Parku obowiązuje plan 
ochrony ustanowiony rozporządzeniem Nr 0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 
2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Dz. Urz. Woj. 
Op. z dnia 9 kwietnia 2009 r. Nr 25. poz. 412). Park zajmuje obszar w granicach kilku gmin. W gminie 
Gogolin częściowo obejmuje sołectwa Dąbrówka i Zakrzów, położonych w południowo-wschodniej 
części gminy. W granicach Parku znajdują się fragmenty terenów zabudowanych obu wsi oraz grunty 
rolne, głównie orne. Nie ma tu zbiorowisk cennych pod względem przyrodniczym ani form 
ukształtowania terenu związanych ze zjawiskami krasowymi (charakterystycznych dla Parku). 

Obszary NATURA 2000 

Sieć Natura 2000 obejmuje dwa typy obszarów:  

− specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), wyznaczone na podstawie tzw. "Dyrektywy 
Siedliskowej", w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Obszary te 
powoływane są w celu ochrony rzadkich lub zagrożonych siedlisk i zwierząt z pominięciem 
ptaków. 

− oraz obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko 
występujących ptaków jednego lub wielu gatunków. 

Obszary OSO i SOO są od siebie niezależne - w niektórych przypadkach ich granice mogą pokrywać się 
lub być nawet identyczne. 

Obszar Natura 2000 „Kamień Śląski” 
Powierzchnia: 832,4 ha 
Kod obszaru: PLH160003 
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa 
Siedliskowa) 
Status: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW) 
 
Na terenie wyodrębnionej formy ochrony przyrody dominują różnego rodzaju murawy – na części 
terenu zarastające w wyniku spontanicznej sukcesji (zakrzewienia). Teren jest jednym z pierwszych 
miejsc reintrodukcji susła moręgowanego w Polsce.  
Za najważniejsze oddziaływania negatywne i działalność mające duży wpływ na obszar uznaje się: 
ewolucję biocenotyczną, sukcesję (poziom oddziaływania wysoki) oraz pojazdy zmotoryzowane, 
zmianę sposobu uprawy, pozyskiwanie/usuwanie roślin i drapieżnictwo. 
Dla obszaru ustanowiony jest plan zadań ochronnych Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003 (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 31 marca 2014 r. poz. 895). 
W ww. planie przyjęto dwa gatunki zwierząt spełniające kryteria przedmiotu ochrony w obszarze, 
a zatem stanowiące przedmiot zainteresowania planu zadań ochronnych: 

− suseł moręgowany Spermophilus citellus, 

− czerwończyk nieparek Lycaena dispar; 

oraz dwa siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony: 

− niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
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− grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-carpinetum, Tiliocarpinetum). 

 
Obszar Natura 2000 „Żywocickie Łęgi” 
Powierzchnia: 101,72 ha 
Kod obszaru : PLH160019 
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa 
Siedliskowa) 
Status: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW) 
 
Niewielki teren położony w międzywalu Odry na lewym i prawym brzegu, na południowo-zachodnim 
krańcu gminy Gogolin. Jest to jedno z niewielu miejsc w województwie opolskim z dobrze 
zachowanymi płatami łęgu topolowego Salicetum albae oraz łęgu wierzbowego Salicetum albae. 
Zarówno struktura warstwy drzew jak i szuwarowego runa jest tu dobrze wykształcona z 
charakterystycznymi gatunkami. Obszar położony jest na płaskich holoceńskich terasach rzecznych 
z ciężkimi madami. Znajduje się w strefie corocznych zalewów powodziowych. W obniżeniach terenu 
stanowiących dawne starorzecza występują namuły. Na terenie ostoi występuje kilka starorzeczy. 
Oprócz łęgu zlokalizowanego po zachodniej stronie koryta Odry w skład ostoi zaproponowano 
włączenie dwu dużych starorzeczy zlokalizowanych na wschód od koryta, zlokalizowanych w 
międzywalu. Obszar między korytem a tymi starorzeczami użytkowany jest rolniczo.  
Jest to jeden z najcenniejszych obszarów w regionie pod względem fitosocjologicznymi i z punktu 
widzenia zachowania zróżnicowania siedliskowego roślinności śląska Opolskiego. 
Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru: 

• niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). 

Za najważniejsze oddziaływania negatywne mające duży wpływ na obszar uznaje się: obce gatunki 
inwazyjne, tamy i wały oraz łowienie ryb. 
Dla obszaru nie sporządzono planu zadań ochronnych. 
W granicach gminy Gogolin obszar obejmuje jedynie koryto rzeki Odry. 

Pomniki przyrody 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody definiuje pomniki przyrody jako: „pojedyncze 
twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, 
kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, 
wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych 
lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.” 

Na obszarze gminy Gogolin występuje aktualnie pięć pomników przyrody ustanowionych 
Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/38/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005 r. Nr 72 poz. 
2231). 

Tabela 21. Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie gminy Gogolin 

Lp. OBIEKT OBJĘTY OCHRONĄ LOKALIZACJA 
POZYCJA W 

ZAŁ.DO ROZP. 

1 Pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia Sorbus torminalis 

Kamień Śląski 

 

36 

2 Pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia Sorbus torminalis 
37 

3 Pojedynczy głaz narzutowy 
38 

4 Jedno drzewo z gatunku jarząb brekinia Sorbus torminalis 
Górażdże 102 
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5 Pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia Sorbus torminalis 
129 

6 Pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy 
Kamionek (Dz. Urz. 

Województwa 
Opolskiego z 2019 

r. poz. 108) 

Ochrona gatunkowa 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.: „1. Ochrona gatunkowa obejmuje okazy 
gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów. 2. Ochrona gatunkowa ma na celu 
zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i 
zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, 
których Rzeczpospolita Polska jest stroną (…)”. 

Na terenie gminy Gogolin występują liczne gatunki grzybów, roślin i zwierząt objętych ochroną 
ścisłą, częściową i sezonową - na obszarze miasta ochroną gatunkową objęto 48 gatunków, 
natomiast na obszarze wiejskim wyszczególniono 79 gatunków objętych prawną ochroną gatunkową. 

Tabela 22. Gatunki grzybów, roślin i zwierząt występujące na obszarze miasta Gogolina 

JEDNOSTKA 
TAKSONOMICZNA 

NAZWA POLSKA NAZWA ŁACIŃSKA 
RODZAJ 

OCHRONY Królestwo Gromada/
Klasa 

K
ró

le
st

w
o

 

g
rz

yb
ó

w
 

Workowce Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea ścisła 

K
ró

le
st

w
o

 r
o

śl
in

 

Okrytonasi
enne 

Centuria pospolita  Centaurium erythraea ścisła 

Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis ścisła 

Goździk pyszny Dianthus superbus ścisła 

Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis ścisła 

Bluszcz pospolity Hedera helix częściowa 

Kalina koralowa  Viburnum opulus częściowa 

Konwalia majowa Convallaria majalis częściowa 

Kruszyna pospolita Frangula alnus częściowa 

Pierwiosnek lekarski Primula veris częściowa 

Przytulia wonna Galium odoratum częściowa 

K
ró

le
st

w
o

 z
w

ie
rz

ą
t 

Owady 

biegacz ogrodowy Carabus arvensis ścisła 

biegacz wręgaty Carabus cancellatus ścisła 

biegacz złocisty Carabus nitensi ścisła 

biegacz granulowaty Carabus granulatus ścisła 

modliszka zwyczajna Mantis religiosa ścisła 

Mięczaki ślimak winniczek  Helix pomatia częściowa 

Płazy 

traszka zwyczajna  Triturus vulgaris ścisła 

żaba wodna Rana esculenta ścisła 

żaba jeziorkowa Rana lessonae ścisła 

żaba trawna Rana temporaria ścisła 

ropucha szara  Bufo bufo ścisła 

ropucha zielona Bufo viridis ścisła 

rzekotka drzewna Hyla arborea ścisła 

traszka grzebieniasta Triturus cristatus ścisła 

żaba dalmatyńska Rana dalmatina ścisła 
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Gady 

jaszczurka zwinka  Lacertaagilis ścisła 

jaszczurka żyworodna Lacertavivipara ścisła 

padalec Anguis fragilis ścisła 

gniewosz plamisty Coronella austriaca ścisła 

żmija zygzakowata Vipera berus ścisła 

zaskroniec Natrix natrix ścisła 

Ptaki 

derkacz Crex crex ścisła 

lerka Lullula arborea ścisła 

świergotek polny Anthus campestris ścisła 

jarzębatka Sylvia nisoria ścisła 

gąsiorek Lanius collurio ścisła 

ortolan Emberiza hortulana ścisła 

kląskawka Saxicola torquata ścisła 

pokląskwa Saxicola ruberta ścisła 

białorzytka Oenanthe oenathe ścisła 

dzięcioł czarny Dryocopus martius ścisła 

Ssaki 

kret  Talpa europaea ścisła 

jeż zachodni Erinaceus europaeus ścisła 

ryjówka aksamitna Sorex araneus ścisła 

lis  Vulpes vulpes sezonowa 

zając szarak  Lepus capensis sezonowa 

dzik Sus scrofa sezonowa 

jeleń Cervus elaphus sezonowa 

sarna Capreolus capreolus sezonowa 

gacek brunatny Plecotus auritus ścisła 

orzesznica leszczynowa Muscardinus avellanarius ścisła 

mopek Barbastella barbastellus ścisła 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin 
 

Tabela 23. Gatunki grzybów, roślin i zwierząt występujące na obszarze gminy Gogolin 
JEDNOSTKA 

TAKSONOMICZNA 
NAZWA POLSKA NAZWA ŁACIŃSKA 

RODZAJ 
OCHRONY Królestwo Gromada/K

lasa 

K
ró

le
st

w
o

 

g
rz

yb
ó

w
 Podstawcza

ki 

Gwiazdosz potrójny  Geastrum triplex ścisła 

Gwiazdosz frędzelkowany  Geastrum fimbriatum ścisła 

Szmaciak gałęzisty  Sparassis crispa ścisła 

K
ró

le
st

w
o

 r
o

śl
in

 

Okrytonasie
nne 

Buławnik czerwony  Cephalanthera rubra ścisła 

Buławnik wielkokwiatowy  Cephalanthera damasonium ścisła 

Centuria pospolita  Centaurium erythraea ścisła 

Ciemiężyca zielona  Veratrum lobelianum ścisła 

Dziewięćsił bezłodygowy  Carlina acaulis ścisła 

Gnieźnik leśny  Neottia nidus-avis ścisła 

Goryczka krzyżowa  Gentiana cruciata ścisła 

Jarząb brekinia  Sorbus torminalis ścisła 

Kruszczyk błotny  Epipactis palustris ścisła 

Kruszczyk drobnolistny  Epipactis microphylla ścisła 

Kruszczyk szerokolistny  Epipactis helleborine ścisła 

Lilia złotogłów  Lilium martagon ścisła 

Listera jajowata  Listera ovata ścisła 

Miodownik melisowaty  Melittis melissophyllum ścisła 

Obuwik pospolity  Cypripedium calceolus ścisła 

Orlik pospolity  Aquilegia vulgaris ścisła 
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Podkolan biały  Platanthera bifolia ścisła 

Przylaszczka pospolita  Hepatica nobilis ścisła 

Szafirek miękkolistny  Muscari comosum ścisła 

Śnieżyczka przebiśnieg  Galanthus nivalis ścisła 

Zaraza czerwonawa  Orobanche lutea ścisła 

Żłobik koralowy Corallorhiza trifida ścisła 

Barwinek pospolity  Vinca minor częściowa 

Bluszcz pospolity  Hedera helix częściowa 

Grążel żółty  Nuphar lutea częściowa 

Grzybienie białe  Nymphaea alba częściowa 

Kalina koralowa  Viburnum opulus częściowa 

Konwalia majowa  Convallaria majalis częściowa 

Kopytnik pospolity  Asarum europaeum częściowa 

Kruszyna pospolita  Frangula alnus częściowa 

Pierwiosnek lekarski  Primula veris częściowa 

Pierwiosnek wyniosły  Primula elatior częściowa 

Porzeczka czarna  Ribes nigrum częściowa 

Przytulia wonna Galium odoratum częściowa 

Psylotowe Podejźrzon księżycowy  Botrychium lunaria ścisła 

Skrzypowe Skrzyp pstry  Equisetum variegatum ścisła 

K
ró

le
st

w
o

 z
w

ie
rz

ą
t 

Owady 

biegacz ogrodowy Carabus arvensis ścisła 

biegacz wręgaty Carabus cancellatus ścisła 

biegacz złocisty Carabus nitensi ścisła 

biegacz granulowaty Carabus granulatus ścisła 

żagnica zielona  Aeschna viridis ścisła 

Mięczaki ślimak winniczek  Helix pomatia częściowa 

Płazy 

traszka zwyczajna  Triturus vulgaris ścisła 

żaba wodna Rana esculenta ścisła 

żaba jeziorkowa Rana lessonae ścisła 

żaba trawna Rana temporaria ścisła 

ropucha szara  Bufo bufo ścisła 

ropucha zielona Bufo viridis ścisła 

rzekotka drzewna Hyla arborea ścisła 

Gady 

jaszczurka zwinka  Lacertaagilis ścisła 

jaszczurka żyworodna Lacertavivipara ścisła 

padalec Anguis fragilis ścisła 

gniewosz plamisty Coronella austriaca ścisła 

żmija zygzakowata Vipera berus ścisła 

zaskroniec Natrix natrix ścisła 

Ptaki 

derkacz Crex crex ścisła 

lerka Lullula arborea ścisła 

świergotek polny Anthus campestris ścisła 

jarzębatka Sylvia nisoria ścisła 

gąsiorek Lanius collurio ścisła 

ortolan Emberiza hortulana ścisła 

kląskawka Saxicola torquata ścisła 

pokląskwa Saxicola ruberta ścisła 

białorzytka Oenanthe oenathe ścisła 

Ssaki 

kret  Talpa europaea ścisła 

jeż zachodni Erinaceus europaeus ścisła 

ryjówka aksamitna Sorex araneus ścisła 

lis  Vulpes vulpes sezonowa 

zając szarak  Lepus capensis sezonowa 

dzik Sus scrofa sezonowa 
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jeleń Cervus elaphus sezonowa 

sarna Capreolus capreolus sezonowa 

gacek brunatny Plecotus auritus ścisła 

mopek Barbastella barbastellus ścisła 

suseł moręgowany Spermophilus citelatus ścisła 

Ryby śliz Barbatula barbatula ścisła 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin 

 
Roślinność rzeczywista gminy Gogolin oraz jej bogactwo jest odzwierciedleniem bardzo dużej ilości 
siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku różnej żyzności gleb, warunków wodnych i 
mikroklimatycznych. Znaczące zróżnicowanie warunków edaficznych umożliwiło rozwój wielu 
zbiorowiskom roślinnym zarówno naturalnym (min. leśne, zaroślowe, wodne, szuwarowe), jak i 
półnaturalnym i antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne, ruderalne).  

Dominującymi zbiorowiskami na tym terenie są: 

− zbiorowiska wodne; 

− zbiorowiska szuwarowe i namuliskowe; 

− zbiorowiska łąkowe; 

− zbiorowiska segetalne i synantropijne; 

− zbiorowiska muraw i okrajków; 

− zbiorowiska zaroślowe i leśne. 

Część z występujących na terenie miasta i gminy Gogolin zbiorowisk roślinnych podlega ochronie 
prawnej na mocy prawa europejskiego.  

Tabela 24. Siedliska chronione występujące na obszarze miasta Gogolina 
Rodzaj 
zbior. 

Nazwa  Klasa/Związek Lokalizacja 

Zb
io

ro
w

is
ka

 n
ie

le
śn

e
 Wydmy śródlądowe 

z murawami 
szczotlichowymi 

Koelerio glaucae- 
Corynephoretea 

canescentis 

niewielkie powierzchnie w okolicach 
Karłubca 

Murawy kserotermiczne 

Festuco-Brometea, 
Festucetum 

rupicolae, Thalictro-
Salvietumpratensis 

na terenie nieczynnych 
kamieniołomów oraz na nieużytkach 
południowej wystawie w północno 

wschodniej części Gogolina 

Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe 

Junco-Molinietum 
na niewielkich powierzchniach 

w okolicach Gogolina 

Zb
io

ro
w

i

sk
a 

Le
śn

e
 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 
i jesionowe 

Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

występuje na niewielkich 
powierzchniach w miejscach 

zabagnionych południowej części 
Gogolina 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin 

 

Tabela 25. Siedliska chronione występujące na pozostałym obszarze gminy Gogolin 
Rodzaj 
zbior. 

Nazwa Klasa/Związek Lokalizacja 

Zb
io

ro
w

is
ka

 n
ie

le
śn

e
 Wydmy śródlądowe 

z murawami 
szczotlichowymi 

Koelerio glaucae-
Corynephoretea 

canescentis 

niewielkie powierzchnie w północno 
zachodniej 

części gminy 

Starorzecza Potamion, Nymhaeion 
niewielkie powierzchnie w dolinie 

Odry w okolicach Obrowca 

Zalewane muliste brzegi 
rzek - zespół rdestów 

i uczepów 
Polygono-Bidentetum 

krótkie odcinki nad brzegami Odry 
i w jej starorzeczach 
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Ziołorośla nadrzeczne Convolvuletalia sepium nad brzegami Odry 

Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe 

Junco-Molinietum 
niewielkie powierzchnie w okolicach 

Obrowca 

Murawy kserotermiczne 

Festuco-Brometea, 
Festucetum 

rupicolae, Thalictro-
Salvietumpratensis 

na terenie nieczynnych 
kamieniołomów oraz na nieużytkach 

w okolicach Kamienia Śląskiego, 
Choruli, Malni, Górażdży i Kamionka 

Niżowe i górskie świeże 
łąki użytkowane 

ekstensywnie 
Arrhenatherion elatioris 

na terenie lotniska 
w Kamieniu Śląskim 

Zb
io

ro
w

is
ka

 L
e

śn
e

 

Ciepłolubne buczyny 
storczykowe 

Cephalanthero-Fagion 
niewielki płat zbiorowiska 

stwierdzono między Górażdżami 
i Kamieniem Śląskim 

Żyzne buczyny 
Dentario glandulosae-

Fagenion, Galio odorati-
Fagenion 

okolice Kamienia Śląskiego 
i Górażdży, najlepiej wykształcone 

płaty tego zespołu na terenie 
rezerwatu „Kamień Śląski” 

Grąd subkontynentalny 
Tilio cordatae-Carpinetum 

betuli 

występuje na niewielkich 
powierzchniach w okolicach 

Obrowca i Górażdży 

Łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum 
niewielkie powierzchnie w miejscach 

zabagnionych południowej części 
gminy 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin 

Do największych zagrożeń dla fauny występującej na terenie Gminy Gogolin należą likwidacja starych, 
dziuplastych i martwych drzew w lasach, zmiany stosunków wodnych prowadzące do osuszania 
terenów podmokłych, zalesianie oraz samorzutne zarastanie przez drzewa śródleśnych łąk i bagien, 
usuwanie pojedynczych i rosnących w grupach starych drzew na terenach otwartych, likwidacja 
zbiorników wodnych, likwidacja śródpolnych alei. 

5.9.2. Lasy 

Pomimo lesistości miasta Gogolina wynoszącej poniżej 10%,  wskaźnik ten dla obszaru całej gminy 
Gogolin cechuje się stosunkowo wysoką wartością (na tle pozostałych gmin Powiatu Krapkowickiego) 
– wynosi 33,8%. 

Powierzchnia lasów ogółem w gminie wynosi 3397,86 ha (stan na koniec 2013 r.) Poniżej podział 
powierzchni lasów pod względem struktury własnościowej. 
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Rysunek 18. Struktura własności lasów w gminie Gogolin 

Lasy w gminie tworzą jeden zwarty kompleks (około 2000 ha) w północnej części gminy (Chorula – 
Górażdże) oraz dwa mniejsze kompleksy: na wschód od Kamienia Śląskiego i na zboczach Góry Szpica. 

 

Lasy ochronne 

 

Art. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, iż akt ten określa zasady zachowania, 
ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi 
elementami środowiska i z gospodarką narodową. 

Rozdział 3 ww. ustawy reguluje pojęcie „lasów ochronnych” w następujący sposób: 

Za lasy szczególnie chronione, zwane dalej „lasami ochronnymi”, mogą być uznane lasy, które:  
1) chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie się ziemi, 

obrywanie się skał lub lawin;  
2) chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne w zlewni 

oraz na obszarach wododziałów;  
3) ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków;  
4) są trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu;  
5) stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegających ochronie 

gatunkowej;  
6) mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności i bezpieczeństwa Państwa. 

Lasy ochronne na obszarze gminy Gogolin obejmują obszar ogółem 296 ha, z czego 7,4 ha stanowią 
lasy własne gminy Gogolin. Lasy te występują w kilku kompleksach: 
1) między wsią Odrowąż i m. Krapkowice, 
2) na północ i północny wschód od terenów zabudowy m. Gogolin, 
3) w rejonie Gogolina – Wygody, 
4) we wschodnim rejonie terenów wsi Zakrzów, 
5) rezerwat przyrody Kamień Śląski. 

5.9.3. Analiza SWOT 

 

Obszar interwencji „Ochrona przyrody” 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

✓ Ustanowione obszarowe i punktowe formy 
ochrony przyrody 

✓ Bogate zasoby fauny i flory reprezentowane 
przez liczne gatunki grzybów, roślin i zwierząt 
objętych ochroną  

✓ Kompleksy leśne stanowiące lasy ochronne 

✓ Stosunkowo wysoki wskaźnik lesistości gminy 

✓ Przekształcenie środowiska związane z 
działalnością człowieka 

✓ Wysoki stopień uprzemysłowienia  gminy 

✓ Korytarze transportowe (autostrada A4, linia 
kolejowa E30) stanowiące bariery dla 
migracji zwierząt  

✓ Eksploatacja kopalń odkrywkowych 
powodująca długoletnie wyłączenie terenów 
z gospodarki leśnej 

SZANSE ZAGROŻENIA 

✓ Wspieranie stanowienia nowych form 
ochrony przyrody 

✓ Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, wód 
i ziemi pochodzacych ze źródeł lokalnych 

✓ Tworzenie nowych terenów zieleni, w tym 
nowych terenów zadrzewień 

✓ Zakładanie łąk kwietnych w miejsce 
tradycyjnych trawników i zieleńców 

✓ Zanieczyszczenie środowiska (powietrza, 
wód, ziemi) 

✓ Zmiany klimatyczne, w tym długotrwałe 
susze i upały  

✓ Niewłaściwe metody prowadzenia 
gospodarki rolnej 

✓ Pożary, susze i powodzie 

 

5.10. Zagrożenia poważnymi awariami  

5.10.1. Stan aktualny 

Poważną awarią w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska jest zdarzenie, w 
szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, 
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 
prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub 
powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

Do potencjalnych zagrożeń mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowych na terenie gminy Gogolin 
należy zaliczyć przede wszystkim:  

− pożary, 

− katastrofy, awarie i niekontrolowane przenikanie różnych substancji do środowiska naturalnego, 

− skażenie toksycznymi środkami przemysłowymi – transport substancji niebezpiecznych, 

− klęski żywiołowe (susze, huragany, intensywne opady). 

Do poważnych awarii może dojść na skutek awarii urządzeń technicznych w zakładach 
przemysłowych lub podczas transportu materiałów niebezpiecznych - w wyniku kolizji drogowej bądź 
kolejowej, a także wskutek rozszczelnienia cystern kolejowych lub autocystern.  

Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym zakład o 
dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży Pożarnej, a 
także Wojewodzie. Szczegółowy opis obowiązków podaje ustawa Prawo ochrony środowiska. Na 
terenie gminy Gogolin funkcjonuje jeden zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. 
Figuruje on w publicznie dostępnym wykazie jako Explominex Spółka z o.o.. Działalność spółki opiera 
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się na obsłudze wydobycia surowca w kopalni Górażdże za pomocą materiałów wybuchowych, 
których skład zlokalizowano na terenie Sołectwa Górażdże. 

W latach 2011-2019 na terenie gminy nie odnotowano wystąpienia poważnych awarii, zatem 
bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne gminy nie było zagrożone. 

 

5.10.2.  Analiza SWOT 

 

Obszar interwencji „Zagrożenia poważnymi awariami” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

✓ Prowadzenie kontroli w zakładzie 
o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej przez WIOŚ w Opolu 
i KW PSP w Opolu  

✓ Kontrole transportu towarów podlegających 
ADR przez ITD w Opolu 

 

✓ Funkcjonowanie zakładu o zwiększonym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej 

✓ Autostrada A4, która stanowi ważny 
europejski korytarz  transportowy, w tym 
transportu substancji niebezpiecznych 

✓ Linia kolejowa E30 , która stanowi ważny 
europejski korytarz  transportowy, w tym 
transportu substancji niebezpiecznych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

✓ Opracowanie metod postępowania w razie 
wystąpienia zdarzeń kwalifikowanych jako 
poważne awarie 

✓ Zwiększenie świadomości społeczeństwa na 
temat postępowania w przypadku 
wystąpienia poważnej awarii 

✓ Wystąpienie poważnej awarii w zakładzie 
o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej  

✓ Zdarzenia losowe na szlakach  
transportowych (wypadki, rozszczelnienia, 
wycieki) 
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6. Cele programu ochrony środowiska, kierunki interwencji, zadania i ich 
finasowanie 

6.1.  Cele strategiczne 
 
Cele niniejszego programu zostały wyznaczone na podstawie:  

1) zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla poszczególnych komponentów środowiska;  
2) możliwości finansowych Gminy Gogolin;  
3) celów dokumentów wyższego szczebla (poziom powiatowy, wojewódzki i krajowy);  
4) celów dokumentów lokalnych (ustanowionych dla Gminy Gogolin).  

Krajowym dokumentem najwyższego szczebla jest Polityka ekologiczna państwa 2030 (PEP2030). 
W systemie dokumentów strategicznych Polityka ekologiczna państwa 2030 (PEP2030) stanowi 
doprecyzowanie i operacjonalizację zapisów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) 2020 
(z perspektywą do 2030 r.) – SOR. W związku z powyższym, cel główny PEP2030, tj. Rozwój potencjału 
środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, został przeniesiony wprost z SOR. Cele szczegółowe 
PEP2030 zostały określone w odpowiedzi na zidentyfikowane w diagnozie najważniejsze trendy w 
obszarze środowiska, w sposób umożliwiający zharmonizowanie kwestii związanych z ochroną 
środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Realizacja celów środowiskowych PEP2030 
jest wspierana przez cele horyzontalne. 
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W niniejszym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin 2030 (POŚ2030), zgodnie z Polityką 
ekologiczną  państwa 2030, za cel główny przyjęto Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli 
i przedsiębiorców. Cele szczegółowe i horyzontalne POŚ2030 określono również zgodnie z PEP2030 
biorąc pod uwagę zidentyfikowane w analizie oraz zdiagnozowane obszary interwencji w ochronie 
środowiska na terenie gminy Gogolin. 

Cel główny 

Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców 

Obszary tematyczne  Cele szczegółowe 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Ochrona przed hałasem 

Ochrona przed promieniowaniem 

Gospodarowanie wodami 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Gospodarowanie zasobami 
geologicznymi 

Ochrona gleb i gruntów 

Gospodarka odpadami 

Ochrona przyrody  

Zapobieganie poważnym awariom 

I. Środowisko i zdrowie.  

Poprawa jakości środowiska i 
bezpieczeństwa ekologicznego 

II. Środowisko i gospodarka. 

Zrównoważone gospodarowanie 
zasobami środowiska 

III. Środowisko i klimat. 

Łagodzenie zmian klimatu i 
adaptacja do nich oraz zarządzanie 
ryzykiem klęsk żywiołowych 

Cele horyzontalne  

Środowisko i edukacja I.  

Rozwijanie kompetencji (wiedzy, 
umiejętności i postaw) ekologicznych 
społeczeństwa  

Środowisko i administracja II.  

Poprawa efektywności 
funkcjonowania instrumentów 
ochrony środowiska 
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6.2.  Kierunki interwencji 

Kierunki interwencji obejmują wszystkie obszary tematyczne polityki ochrony środowiska. 
Aglomerują one wiązki projektów strategicznych, zadań oraz działań przyczyniających się do 
realizacji celów szczegółowych POŚ2030. Kierunki interwencji w obszarze środowiska 
przyporządkowane do poszczególnych celów szczegółowych określono w załączniku nr 1. 

 

6.3.  Działania i zadania 

Przewidywane działania i zadania przyporządkowano do poszczególnych kierunków interwencji 
obejmujących obszary tematyczne polityki ochrony środowiska. Działania i zadania zostały 
zgrupowane również według poszczególnych celów szczegółowych. W tabelarycznym załączniku 
nr 2 przedstawiono ich zestawienie. W tabeli tej określono również horyzont czasowy, obszar 
tematyczny oraz podmiot/y odpowiedzialne za realizację tych działań i zadań.    

 

7. System realizacji programu ochrony środowiska 
 
Właściwe wykorzystanie możliwych rozwiązań o charakterze organizacyjnym ma istotne znaczenie w 
procesie wdrażania POŚ2030 i jego realizacji. Wprowadzenie zasad monitoringu umożliwi sprawną 
realizację działań, jak również pozwoli na bieżącą aktualizację celów programu. Sformułowanie zasad 
zarządzania środowiskiem stanowi więc podstawę sprawnej realizacji i kontroli działań 
programowych. 
 
Zarządzanie programem to sukcesywna realizacja następujących zadań:  
1) wdrożenie programu i jego realizacja, a w szczególności:  

a) koordynacja przebiegu wdrażania i realizacji,  
b) bieżąca ocena realizacji i aktualizacja celów,  
c) raporty na temat wykonania programu.  

2) działania informacyjne:  
a) utworzenie systemu informacji o środowisku,  
b) udostępnienie informacji o stanie środowiska,  
c) publikacja informacji o stanie środowiska.  

7.1.  Współpraca z interesariuszami 
W ramach opracowanego dokumentu wyznaczono zadania własne oraz koordynowane, za których 
współrealizację odpowiedzialni będą:  

− Gmina oraz jej jednostki organizacyjne, 

− spółki prawa handlowego należące do Gminy,   

− mieszkańcy,  

− przedsiębiorcy, 

− rolnicy i przetwórcy rolno-spożywczy, 

− zakłady zagospodarowania odpadów,  

− zarządcy dróg i pozostałej infrastruktury, 

− służby i inspekcje państwowe. 
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7.2. Sprawozdawczość 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina co 2 lata przedstawia Radzie Miejskiej w Gogolinie 
raporty z wykonania niniejszego programu. Program Ochrony Środowiska ma na celu realizację 
Polityki Ekologicznej Państwa na poziomie gminnym. 

 

7.3.  Monitoring realizacji programu 

W celu przedstawienia stopnia realizacji POŚ2030 oraz zobrazowania zmian zachodzących w 
środowisku na terenie Gminy Gogolin, należy posługiwać się wyznaczonymi wskaźnikami 
monitoringu. Wskaźniki te determinują wyznaczone zadania, których realizacja przyczyni się do 
poprawy stanu środowiska na terenie gminy.  
Kontrola realizacji POŚ2030 wymaga oceny zarówno stopnia realizacji celów i zadań, jak i 
terminowości ich wykonania. Istotne znaczenie ma tu również analiza rozbieżności pomiędzy 
założeniami a realizacją.  
Ocena realizacji programu polega na monitorowaniu zmian w wielu wzajemnie powiązanych strefach. 
System monitorowania w celu uzyskiwania kompatybilnych informacji w skali regionalnej i lokalnej 
powinien uwzględniać następujące działania:  

− zebranie danych liczbowych,  

− uporządkowanie, przetworzenie, analiza zebranych danych,  

− przygotowanie raportu,  

− analiza porównawcza,  

− aktualizacja. 

W celu kontroli nad terminową realizacją zadań określonych w niniejszym programie zaleca się 
dokonywanie analizy realizacji zadań Programu z uwzględnieniem mierników zestawionych w tabeli 
w załączniku nr 3. 

 

7.4.  Źródła finansowania 

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów finansowych. Nakłady te mogą 
być pokrywane ze środków własnych gminy jednak często ich wysokość znacznie przewyższa 
możliwości budżetowe jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie dla realizacji niektórych zadań 
mogą zapewnić zewnętrzne źródła finansowania.  

Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania zadań w ochronie środowiska są:  

− środki własne,  

− dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych, 

− kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin,  

− emisja obligacji, 

− kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych.  
 
Fundusze krajowe i zagraniczne dostępne w finansowaniu zadań/działań w ochronie środowiska 
zostały przedstawione w załączniku nr 4.  
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8. Załączniki 

Załącznik nr 1. Kierunki interwencji 

Załącznik nr 2. Działania i zadania  

Załącznik nr 3. Wskaźniki monitoringu 

Załącznik nr 4. Fundusze krajowe i zagraniczne 
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8.1. Załącznik nr 1.  

Kierunki interwencji 

Cele szczegółowe Kierunki interwencji  

Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i 
bezpieczeństwa ekologicznego  

Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym 
zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i 
gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód  

Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub 
istotne zmniejszenie ich oddziaływania  

Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb  

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapew-
nienie bezpieczeństwa biologicznego 

Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie 
zasobami środowiska  

Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różno-
rodności biologicznej i krajobrazu  

Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej 
gospodarki leśnej  

Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym  
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Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie 
najlepszych dostępnych technik BAT  

Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja 
do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych  

 

Przeciwdziałanie zmianom klimatu  

Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk 
żywiołowych  

Cele horyzontalne Kierunki interwencji  

Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji  

(wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych  

społeczeństwa  

Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców 
zrównoważonej konsumpcji  

 

Środowisko i administracja. Poprawa efektywności 
funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska  

 

Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną 
środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania  
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8.2. Załącznik nr 2.  

Działania i zadania  

Horyzont 
czasowy 

(do…) 

Nazwa działania/ 
Projekt strategiczny 

 
Nazwa zadania 

 

Obszar Podmiot 
odpowiedzialny 

Cel szczegółowy: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (I) 

Kierunek interwencji: Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i 
gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód (I.1) 

2030 

Budowa, rozbudowa 
i modernizacja urządzeń 
wodociągowych 

Optymalizacja pracy systemu zaopatrzenia w  wodę gmina Gogolin 
KPW Gogolin Sp. 
z o.o. 

2022 

Połączenie z siecią wodociągową i uruchomienie studni Nr 1P w 
Górażdżach 
 
 

Górażdże 
KPW Gogolin Sp. 
z o.o. 

2030 

Rozbudowa i modernizacja magistralnych odcinków sieci 
wodociągowej 

gmina Gogolin 
KPW Gogolin Sp. 
z o.o. 

Rozbudowa i modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej gmina Gogolin 
KPW Gogolin Sp. 
z o.o. 

Budowa nowych ujęć wody pitnej gmina Gogolin 
KPW Gogolin Sp. 
z o.o. 

2027 

Budowa, rozbudowa 
i modernizacja urządzeń 
kanalizacyjnych 

Modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w 
Choruli (dostosowanie instalacji do wymagań Aglomeracji „Gogolin”) 

Chorula 
KPW Gogolin Sp. 
z o.o. 

2027 
Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
Dąbrówka, Zakrzów, Obrowiec oraz dzielnicy Gogolin-Wygoda 

Dąbrówka, 
Zakrzów, 
Obrowiec, 
Gogolin-
Wygoda 

KPW Gogolin Sp. 
z o.o. 
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2030 

Rozbudowa i modernizacja magistralnych odcinków kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy 

gmina Gogolin 
KPW Gogolin Sp. 
z o.o. 

Rozbudowa i modernizacja rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy 

gmina Gogolin 
KPW Gogolin Sp. 
z o.o. 

2025 

Działania wspierające 
naturalną retencję 
wodną 

Przebudowa rowu A3, budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości 
Gogolin 

Gogolin Gmina Gogolin 

2030 

Wprowadzenie obowiązku retencjonowania wody poprzez zapisy 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP)  

gmina Gogolin 
Rada Miejska w 
Gogolinie 

Przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Utrzymanie właściwego stanu technicznego systemu  melioracyjnego gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Utrzymanie właściwego stanu infrastruktury przeciwpowodziowej gmina Gogolin 
Gmina Gogolin, 
PGW Wody 
Polskie 

Zwiększanie retencji wody poprzez budowę zbiorników retencyjnych  Gmina Gogolin 
Gmina Gogolin 
mieszkańcy 

Kierunek interwencji: Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania (I.2) 

2030 

Działania wspierające 
przedsięwzięcia służące 
poprawie jakości 
powietrza 

Informowanie i edukacja dotycząca udzielanych osobom fizycznym 
oraz podmiotom form wsparcia w zakresie likwidacji źródeł emisji do 
powietrza 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Edukacja w zakresie czystych źródeł energii, efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

2025 

Dynamizacja 
przedsięwzięć na rzecz 
likwidacji niskiej emisji z 
systemów grzewczych  

Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z wymianą 
niskosprawnych i wysokoemisyjnych kotłów na ekologiczne i 
wysokosprawne źródła ciepła w instalacjach c.o. i c.w.u. 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

2030 
Monitoring środowiska w 
zakresie pomiarów 
jakości powietrza 

Utrzymanie gminnej sieci urządzeń do pomiaru stanu zanieczyszczenia 
powietrza pyłem 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

2030 Ograniczenie emisji z Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i pieszo –rowerowych oraz gmina Gogolin Gmina Gogolin, 
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transportu drogowego  urządzeń i infrastruktury towarzyszącej  zarządcy dróg 

Tworzenie warunków do wykorzystania komunikacji zbiorowej i 
przewozów kombinowanych 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Oczyszczanie dróg i chodników na mokro gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Modernizacje i remonty dróg lokalnych  gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Wsparcie działań w kierunku rozwoju elektromobilności gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Kierunek interwencji: Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb (I.3) 

2030 

Działania wspierające 
realizację przedsięwzięć 
związanych z ochroną 
powierzchni ziemi 

Rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością górniczą Gogolin zakłady 

Wsparcie działań w kierunku zamknięcia i rekultywacji składowiska 
odpadów przemysłowych „Emilówka”  

Malnia 
Województwo 
Opolskie, PGL 
Lasy Państwowe 

Przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu oraz likwidacja miejsc 
nielegalnego magazynowania/składowania odpadów 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Likwidacja i rekultywacja historycznych zanieczyszczeń 
spowodowanych działalnością przemysłową i usługową 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami, w 
szczególności niewłaściwego ich magazynowania/składowania 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego 

2030 

Utrzymanie, 
usprawnienie oraz 
rozwój systemu 
monitoringu środowiska 

Zapewnienie wykonania ekspertyz, analiz, badań i pomiarów 
środowiskowych w celu kontroli spełniania warunków i wymagań 
określonych w wydawanych decyzjach, opiniach oraz prowadzonych 
rejestrach działalności regulowanej 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Utrzymanie gminnej sieci urządzeń do pomiaru stanu zanieczyszczenia 
pyłem powietrza  

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Utrzymanie systemu badań laboratoryjnych próbek popiołów 
paleniskowych w ramach kontroli spalania w piecach domowych 

gmina Gogolin 
Gmina Gogolin 
Straż Miejska w 
Gogolinie 

Utrzymanie gminnych urządzeń do rejestracji wizyjnej (tzw. gmina Gogolin Gmina Gogolin 
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„fotopułapek”) miejsc nielegalnego magazynowania/składowania 
odpadów 

Straż Miejska w 
Gogolinie 

Zakup urządzeń i wdrożenie systemu pomiarów termowizyjnych do 
badania efektywności energetycznej budynków 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Zakup urządzenia i wdrożenie pomiarów wilgotności drewna w 
ramach kontroli spalania w piecach domowych 

gmina Gogolin 
Gmina Gogolin 
Straż Miejska w 
Gogolinie 

Zapewnienie danych oraz 
dostępu do danych o 
środowisku 

Utrzymanie oraz aktualizacja informacji i danych o środowisku na 
stronie BIP oraz www.gogolin.pl  

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Cel: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska (II) 

Kierunek interwencji: Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i 
krajobrazu (II.1) 

2030 

Obiektywna ocena i 
weryfikacja punktowych 
i obszarowych obiektów 
szczególnie cennych ze 
względów 
przyrodniczych w celu 
podniesienia  
skuteczności ich ochrony  

Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej całego obszaru 
gminy 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Wykonywanie celowanych obszarowych oraz punktowych 
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych 

gmina Gogolin Gmina Gogolin  

2030 

Ochrona najcenniejszych 
(priorytetowych) 
punktowych i 
obszarowych obiektów 
szczególnie cennych ze 
względów 
przyrodniczych i 
krajobrazowych 

Obejmowanie formami ochrony przyrody cennych obiektów 
przyrodniczych i krajobrazowych 

gmina Gogolin 
Rada Miejska w 
Gogolinie 

2030 
Działania wspierające 
ochronę zasobów 

Uwzględnianie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ochrony zasobów przyrodniczych i krajobrazowych  

gmina Gogolin 
Rada Miejska w 
Gogolinie 
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przyrodniczych i 
krajobrazowych  

Uwzględnianie w planowaniu inwestycji ochrony zasobów 
przyrodniczych i krajobrazowych 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

2030 
Ochrona różnorodności 
biologicznej 

Tworzenie i utrzymanie centrów bioróżnorodności, stanowiących 
zintegrowane i ukształtowane przyrodniczo i krajobrazowo obszary, w 
celu ochrony ich formy i bioróżnorodności      

gmina Gogolin  Gmina Gogolin 

Wprowadzenie zmian w zarządzaniu terenami zielonymi 
ukierunkowanymi na wspieranie różnorodności biologicznej 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Zachowanie istniejących oraz tworzenie nowych powierzchni parków, 
ogrodów i zieleńców  

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Tworzenie nowych terenów zieleni, w tym nowych terenów 
zadrzewień (pojedynczych drzew, grup oraz alei drzew) oraz nowych 
terenów łąk trwałych (łąki kwietne) 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Kierunek interwencji: Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej (II.2) 

2030 

Utrzymanie, a w miarę 
dostępności gruntów do 
zalesienia, zwiększenie 
powierzchni lasów oraz 
powierzchni zalesianych  

Utrzymanie trwałości lasu oraz prowadzenie zrównoważonej 
gospodarki leśnej w lasach gminnych 
 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Kierunek interwencji: Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (II.3) 

2030 

Gospodarowanie 
odpadami zgodnie z 
hierarchią sposobów 
postępowania z 
odpadami  

Działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zapobieganie 
powstawaniu, ponowne użycie lub odzysk (recykling) odpadów  

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Optymalizacja organizacyjna gminnego systemu gospodarki odpadami 
w celu zmniejszenia strumienia odpadów kierowanych do 
składowania, zwiększenia poziomów recyklingu i ponownego użycia 
odpadów oraz odzysku odpadów 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Utrzymanie i rozwój systemu selektywnego odbierania odpadów 
poprzez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK)  

Gogolin Gmina Gogolin 

Tworzenie systemu zachęt dla mieszkańców do  zagospodarowania 
bioodpadów we własnym zakresie (tj. kompostowania i skarmiania 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Id: F905A915-E57C-4986-A914-C842D0330EDD. Podpisany Strona 77



P R O G R A M  O C H R O N Y  Ś R O D O W I S K A  D L A  G M I N Y  G O G O L I N  2 0 3 0                   2020 

 

77 | S t r o n a  

 

zwierząt) 

Zapobieganie i likwidacja miejsc nielegalnego 
magazynowania/składowania odpadów 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Wsparcie działań  w zakresie prawidłowego zagospodarowania 
odpadów rolniczych 

gmina Gogolin 
Gmina Gogolin, 
gospodarstwa 
rolne 

2030 

Rozwijanie recyklingu 
odpadów - dążenie do 
maksymalizacji 
wykorzystywania 
odpadów jako surowców  

Podnoszenie skuteczności i efektywności selektywnego zbierania 
odpadów poprzez efektywny system kontroli i wykrywania 
niewłaściwego postępowania z odpadami 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Zapewnienie realizacji odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych przez podmiot/y posiadające odpowiedni potencjał do 
realizacji zadań w zakresie recyklingu i ponownego użycia odpadów 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Kierunek interwencji: Gospodarowanie zasobami geologicznymi (II.4) 

2030 

Długoterminowe 
zapewnienie ochrony, 
racjonalnego 
użytkowania i dostępu 
do złóż geologicznych 

Uwzględnianie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ochrony oraz racjonalnego użytkowania i dostępu do złóż kruszyw 
naturalnych 

gmina Gogolin 
Rada Miejska w 
Gogolinie 

Kierunek interwencji: Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT (II.5) 

2027 

Promocja i wsparcie 
ekoinnowacji i 
ekoinnowacyjnych 
przedsiębiorstw  

Wsparcie inwestycji w komunalną oczyszczalnię ścieków jako 
elementu gospodarki o obiegu zamkniętym 

Chorula 
KPW Gogolin sp. 
z o.o. Gmina 
Gogolin 

2025 
Wsparcie inwestycji w instalację do zagospodarowania bioodpadów 
(kompostowni) jako elementu gospodarki o obiegu zamkniętym 

Gogolin Gmina Gogolin 

2030 
Wsparcie inwestycji w zakresie energetyki rozproszonej opartej o OZE 
oraz lokalne systemy magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 
(m.in. inwestycje w tzw. „wyspy energetyczne”)  

gmina Gogolin Gmina Gogolin 
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2022 
Upowszechnianie 
najlepszych dostępnych 
technik BAT 

Opracowanie i wdrożenie efektywnego systemu zagospodarowania 
komunalnych osadów ściekowych  

Chorula 
KPW Gogolin sp. 
z o.o. 

2022 
Wznowienie działalności składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne przy ul. Ligonia w Gogolinie jako jednego z 
elementów kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów 

Gogolin 
KPW Gogolin sp. 
z o.o. 

2030 
Działania związane z 
wykorzystaniem wód 
geotermalnych 

Badania geotechniczne pod kątem rozpoznania złóż 
hydrogeotermalnych  

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Cel: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych (III) 

Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zmianom klimatu (III.1) 

2021 Opracowanie polityki 
redukcji emisji gazów 
cieplarnianych 

Opracowanie gminnego programu niskoemisyjnego (GPN) oraz 
stworzenie systemu organizacyjnego w celu jego realizacji 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

2030 
Tworzenie systemu zachęt dla mieszkańców na realizację inwestycji i 
działań niskoemisyjnych 

gmina Gogolin 
Rada Miejska w 
Gogolinie 

2025 

Zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych do 
powietrza 
  

Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z wymianą 
niskosprawnych i wysokoemisyjnych kotłów na ekologiczne i 
wysokosprawne źródła ciepła w instalacjach c.o. i c.w.u. 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

2030 

Wsparcie działań w kierunku rozwoju energetyki rozproszonej opartej 
o OZE oraz lokalne systemy magazynowania, przesyłu  i dystrybucji 
energii  

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Zwiększenie udziału technologii niskoemisyjnych w obiektach 
gminnych i komunalnych 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Zwiększenie udziału odnawial nych źródeł energii w obiektach 
gminnych i komunalnych 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach gminnych i 
komunalnych 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Wymiana oraz montaż nowego oświetlenia ulicznego i drogowego 
opartego o technologie energooszczędne 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Kierunek interwencji: Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych (III.2) 
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2025 
Działania w zakresie 
ograniczania ryzyka 
powodzi 

Przebudowa rowu A3, budowa zbiornika retencyjnego,  w 
miejscowości Gogolin 

Gogolin Gmina Gogolin 

2030 Utrzymanie właściwego stanu infrastruktury przeciwpowodziowej gmina Gogolin 
Gmina Gogolin 
PGW Wody 
Polskie 

2030 
Działania w zakresie 
przeciwdziałania 
skutkom suszy 

Budowa systemów małej retencji wodnej, w tym zbiorników małej 
retencji  

gmina Gogolin 
Gmina Gogolin 
PGW Wody 
Polskie 

Utrzymanie właściwego stanu technicznego systemu  melioracyjnego gmina Gogolin Gmina Gogolin 

2030 

Zrównoważone oraz 
odporne na zmiany 
klimatu zarządzanie 
wodami opadowymi na 
obszarach 
zurbanizowanych 
poprzez różne formy 
retencji i rozwój 
infrastruktury zieleni 

Tworzenie nowych terenów zieleni, w tym nowych terenów 
zadrzewionych (pojedynczych drzew, grup oraz alei drzew) oraz 
nowych terenów łąk trwałych (łąki kwietne) 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Budowa systemów retencji wodnej dla wód opadowych zbieranych z 
dróg, placów oraz dachów budynków i budowli 

gmina Gogolin 
Gmina Gogolin 
Mieszkańcy, 
zakłady 

Tworzenie systemu zachęt dla mieszkańców na realizację inwestycji  w 
zakresie retencji wód opadowych (zbierania, magazynowania i 
wykorzystywania wód opadowych) 

gmina Gogolin 
Rada Miejska w 
Gogolinie 

2030 

Rozwój infrastruktury 
zielonej i błękitnej 
obszarów 
zurbanizowanych w celu 
zachowania łączności 
przestrzennej wewnątrz 
tych obszarów i z 
terenami otwartymi oraz 
wspomagania procesów 
adaptacji do zmian 
klimatu 

Uwzględnianie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zachowania łączności przestrzennej terenów zieleni oraz 
infrastruktury wodnej wewnątrz obszarów zabudowanych oraz 
z terenami otwartymi pól, łąk, lasów i wód powierzchniowych 
 

gmina Gogolin 
Rada Miejska w 
Gogolinie 

Id: F905A915-E57C-4986-A914-C842D0330EDD. Podpisany Strona 80



P R O G R A M  O C H R O N Y  Ś R O D O W I S K A  D L A  G M I N Y  G O G O L I N  2 0 3 0                   2020 

 

80 | S t r o n a  

 

2030 
Ograniczenie 
zajmowania gruntów 
oraz zasklepiania gleby 

Planowanie inwestycji (projektowanie) z uwzględnieniem 
ograniczania powierzchni szczelnych lub stosowania nawierzchni 
przepuszczalnych dla wód opadowych  

gmina Gogolin 
Gmina Gogolin 
Mieszkańcy, 
zakłady 

Cel: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa (IV) 

Kierunek interwencji: Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji (IV.1) 

2030 
Prowadzenie 
kompleksowej edukacji 
ekologicznej 

Działania edukacyjne, informacyjne oraz komunikacji społecznej 
kształtujące postawy ekologiczne w społeczeństwie obejmujące 
tematykę zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonej konsumpcji  

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

2030 
Promocja zielonych 
zamówień publicznych 

Wdrożenie w zakresie prowadzonych zamówień publicznych opartych 
o aspekty środowiskowe warunków udziału w postępowaniu i 
kryteriów oceny ofert  

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

2030 

Zapewnienie 
wiarygodnej i aktualnej 
informacji o środowisku i 
jego stanie 

Utrzymanie oraz aktualizacja informacji i danych o środowisku na 
stronie BIP, www.gogolin.pl oraz w zakresie komunikacji społecznej w 
prasie oraz mediach społecznościowych 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Kontynuacja budowy i rozwijanie baz danych przestrzennych 
zawierających informację o środowisku 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

Cel: Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska (V) 

Kierunek interwencji: Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania (V.1) 

2030 

Wzmocnienie 
istniejących 
mechanizmów kontroli w 
obszarze środowiska, 
zwiększenie ich 
efektywności w zakresie 
egzekwowania prawa, w 
tym zwalczania szarej 
strefy 

Tworzenie systemu procedur weryfikacji otrzymywanych informacji o 
naruszeniach w zakresie ochrony środowiska, wykonywania na ich 
podstawie kontroli oraz egzekwowania przepisów prawa 

gmina Gogolin 
Burmistrz 
Gogolina 

2030 
Zapewnienie 
finansowania zadań z 
zakresu ochrony 

Planowanie instrumentów i środków finansowych w budżecie 
rocznym oraz wieloletniej prognozie finansowej na zadania z zakresu 
ochrony środowiska realizowane ze środków własnych oraz 

gmina Gogolin 
Rada Miejska w 
Gogolinie 
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środowiska zewnętrznych  

Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania oraz prowadzenie 
gospodarki finansowej dla środków zewnętrznych (środki UE, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW i inne) na realizację zadań w obszarze 
środowiska 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

2030 

Zwiększenie skuteczności 
i odpowiedzialności 
systemu ocen 
oddziaływania na 
środowisko 

Zapewnienie efektywnego oraz skutecznego prowadzenia 
postępowań administracyjnych w zakresie: strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko oraz ocen oddziaływania planowanych 
przedsięwzięć na środowisko   

gmina Gogolin 
Burmistrz 
Gogolina 

2030 

Wspieranie 
systemowego 
zarządzania ochroną 
środowiska 

Przygotowanie kierunków działań mających na celu zbudowanie 
systemu rozwiązań organizacyjnych, administracyjnych i finansowych 
wspierających długoterminową politykę ekologiczną gminy 

gmina Gogolin Gmina Gogolin 

2030 

Wzmocnienie zaplecza 
ekspercko-analitycznego 
w dziedzinie środowiska i 
gospodarki wodnej 

Podnoszenie kompetencji kadr wydziału infrastruktury i środowiska Gogolin Gmina Gogolin 
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8.3. Załącznik nr 3. 

Wskaźniki monitoringu 

Cel: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 

Wskaźnik Jednostka miary Wartość 
bazowa 

Wartość 
pośrednia  
(rok 2025) 

Wartość 
docelowa  
(rok 2030) 

Ludność – w % ogółu ludności – 
korzystająca z instalacji 
kanalizacyjnej 

% 78,9 

(2018)1 
80,0 90,0 

Ludność – w % ogółu ludności – 
korzystająca z oczyszczalni ścieków 

% 92,1 

(2018)1 

94,0 97,0 

Ludność – w % ogółu ludności – 
korzystająca z instalacji gazowej 

% 27,2 

(2018)1 
30,0 35,0 

Poziom dofinansowania z budżetu 
gminy realizacji inwestycji 
związanych z wymianą 
niskosprawnych i wysokoemisyjnych 
kotłów  

tys. zł 134  

(2018) 

180 200 

Długość ścieżek rowerowych i 
pieszo-rowerowych 

km 4,6 

(2018)1 

8,0 12,01 

Cel: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

Ilość obiektów objętych formą 
ochrony przyrody  

szt. 5 

(2018) 

8 12 

Powierzchnia obiektów objętych 
formą ochrony przyrody 

ha 0 

(2018) 

0,5 20,0 

Poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia i recyklingu 
papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła z odpadów komunalnych 

% wagowo 30 

(2018) 

50 - 

Cel: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie 
ryzykiem klęsk żywiołowych 

Pojemność obiektów małej retencji 
wodnej 

tys. m3 8,9 10,0 15,0 

Powierzchnia parków, zieleńców i 
terenów zieleni osiedlowej 

ha 7,39  

(2018)1 

8,5 10,0 

 

1 Raport_SVS_2018 _GUS_2019 
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8.4. Załącznik nr 4.  

Fundusze krajowe i zagraniczne 

I. Fundusze krajowe 

Do publicznych funduszy ochrony środowiska w Polsce zalicza się:  

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),  

− Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).  
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją realizującą, 
poprzez finansowanie, inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Celem 
działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i 
zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia 
potrzeb środowiska.  
Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin:  

− Ochrona powietrza,  

− Ochrona wód i gospodarka wodna,  

− Ochrona powierzchni ziemi,  

− Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo,  

− Geologia i górnictwo,  

− Edukacja ekologiczna,  

− Państwowy Monitoring Środowiska,  

− Programy międzydziedzinowe,  

− Nadzwyczajne zagrożenia środowiska,  

− Ekspertyzy i prace badawcze.  
 
W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania:  

− finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze 
środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków 
NF obsługiwane przez banki).  

− finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nie inwestycyjne, dopłaty do 
kredytów bankowych, umorzenia) .  

− finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących 
spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).  

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opoluj jest regionalną instytucją 
finansów publicznych oraz finansowym partnerem samorządów, oraz innych podmiotów 
realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska. Działalność jest ukierunkowana na finansowe 
wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o 
konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego 
kraju i realizacji programów ekologicznych regionu (art. 400a. ust. 1 pkt. 1-9 i 11-42 ustawy Prawo 
ochrony środowiska). 

Dla właściwego zharmonizowania zasad i sposobów działania Funduszu Strategia jest uporządkowana 
wokół następującej struktury celów: cała Strategia jest podporządkowana jednemu celowi 
generalnemu (misji) realizowanemu w ramach celów środowiskowych, w których wskazane są 
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najistotniejsze z ich punktu widzenia cele merytorycznej działalności tj. dziedzinowe cele 
środowiskowe oraz horyzontalne cele środowiskowe. 
 

Cel generalny i misja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

Cel generalny:  

Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne 
i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku przy pełnym oraz zgodnym z 
zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na 
ochronę środowiska i gospodarkę wodną w województwie opolskim 

Misja Funduszu: 

Skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad 
zrównoważonego rozwoju 

 

 

Źródło: Wspólna Strategia Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej na lata 2017-2020 

 

Cele środowiskowe odwołują się i ostatecznie zależą od właściwych dla nich dokumentów 
strategicznych i mogą podlegać modyfikacji w wyniku wprowadzania i aktualizacji odpowiednich 
strategii, polityk i programów środowiskowych na poziomie regionalnym i krajowym. 
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Pożyczki i dotacje ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Opolu, zwanego dalej Funduszem, mogą być przyznawane na cele określone w 
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), 
zwanej dalej ustawą, w art. 39 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 55), zgodnie z priorytetami Funduszu, określanymi w oparciu o aktualną politykę ekologiczną 
Państwa, regionalny program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami, program ochrony 
środowiska przed hałasem, programy ochrony powietrza oraz zgodnie ze strategią działania, planem 
działalności, rocznym planem finansowym, listą przedsięwzięć  priorytetowych oraz kryteriami 
wyboru przedsięwzięć, o których mowa w ustawie. Udzielane pożyczki i dotacje przeznaczone są na 
wspomaganie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu 
o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego 
kraju i realizacji programów ekologicznych państwa i województwa w celu osiągnięcia standardów 
emisyjnych i jakości środowiska wynikających z prawa wspólnotowego i krajowego. 

 

II. Fundusze Unii Europejskiej  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 
Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki 
danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Możemy  
następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:  
1. Jednostki samorządu terytorialnego,  

2. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,  

3. Administracja publiczna,  

4. Służby publiczne inne niż administracja,  

5. Instytucje ochrony zdrowia,  

6. Instytucje kultury, nauki i edukacji,  

7. Duże przedsiębiorstwa,  

8. Małe i średnie przedsiębiorstwa,  

9. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.  
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych i 
dokumentacji poszczególnych konkursów o dofinansowanie. Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii 
Europejskiej. Główne obszary na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, 
ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo 
energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.  
Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu 
skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program skutecznie realizował założenia 
Strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie 
korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.  
 
Obszary wsparcia i rodzaje projektów, które do tej pory możliwe były do realizacji w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko to:  
1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki:  

▪ wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE);  

▪ poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w 
przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym;  

▪ promowanie strategii niskoemisyjnych;  

▪ rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji.  
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2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:  

▪ rozwój infrastruktury środowiskowej;  

▪ dostosowanie do zmian klimatu;  

▪ ochrona i zahamowywanie spadku różnorodności biologicznej;  

▪ poprawa jakości środowiska miejskiego.  

 

Program LIFE 
Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie 
współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest 
wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki 
w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących 
środowiska w tym przyrody. 

Program LIFE zarządzany jest przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenie do 
składania wniosków (nabór wniosków). Beneficjentem Programu LIFE może być każdy podmiot 
(jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowany na terenie państwa 
należącego do UE. 

Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60 % wartości 
kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych służących gatunkom i siedliskom 
priorytetowym do 75 %. Polscy Wnioskodawcy mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie 
projektu ze środków krajowych NFOŚiGW uzupełniając montaż finansowy przedsięwzięcia nawet do 
95% kosztów kwalifikowanych.  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPO WO) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego stanowi odpowiedź na najważniejsze 
wyzwania rozwojowe regionu, które zostały określone w głównych dokumentach strategicznych, w 
tym przede wszystkim w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. W RPO WO finansowanie 
zapewnione jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Wsparciem z Programu objęte były do tej pory następujące obszary: 
gospodarka konkurencyjna, innowacyjna i niskoemisyjna, zapobieganie zagrożeniom naturalnym, 
ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowe i naturalne, zrównoważony transport, rynek pracy, 
infrastruktura i integracja społeczna oraz edukacja. 

Ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego można 
korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub 
realizujący projekt oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach 
organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).  

Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WO 
są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO. Grupy podmiotów, które mogły 
wnioskować o dotacje z RPO WO: 
1. Przedsiębiorstwa, w tym mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
2. Jednostki Samorządu Terytorialnego: 

• Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, 
• Związki, porozumienia, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

3. Służby publiczne inne niż administracja: 
• Instytucje rynku pracy, w tym powiatowe urzędy pracy, 
• Lasy Państwowe, parki krajobrazowe, 
• Administracja rządowa zespolona i niezespolona, 
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• Jednostki sektora finansów publicznych, 
• Instytucje kultury, 

4. Instytucje ochrony zdrowia: 
• Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
• Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ, 
• Inne podmioty lecznicze, 

5. Instytucje wspierające biznes: 
• Instytucje finansowe, w tym operatorzy wdrażający instrument finansowy, 
• Instytucje otoczenia biznesu, 
• Operatorzy systemu popytowego dla MSP, 

6. Instytucje nauki i edukacji: 
• Jednostki naukowe, 
• Szkoły wyższe, 
• Przedszkola i inne instytucje opieki nad dziećmi – publiczne i niepubliczne, 
• Szkoły i inne podmioty działające w obszarze kształcenia ogólnego, zawodowego 

i ustawicznego, 
• Podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia, w tym ośrodki kształcenia dorosłych, 

7. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne: 
• Kolej, 
• Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, 
• Przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego, 

8. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe: 
• Kościoły, związki wyznaniowe i ich osoby prawne, 
• Podmioty integracji i pomocy społecznej, 
• Podmioty realizujące opiekę nad osobami zależnymi, 
• Ochotnicze straże pożarne i ich związki, 
• Organizacje pozarządowe, 
• Podmioty ekonomii społecznej, w tym Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, 
• Spółdzielnie mieszkaniowe. 

 
Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego są 
realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dofinansowaniu ze środków 
unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu 
województwa.  W trakcie realizacji Programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone 
przez podmioty realizujące projekty. 
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1. STAN FORMALNO-PRAWNY I CEL SPORZĄDZENIA 
PROGNOZY 
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów 
strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 oraz art. 51 Ustawy i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). Przepisy tej ustawy 
zobowiązują organ opracowujący projekt Programu Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy 
Gogolin 2030 do sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko oraz 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem 
społecznym.  
Prognoza wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji Programu Ochrony Środowiska 
i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz 
przedstawia sposoby ich minimalizacji.  

2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY 
ODDZIAŁYWANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
Zakres Prognozy uzgodniony na podstawie art. 53 Ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko jest zgodny z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2 oraz art. 
52 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy i powinien: 
1) zawierać: 
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 
2) określać, analizować i oceniać: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 
realizacji projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020, poz. 55 - 
tekst jednolity). 
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te 
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 
oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 

– różnorodność biologiczną, 
– ludzi, 
– zwierzęta, 
– rośliny, 
– wodę, 
– powietrze, 
– powierzchnię ziemi, 
– krajobraz, 
– klimat, 
– zasoby naturalne, 

Id: F905A915-E57C-4986-A914-C842D0330EDD. Podpisany Strona 5



Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin 2030” 

 

– zabytki, 
– dobra materialne 
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy; 

3) przedstawiać: 
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru, 
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do 
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz 
opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków 
techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko 
będących wynikiem realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz ocena jego natężenia, 
a także określenie czy w należyty sposób został uwzględniony w dokumencie interes 
środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

3. ZASTOSOWANE METODY I WYKORZYSTANE 
MATERIAŁY 
Przy opracowywaniu niniejszej Prognozy oparto się na ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst 
jednolity). Określa ona sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji programu. Proces opiniowania w ramach strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy 
prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 
Podczas opracowywania Prognozy kierowano się również Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz.U. 2020, poz. 55 - tekst jednolity). Ustawa ta uszczegóławia 
przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie.  
Aby w pełni ocenić czy Program Ochrony Środowiska zawiera elementy zapewniające 
ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu 
Prognozy, obok aktów prawnych, wykorzystano szereg dokumentów strategicznych, 
szczebla regionalnego i krajowego, odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio do 
ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi.  

Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz 
jest wykresem siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację Programu 
Ochrony Środowiska zamierzenia (cele strategiczne), a w kolumnach wpisano wskaźniki 
charakteryzujące i opisujące środowisko. Występowanie wzajemnego oddziaływania 
pomiędzy składnikami przeciwstawnych osi zaznaczono symbolem: 
 (+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie 

analizowanego zagadnienia, 
 (-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie 

analizowanego zagadnienia, 
 (+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne 

oddziaływania i skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 
 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania 

i skutków, są one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych 
obecnie do przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 

Id: F905A915-E57C-4986-A914-C842D0330EDD. Podpisany Strona 6



Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin 2030” 

 

4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH 
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I POWIĄZANIU 
Z INNYMI DOKUMENTAMI 
W Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska 
uwzględniono cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów 
środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do 
osiągnięcia postawionych celów.  
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin cele środowiskowe skupiają się 
głównie na ochronie wód, ochronie powietrza, ochronie przed hałasem oraz ochronie 
przyrody. Określone cele mają wpłynąć odpowiednio na: utrzymanie i osiągnięcie dobrego 
stanu wszystkich wód, utrzymanie określonego stanu powietrza w zakresie pyłu PM10, 
zmniejszenie narażenia na ponadnormatywny hałas oraz zachowanie bioróżnorodności 
biologicznej.  

Analizując cele sformułowane w POŚ dla Gminy Gogolin, oprócz analizy ich wpływu na 
środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań określonych 
w dokumentach nadrzędnych (powiatowym i krajowym) oraz równoległych, określonych na 
szczeblu gminy. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu 
zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy. 

Zadania wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska wskazują szereg działań jakie mają 
być podjęte dla rozwoju gospodarczego regionu przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego 
stanu środowiska. Ocenia się, że podjęte działania w perspektywie długoterminowej będą 
miały korzystny wpływ na środowisko regionu.  
Ponadto projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin jest zgodny z Ustawą 
o ochronie przyrody dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020, poz. 55 - tekst jednolity). Na 
terenie Gminy Gogolin ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 
 Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny, 
 Obszary Natura 2000 – Kamień Śląski – obszar siedliskowy, 
 Obszary Natura 2000 – Żywocickie Łęgi – obszar siedliskowy, 
 Rezerwat przyrody Kamień Śląski, 
 Pomniki przyrody. 

 
Cele wyznaczone w projekcie Programu Ochrony Środowiska uwzględniają cele ochrony 
i zakazy wyznaczone dla obszarów lub obiektów objętych ochroną w ramach aktów prawa 
miejscowego. Stopień zgodności zapisów projektu POŚ z zapisami aktów prawa 
miejscowego ustanawiających formy ochrony przyrody (w tym z ochroną gatunkową roślin, 
grzybów i zwierząt) określa się jako całkowity.  

5. OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ 
Z PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY 
GOGOLIN  
Obecny dokument – Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin 2030 jest kontynuacją 
poprzedniego Programu Ochrony środowiska dla gminy Gogolin na lata 2015 - 2018 
z perspektywą na lata 2019-2022, który został przyjęty Uchwałą Nr XIII/110/2015 Rady 
Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 października 2015 r. Przyjęty dokument nie jest aktem prawa 
miejscowego, ma jedynie charakter kierunkowy, wyznaczone i opisane w nim zadania są 
wytyczną dla realizowania polityki środowiskowej na terenie gminy, stawiając jednocześnie 
do wykonania szereg zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. Wytyczone zadania mają 
w sposób optymalny pomagać kształtować ład przestrzenny, zgodny z bieżącymi wymogami 
ochrony środowiska. Realizacja części zadań wymaga dużych nakładów finansowych 
i współdziałania – tak urzędów administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw i organizacji 

Id: F905A915-E57C-4986-A914-C842D0330EDD. Podpisany Strona 7



Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin 2030” 

 

pozarządowych. Efekty realizacji wytyczonych zadań obserwowane są zwykle w długim 
horyzoncie czasowym, przy założonej ciągłości realizacji zadań poprawy i utrzymania stanu 
środowiska.  

Ocena stopnia realizacji zadań wytyczonych w przyjętej Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska: 
Przyjęty Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin formułował zadania inwestycyjne 
i pozainwestycyjne tak dla Gminy Gogolin, jak również dla instytucji i innych podmiotów 
uczestniczących w wywieraniu wpływu na stan środowiska na terenie Gminy. Określenie 
stanu ich realizacji nie jest sprawą oczywistą i prostą ze względu na szereg elementów 
wpływających na realizację zadań, w tym m.in.: 

- zmiany sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju, województwa, powiatu i gminy, 
- zmiany priorytetów realizacyjnych w okresie obowiązywania programu, 
- zmiany celów i priorytetów określonych w Polityce Ekologicznej Państwa. 

DZIAŁANIA SYSTEMOWE: 
Edukacja ekologiczna: 
Zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej traktowane są priorytetowo, ze względu na 
świadomość pokładania w tym elemencie ochrony środowiska znacznych nadziei 
i spodziewanych korzyści w długoterminowym horyzoncie czasu. Realizowane były głównie 
przez placówki oświatowe z terenu gminy oraz przez organizacje pozarządowe.  
Na terenie Gminy Gogolin prowadzone są cykliczne akcje i projekty edukacyjne m.in.: „Dzień 
Ziemi”, „Sprzątanie świata” 
Zarządzanie środowiskowe: 
Urząd Miejski w Gogolinie realizuje na bieżąco zadania związane z udostępnianiem 
informacji o środowisku i jego ochronie. Informacje dotyczące środowiska zawarte są na 
stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie 
i dotyczą kart informacyjnych związanych z m.in. gospodarką odpadami i wycinką drzew. Są 
publikowane teksty obowiązujących dokumentów strategicznych gminy oraz decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanych inwestycji. 
Oprócz tego organizowane są cykliczne akcje informacyjne dotyczące gospodarki odpadami, 
a wynikające z nowych przepisów, czystości i porządku w gminie oraz gospodarowania 
zużytym sprzętem. Zgodnie z terminami określonymi w dokumentach nadrzędnych 
przygotowywane są odpowiednie dokumenty właściwe dla szczebla gminnego.  
Realizowane zadania przebiegały zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 
W zarządzaniu środowiskiem wykorzystywane były: 

- Program Ochrony Środowiska, 
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, 
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
- Strategia Rozwoju Gminy, 
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin, 
- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gogolin, 
- Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej. 

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH. 
Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej, ochrona przyrody: 
Realizowane zadania dotyczyły głównie bieżącego utrzymania, pielęgnacji terenów zieleni, 
skwerów, zieleni izolacyjno-osłonowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych na terenach 
będących własnością Gminy. Kształtowano tereny zieleni ogólnodostępnej oraz 
przeprowadzano prace pielęgnacyjne drzewostanów. Prowadzono ochronę gatunkową 
zwierząt, tworzono nowe siedliska zwierząt. Szereg zadań realizowany był przez placówki 
oświatowe z terenu gminy oraz przez Nadleśnictwa Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. 
Zadania realizowane przez Nadleśnictwa to m.in. ochrona naturalnej bioróżnorodności 
ekosystemów leśnych, ochrona stanowisk roślin chronionych i lasów wodochronnych, 
doradztwo w zakresie gospodarki leśnej oraz ewidencja i legalizacja pozyskiwanego drewna.  
Ochrona lasów: 
Tereny przeznaczone do zalesień wprowadzone są do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Zalesienia prowadzone są pod nadzorem odpowiednich 
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służb Nadleśniczych. Zalesieniu podlegają m.in. grunty nieprzydatne rolniczo. Prowadzony 
jest stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania pożarom, chorobom 
i degradacji. Prowadzone są działania związane ze zwiększaniem różnorodności gatunkowej 
lasów i ich przebudowy zgodnie z siedliskiem, a także edukacja ekologiczna. 
 
POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO. 
Ochrona powietrza atmosferycznego: 
Zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego oraz z poprawą jego jakości 
realizowane były w zakresie: 

 przeprowadzania działań termomodernizacyjnych obiektów publicznych i prywatnych 
na terenie gminy, 

 opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 
 modernizacji i remontów nawierzchni dróg, ulic i chodników, 
 prowadzonych działań związanych z edukacją ekologiczną, 
 prowadzania działań promujących ogrzewanie zmniejszające emisję zanieczyszczeń 

do powietrza i działań edukacyjnych. 
Gmina Gogolin zakupiła w 2018 roku 10 sensorów mierzących natężenie szkodliwych pyłów 
w powietrzu. Czujniki mierzą natężenie szkodliwych pyłów PM 2.5, PM 10 oraz dane takie 
jak temperaturę, wilgotność czy ciśnienie powietrza. Sieć czujników w czasie rzeczywistym 
pokazuje zanieczyszczenia powietrza i na bieżąco przekazuje informacje na ich temat na 
platformę Airly. Za pośrednictwem mapy na stronie internetowej airly.eu, zakładki „Czym 
oddychamy” na stronie gogolin.pl oraz specjalnej aplikacji na urządzenia mobilne, 
mieszkańcy Gminy Gogolin posiadają informację o stanie i jakości powietrza w danym 
miejscu.  
Czujniki zlokalizowane są w następujących miejscach na terenie Gminy Gogolin: 

- Chorula, ul. Opolska; 
- Gogolin, ul. Strzelecka;  
- Gogolin, ul. Leśna; 
- Górażdże, ul. Wiejska; 
- Kamień Śląski, plac Myśliwca;  
- Kamionek, ul. Polna; 
- Malnia, ul. Podgórna; 
- Obrowiec, ul. Łąkowa; 
- Odrowąż, ul. Wiejska; 
- Zakrzów, ul. Mickiewicza. 

Ponadto Gmina Gogolin udziela mieszkańcom dotacji do kosztów wymiany domowego pieca 
węglowego na piec o niższej emisyjności, tj. piec na pelet lub ekogroszek, kotła gazowego. 
Od 2012 roku wydano na ten cel z budżetu Gminy Gogolin ponad 400 tys. zł. 
 
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno-ściekowa: 
Realizowane zadania związane były głównie z rozbudową i modernizacją kanalizacji 
sanitarnej, poprawą jakości wody dostarczanej użytkownikom do spożycia, racjonalizacji 
poboru wody oraz stymulacji odbiorców do jej oszczędzania, intensyfikacją kontroli miejsc 
nielegalnego odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi. Istotną sprawą 
jest nadal konieczność usystematyzowania spraw związanych z odprowadzaniem wód 
opadowych (deszczowych) – konieczność opracowania niezbędnej dokumentacji celem 
uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Ochrona zasobów wodnych jest realizowana poprzez 
procedury udzielania pozwoleń wodnoprawnych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie (poprzednio do końca 2017 przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach).  
 
Gospodarka odpadami: 
W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami wdrożono, a następnie 
usprawniano nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto wspierano 
działania z edukacji ekologicznej związane z właściwym gospodarowaniem odpadami 
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oraz udzielano dofinansowań na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest. 
 
Ochrona przed hałasem: 
Zadania związane z ochroną przed hałasem realizowane były m.in. przez Gminę Gogolin 
i zarządców dróg. Związane były głównie z modernizacją i remontami dróg na terenie gminy. 
Na bieżąco działania uwzględniane są na etapie wprowadzania zmian do studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego (np. określenia wpływu lokalizacji przedsięwzięć 
uciążliwych dla środowiska w zakresie hałasu). 
Promieniowanie elektromagnetyczne: 
Zadania w zakresie ograniczania wpływu, monitorowania i pomiarów wykonuje WIOŚ 
w Opolu, nie leżą one w kompetencjach Burmistrza Gminy Gogolin. 
Ochrona gleb i powierzchni ziemi: 
Zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi realizowane były m.in. przez wprowadzanie 
odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
zabezpieczając dotychczasowe elementy litosfery i wprowadzając działania prewencyjne, 
m.in. dotyczące strefowania poszczególnych zamierzeń, stref ochronnych, granic obszarów 
itp. Ośrodki szkolenia rolniczego prowadziły doradztwo rolnicze, ukierunkowane na 
prawidłowe dawkowanie i wykorzystanie nawozów sztucznych.  
Zagrożenie powodzią 
Zadania minimalizacji zagrożeń powodzią należą do zadań wielopoziomowych, w gestii 
zadań zrealizowanych, należy zaznaczyć zwracanie uwagi na zagrożenia powodziowe przy 
okazji wprowadzania zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
w gminach (dot. m.in. zmian użytkowania gruntów rolnych (wprowadzanie użytków 
zielonych)). Wszystkie warunki i zasady ochrony przeciwpowodziowej są wprowadzane do 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz do planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy.   

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU 
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO 
STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

6.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY GOGOLIN 
Gmina Gogolin położona jest w środkowej części województwa opolskiego w powiecie 
krapkowickim w odległości 25 km na południe od miasta Opole, stolicy województwa.  
Łączna powierzchnia Gminy wynosi 10 057 ha (GUS, stan na dzień 31.12.2019 r.), co 
stanowi 1,07% powierzchni województwa opolskiego. Gmina charakter miejsko-wiejski,  na 
jej terenie położone jest miasto Gogolin z dwiema dzielnicami: Karłubiec i Strzebniów oraz 9 
sołectw: Chorula, Dąbrówka, Górażdże, Kamień Śląski, Kamionek, Malnia, Obrowiec, 
Odrowąż, Zakrzów. 
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Rysunek 1. Gmina Gogolin na tle podziału administracyjnego województwa opolskiego 
i powiatu krapkowickiego. 

  
Źródło: www.gminy.pl 

 
Sytuacja demograficzna 
Wg danych z GUS, ogólna liczba ludności w Gminie Gogolin na koniec 2019 r. wynosiła 
12 662 osób, w tym teren miasta zamieszkiwało 6 734 osób, a obszary wiejskie 5 928 osób.  

Warunki klimatyczne  
Gmina Gogolin należy do Regionu Nadodrzańskiego wg regionalizacji klimatycznej 
A. Schmucka i jest jednym z najcieplejszych dzielnic klimatycznych kraju. Na terenie gminy 
przeważają wiatry z kierunków: południowego, zachodniego i północno-zachodniego. 
Średnie prędkości wiatru kształtują się na poziomie od 2,5 do 3,0 m/s. Pogoda bezwietrzna 
występuje przez ok. 8 % czasu w ciągu roku. Charakterystyczną cechą termiczną tego 
terenu są łagodne zimy. Średnia roczna temperatura wynosi 8,4 oC. Maksymalne średnie 
miesięczne oraz dobowe temperatury notowane są w lipcu, w którym najwięcej jest dni 
o temperaturze powyżej 25oC - około 12. Najzimniejszymi miesiącami są styczeń i luty. 
W lutym notuje się również największą liczbę dni o temperaturze powietrza poniżej –10oC – 
około 7. Miesiące jesienne charakteryzują się mniejszym zróżnicowaniem temperatur 
średnich (4,2 – 13,9 oC) niż nieco chłodniejsze miesiące wiosenne (2,0-12,8oC). Długość 
okresu wegetacyjnego wynosi około 225 dni. Na tle innych regionów, notuje się tutaj mniej 
liczne dni z przymrozkami, mniej jest także dni z mrozami. Natomiast liczniejsze są przypadki 
występowania pogody bardzo ciepłej i jednocześnie pochmurnej. Decydujący wpływ na 
rozkład opadów atmosferycznych ma rzeźba terenu. Najmniejsze wartości średnie roczne 
notuje się w dolinie Odry – 603 mm. Natomiast średnia roczna suma opadów dla regionu 
wynosi 660 mm. Najniższe miesięczne sumy opadów notuje się w lutym a najwyższe 
wartości opadów przypadają na lipiec. Liczba dni z pokrywą śnieżną dla regionu wynosi 
około 55. Najdłuższe zaleganie śniegu notuje się w styczniu i lutym, dla tych miesięcy 
trwanie pokrywy śnieżnej wynosi 60 %. 

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia 
Gmina Gogolin leży w brzeżnej – południowej części monokliny przedsudeckiej. Jest to 
struktura płytowa, zbudowana z utworów triasowych.  

Starsze podłoże przedtriasowe stanowią utwory karbonu dolnego, wykształcone w facji 
kulmowej w postaci łupków i piaskowców szarogłazowych. W Gogolinie zalegają one na 
głębokości 100 – 150m, w Obrowcu nawiercono je w otworze studziennym PGR na 
głębokości 49 – 80m, dalej na południe wychodzą one lokalnie na powierzchnię. Na 
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utworach kulmu w rejonie Opola zalega seria utworów permskich (czerwony spągowiec), 
które w okolicach Gogolina nie występują, podobnie jak osady środkowego i górnego 
karbonu.  

Bezpośrednio i niezgodnie na dolnym karbonie zalegają utwory triasowe. Profil triasu (od 
spągu) zaczynają osady facji lądowej – piaskowce i zlepieńce dolnego triasu 
naprzemianlegle ułożone z iłami i łupkami ilastymi (czerwone iły i łupki występujące na 
powierzchni na zachód od Zakrzowa oraz w otworach studziennych w Obrowcu). Niekiedy 
wśród iłów występują słabo zwięzłe piaskowce lub luźne piaski oraz żwiry. Cała seria ma 
charakterystyczne czerwone zabarwienie i zaliczana jest do dolnego i środkowego pstrego 
piaskowca. Jej miąższość wynosi 45 – 55m. Wyżej zalegają iły margliste i margle i wapienie 
retu (górny pstry piaskowiec) o miąższości do 70 m. 

Na utworach retu zalegają utwory triasu środkowego – wapienia muszlowego, odsłaniające 
się na znacznej powierzchni gminy i reprezentowane przez następujące warstwy, poczynając 
od najstarszych:  

- warstwy gogolińskie, złożone z żółtoszarych wapieni krzemiankowych, wapieni 
marglistych i margli ilastych o łącznej miąższości (w pełnym profilu) 40 – 45 m. Warstwy 
gogolińskie występują tylko w południowej części gminy i nie mają większego znaczenia 
jako surowiec dla przemysłu cementowo – wapienniczego, głównie ze względu na 
zmienną i niezbyt wysoką jakość.  

- warstwy górażdżańskie, pojawiają się na powierzchni dalej na północy (okolice 
Kamionka). Są reprezentowane przez szare i kremowe wapienie eolitowe o wyjątkowo 
dużej zawartości CaCO3 (53 – 54 % CaO). Pełna miąższość warstw górażdżańskich 
wynosi 20 – 23 m. Stanowią one najbardziej wartościową część kompleksu surowców 
węglanowych w triasie obszaru śląsko – krakowskiego.  

- warstwy terebratulowe tworzą serię szarych wapieni łupkowych o miąższości do 15 m. 
Charakteryzują się nieco niższą zawartością CaCO3 niż warstwy górażdżańskie (50 – 
51 %CaO), są bardzo dobrym surowcem dla przemysłu cementowego.  

- warstwy karchowickie – zalegają nad warstwami terebratulowymi. Reprezentują je 
gruboławicowe, silnie spękane wapienie, często porowate i gąbczaste, miejscami 
zdolomityzowane. Są surowcem głównie dla przemysłu wapienniczego, zawartość  
wynosi w nich średnio 52 % CaO. Osiągają w rejonie Tarnowa Opolskiego miąższość 
całkowitą 14 m. 

Analiza zagospodarowania przestrzennego  
Gmina Gogolin tworzy sztucznie wydzielony i geograficznie niespójny obszar, okalający 
miasto Gogolin od północy, zachodu i południa. W jej skład wchodzą peryferyjne fragmenty 
kilku jednostek fizyczno-geograficznych na styku Niziny Śląskiej i Wyżyny Śląskiej. Do Niziny 
Śląskiej należą:  

 - dolina Odry z przełomową Bramą Krapkowicką (północno-zachodnia część gminy: 
Odrowąż, Malnia, Chorula),  
- Kotlina Raciborska (południowo-wschodnia część gminy: Obrowiec, Buchtów).  

  
Do Wyżyny Śląskiej zaliczają się północne i zachodnie skłony Garbu Chełmu, tworzące 
środkową i wschodnią część gminy: Zakrzów, Dąbrówka, Kamień Śląski, 
Kamionek. Wysokości bezwzględne wahają się od 158 m n.p.m. do 256 m n.p.m. 
Zróżnicowanie wysokościowe wynosi, więc prawie 100 m. Najniżej położone są tarasy 
zalewowe Odry w zachodniej, a zwłaszcza północno-zachodniej części gminy. Inne nisko 
położone tereny znajdują się w starej dolinie Odry między Gogolinem a Krapkowicami, która 
ciągnie się od Obrowca do Malni, a od współczesnej doliny oddziela ją ciąg wzniesień 
zajętych przez miejscowości Odrowąż, Otmęt i Obrowiec.  
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Większość obszaru Gminy Gogolin ma charakter falistej wysoczyzny i leży na wysokościach 
175 -210 m npm. Wyżej wznoszą się zbocza Chełmu we wschodniej części gminy z lokalną 
kulminacją – górą Szpica (256,3 m n.p.m.).  

6.2. OCENA STANU ŚRODOWISKA 

Wody powierzchniowe 
Obszar Gminy Gogolin wchodzi w skład prawostronnego dorzecza rzeki Odry. Sieć 
hydrograficzna jest nierównomierna i związana wyłącznie z doliną rzeki Odry. Centralna, 
północna i wschodnia część gminy prawie pozbawiona jest cieków. Przyczyną jest 
występowanie na tym terenie przepuszczalnych utworów triasowych i zalegających 
bezpośrednio nad nimi piaszczystych utworów czwartorzędowych. W związku z powyższym 
na większości terenu Gminy Gogolin zachodzi intensywna infiltracja wód. 
Zgodnie z rastrową Mapą Podziału Hydrograficznego Polski opracowaną przez Zakład 
Hydrografii  
i Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie sieć 
rzeczną terenu Gminy Gogolin tworzą: 
- rzeka Odra – przebiega w większości wzdłuż zachodniej granicy Gminy Gogolin i jest 
odbiornikiem wód Zakrzówki, Jasionny i Krępy. Na tym odcinku rzeka Odra jest uregulowana 
i żeglowna.  
- Kanał Abisynia (wg MPHP Zakrzówka) - prawostronny dopływ Odry – bierze swój 
początek na terenie miasta Gogolin, następnie płynie skrajnie zachodnią częścią granic 
miasta przez obręby Karłubiec, Malnia, Odrowąż, Malnia i Chorula, gdzie uchodzi do rzeki 
Odry w ok. 627,2 kilometrze. 
- ciek Wygoda (wg MPHP Jasionna) – prawostronny dopływ Odry – bierze swój początek 
na terenie gminy Zdzieszowice na wysokości miejscowości Jasiona, następnie przepływa 
przez teren gminy Gogolin w jej południowej części przez obręby Zakrzów, Wygoda 
i Obrowiec, na wysokości Krapkowic uchodzi do rzeki Odry w ok. 637,0 kilometrze. 
- ciek Krępna (wg MPHP Krępa) – prawostronny dopływ Odry – bierze swój początek na 
terenie gminy Zdzieszowice na wysokości wsi Oleszka, następnie przepływa przez 
miejscowość Jasiona i Krępna, dalej przez Obrowiec, uchodzi do rzeki Odry w ok. 642,0 
kilometrze.  
- ciek Sonia (wg MPHP Dopływ spod Obrowca) – lewostronny dopływ cieku Jasionna – 
bierze swój początek przy południowej granicy Gminy Gogolin na wysokości Obrowca, 
następnie przepływa przez tereny łąk i pól do cieku Jasionna.  
Wody podziemne 
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych wyznaczone dla terenu całej Polski w opracowaniu  
A. Kleczkowskiego (1990 r.) to wytypowane do ochrony obszary występowania zbiorników 
wód podziemnych spełniających określone wymogi ilościowe oraz jakościowe, istotne dla 
zaopatrzenia ludności w wodę pitną. 
Zasoby wód podziemnych ściśle związane są ze znajdującymi się na terenie Gminy Gogolin 
Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych: 

- GZWP 333 Zbiornik Opole-Zawadzkie, 
- GZWP 335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie. 

Największe znaczenie posiada GZWP 335, który jest intensywnie eksploatowany przez 
ujęcia zaopatrujące w wodzie miasto Gogolin oraz wodociągi wiejskie. 

Zbiornik GZWP 333 należy do grupy najzasobniejszych węglanowych zbiorników na 
terytorium Polski, cechując się zasobami dyspozycyjnymi oszacowanymi na poziomie 200 
tys. m3/dobę. W części południowej zbiornik ten pozbawiony jest izolacji w postaci utworów 
ilastych, stąd też jego zasilanie odbywa się głównie przez opady atmosferyczne, co oznacza 
zwiększoną depozycję zanieczyszczeń. Zbiornik GZWO 335, pomimo znacznej powierzchni, 
posiada zasoby dyspozycyjne oszacowane tylko na poziomie 50 tys. m3/dobę, a więc 4-
krotnie mniejsze od GZWP 333.  
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Dodatkowo południowy kraniec Gminy Gogolin, w rejonie Obrowca, położony jest 
w niewielkim zasięgu zbiornika wód podziemnych Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka 
GZWP 332. Jest to częściowo zakryty, rozległy hydrodynamicznie zamknięty zbiornik wód 
porowych. Zbiornik jest podatny na zanieczyszczenia, dlatego też charakteryzuje się niskiej 
klasy jakością wód.  
Obszar Gminy Gogolin położony jest w granicy JCWPd nr 110  (PLGW6000110) oraz nr 127 
(PLGW6000127). 

Walory przyrodnicze gminy. 

Lasy 
Pomimo lesistości miasta Gogolina wynoszącej poniżej 10 %,  wskaźnik ten dla obszaru 
całej Gminy Gogolin cechuje się stosunkowo wysoką wartością (na tle pozostałych gmin 
Powiatu Krapkowickiego) – wynosi 33,8 %. 
Powierzchnia lasów ogółem w gminie wynosi 3397,86 ha (stan na koniec 2013 r.) Poniżej 
podział powierzchni lasów pod względem struktury własnościowej. 
 

 
Rysunek 2 Struktura własności lasów w gminie Gogolin 
 
Lasy w gminie tworzą jeden zwarty kompleks (około 2000 ha) w północnej części gminy 
(Chorula – Górażdże) oraz dwa mniejsze kompleksy: na wschód od Kamienia Śląskiego i na 
zboczach Góry Szpica. 
 
Lasy ochronne 
 
Art. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, iż akt ten określa zasady 
zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej 
w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową. 
Rozdział 3 ww. ustawy reguluje pojęcie „lasów ochronnych” w następujący sposób: 
Za lasy szczególnie chronione, zwane dalej „lasami ochronnymi”, mogą być uznane lasy, 
które:  
1) chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie się ziemi, 

obrywanie się skał lub lawin;  
2) chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne 

w zlewni oraz na obszarach wododziałów;  
3) ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków;  
4) są trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu;  
5) stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegających 

ochronie gatunkowej;  
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6) mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności i bezpieczeństwa 
Państwa. 

Lasy ochronne na obszarze Gminy Gogolin obejmują obszar ogółem 296 ha, z czego 
7,4 ha stanowią lasy własne Gminy Gogolin. Lasy te występują w kilku kompleksach: 

1) między wsią Odrowąż i m. Krapkowice, 
2) na północ i północny wschód od terenów zabudowy m. Gogolin, 
3) w rejonie Gogolina – Wygody, 
4) we wschodnim rejonie terenów wsi Zakrzów, 
5) rezerwat przyrody Kamień Śląski. 

Obszary przyrodniczo cenne 
Na terenie Gminy Gogolin ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 
 Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny, 
 Obszary Natura 2000 – Kamień Śląski – obszar siedliskowy, 
 Obszary Natura 2000 – Żywocickie Łęgi – obszar siedliskowy, 
 Rezerwat przyrody Kamień Śląski, 
 Pomniki przyrody. 

 
Park Krajobrazowy Krajobrazowy Góra Św. Anny 
Na obszarze Gminy Gogolin znajduje się jedynie fragment (< 5 % powierzchni) Parku 
Krajobrazowego Góra Św. Anny i jego otuliny. Powstał na podstawie uchwały Nr XIV/193/88 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r., a obecnie funkcjonuje 
w oparciu o rozporządzenie Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. 
w sprawie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 17 maja 2006 r. 
Nr 33, poz. 1134). Dla Parku obowiązuje plan ochrony ustanowiony rozporządzeniem Nr 
0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu 
ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 9 kwietnia 2009 r. 
Nr 25. poz. 412). Park zajmuje obszar w granicach kilku gmin. W gminie Gogolin częściowo 
obejmuje sołectwa Dąbrówka i Zakrzów, położonych w południowo-wschodniej części gminy. 
W granicach Parku znajdują się fragmenty terenów zabudowanych obu wsi oraz grunty 
rolne, głównie orne. Nie ma tu zbiorowisk cennych pod względem przyrodniczym ani form 
ukształtowania terenu związanych ze zjawiskami krasowymi (charakterystycznych dla 
Parku). 
 

Obszar Natura 2000 – Kamień Śląski PLH160003 -  specjalny obszar ochrony siedlisk 
o powierzchni: 832,4 ha. Na terenie wyodrębnionej formy ochrony przyrody dominują 
różnego rodzaju murawy – na części terenu zarastające w wyniku spontanicznej sukcesji 
(zakrzewienia). Teren jest jednym z pierwszych miejsc reintrodukcji susła moręgowanego 
w Polsce.  
Za najważniejsze oddziaływania negatywne i działalność mające duży wpływ na obszar 
uznaje się: ewolucję biocenotyczną, sukcesję (poziom oddziaływania wysoki) oraz pojazdy 
zmotoryzowane, zmianę sposobu uprawy, pozyskiwanie/usuwanie roślin i drapieżnictwo. 
Dla obszaru ustanowiony jest plan zadań ochronnych Zarządzeniem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003 (Dz. Urz. Woj. 
Op. z dnia 31 marca 2014 r. poz. 895). W ww. planie przyjęto dwa gatunki zwierząt 
spełniające kryteria przedmiotu ochrony w obszarze, a zatem stanowiące przedmiot 
zainteresowania planu zadań ochronnych: 
 suseł moręgowany Spermophilus citellus, 
 czerwończyk nieparek Lycaena dispar; 

oraz dwa siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony: 
 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-carpinetum, Tiliocarpinetum). 
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Obszar Natura 2000 – Żywocickie Łęgi PLH160019 -  specjalny obszar ochrony siedlisk 
o powierzchni: 101,72 ha. Niewielki teren położony w międzywalu Odry na lewym i prawym 
brzegu, na południowo-zachodnim krańcu Gminy Gogolin. Jest to jedno z niewielu miejsc 
w województwie opolskim z dobrze zachowanymi płatami łęgu topolowego Salicetum albae 
oraz łęgu wierzbowego Salicetum albae. Zarówno struktura warstwy drzew jak 
i szuwarowego runa jest tu dobrze wykształcona z charakterystycznymi gatunkami. Obszar 
położony jest na płaskich holoceńskich terasach rzecznych z ciężkimi madami. Znajduje się 
w strefie corocznych zalewów powodziowych. W obniżeniach terenu stanowiących dawne 
starorzecza występują namuły. Na terenie ostoi występuje kilka starorzeczy. Oprócz łęgu 
zlokalizowanego po zachodniej stronie koryta Odry w skład ostoi zaproponowano włączenie 
dwu dużych starorzeczy zlokalizowanych na wschód od koryta, zlokalizowanych 
w międzywalu. Obszar między korytem a tymi starorzeczami użytkowany jest rolniczo.  
Jest to jeden z najcenniejszych obszarów w regionie pod względem fitosocjologicznymi 
i z punktu widzenia zachowania zróżnicowania siedliskowego roślinności śląska Opolskiego. 
Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru: 

 niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). 
Za najważniejsze oddziaływania negatywne mające duży wpływ na obszar uznaje się: obce 
gatunki inwazyjne, tamy i wały oraz łowienie ryb. 
Dla obszaru nie sporządzono planu zadań ochronnych. 
W granicach Gminy Gogolin obszar obejmuje jedynie koryto rzeki Odry. 
 
Rezerwat przyrody Kamień Śląski 
Na terenie gminy wyodrębniono rezerwat przyrody "Kamień Śląski" ustanowiony 
Zarządzeniem Ministra Leśnictwa Przemysłu Drzewnego z dnia 11 lutego 1958 roku 
w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP z dnia 27 marca 1958 r. Nr 20, poz.127, 
z 1961 r. Nr 36, poz. 169, Dz. Urz. Woj. Op. Nr 65, poz. 499 z 2001 r. oraz z 2008 r. Nr 23, 
poz. 728). Jest to rezerwat leśny, częściowy o powierzchni 13,60 ha, utworzony w celu 
zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego ze stanowiskiem 
jarzęba brekinii Sorbus torminalis (L.) Crantz. Zgodnie z najnowszą klasyfikacją rezerwatów 
przyrody, która została opracowana przez Departament Ochrony Przyrody Ministerstwa 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, rezerwat „Kamień Śląski”, według 
głównego przedmiotu ochrony, zalicza się do rodzaju rezerwatów leśnych (L), typu 
fitocenotycznego (PFi) i podtypu zbiorowisk leśnych (zl). Zgodnie z klasyfikacją według 
głównego typu ekosystemu rezerwat ten należy zaliczyć do typu rezerwatów lasów i borów 
(EL) i podtypu lasów nizinnych (lni). Obecnie w rezerwacie rośnie 9 drzew, liczne krzewy 
oraz sadzonki jarzęba brekinii. Aktualnie na obszarze rezerwatu „Kamień Śląski” występuje 
130 gatunków roślin naczyniowych, reprezentujących 46 rodzin. 
 

Pomniki przyrody 
Na obszarze Gminy Gogolin występuje aktualnie pięć pomników przyrody ustanowionych 
Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/38/05 z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 
2005 r. Nr 72 poz. 2231). 
 
Tabela 1 Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie Gminy Gogolin 

Lp. OBIEKT OBJĘTY OCHRONĄ LOKALIZACJA 
POZYCJA W 

ZAŁ.DO ROZP. 

1 Pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia Sorbus 
torminalis 

Kamień Śląski 
 

36 

2 Pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia Sorbus 
torminalis 

37 

3 Pojedynczy głaz narzutowy 38 
4 Jedno drzewo z gatunku jarząb brekinia Sorbus Górażdże 102 
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torminalis 

5 Pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia Sorbus 
torminalis 

129 

6 Pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy Kamionek (Dz. Urz. 
Województwa 
Opolskiego z 

2019 r. poz. 108) 
 
 
Rysunek 3. Obszary chronione na terenie Gminy Gogolin 

 
Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, opracowanie własne. 

 
Korytarze i węzły ekologiczne  
Warunkiem właściwego funkcjonowania ekosystemów jest zapewnienie trwałości 
przestrzennych powiązań pomiędzy poszczególnymi obiektami chronionymi. Powiązania 
takie muszą zapewnić w miarę swobodną migrację fauny i flory. Należy stworzyć jednolity 
„ekologiczny system obszarów chronionych”, którego osnowę stanowić będą istniejące formy 
ochrony przyrody a rolę uzupełniającą (korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym winny 
spełniać doliny innych cieków wodnych, ciągi zadrzewień i zakrzaczeń, uskoki, kompleksy 
leśne, elementy zieleni miejskiej). 
W celu ochrony europejskiego systemu dziedzictwa przyrodniczego w 1992 r. została 
przyjęta przez Radę Europy Europejska Sieć Ekologiczna ECONET. W 1995 r. powstała 
koncepcja polskiej sieci ekologicznej, która miała być częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej 
ECONET. Sieć ECONET-PL składa się z obszarów węzłowych, w skład których wchodzą 
biocentra i strefy buforowe, z korytarzy ekologicznych i obszarów wymagających 
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unaturalnienia. W strefach buforowych mają być podejmowane działania ochronne 
i optymalizujące formy gospodarowania, które mają zachowywać istniejące i przywracać 
utracone wartości przyrodnicze, a korytarze ekologiczne mają umożliwiać migrację gatunków 
pomiędzy poszczególnymi obszarami węzłowymi. Trwałe przerwanie ciągłości korytarza 
uniemożliwia wymianę genów w odciętym ekosystemie (obszarze węzłowym) i prowadzi do 
wymierania gatunków.  

Według koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET – PL przez teren Gminy Gogolin 
przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym 19M – Górnej Odry oraz 
występuje obszar węzłowy o znaczeniu krajowym 14K – Góra Świętej Anny. 
Dolina Odry tworzy ciąg terenów wodno-błotnych, rozciągających się z mniejszymi lub 
większymi przerwami od północnych Czech do Północnej Polski, ciągnąc się również 
wschodnimi granicami Niemiec. Jest zatem strukturą przyrodniczą o znaczeniu 
międzynarodowym, zwłaszcza w zakresie migracji elementów florystycznych i faunistycznych 
z terenów górskich. 
Góra Świętej Anny stanowi  jednostkę ponad ekosystemową, wyróżniającą się z otoczenia 
znaczną różnorodnością gatunkową, krajobrazową i kulturową. Obszar ten stanowi element 
zasilający system przyrodniczy województwa. 
 
Roślinność rzeczywista Gminy Gogolin oraz jej bogactwo jest odzwierciedleniem bardzo 
dużej ilości siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku różnej żyzności gleb, warunków 
wodnych i mikroklimatycznych. Znaczące zróżnicowanie warunków edaficznych umożliwiło 
rozwój wielu zbiorowiskom roślinnym zarówno naturalnym (min. leśne, zaroślowe, wodne, 
szuwarowe), jak i półnaturalnym i antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne, ruderalne).  
Dominującymi zbiorowiskami na tym terenie są: 

 zbiorowiska wodne; 
 zbiorowiska szuwarowe i namuliskowe; 
 zbiorowiska łąkowe; 
 zbiorowiska segetalne i synantropijne; 
 zbiorowiska muraw i okrajków; 
 zbiorowiska zaroślowe i leśne. 

Część z występujących na terenie Gminy Gogolin zbiorowisk roślinnych podlega ochronie 
prawnej na mocy prawa europejskiego.  
 
Tabela 2 Siedliska chronione występujące na obszarze miasta Gogolina 

Rodzaj 
zbior. 

Nazwa  Klasa/Związek Lokalizacja 

Z
b

io
ro

w
is

ka
 n

ie
le

śn
e

 Wydmy śródlądowe 
z murawami 

szczotlichowymi 

Koelerio glaucae- 
Corynephoretea 

canescentis 

niewielkie powierzchnie 
w okolicach Karłubca 

Murawy kserotermiczne 

Festuco-Brometea, 
Festucetum 

rupicolae, Thalictro-
Salvietumpratensis 

na terenie nieczynnych 
kamieniołomów oraz na 

nieużytkach południowej wystawie 
w północno wschodniej części 

Gogolina 
Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe 
Junco-Molinietum 

na niewielkich powierzchniach 
w okolicach Gogolina 

Z
b

io
ro

w
is

ka
 

Le
śn

e
 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe 

i jesionowe 

Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, 

Alnenion 

występuje na niewielkich 
powierzchniach w miejscach 

zabagnionych południowej części 
Gogolina 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin 
 
Tabela 3 Siedliska chronione występujące na pozostałym obszarze gminy Gogolin 

Rodzaj 
zbior. 

Nazwa Klasa/Związek Lokalizacja 

i s k a  n Wydmy śródlądowe Koelerio glaucae- niewielkie powierzchnie 
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z murawami 
szczotlichowymi 

Corynephoretea 
canescentis 

w północno zachodniej 
części gminy 

Starorzecza Potamion, Nymhaeion 
niewielkie powierzchnie w dolinie 

Odry w okolicach Obrowca 
Zalewane muliste brzegi 

rzek - zespół rdestów 
i uczepów 

Polygono-Bidentetum 
krótkie odcinki nad brzegami Odry 

i w jej starorzeczach 

Ziołorośla nadrzeczne Convolvuletalia sepium nad brzegami Odry 
Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe 
Junco-Molinietum 

niewielkie powierzchnie 
w okolicach Obrowca 

Murawy kserotermiczne 

Festuco-Brometea, 
Festucetum 

rupicolae, Thalictro-
Salvietumpratensis 

na terenie nieczynnych 
kamieniołomów oraz na 

nieużytkach w okolicach Kamienia 
Śląskiego, Choruli, Malni, 

Górażdży i Kamionka 
Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 
ekstensywnie 

Arrhenatherion elatioris 
na terenie lotniska 

w Kamieniu Śląskim 

Z
b

io
ro

w
is

ka
 L

eś
n

e
 

Ciepłolubne buczyny 
storczykowe 

Cephalanthero-Fagion 
niewielki płat zbiorowiska 

stwierdzono między Górażdżami 
i Kamieniem Śląskim 

Żyzne buczyny 
Dentario glandulosae-

Fagenion, Galio odorati-
Fagenion 

okolice Kamienia Śląskiego 
i Górażdży, najlepiej wykształcone 

płaty tego zespołu na terenie 
rezerwatu „Kamień Śląski” 

Grąd subkontynentalny 
Tilio cordatae-

Carpinetum betuli 

występuje na niewielkich 
powierzchniach w okolicach 

Obrowca i Górażdży 

Łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum 
niewielkie powierzchnie 

w miejscach zabagnionych 
południowej części gminy 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin 
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Regionalna Rada Ochrony Przyrody 
w Opolu zajęła stanowisko w sprawie ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy na obiektach 
budowlanych. W związku z przeprowadzaniem prac termomodernizacyjnych budynków 
może dochodzić do powstawania kolizji na drodze „siedliska gatunków chronionych”, 
a „remonty budynku” w wyniku, których zamieszkujące je zwierzęta mogą utracić 
bezpowrotnie miejsca schronienia bądź gniazdowania (rozrodu), przez co w widoczny 
sposób zmniejsza się ich populacja(w konsekwencji może dojść do jej całkowitego zaniku).  
W związku z powyższym koniecznym jest właściwe planowanie i prowadzenie tego typu 
robót. W przypadku nieodpowiedniego ich wykonywania może dochodzić do naruszania 
zakazów wymienionych w § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183), m.in. zabijania i okaleczania 
ptaków lub nietoperzy, niszczenie ich jaj i postaci młodocianych oraz ich siedlisk, miejsc 
gniazdowania, lęgu lub schronień (zakazy). Także umyślne płoszenie i niepokojenie ww. 
gatunków jest dla nich zagrożeniem, gdyż prowadzić może, m.in. do porzucenia lęgów przez 
osobniki rodzicielskie. Dodatkowo przeprowadzone zamierzenia remontowe mogą 
uniemożliwić w przyszłości zakładanie gniazd przez bytujące tam wcześniej gatunki ptaków 
(np. poprzez montaż podbitek i uszczelnienie wszelkich szpar i nieciągłości elewacji 
wykorzystywanych wcześniej przez ptaki) lub też sprawić, że dane obiekty nie będą 
nadawały się w przyszłości do wykorzystania jako miejsca odpoczynku przez występujące 
tam wcześniej nietoperze (np. poprzez zagrodzenie dostępu do pomieszczeń wcześniej 
przez nie wykorzystywanych). 
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Najdogodniejszym terminem prowadzenia termomodernizacji obiektów budowlanych jest 
okres od 16 października do 28 lutego, przypadający poza okresem rozrodu większości 
gatunków zwierząt. W tym czasie wykonawca prac może, bez zezwolenia, zabezpieczyć 
wszelkie szczeliny i otwory wentylacyjne budynku przed zajęciem ich przez zwierzęta i nie 
dopuścić do założenia gniazd i przeprowadzenia lęgów przez ptaki w następnym sezonie.  
 

Gleby 
Obszar gminy charakteryzuje się niezbyt korzystnymi warunkami naturalnymi do produkcji 
rolnej. Barierami w rozwoju rolnictwa są niekorzystne warunki naturalne (niskiej jakości 
gleby) i struktura obszarowa gospodarstw rolnych. Istotnym czynnikiem niekorzystnym dla 
rozwoju gospodarki rolnej jest również brak określonej polityki rolnej państwa. Potencjał 
rozwoju rolnictwa tkwi w korzystnym agroklimacie gminy, ponieważ występują łagodne zimy 
i długie okresy wegetacyjne. Sprzyjająca rolnictwu jest również rzeźba terenu 
charakteryzująca się w przeważającej części umiarkowanymi wysokościami n.p.m. oraz 
spadkami terenu nieprzekraczającymi 3% w przeważającej części gminy. Ponadto blisko 
gminy są położone duże ośrodki miejskie: Krapkowice, Opole, Kędzierzyn Koźle, będące 
rynkiem zbytu produktów pochodzenia rolniczego. 
Użytki rolne (grunty orne, sady, łąki i pastwiska – wyłączając grunty rolne zabudowane, pod 
wodami oraz zadrzewione) zajmują powierzchnię 4608,5 ha, co stanowi 46 % powierzchni 
ogólnej gminy. Ogólny wskaźnik oceny gleb dla gminy Gogolin (w skali 100-punktowej) 
wynosi 41,2 pkt. (wskaźnik bonitacji – 35,5 pkt., przydatność rolnicza gleb – 46,9 pkt.). 
Syntetyczny wskaźnik oceny rzeźby terenu dla gminy wynosi 4,1 pkt. w skali 5-punktowej, 
a wskaźnik agroklimatu 13,8 pkt. (skala 15- punktowa) – oba wskaźniki wykazują warunki 
korzystne. Niekorzystne są warunki wodne, wskaźnik oceny tych warunków dla gminy 
wynosi 2,2 pkt. w skali 10-punktowej. 

Zasoby kopalin 
W granicach Gminy Gogolin występują cztery udokumentowane złoża surowców 
węglanowych o znaczeniu przemysłowym – „Górażdże” i „Górażdże II” (położone w obrębie 
Sołectw Górażdże, Kamionek) oraz „Tarnów Opolski” i „Tarnów Opolski – Wschód” 
(zlokalizowane na obszarze Gminy Gogolin jedynie w części). Złoża te należą do 
największych i najbardziej wartościowych w kraju. 
Aktualnie eksploatowane jest złoże „Górażdże”. Wydobywany tu surowiec służy do produkcji 
wapna w miejscowym zakładzie wapienniczym i cementu w cementowni w Choruli. 
Podstawą wydobycia jest koncesja Nr 1/2001 z dnia 30.11.2001 r. W koncesji ustanowiony 
został dla złoża obszar górniczy „Górażdże III” o powierzchni 4 918 918,3 m2 i teren górniczy 
o powierzchni 14 164 722,6 m2. 
Zgodnie z „Bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce” wg stanu na 31.12.2013 r., wydanym 
przez Państwową Służbę Geologiczną, bilans złóż sporządzono w podziale na wykaz złóż 
wapieni dla przemysłu wapienniczego oraz dla przemysłu cementowego. 
Zasoby bilansowe złoża wapieni „Górażdże” (stan zagrożenia złoża „E”) na dzień 
31.12.2013 r. wynosiły: 

- dla przemysłu cementowego - 134,03 mln ton,  
- dla przemysłu wapienniczego – 160,64 mln ton,  

Wydobycie w 2013 roku wyniosło odpowiednio 1,29 mln ton dla przemysłu cementowego 
oraz 1,85 mln ton dla przemysłu wapienniczego. 
Zasoby bilansowe złoża „Górażdże II” w kat. D wg stanu na dzień 31.12.2004 r. 
(w kolejnych latach nie uwzględniano złoża w opracowywaniu rocznego bilansu) 
wynosiły: 
- dla przemysłu cementowego – 80,84 mln ton, 
- dla przemysłu wapienniczego – 74,71 mln ton. 
Wydobycie kopaliny prowadzone jest metodą odkrywkową, dwoma poziomami 
wydobywczymi w kierunku północnym. W miarę postępu prac wydobywczych dno kopalni 
będzie się obniżało do głębokości 50 m poniżej naturalnego poziomu terenu przy północno-
zachodniej granicy złoża a dolny poziom wydobywczy zejdzie poniżej lustra wód 
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podziemnych. Urabianie wapieni odbywa się technikami strzałowymi a transport 
samochodami. Skład materiałów wybuchowych zlokalizowany jest na terenie górniczym, 
w lesie otaczającym kopalnię. Odpady górnicze z nakładu złoża, zgodnie z planem terenu 
górniczego, w całości wykorzystywane są do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych (przy 
takim przeznaczeniu grunty nakładu nie podlegają przepisom ustawy o odpadach). Wody 
opadowe z wyrobisk zrzucane są do Odry za pośrednictwem kolektora i osadnika ścieków 
deszczowych. 
Całe złoże położone jest na terenie leśnym, fragmentami cennym pod względem 
przyrodniczym; znajduje się tu unikalny rezerwat brekinii, drzewa uznane za pomniki 
przyrody oraz liczne stanowiska roślin chronionych. Dla rezerwatu utworzony jest filar 
ochronny. Plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego przewiduje 
rekultywację terenów kopalni przede wszystkim w kierunku leśnym (ok. 50 % powierzchni 
poeksploatacyjnej) i wodnym (ok. 48 % powierzchni poeksploatacyjnej). 
 
Złoże wapieni triasowych „Tarnów Opolski”, w skład którego wchodzą dwa pola – wschodnie 
i zachodnie – położone jest w przeważającej części na gruntach wsi Kamień Śląski. 
Fragment pola zachodniego złoża „Tarnów Opolski”, o pow. 3 ha należy do gminy Tarnów 
Opolski. Wydobywany z pola wschodniego surowiec służy do produkcji wapna w Śląskich 
Zakładach Przemysłu Wapienniczego OPOLWAP w Tarnowie Opolskim. 
Zasoby bilansowe złoża „Tarnów Opolski” wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosiły: 
 dla przemysłu cementowego – 0 tys. ton, 
 dla przemysłu wapienniczego – 52,9 mln ton (zasoby geologiczne), w tym przemysłowe 

18,86 mln ton. 
Wydobycie dla przemysłu wapienniczego w roku 2013 ukształtowało się na poziomie 
0,61 mln ton. 
Podstawą wydobycia jest koncesja z dnia 19.06.2002 r. W koncesji ustanowiony został dla 
złoża obszar górniczy „Tarnów Opolski III” o pow. 2 271 278 m2 i teren górniczy „Tarnów 
Opolski III” o pow. 8 370 568 m2. Zmienione w nowej koncesji granice terenu górniczego 
obejmują jedynie pole wschodnie. 
Wydobycie kopaliny prowadzone jest, podobnie jak w kopalni „Górażdże” metodą 
odkrywkową, dwoma poziomami wydobywczymi. Magazyn materiałów wybuchowych 
zlokalizowany jest poza gminą Gogolin (na gruntach wsi Kosorowice), jednak trzecia 
(1000 m) strefa zagrożenia wchodzi fragmentarycznie na teren wsi Kamień Śląski. 
Zakład planuje kontynuację serii złożowej w kierunku wschodnim, gdzie w latach 2009 r. 
udokumentowane zostało złoże wapieni „Tarnów Opolski – Wschód”. 
Ilości zasobów geologicznych bilansowych złoża (stan zagrożenia R) na dzień 
31.12.2013 r. wynosiły: 
 surowiec dla przemysłu wapienniczego – 287,70 mln ton, 
 surowiec dla przemysłu cementowego – 120,96 mln ton. 

W gminie Gogolin występuje również złoże wapieni „Chorula”. Jego zasoby geologiczne 
są niskie (3,78 mln ton, stan zagrożenia złoża – Z), w związku z tym złoże nie ma znaczenia 
przemysłowego i nie prowadzi się wydobycia surowca. 
Poza surowcami węglanowymi na terenie Gminy Gogolin występują w dużych ilościach 
kruszywa naturalne. Najbardziej wartościowe zalegają w dolinie Odry. Kruszywa piaszczyste 
przydatne dla celów budowlanych występują w zespołach wydmowych w rejonie Górażdży 
i Zakrzowa.  

6.3. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
BRAKU REALIZACJI PROJEKTU  
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska 
mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy i tym samym 
pozytywnie wpływać będą na zdrowie i życie ludzi. W związku z rozwojem gospodarczym 
regionu, wzrostem inwestycji przemysłowych i poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją 
na obszary cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na 
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surowce, brak realizacji zapisów Programu prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia 
wszystkich elementów środowiska.  

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu Ochrony 
Środowiska:  

1. pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze 
zwiększonym wytwarzaniem ścieków,  

2. postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,  
3. utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,  
4. degradacja walorów krajobrazu. 

W przypadku, gdy POŚ nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać, 
a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna.  

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA 
NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 
Znaczące oddziaływania związane z realizacją zapisów Programu Ochrony Środowiska 
mogą wystąpić w przypadku przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839). Potencjalne oddziaływania mogą mieć 
charakter liniowy, punktowy lub rozproszony i mogą wystąpić na obszarach, gdzie 
prowadzona będzie realizacja zadań inwestycyjnych. Należy jednak podkreślić, że zasięg 
oddziaływań jest trudny do określenia i wymaga indywidualnego podejścia dla każdej 
inwestycji.  
W związku z brakiem szczegółowych analiz środowiskowych dla terenów na których 
przewiduje się wystąpienie oddziaływań stan środowiska określono je dla całego obszaru 
powiatu.  

7.1. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
Obszar Gminy Gogolin wchodzi w skład prawostronnego dorzecza rzeki Odry. Sieć 
hydrograficzna jest nierównomierna i związana wyłącznie z doliną rzeki Odry. Centralna, 
północna i wschodnia część gminy prawie pozbawiona jest cieków. Przyczyną jest 
występowanie na tym terenie przepuszczalnych utworów triasowych i zalegających 
bezpośrednio nad nimi piaszczystych utworów czwartorzędowych. W związku z powyższym 
na większości terenu Gminy Gogolin zachodzi intensywna infiltracja wód. 
Obszar gminy położony jest w granicy 7 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): 

- PLRW60001711774 –   Zakrzówka, 
- PLRW600017117569 –  Jasionna, 
- PLRW60001711752 –   Krępa, 
- PLRW60001911759 –   Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi, 
- PLRW60002111799 –   Odra od Osobłogi do Małej Panwi, 
- PLRW60001711776 –   Lutnia, 
- PLRW600017118889 –  Jemielnica od źródła do Suchej. 
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Rysunek 4. Granice jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze Gminy Gogolin 
(źródło: opracowanie własne) 

 
 

Poniżej przedstawiono charakterystykę stanu JCWP wraz z celami środowiskowymi zgodnie 
ze zaktualizowanym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz 
oceną stanu wód powierzchniowych na podstawie badań Państwowego Monitoringu 
Środowiska. 

Id: F905A915-E57C-4986-A914-C842D0330EDD. Podpisany Strona 23



Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin 2030” 

 

Tabela 4. Charakterystyka i ocena stanu JCWP na obszarze Gminy Gogolin – na podstawie Planu Gospodarowania Wodami dla dorzecza Odry 
(źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry – aktualizacja 2016 r.) 

L.p. 

Jednolita część wód powierzchniowych 
rzecznych (JCWP) 

Lokalizacja Status 
Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Ocena 
stanu z 
aPGW* 

Ocena 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Wyznaczony cel 
środowiskowy /termin 

osiągnięcia celu 

Europejski kod 
JCWP 

Nazwa JCWP Region wodny RZGW  
  

   

1. PLRW60002111799 
Odra od Osobłogi do 
Małej Panwi 

 
Środkowej 

Odry 
Wrocław 

silnie 
zmieniona 
część wód 

Słaby Dobry zły zagrożona 
osiągnięcie dobrego 

potencjału ekologicznego i 
stanu chemicznego / 2027r. 

Derogacje: Brak możliwości technicznych 

2. PLRW60001711774 Zakrzówka 
 

Środkowej 
Odry 

Wrocław 
naturalna 
część wód 

PSD Dobry zły zagrożona 
osiągnięcie dobrego stanu 

ekologicznego i stanu 
chemicznego / 2021r. 

Derogacje: Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty 

3. PLRW60001711776 Lutnia 
 

Środkowej 
Odry 

Wrocław 
naturalna 
część wód 

Co najmniej 
dobry 

Dobry dobry niezagrożona 
osiągnięcie dobrego stanu 

ekologicznego i stanu 
chemicznego / nie dotyczy 

Derogacje: nie dotyczy 

4. PLRW600017118889 
Jemielnica od źródła 

do Suchej 

 
Środkowej 

Odry 
Wrocław 

silnie 
zmieniona 
część wód 

Umiarkowany PSD zły zagrożona 
osiągnięcie dobrego 

potencjału ekologicznego i 
stanu chemicznego / 2021r.  

Derogacje: Brak możliwości technicznych 

5. PLRW600017117569 Jasionna Środkowej 
Odry 

Wrocław 
naturalna 
część wód 

PSD Dobry zły zagrożona 
osiągnięcie dobrego stanu 

ekologicznego i stanu 
chemicznego / 2021r. 

Derogacje: Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty 

6. PLRW60001711752 Krępa 
Środkowej 

Odry 
Wrocław 

naturalna 
część wód 

PSD Dobry zły zagrożona 
osiągnięcie dobrego stanu 

ekologicznego i stanu 
chemicznego / 2021r. 

Derogacje: Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty 

7. PLRW60001911759 
Odra od Kanału 
Gliwickiego do 

Osobłogi 

Środkowej 
Odry 

Wrocław 
silnie 

zmieniona 
część wód 

Umiarkowany PSD_sr zły zagrożona 
osiągnięcie dobrego 

potencjału ekologicznego i 
stanu chemicznego / 2027r.  

Derogacje: Brak możliwości technicznych 
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Objaśnienia: 
* Ocena stanu wód powierzchniowych w latach 2010-2012, GIOŚ – na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie 
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2011 r. nr 258 poz. 1549) – 
ocena wykorzystana na potrzeby opracowania aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
PSD - poniżej stanu dobrego; PSD_sr – poniżej stanu dobrego – przekroczone stężenia średnioroczne 
 
Tabela 5. Aktualna ocena stanu JCWP na obszarze Gminy Gogolin na podstawie badań monitoringowych WIOŚ Opole (źródło: Plan 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aktualizacja 2016 r.) i Ocena wód powierzchniowych w województwie opolskim, 
uwzględniająca wyniki pomiarów w latach 2010-2015 (metoda dziedziczenia), WIOŚ Opole, 2014-2015) 

L.
p. 

Jednolita część wód 
powierzchniowych (JCWP) 

Aktualna ocena stanu na podstawie oceny WIOŚ za lata 2010-2014 

Europejski kod 
JCWP 

Nazwa JCWP 
Klasa elementów 

biologicznych 
Klasa elementów 

hydromorfologicznych 
Klasa elementów 

fizykochemicznych 
Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan chemiczny Ocena ogólna 

1. PLRW60002111799 
Odra od 

Osobłogi do 
Małej Panwi 

Stan dobry  
(II) 

Stan dobry  
(II) 

Poniżej potencjału 
dobrego  
(PPD) 

umiarkowany 
Poniżej stanu 

dobrego 
(PSD) 

zły 

2. PLRW60001711774 Zakrzówka Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

3. PLRW60001711776 Lutnia Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

4. PLRW600017118889 
Jemielnica 

od źródła do 
Suchej 

Stan dobry  
(II) 

Stan dobry  
(II) 

Stan dobry  
(II) 

dobry Brak danych Brak danych 

5. PLRW600017117569 Jasionna Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 
6. PLRW60001711752 Krępa Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

7. PLRW60001911759 

Odra od 
Kanału 

Gliwickiego 
do Osobłogi 

Stan umiarkowany  
(III) 

Stan dobry  
(II) 

Poniżej potencjału 
dobrego  
(PPD) 

umiarkowany Brak danych zły 

 
 
Zgodnie z informacjami zawartymi w zaktualizowanym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dobry stan wód stwierdzono 
tylko na obszarze jednej z siedmiu jednolitych części wód powierzchniowych, stan pozostałych sześciu jednolitych części wód powierzchniowych 
oceniono jako zły.  
Sześć na siedem JCWP oceniono, jako zagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego dla wód powierzchniowych zgodnie z zapisami art. 4 
Ramowej Dyrektywy Wodnej.  
W związku z tym osiągnięcie celu środowiskowego dla tych JCWP zostało przesunięte do 2021 r. lub 2027 r. 
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7.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość zanieczyszczeń 
powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, jak i działalności 
człowieka. Współcześnie coraz trudniej jest wskazać rejony, w których powietrze atmosferyczne 
byłoby całkowicie wolne od zanieczyszczeń.  

Niepokojący jest wysoki poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego oraz ze 
środków transportu, gdzie zanieczyszczenia gazowe powstają w trakcie spalania paliw przez 
pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w wyniku 
tarcia i zużywania się elementów pojazdów. 
Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na dwie grupy:  

 zanieczyszczenia gazowe – związki chemiczne w stanie lotnym np.: tlenki azotu, tlenki 
siarki, tlenek i dwutlenek węgla, węglowodory. Zanieczyszczenia gazowe, które wpływają na 
stan atmosfery w skali globalnej to: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i tlenki azotu 
(NOx). Nazywamy je gazami cieplarnianymi, ponieważ są odpowiedzialne za globalne 
ocieplenie, spowodowane zarówno działalnością człowieka, jak też procesami naturalnymi; 

 zanieczyszczenia pyłowe: 
- pyły o działaniu toksycznym – są to pyły zawierające metale ciężkie, pyły radioaktywne, 

azbestowe, pyły fluorków oraz niektórych nawozów mineralnych, 
- pyły szkodliwe – pyły te mogą działać uczulająco; zawierają one krzemionkę, drewno, 

bawełnę, glinokrzemiany; 
- pyły obojętne – które mogą mieć działanie drażniące; zawierają głównie związki żelaza, 

węgla, gipsu, wapienia. 
Na stan jakości powietrza w Gminie Gogolin wpływa emisja z różnego rodzaju źródeł. Wyróżnić 
należy: 

- źródła punktowe, 
- źródła liniowe (transport, przede wszystkim komunikacja samochodowa), 
- źródła powierzchniowe, tzw. „emisja niska”, związane ze spalaniem paliw do celów 

grzewczych (kotłownie lokalne i paleniska indywidualne). 
Ocenę poziomów substancji w powietrzu i klasyfikację stref województwa opolskiego za 2018 rok 
sporządzono w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2019 
poz. 1396 ze zm.) oraz akty wykonawcze do ww. ustawy, a w szczególności: 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2018 poz. 1119). 

Z wykonywaniem oceny powiązane są również inne przepisy prawa krajowego, takie jak: 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu 
i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. 2018 
poz. 1120), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz.U. 2012 poz. 1028). 

 
Ocenę za rok 2019 wykonano zgodnie z podziałem kraju (zgodnie z założeniami do projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw opracowanego 
w związku z planowaną transpozycją dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy do prawa 
polskiego – tzw. dyrektywy CAFE), w którym strefę stanowią: 

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

tysięcy mieszkańców. 
Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 
1396 ze zm.)  ocena jakości powietrza dokonywana jest w strefach. Na terenie województwa 
opolskiego zostały wydzielone 2 strefy: 

− miasto Opole,  
− strefa opolska (w skład której wchodzi Gmina Gogolin). 

 
Jakość powietrza atmosferycznego 
Na terenie Gminy Gogolin Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu nie prowadzi 
bezpośredniego monitoringu jakości powietrza. Pomiary wykonywane są przez stacje pomiarowe na 
obszarze „strefy opolskiej”, rejestrujące stężenia średnioroczne substancji w wyznaczonych 
punktach.  
Klasyfikację stref za rok 2019 wykonano w oparciu o następujące założenia: 

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

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

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

 
Tabela 6. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2019. 

Strefa Ochrona zdrowia 

Strefa 
opolska 

SO2 NO2 C6H6 CO O3
 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5 

A A A A A C A A A A C C 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok  2019 rok GIOS-DMŚ-RWMŚ 
w Opolu 
 

Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2019” obszar 
Gminy Gogolin w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

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

 
Do obszarów przekroczeń zaliczono część terenów Gminy Gogolin: 

- ze względu na przekroczenia wartości średniorocznej B(a)P, PM10 i PM2,5, 
- ze względu na przekroczenia poziomu długoterminowego (śr. 8-godz.) O3. 

7.3. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 
Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk 
ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się 
przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych 
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jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla 
społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. 
W Polsce przygotowano „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) z myślą o zapewnieniu warunków 
stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, 
ale również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć 
nie tylko na stan polskiego środowiska, ale również wzrost gospodarczy. 

7.4. HAŁAS 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.) 
traktuje hałas jako zanieczyszczenie, wobec którego należy przyjmować takie same ogólne zasady 
postępowania, jak dla pozostałych zanieczyszczeń i związanych z nimi dziedzin ochrony 
środowiska.  
Wartości dopuszczalne poziomów hałasu określają:  

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

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

- wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 25.06.2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku. 

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania: 
- hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych 

i usługowych, 
- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego 

i lotniczego, 
- hałas komunalny (osiedlowy i mieszkaniowy) występujący w budynkach mieszkalnych, 

szczególnie wielorodzinnych i w obiektach użyteczności publicznej. 
 

7.5. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.) – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi. Ochrona 
przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:  

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

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

W odniesieniu do Gminy Gogolin źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są: 
– stacje i linie energetyczne,  
– pojedyncze nadajniki radiowe, 
– stacje transformatorowe, 
– stacje bazowe telefonii komórkowej, 
– radiostacje amatorskie i stacje CB-radio, 
– stacje bazowe łączności radiotelefonicznej, 
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– urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne pracujące w przemyśle, placówkach naukowo-
badawczych, ośrodkach medycznych, 

– urządzenia powszechnego użytku emitujące pola elektromagnetyczne, w tym pojedyncze aparaty 
telefonii komórkowej, sterowniki radiowe itp. 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 Nr 192, poz. 1883).  
Badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.  
W 2018 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary 
natężenia promieniowania elektromagnetycznego w pięciu punktach pomiarowych na terenie Gminy 
Gogolin. Przeprowadzone badania wykazały, że w żadnym z badanych punktów pomiarowych nie 
stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnej, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów i wynoszącej 7 V/m. 

7.6. ZASOBY PRZYRODNICZE 
Na terenie Gminy Gogolin ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 
 Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny, 
 Obszary Natura 2000 – Kamień Śląski – obszar siedliskowy, 
 Obszary Natura 2000 – Żywocickie Łęgi – obszar siedliskowy, 
 Rezerwat przyrody Kamień Śląski, 
 Pomniki przyrody. 

7.7. POWIERZCHNIA ZIEMI 
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji 
chemicznych, np. ropopochodnych, 

- zasolenie, 
- nadmierną alkalizację, 
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu. 

Ostatnie badania gleb na terenie powiatu krapkowickiego zostały przeprowadzone w latach 2004-
2006 i objęły one wszystkie gminy. Na podstawie uzyskanych wówczas wyników badań stwierdzono, 
iż pośród powiatów województwa opolskiego powiat krapkowicki charakteryzuje się względnie 
niskim zanieczyszczeniem gleb użytkowanych rolniczo cynkiem, ołowiem i miedzią, a średnie 
stężenia analizowanych pierwiastków śladowych w glebach powiatu zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska były niższe niż wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich w glebie lub 
ziemi. 
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi zawarte 
są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). 
Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi 
jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie w glebach 
podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej poprzez: 
emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje degradację 
biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeń do 
łańcucha żywieniowego. 
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7.8. GOSPODARKA ODPADAMI 
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gogolin jest organizowany 
i zarządzany przez gminę. Gmina organizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz pobiera od 
mieszkańców opłaty, z których finansowane jest funkcjonowanie systemu. W gminnym systemie 
gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonują nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy. Nieruchomości niezamieszkałe np. zajmowane przez przedsiębiorstwa, placówki 
oświatowe, ośrodki zdrowia, instytucje publiczne, nie są objęte gminnym systemem gospodarki 
odpadami, a ich właściciele i zarządcy zawierają indywidualne umowy cywilnoprawne na odbieranie 
odpadów komunalnych.      
 
Na gminę są ponadto nałożone obowiązki w zakresie osiągnięcia określonych poziomów odzysku 
i recyklingu wybranych frakcji odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów ulegających 
biodegradacji kierowanych na składowiska. 
 
Podmiotem, któremu Gmina Gogolin w 2019 roku udzieliła w trybie zamówienia z wolnej ręki („in-
house”) zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin, była Spółka Gogolińskie Usługi Komunalne z siedzibą 
przy ul. Ligonia 15 w Gogolinie. 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Gogolin zorganizowana jest w oparciu o podział na 
następujące frakcje odpadów: 
 w zabudowie jednorodzinnej: 

 papier i tektura - w worku niebieskim (opcjonalnie w pakietach i paczkach), 
 metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w worku żółtym, 
 szkło - w worku zielonym, 
 odpady ulegające biodegradacji oraz zielone  - w pojemniku „BIO”, 
 żużel i popiół z palenisk domowych - w pojemniku „POPIÓŁ”, 
 pozostałości po segregacji (odpady zmieszane) - w nieoznakowanym pojemniku, 

 w zabudowie wielorodzinnej: 
 papier i tektura, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w pojemniku 

niebieskim lub żółtym oznakowanym „PLASTIK” lub „PAPIER”, 
 szkło - w pojemniku zielonym „SZKŁO”, 
 żużel i popiół z palenisk domowych - w pojemniku „POPIÓŁ”, 
 pozostałości po segregacji (odpady zmieszane) - w nieoznakowanym pojemniku, 

a także: 
 odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony - zbiórka 

w systemie akcyjnym dwa razy w roku (dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej),  
 w terminach wskazanych w harmonogramie. 

Ponadto w Gogolinie przy ul. Ligonia (na terenie byłego Składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne) funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). W PSZOK przyjmowane są od mieszkańców gminy selektywnie zbierane odpady 
komunalne. 
Ilości wybranych frakcji odpadów odebranych od mieszkańców w latach 2014-2018 przedstawiono 
w poniższej tabeli. 
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Tabela 7. Ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w latach 2014-2018 
Rodzaj odpadów komunalnych Ilość odebranych odpadów komunalnych z 

nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy [tony] 

2014 2015 2016 2017 2018 

niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

800,7 851,3 1141,9 1272,0 1484,3 

papier i tektura, metal, tworzywo sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe  

144,7 191,9 219,0 229,9 272,1 

szkło 156,5 164,1 160,5 163,5 184,5 

odpady zielone i inne bioodpady 465,8 565,9 619,8 688,0 710,9 

żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 834,0 932,2 675,9 601,4 496,2 

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 
zużyte urządzenia elektryczne 

94,3 89,1 76,8 101,7 92,3 

Łącznie 2496,0 2794,5 2893,9 3056,5 3240,3 

Zmiana (w stosunku do 2014 r.) 
(nominalnie w tonach) 

- +298,5 +397,9 +560,5 +744,3 

Zmiana (w stosunku do 2014 r.) 
(procentowo %) 

0 +12,0 +15,9 +22,5 +29,8 

 
 

8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH 
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH 
Z PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU 

8.1. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
Na stan czystości wód powierzchniowych największy wpływ wywierają wprowadzane do nich ścieki, 
zarówno komunalne, jak i przemysłowe, ścieki pochodzące z terenów rolniczych oraz spływy wód 
z terenów nawożonych pól uprawnych. Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią 
ziemi, także stanowią źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów 
zlewni obciążonych działalnością człowieka, stanowi zanieczyszczenia obszarowe (główne źródło - 
mineralne nawożenie gleby, chemiczne środki ochrony roślin, składowanie odpadów). 
Zanieczyszczenia zawarte w wodach opadowych są zanieczyszczeniami pochodzącymi w głównej 
mierze z atmosfery oraz ze spłukania powierzchni utwardzonych, na których występują m.in. takie 
zanieczyszczenia jak: paliwa i smary, części ogumienia, odchody zwierząt domowych itp. 
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Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania, 
jak również przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakości dla obecnych i przyszłych 
użytkowników, a także zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach.  
Zagrożenia dla jakości wód podziemnych i gruntowych na obszarze gminy wynikają z: 

- spływów zanieczyszczeń z terenów komunikacyjnych,  
- niekontrolowanych wycieków ze źródeł lokalnych, w tym szczególnie wycieków ze 

zbiorników na nieczystości ciekłe na nieskanalizowanych obszarach gminy,  
- możliwej awaryjności systemu kanalizacyjnego, 
- spływów zanieczyszczeń z terenów rolniczych. 

8.2. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU I NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA 
ŚRODOWISKA 

Adaptacja do zmian klimatu. 

Wyniki prognoz pokazują, że do roku 2030 zmiany klimatu będą miały dwojaki, pozytywny 
i negatywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. 
Wzrost średniej temperatury powietrza będzie miał pozytywne skutki m.in. w postaci wydłużenia 
okresu wegetacyjnego, skrócenia okresu grzewczego oraz wydłużeniu sezonu letniego. Dominujące 
są jednak przewidywane negatywne konsekwencje zmian klimatu. Ze zmianami klimatycznymi 
wiążą się niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych. Wprawdzie roczne sumy opadów nie 
ulegają zasadniczym zmianom, jednak ich charakter staje się bardziej losowy i nierównomierny, 
czego skutkiem są dłuższe okresy bezopadowe, przerywane gwałtownymi i nawalnymi opadami. 
Poziom wód gruntowych będzie się obniżał, co negatywnie wpłynie na różnorodność biologiczną 
i formy ochrony przyrody, w szczególności na zbiorniki wodne i tereny podmokłe. Zmiany będą do 
zaobserwowania również w porze zimowej, gdzie skróci się okres zalegania pokrywy śnieżnej i jej 
grubość. Jednocześnie efektem zmian klimatu będzie zwiększanie częstotliwości występowania 
ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof, które będą miały istotny wpływ na obszary wrażliwe 
i gospodarkę kraju. Podstawowe znaczenie będą miały ulewne deszcze niosące ryzyko powodzi 
i podtopień, a także osuwisk – głównie na obszarach górskich i wyżynnych, ale również na 
zboczach dolin rzecznych. Coraz częściej będzie można zaobserwować silne wiatry, a nawet 
towarzyszące im incydentalnie trąby powietrzne i wyładowania atmosferyczne, które mogą 
znacząco wpłynąć m.in. na budownictwo oraz infrastrukturę energetyczną i transportową.  
Bezpośrednie negatywne skutki zmian klimatu to również nasilenie się zjawiska eutrofizacji wód 
śródlądowych, zwiększenie zagrożenia dla życia i zdrowia w wyniku stresu termicznego i wzrostu 
zanieczyszczeń powietrza, większe zapotrzebowanie na energię elektryczną w porze letniej, 
zmniejszenie potencjału chłodniczego elektrowni czego skutkiem będzie spadek mocy produkcyjnej 
i wiele innych. 
 
Zagrożenie powodziowe 
Gmina Gogolin leży na obszarach zagrożenia powodziowego ujętych na Mapach Zagrożenia 
Powodziowego oraz Mapach Ryzyka Powodziowego, sporządzonych w ramach Wstępnej Oceny 
Ryzyka Powodziowego (WOPR).  
Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawiono:  
1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 

lat (Q 0,2%) lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego, 
2. obszary szczególnego zagrożenia powodzią: 

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 
raz na 100 lat (Q 1%), 

b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 
raz na 10 lat (Q 10%). 
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Na obszarze Gminy Gogolin do opracowania map wyznaczono rzekę Odrę, a obszary zagrożone 
powodzią obejmują miejscowość Chorula, Malnia, Odrowąż i Obrowiec. 
W zlewni Odry występują przede wszystkim dwa rodzaje wezbrań powodziowych:  

- powodzie opadowo-rozlewne, najczęstsze, których przyczyną są opady rozlewne obejmujące 
duży obszar, 
- powodzie roztopowe, rzadziej występujące, których przyczyną jest gwałtowne topnienie 
śniegu.  

Powodzie w Odrze, szczególnie te zaliczane do powodzi wielkich, mają określone źródła powstania 
oraz mechanizmy formowania. Z analizy wynika, że największe wezbrania występują przeważnie 
w miesiącach letnich, ze szczególnym nasileniem w lipcu i sierpniu. Wezbrania te spowodowane są 
występowaniem rozległych i intensywnych opadów deszczu, trwających co najmniej 2-3 dni. 
Przyczyną bezpośrednią jest nie tylko wysoka suma opadu dostarczana na obszar zlewni, ale także 
czas jego wystąpienia w różnych obszarach dorzecza oraz kolejność odpływu z poszczególnych 
zlewni i ich funkcje w formowaniu fali wezbraniowej na Odrze.  
 
Zagrożenie suszą 
Województwo opolskie na tle innych regionów Polski nie jest narażone na susze w szczególny 
sposób. Obszarami Polski narażonymi na susze są przede wszystkim Wielkopolska i wschodnia 
część Mazowsza. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował 
wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3 064 gmin) oraz w oparciu 
o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Aktualna 
informacja w odniesieniu do poszczególnych gmin dostępna jest na stronie internetowej 
www.susza.iung.pulawy.pl.  
Dnia 11 sierpnia 2016 r. na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018, poz. 2081), Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej przystąpił do konsultacji społecznych projektu harmonogramu i programu prac 
związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. 10 
października 2017 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
zakończył prace związane ze sporządzeniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 
środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy, Orlicy i Morawy wraz ze strategiczną oceną 
oddziaływ ania na środowisko. 
Dokumenty te zawierają:  

- analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, 
- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych, 
- propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 
naturalnej i sztucznej retencji.  

Plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają także katalog działań służących ograniczeniu 
skutków suszy. 

8.3. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
Źródła zanieczyszczeń. 
Na stan jakości powietrza w Gminie Gogolin wpływa emisja z różnego rodzaju źródeł. Wyróżnić 
należy: 

- źródła punktowe (zakłady przemysłowe, energetyka cieplna), 
- źródła liniowe (transport, przede wszystkim komunikacja samochodowa), 
- źródła powierzchniowe, tzw. „emisja niska”, związane ze spalaniem paliw do celów 

grzewczych (kotłownie lokalne i paleniska indywidualne). 
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Źródła punktowe: 
Zanieczyszczenia emitowane ze źródeł punktowych powstają w wyniku spalania paliw oraz  
w wyniku prowadzenia procesów technologicznych w zakładach przemysłowych. W wyniku 
energetycznego spalania paliw powstają następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki (SO2), 
tlenki azotu (NOX), pył, tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2). Tego rodzaju źródła, ze względu 
na sposób wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (wysokość emitora oraz prędkość wylotowa 
gazów), oddziaływają na stan jakości powietrza zwykle w mniejszym stopniu niż spalanie paliw 
w indywidualnych systemach grzewczych. Ze względu na charakter gminy, nie występują na jej 
terenie duże zakłady przemysłowe z procesami technologicznymi mogącymi emitować znaczne 
ilości substancji do powietrza atmosferycznego. 
Teren Gminy Gogolin charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło, 
nie występują również duże kotłownie grzewcze lub technologiczne, zlokalizowane zazwyczaj przy  
dużych zakładach przemysłowych. Brak jest także lokalnych kotłowni o dużej mocy cieplnej. 
W przewadze są indywidualne systemy zasilania budynków. Większość z nich to małe kotłownie 
lokalne oraz ogrzewanie piecowe. Część obiektów użyteczności publicznej, usługowych i zakładów 
produkcyjnych posiada własne nowoczesne kotłownie olejowe bądź gazowe – przyjazne dla 
środowiska naturalnego.  
 
Źródła liniowe: 
Transport drogowy 
W przypadku źródeł liniowych, rozumie się przez nie głównie ciągi komunikacyjne (drogowe 
i kolejowe), gdzie zanieczyszczenia pochodzą ze spalania paliw (benzyny lub oleju napędowego) 
w silnikach samochodów. Emitowane są przede wszystkim tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla 
(CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest emisja zanieczyszczeń 
pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg. Pyły te często 
zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź. W czasie ruchu pojazdów na drodze dochodzi 
również do tzw. wtórnego pylenia, czyli ponownego unoszenia pyłu znajdującego się na drodze. Na 
wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych ma wpływ cały szereg czynników, w tym 
struktura i natężenie ruchu pojazdów, organizacja ruchu samochodowego, płynność ruchu pojazdów 
na drodze oraz stan techniczny dróg i pojazdów. 
Z punktu widzenia oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska najistotniejsze 
znaczenie mają przebiegające przez teren gminy drogi krajowe.  
Gmina Gogolin posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg. Obecnie przez teren gminy przebiegają trzy 
drogi krajowe i jedna droga wojewódzka, a sieć dróg powiatowych na terenie gminy jest 
dostatecznie gęsta i zapewnia możliwość dojazdu do wszystkich miejscowości. Drogi gminne 
stanowią uzupełnienie podstawowego układu sieci dróg. Nie posiadają one jednak większego 
znaczenia komunikacyjnego, gdyż dostatecznie gęsta sieć dróg powiatowych i wojewódzkich 
zapewnia dojazd do każdej miejscowości.  
 
Źródła powierzchniowe: 
Źródła powierzchniowe (rozproszone), czyli tzw. „niska emisja”, to zanieczyszczenia powstające 
głównie w wyniku indywidualnego ogrzewania domów i mieszkań, zarówno w lokalnych kotłowniach, 
jak i w indywidualnych paleniskach domowych. Zasięg oddziaływania tego rodzaju źródeł ma 
charakter lokalny, jednak ze względu na powszechność stosowania paliw konwencjonalnych do 
ogrzewania są one szczególnie uciążliwe i przyczyniają się znacząco do pogorszenia stanu jakości 
powietrza. Emisja niska odpowiedzialna jest głównie za wzrost stężeń pyłu, dwutlenku siarki (SO2), 
tlenków azotu (NOX), tlenku węgla (CO). 
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8.4. HAŁAS 
Hałas przemysłowy 
Hałas przemysłowy w Gminie stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje głównie na 
terenach sąsiadujących z podmiotami gospodarczymi. Związany jest głównie z funkcjonowaniem 
obecnych na terenie gminy podmiotów, w tym tartaków, stolarni, zakładów blacharskich, 
rzemieślniczych itp. Hałas przemysłowy stanowią tak źródła znajdujące się na otwartej przestrzeni 
(punktowe źródła hałasu np. wentylatory, sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków), jak 
i w budynkach (wtórne źródła hałasu - od pracy maszyn i urządzeń), emitowany do środowiska 
przez ściany, strop, okna i drzwi. Dodatkowe źródło hałasu stanowią ponadto prace dorywcze 
wykonywane poza budynkami produkcyjnymi jak np. cięcie, kucie, szlifowanie, a także obsługa 
zakładów przez transport kołowy.  
Uciążliwość hałasu emitowana z tych obiektów zależy między innymi od ilości źródeł hałasu i czasu 
ich pracy. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do 
zadań WIOŚ. W przypadkach stwierdzenia nadmiernego poziomu hałasu nakładane są kary. 
 
Hałas komunikacyjny 
 
Klimat akustyczny na terenie gminy kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny,  

 hałas komunikacyjny drogowy: 
Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu 
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas 
typu liniowego.  
Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

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

 
Źródła hałasu komunikacyjnego na terenie Gminy Gogolin związane są przede wszystkim  
z eksploatacją dróg krajowych, wojewódzkich oraz linii kolejowych: 

- autostrada A4, 
- drogi wojewódzkie nr 409 i 423, 
- linia kolejowa znaczenia krajowego nr 136 relacji Kędzierzyn-Koźle – Opole. 

Staraniem Marszałka województwa opolskiego opracowany został „Program Ochrony Środowiska 
przed hałasem dla województwa opolskiego”, uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa 
Opolskiego nr VIII/76/2019 z dn. 18 czerwca 2019 r. 
Program ochrony środowiska przed hałasem został opracowany dla terenów poza aglomeracjami 
położonych wzdłuż dróg krajowych i dróg wojewódzkich o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów 
rocznie oraz linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie zlokalizowanych 
w województwie opolskim. Program jest aktualizacją poprzedniego „Programu ochrony środowiska 
przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 
000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla 
województwa opolskiego na lata 2014-2019”, określonego uchwałą Nr IV/60/2015 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 973). 
Celem Programu ochrony środowiska przed hałasem jest określenie niezbędnych priorytetów 
i wskazanie działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenie poziomu hałasu. 
Program wykonywany jest na obszarze pokrywającym się z zakresem map akustycznych dla 
odcinków dróg krajowych i wojewódzkich w województwie opolskim o średniodobowym natężeniu 
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ruchu (SDR) przekraczającym 8 219 pojazdów/dobę, co odpowiada 3 000 000 pojazdów w ciągu 
roku, oraz dla odcinków linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie, które 
to mapy pełnią funkcję źródła informacji o stanie klimatu akustycznego. 
Zakres Programu obejmuje analizę, przede wszystkim tych obszarów, położonych w granicach 
administracyjnych analizowanych powiatów województwa opolskiego, dla których wskaźnik M 
(wyznaczony na podstawie map akustycznych dla odcinków dróg zarządzanych przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz odcinków 
kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie kolejowe S.A. przyjmuje największe wartości. 
W ramach Programu przedstawiono szereg zaleceń o charakterze rozwiązań technicznych oraz 
wskazano kierunki innych działań, których realizacja pozwoli w największym stopniu osiągnąć 
wyznaczony cel. 
W dokumencie nie zostały ujęte odcinki dróg przebiegające przez Gminę Gogolin: autostrada A4 
oraz linia kolejowa nr 136. W przypadku autostrady na hałas najbardziej narażeni są mieszkańcy 
wsi Odrowąż i miasta Gogolin. Na terenie wsi Zakrzów do przekroczeń hałasu dochodzi w porze 
dnia. 
 
Tabela 8. Zakres naruszeń dopuszczalnych wartości poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikiem 
LDWN. 

 

 

 
Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami (…) dla województwa 
opolskiego na lata 2014-2019). 
 
 
Ruch na linii kolejowej nr 136 powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 
w Górażdżach i Gogolinie. 
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Rysunek 5. Poglądowa lokalizacja odcinków linii kolejowej nr 136 na tle województwa opolskiego, 
kolor czerwony – przekroczenia 

                               
Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami (…) dla województwa 
opolskiego na lata 2014-2019) 
 
W celu ograniczenia równoważnego poziomu dźwięku do wartości nieprzekraczających poziomów 
dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w otoczeniu analizowanych 
odcinków dróg i linii kolejowych zaproponowano w Programie odpowiednie działania naprawcze. 
Należy jednak zaznaczyć, że w świetle istniejącego poziomu obciążenia ruchem oraz lokalizacji tych 
odcinków w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej uzyskanie efektów w postaci 
dotrzymania poziomów dopuszczalnych jest niezwykle trudne, a w niektórych przypadkach wręcz 
nierealne. Zadaniem służb ochrony środowiska oraz zarządców dróg i linii kolejowych jest jednak 
podejmowanie wszelkich działań mających na celu poprawę klimatu akustycznego w sąsiedztwie 
analizowanych odcinków, w takim stopniu, w jakim jest to tylko możliwe. Z drugiej strony konieczne 
jest właściwe planowanie przestrzenne uwzględniające zagrożenie hałasem, poprzez wprowadzenie 
zapisów o obowiązku konsultowania z zarządcami wszelkich zmian w studiach uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planach zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
W przypadku dróg wojewódzkich, ostatni pomiar hałasu dokonał Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Opolu w 2013 r., w jednym punkcie pomiarowym na drodze nr 409, zlokalizowanym 
w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej (zabudowa mieszkaniowo-usługowa). Pomiary nie wykazały 
przekroczeń poziomów dopuszczalnych w dzień, natomiast w nocy poziom dopuszczalny został 
przekroczony o 0,4 dB. 
Dodatkowym źródłem hałasu na obszarze Gminy Gogolin, jest rozwijający się tor doskonalenia 
jazdy Silesia Ring, zlokalizowany w Kamieniu Śląskim, na terenie  byłego lotniska wojskowego. 
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8.5. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE  
Wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan środowiska przyrodniczego według 
wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów określany jest jako nieistotny.  
Dla ochrony mieszkańców powiatu przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 
ogranicza się inwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii elektroenergetycznych 
wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego wykonywania stosownych pomiarów - wg 
przepisów prawa powszechnego - dla wyznaczania rzeczywistych zasięgów stref oddziaływania linii 
i urządzeń oraz ew. ustalenia stref ograniczonego użytkowania. Należy dążyć do stopniowego 
zastępowania ograniczeń w zagospodarowywaniu terenów wzdłuż linii zmniejszaniem zasięgu ich 
oddziaływania osiąganym środkami technicznymi. Przy zbliżeniach linii do budynków mieszkalnych 
po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego rzeczywistego natężenia pola 
elektromagnetycznego wymaga się ekranowania linii. 

8.6. ZASOBY PRZYRODNICZE 
Do czynników stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego należą  

 zagrożenia abiotyczne: susze i okresy wysokich temperatur w okresie wegetacyjnym, 
gwałtowne silne wiatry, okiść i szadź, przymrozki wiosenne, powodzie, długotrwałe i obfite 
opady deszczu w okresie wczesnego lata powodujące erozję gleb i niszczące drogi, erozja 
gleby i osuwiska,  

 zagrożenia biotyczne: szkodniki owadzie, występowanie grzybów pasożytniczych, szkody od 
zwierzyny roślinożernej i gryzoni,  

 zagrożenia antropogeniczne: zanieczyszczenie powietrza, zagrożenia wynikające 
z urbanizacji terenu, intensywna penetracja terenów leśnych przez turystów i zbieraczy 
grzybów i owoców leśnych, zagrożenia pożarami.  

 prace termomodernizacyjne budynków, niejednokrotnie połączone z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest. W wyniku prowadzenia tych robót może dochodzić do powstawania 
kolizji na drodze „siedliska gatunków chronionych”, a „remonty budynku” w wyniku, których 
zamieszkujące je zwierzęta mogą utracić bezpowrotnie miejsca schronienia bądź 
gniazdowania (rozrodu), przez co w widoczny sposób zmniejsza się ich populacja 
(w konsekwencji może dojść do jej całkowitego zaniku). 

 

8.7. POWIERZCHNIA ZIEMI 
Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości 
decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące 
zasoby szczególnie chronione. Jakość środowiska glebowego i ochrona przed zanieczyszczeniami 
jest istotna z punktu widzenia obszarów chronionych.  
 
Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje 
zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one 
w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin. 

 
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi zawarte 
są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). 
Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi 
jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie w glebach 
podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej poprzez: 
emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje degradację 
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biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeń do 
łańcucha żywieniowego. 
 
W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości  
określonych w Rozporządzeniu z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395).. 

8.8. GOSPODARKA ODPADAMI 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

 selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów 
komunalnych na terenie poszczególnych gmin, nie pozwala w chwili obecnej ograniczyć 
w zadowalającym stopniu ich unieszkodliwiania poprzez składowanie, 

 niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa, 
 spalanie odpadów w paleniskach domowych, 
 deponowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach”. 
 

Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami innymi niż komunalne: 
 bariera kapitałowa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

(niewielkie wykorzystanie nowoczesnych technologii), 
 niewystarczający monitoring gospodarki odpadami w odniesieniu do sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw, 
 niska świadomość ekologiczna wytwórców odpadów, szczególnie małych i średnich 

podmiotów gospodarczych, 
 niewystarczająca znajomość zmieniających się przepisów prawnych wśród wytwórców 

i innych posiadaczy odpadów, 
 brak w WSO pełnych danych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi 
azbest: 

 niska świadomość ekologiczna społeczeństwa w przedmiotowym zakresie, 
 nieznajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązków posiadaczy wyrobów 

azbestowych, 
 wysokie koszty nowych pokryć dachowych. 

 

9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY 
ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, 
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE 
PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE 
PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

Analizując cele sformułowane w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin oprócz analizy 
ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań 
określonych w dokumentach nadrzędnych oraz równoległych, określonych na szczeblu regionu. Od 
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komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość 
osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy. 

9.1. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA OKREŚLONE W PROGRAMIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GOGOLIN 

9.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej 
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej 
jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. VI EAP ustanawia 
wspólnotowe ramy polityki ochrony środowiska. Stanowi on środowiskowy wymiar wspólnotowej 
strategii zrównoważonego rozwoju i wytycza priorytety w dziedzinie ochrony środowiska, 
w szczególności:  

1. zmiany klimatu;  
2. przyrodę i różnorodność biologiczną;  
3. zdrowie i jakość życia;  
4. zasoby naturalne i odpady. 
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Tabela 9. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin 
z VI Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego 

L.p. 
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie 

Środowiska Naturalnego 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin 

Określenie 
zgodności 

Cele działań Kierunki działań Cel szczegółowy Kierunek interwencji 

1. Zmiany klimatu 

Ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych o przynajmniej 
20 % do roku 2020. Częścią 

pakietu są zobowiązania 
dotyczące 2020 roku: 20 % udział 

energii odnawialnej w ogólnej 
produkcji energii i 10 % udział 

biopaliw. 

Środowisko i zdrowie. 
Poprawa jakości środowiska i 

bezpieczeństwa 
ekologicznego 

Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do 
powietrza lub istotne zmniejszenie ich 
oddziaływania 

Całkowita 
zgodność 

Środowisko i klimat. 
Łagodzenie zmian klimatu i 

adaptacja do nich oraz 
zarządzanie ryzykiem klęsk 

żywiołowych 

 

Przeciwdziałanie zmianom klimatu 

Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie 
ryzykiem klęsk żywiołowych 

 
2. 

Przyroda 
i różnorodność 
biologiczna 

Zwiększenie ochrony obszarów o 
znaczeniu wspólnotowym i 

włączanie cennych obszarów do 
europejskiej sieci Natura 2000. 

Środowisko i zdrowie. 
Poprawa jakości środowiska i 

bezpieczeństwa 
ekologicznego 

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego 
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego 

Całkowita 
zgodność 

Środowisko i gospodarka. 
Zrównoważone gospoda-

rowanie zasobami środowiska 

Zarządzanie zasobami dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i 
poprawa stanu różnorodności biologicznej i 
krajobrazu 
Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej 

3. 
Zdrowie i jakość 
życia 
 

Zapewnienie poprawy jakości 
zasobów wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz ekosystemów 

od wody zależnych. 

Środowisko i zdrowie. 
Poprawa jakości środowiska i 

bezpieczeństwa 
ekologicznego 

Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym 
zapewnienie dostępu do czystej wody dla 
społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie 
dobrego stanu wód 

Całkowita 
zgodność 

4. 
Zasoby naturalne i 
odpady 

Stworzenie możliwości mających 
na celu zmniejszenie 

marnotrawstwa i szkodliwego dla 
zdrowia wpływu odpadów. 

Recykling, utylizacja odpadów 
winny zostać usprawnione, 
uwzględniając w większym 

stopniu cykl życia materiałów. 

Środowisko i gospodarka. 
Zrównoważone gospoda-

rowanie zasobami środowiska 

Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o 
obiegu zamkniętym 

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

- zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla 
społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, 

- likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich 
oddziaływania, 

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

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

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

państwa, 
- wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT 

(polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych), 
- przeciwdziałanie zmianom klimatu, 
- adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych, 
- edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji, 
- usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu 

finansowania. 
Ze szczególną intensywnością realizowane będą działania mające na celu poprawę jakości powietrza 
przez ograniczenie niskiej emisji, która jest główną przyczyną powstawania smogu. W kontekście 
coraz częstszego występowania na terenie Polski fali upałów i nocy tropikalnych oraz susz na 
znaczeniu zyskują działania związane z adaptacją do zmian klimatu. Ich celem jest przeciwdziałanie 
miejskim wyspom ciepła, rozbudowa terenów zieleni oraz powszechniejsze retencjonowanie wody na 
terenach miast i wsi. Polityka ekologiczna państwa 2030 przewiduje, że działania adaptacyjne będą 
polegały m.in. na opracowaniu i wdrożeniu dokumentów strategicznych/planistycznych w zakresie 
gospodarowania wodami, wsparciu opracowania i wdrażania planów adaptacji do zmian klimatu, 
budowie niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, renaturyzacji rzek 
i ich dolin, renaturyzacji mokradeł oraz na rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury. Działania 
ukierunkowane będą również na zarządzanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych 
poprzez różne formy retencji i rozwój infrastruktury zieleni, ograniczenie zajmowania gruntów oraz 
zasklepiania gleby. Działania adaptacyjne będą prowadzone także na obszarach wiejskich. Będą one 
miały na celu w szczególności zwiększenie odporności krajobrazu rolniczego na zmiany klimatu 
i ochrony produkcji rolnej. Chronione i rozwijane będą zadrzewienia śródpolne i przydrożne 
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(szczególnie o charakterze unikalnym przyrodniczo lub kulturowo) oraz prowadzone będą nowe 
przydrożne nasadzenia z przewagą krzewów rodzimych o bujnym ulistnieniu, zwłaszcza w regionach 
najbardziej narażonych na suszę i pustynnienie, o niskim procencie lesistości. 
Polityka ekologiczna państwa 2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków 
europejskich z perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Strategia wspiera także realizację celów 
i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, 
szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów 
zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030. 
Polityka ekologiczna państwa 2030 uchyla Strategię "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - 
perspektywa do 2020 r." w części dotyczącej Celu 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami 
środowiska i Celu 3. Poprawa stanu środowiska. 
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Tabela 10. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin z Polityką 
Ekologiczną Państwa 2030 

Polityka Ekologiczna Państwa 2030 Projekt „Program Ochrony Środowiska Gminy Gogolin” Określenie 
zgodności Cel Cel szczegółowy Kierunek interwencji 

zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym 
zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i 
gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód 

Środowisko i zdrowie. Poprawa 
jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego 

Zrównoważone gospodarowanie 
wodami, w tym zapewnienie dostępu 
do czystej wody dla społeczeństwa i 
gospodarki oraz osiągnięcie dobrego 
stanu wód 

Całkowita 
zgodność 

likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub 
istotne zmniejszenie ich oddziaływania, 

Środowisko i zdrowie. Poprawa 
jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego 

Likwidacja źródeł emisji 
zanieczyszczeń do powietrza lub 
istotne zmniejszenie ich 
oddziaływania 

Całkowita 
zgodność Środowisko i klimat. Łagodzenie 

zmian klimatu i adaptacja do nich 
oraz zarządzanie ryzykiem klęsk 

żywiołowych 

 

Przeciwdziałanie zmianom klimatu 

Adaptacja do zmian klimatu i 
zarządzanie ryzykiem klęsk 
żywiołowych 

ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, 
Środowisko i zdrowie. Poprawa 

jakości środowiska i bezpieczeństwa 
ekologicznego 

Ochrona powierzchni ziemi, w tym 
gleb 

Całkowita 
zgodność 

zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności 
biologicznej i krajobrazu 

Środowisko i zdrowie. Poprawa 
jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego 

Przeciwdziałanie zagrożeniom 
środowiska oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa biologicznego 
Przeciwdziałanie zagrożeniom 
środowiska oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa biologicznego 

Całkowita 
zgodność 

Środowisko i gospodarka. 
Zrównoważone gospodarowanie 

zasobami środowiska 

Zarządzanie zasobami dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego, w tym 
ochrona i poprawa stanu różno-
rodności biologicznej i krajobrazu 

wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej 
gospodarki leśnej, 

Środowisko i gospodarka. 
Zrównoważone gospodarowanie 

zasobami środowiska 

Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej 

Całkowita 
zgodność 

gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym 

Środowisko i gospodarka. 
Zrównoważone gospodarowanie 

zasobami środowiska 

Gospodarka odpadami w kierunku 
gospodarki o obiegu zamkniętym 

Całkowita 
zgodność 

zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i Środowisko i gospodarka. Gospodarowanie zasobami Całkowita 
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Polityka Ekologiczna Państwa 2030 Projekt „Program Ochrony Środowiska Gminy Gogolin” Określenie 
zgodności Cel Cel szczegółowy Kierunek interwencji 

wdrożenie polityki surowcowej państwa Zrównoważone gospodarowanie 
zasobami środowiska 

geologicznymi zgodność 

edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców 
zrównoważonej konsumpcji 

Środowisko i edukacja. Rozwijanie 
kompetencji (wiedzy, umiejętności i 

postaw) ekologicznych 
społeczeństwa 

Edukacja ekologiczna, w tym 
kształtowanie wzorców 
zrównoważonej konsumpcji  

 

Całkowita 
zgodność 
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9.1.3. Zgodność celów projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Gogolin z zapisami Ustawy o ochronie przyrody 
W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020, poz. 55 - tekst jednolity) 
zapisano m.in.: 

1.  Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami 
genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać 
ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności genetycznej, w szczególności 
przez: 
- ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych 
ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich i wydm, 
linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior i obszarów 
morskich oraz siedlisk i ostoi roślin, zwierząt lub grzybów; 
- stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych wyginięciem 
roślin, zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i ostoi, a także ochronę 
tras migracyjnych zwierząt. 

2. Gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w sposób 
zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody, oszczędne 
użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników 
przyrody nieożywionej, w tym profili geologicznych i glebowych, jaskiń, turni, skałek, głazów 
narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wodnych, źródeł i wodospadów, elementów 
dna morza, wydm i glebowych powierzchni wzorcowych, a także miejsc występowania 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt. 

3. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 

4. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym 
środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych. 

W projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin uwzględniono zapisy ustawy 
„O ochronie przyrody”. Wyznaczono następujące kierunki interwencji: 

 Ochrona i wzmocnienie ochrony form ochrony przyrody, w tym przywrócenie lub 
utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w ramach 
sieci Natura 2000 i innych form ochrony przyrody 

 Obejmowanie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo  
 Utrzymanie terenów zieleni  
 Gromadzenie informacji o środowisku i poprawa procesu udostępniania informacji 

o środowisku 
 Zwiększanie lesistości gminy  
 Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów  
 Ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych  

9.1.4. Zgodność celów projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Gogolin z zapisami KPGO 2022  
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin w zakresie dotyczącym gospodarki 
odpadami jest zgodny z zapisami Ustawy o odpadach, jak również uwzględnia cele wyznaczone w 
Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO 2022). 
 
W obszarze interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 
odpadów przyjęto następujące kierunki interwencji: 
Minimalizacja składowanych odpadów poprzez: 
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 rozbudowę infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
 budowę nowych oraz rozbudowę instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu), 

termicznego przekształcania z odzyskiem energii oraz instalacji unieszkodliwiania 
odpadów, udoskonalanie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. 
 

10. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH 
ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM 
ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMI-
NOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ 
POZYTYWNE I NEGATYWNE 
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania ujęte do realizacji w ramach 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin.  
Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego 
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych 
antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych 
przyrodniczo i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy.  
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla 
Gminy Gogolin przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z zamierzeń 
inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska wymagać 
będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu 
do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie 
omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych 
przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się rozważa, może mieć jednocześnie 
negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska.  
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę 
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji 
inwestycji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter 
przejściowy.  
 
Oznaczenia: 
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia  
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia  
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania 

i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia 
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są one 

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 
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Tabela 11. Przewidywane znaczące oddziaływania na poszczególne aspekty środowiska. 
 

L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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1. Cel szczegółowy: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 

2. 

Kierunek interwencji: Zrównoważone gospodarowanie 
wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla 
społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu 
wód 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 0 0 0 0 

3. 
Kierunek interwencji: Likwidacja źródeł emisji 
zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich 
oddziaływania 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 

4. 
Kierunek interwencji: Ochrona powierzchni ziemi, w tym 
gleb 

0 0/+ + 0/+ 0/+ + 0 + 0/+ 0 0+ 0 0 

5. 
Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zagrożeniom 
środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
biologicznego 

0/+ + 0/+ + + 0 0 0/+ 0/+ + 0/+ 0 0 

6. Cel szczegółowy: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

7. 
Kierunek interwencji: Zarządzanie zasobami dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa 
stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu 

+ + 0/+ + + 0 0 0 + + 0/+ 0 0 

8. 
Kierunek interwencji: Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej 

+ + 0/+ + + + + + + + 0/+ 0 0 

9. 
Kierunek interwencji: Gospodarka odpadami w kierunku 
gospodarki o obiegu zamkniętym 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ + 0 0 0 0 

10. Kierunek interwencji: Gospodarowanie zasobami 0 0 0/+ 0 0 0 0 + +/- 0 + 0 0 
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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geologicznymi 

11. 
Kierunek interwencji: Wspieranie wdrażania ekoinnowacji 
oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT 

0 0 0/+ 0 0 +/- + +/- +/- +/- +/- 0 0 

12. 
Cel szczegółowy: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem 
klęsk żywiołowych  

13. Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zmianom klimatu 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0 0 + 0 0/+ 0/+ 

14. 
Kierunek interwencji: Adaptacja do zmian klimatu i 
zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0 0 + 0 0/+ 0/+ 

15. 
Cel horyzontalny: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych  

Społeczeństwa 

16. 
Kierunek interwencji: Edukacja ekologiczna, w tym 
kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji  

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + + + + + + + + 

17. 
Cel horyzontalny: Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony 
środowiska  

18. 

Kierunek interwencji: Pobudzanie aktywności potencjalnych 
przedsiębiorców w zakresie możliwości poszukiwania i 
eksploatacji kopalin Usprawnienie systemu kontroli i 
zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie 
systemu finansowania  

0 0 + 0 0 + 0 0 0/- + 0/+ 0/+ + 
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10.1. PODSUMOWANIE PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
POSZCZEGÓLNE ASPEKTY ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI 
NA OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ 

10.1.1. Ochrona i wzmocnienie ochrony form ochrony przyrody, w tym 
przywrócenie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków w ramach sieci Natura 2000 i innych 
form ochrony przyrody 

Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na obszary 
objęte ochroną i projektowane na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(Dz.U. 2020, poz. 55 - tekst jednolity) będą oceniane w oparciu o procedurę ocen oddziaływania 
na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
realizacji inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 
Program Ochrony Środowiska jest zgodny z zapisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020 r., poz. 55 - tekst jednolity) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1409), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183) jak również Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1408). 
 
Ochronne siedliska ptaków i nietoperzy 

Budynki  mieszkalne, a w szczególności stropodachy, stanowią ważne siedliska chronionych 
w Polsce gatunków ptaków – m.in. jerzyka, wróbla, kawki, pustułki, gołębia miejskiego. W związku 
z rozwojem nowych technologii  ocieplania budynków gatunkom tym, związanym z tradycyjnym 
budownictwem, zaczyna brakować miejsc do gniazdowania. Remonty budynków, które odbywają 
się w okresie od marca (kiedy pierwsze lęgi zaczynają wróble) do drugiej połowy sierpnia (kiedy 
lęgi kończą jerzyki), zagrażają nie tylko siedliskom lęgowym ale nawet bezpośrednio osobnikom 
ptaków chronionych, występujących w obrębie domów mieszkalnych. 

Przed remontem np. termomodernizacją budynków należy wykonać monitoring ornitologiczny, 
określając ewentualne siedliska chronionych gatunków ptaków. Bardzo ważne jest, aby został on 
przeprowadzony w okresie, kiedy poszczególne gatunki faktycznie będą obecne na danym 
obiekcie (jeśli jest on przez nie zasiedlony). Przykładowo, jerzyki przylatują do Polski zwykle 
dopiero na początku maja, od razu przystępują do lęgów, a opuszczają nasz kraj już w II połowie 
sierpnia. Inwentaryzując budynek np. w kwietniu, kiedy w pełni trwają lęgi wróbli, możemy 
stwierdzić „brak innych gatunków”, w czasie gdy stropodach od maja jest zasiedlony przez kilka, 
a w przypadku dużych budynków nawet kilkadziesiąt, par jerzyków! W przypadku gdy budynek 
planowany do remontu jest siedliskiem ptaków, wymagane będzie (w zależności od rodzaju 
czynności i reżimu ochronnego gatunku) uzyskanie od Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska lub właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska zezwolenia na 
odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. Podczas remontu 
budynku wykorzystywanego przez ptaki  do zakładania lęgów, konieczne  jest dostosowanie czasu 
i sposobu prowadzenia prac do wymagań ochronnych ptaków, wynikających z ich biologii zgodnie 
z § 10 pkt 4 lit. h Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2016 r., poz.2183). W takich 
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sytuacjach trzeba przerwać prace aż do zakończenia ich okresu lęgowego. Dlatego przy braku 
pewności, że w miejscu zaplanowanych prac nie ma  miejsc lęgowych ptaków, prace te powinny 
być wykonywane od dnia 16 października do końca lutego. Należy jednak zwrócić uwagę, że gołąb 
miejski  może mieć lęgi praktycznie przez cały rok, w tym zimą (szczególnie jeśli jest ona łagodna, 
co zdarza się ostatnio coraz częściej). 

W trakcie prac termomodernizacyjnych polegających na ociepleniu budynków poprzez obłożenie 
ich warstwą styropianu, zatykane są wszelkie szczeliny w ścianach, a otwory prowadzące do 
stropodachów zamykane są kratkami. Pozbawia to ptaki miejsc lęgowych, które są corocznie 
zajmowane przez te same pary. Rusztowania pokryte siatką czy folią uniemożliwiają ptakom 
swobodny dolot do gniazd. Zatykając otwory prowadzące do stropodachów i wszelkie inne 
szczeliny robotnicy na ogół nie zdają sobie sprawy, że w środku mogą znajdować się ptaki. 
W takich przypadkach giną one z wycieńczenia i głodu. Również niewłaściwe zabezpieczenie 
otworów prowadzących do stropodachu poprzez włożenie w nie śliskich plastikowych rur, 
utrudniających, a nawet mogących całkowicie uniemożliwiać ptakom dostanie się do siedlisk 
lęgowych, można uznać za niszczenie siedlisk lub umyślne uniemożliwianie dostępu do nich. 

Wszelkie działania związane z modernizacją budynków mieszkalnych muszą odbywać się 
w sposób umożliwiający ptakom korzystanie ze swojego siedliska jako obszaru występowania 
zwierząt w ciągu całego jego życia, w dowolnym stadium jego rozwoju, zarówno w okresie 
lęgowym, jak i po nim. Na wykonywanie prac budowlanych w okresie lęgowym, nawet w pobliżu 
gniazd i miejsc lęgowych ptaków (bez ich niszczenia) wymagane jest zezwolenie regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska. Obecność ludzi przy gniazdach przyczynia się bowiem do 
płoszenia i niepokojenia ptaków. Zakaz usuwania gniazd z obiektów budowlanych lub terenów 
zieleni nie dotyczy terminu od dnia 16 października do końca lutego, jeżeli wymagają tego względy 
bezpieczeństwa lub sanitarne. 

W niepodważalnie uzasadnionych przypadkach, przy wykazanym braku rozwiązań alternatywnych, 
na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 
2020, poz. 55 tekst jednolity), jest możliwe uzyskanie stosownych zezwoleń: 

 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa dotyczące zakazów 
umyślnego zabijania ptaków lub niszczenia jaj, 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu na odstępstwa dotyczące zakazów 
niszczenia siedlisk i ostoi, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, umyślnego 
uniemożliwiania dostępu do schronień, a także płoszenia i niepokojenia ptaków. 

Chcąc zapobiec niszczeniu siedlisk lęgowych i pomóc ptakom, należy spełnić kilka kluczowych 
warunków: 

 Nie wolno prowadzić prac budowlanych, także tynkarskich, w otoczeniu zajętych przez 
ptaki gniazd i miejsc lęgowych znajdujących się w budynkach (zazwyczaj od marca do 
sierpnia). Dotyczy to zwłaszcza jerzyka, wróbla, kawki, pustułki, oknówki i gołębia 
miejskiego; 

 Przed przystąpieniem do remontu elewacji należy sprawdzić czy nie gnieżdżą się tam ptaki, 
najlepiej zrobić to już w roku przed planowanymi pracami, koniecznie w okresie lęgowym 
(pamiętając o różnicach między gatunkami); 

 W przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia prac poza sezon lęgowy, a okres  lęgowy 
jeszcze się nie zaczął – po uzyskaniu od regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
zezwolenia na umyślne uniemożliwienie dostępu do schronień (wydanego na podstawie 
art. 52 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o ochronie przyrody) – można uniemożliwić ptakom 
przystąpienie do lęgów w budynku, poprzez zasłonięcie przed początkiem okresu lęgowego 
otworów wykorzystywanych przez nie w poprzednim roku. Otwory te powinny zostać 
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odsłonięte po zakończeniu remontu. Przeprowadzenie takich działań uniemożliwia 
wprawdzie ptakom zajmowanie otworów w stropodachach w danym sezonie lęgowym, ale 
nie naraża dorosłych ptaków na utratę gniazd oraz zagładę  jaj i piskląt podczas 
prowadzonych prac remontowych; 

 Jeżeli otwory będące siedliskiem gatunku chronionego mają pozostać na stałe 
niedostępne, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk lub ostoi, 
będących jego obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku;       

 W elementach, które zasłaniają dotychczasowe miejsca gnieżdżenia się ptaków można 
wyciąć otwór o wymiarach 6,5×3,5 cm (nie zmieni to ogólnego wyglądu elewacji, za to 
pozwoli ptakom swobodnie przystępować do lęgów); 

 W ramach rekompensaty za utracone miejsca gniazdowania można rozwiesić skrzynki 
lęgowe (dla jerzyków - specjalnie skonstruowane) tam, gdzie wcześniej gnieździły się ptaki; 

 W sytuacji trwałego uniemożliwienia ptakom dostępu do wykorzystywanych dotąd siedlisk 
lęgowych, konieczne jest zapewnienie im – w ramach rekompensaty za utracone miejsca 
gniazdowania – miejsc alternatywnych, poprzez wywieszenie odpowiedniej liczby budek 
lęgowych, o parametrach wymaganych przez dany gatunek, w okolicy miejsc 
dotychczasowego gniazdowania ptaków; 

 Budkę lęgową należy umieścić jak najwyżej, najlepiej na ścianie powyżej drugiego piętra, 
ale w miejscu, gdzie ptaki mają swobodny dolot. Należy unikać południowej wystawy, aby 
budka się nie nagrzewała. Mając na uwadze, że jerzyki często gniazdują w koloniach,  
budki dla tego gatunku mogą być wieszane grupami . Budki powinny być wykonane 
z trwałego materiału, np. ze sklejki wodoodpornej lub desek dobrze zaimpregnowanych 
i zabezpieczonych. Warto stosować budki podtynkowe, które nie zmieniają wyglądu 
elewacji i są trwalsze od zewnętrznych; 

 W przypadku zdejmowania i ponownego wieszania budek dla jerzyków trzeba zadbać o to, 
aby otwór wlotowy znajdował się w tym samym miejscu. Zmiany mogą spowodować 
trudności z trafieniem ptaków do budki, gdyż trudno uczą się one nowych lokalizacji. Nawet 
niewielkie przesunięcie budki może zakłócić lęgi lub uniemożliwić je w kolejnych latach. 
Jerzyki doskonale pamiętają, gdzie miały gniazda w danym roku i na pamięć próbują się 
dostać nawet do zamurowanych i zakratowanych otworów. Mija zawsze jakiś czas zanim 
znajdą nowe miejsca do gniazdowania, co może spowodować opóźnienie lęgów lub 
nieprzystąpienie do nich w ogóle; 

 Jerzyki są bardzo konserwatywne jeśli chodzi o miejsce lęgowe. Gnieżdżą się przez wiele 
lat w tych samych miejscach i trudno przyzwyczajają się do nowych lokalizacji w przypadku 
np. zamurowania dawnych gniazd. Dlatego budki dla nich warto wieszać już w czerwcu 
i lipcu, aby ptaki je znalazły i przyzwyczaiły się do nich jeszcze przed odlotem; 

 Większość jerzyków przylatuje do Polski w pierwszej połowie maja, dlatego też budki dla 
tych ptaków można montować dopiero na początku tego miesiąca lub w końcu kwietnia. 
Jeśli budka dla jerzyka zostanie zamontowana wcześniej, może być zajęta przez szpaki, 
wróble lub mazurki. Aby się przed tym ustrzec, można zatykać otwory wlotowe budek po 
sezonie lęgowym i odetkać 1 maja. Drugim sposobem jest zdjęcie budki po lęgach 
i powieszenie z powrotem tuż przed przylotem ptaków z zimowiska. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U  2019, 
poz. 1396 ze zm.) w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest 
obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac. Jeżeli prace 
remontowe, w wyniku których dochodzi do zniszczenia siedlisk, gniazd lub jaj, a także płoszenia 
i niepokojenia ptaków objętych ochroną są prowadzone bez zezwoleń i zagrażają ptakom 
bytującym na terenie inwestycji lub ich siedliskom, organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest 
do wstrzymania prac budowlanych, pod groźbą odpowiedzialności karnej osoby fizycznej będącej 
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organem nadzoru budowlanego, przewidzianej w art. 231 Kodeksu karnego (Dz.U. 2018, poz.1600 
tekst jednolity). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w sytuacji stwierdzenia przypadku lub uzyskania 
dowodów zaistnienia uzasadnionego podejrzenia niezastosowania się do przepisów z zakresu 
ochrony przyrody można skierować sprawę do organów ścigania, powołując się na art. 131 pkt 14 
ww. ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym „kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom 
narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową – podlega 
karze aresztu albo grzywny”. Zamurowanie piskląt traktowane jest jako przestępstwo i podlega 
karze aresztu, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.  

10.1.2. Oddziaływanie na wody 
Realizacja zadań w ramach założonego obszaru interwencji: Gospodarowanie wodami ma 
w efekcie doprowadzić do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, jednocześnie 
chroniąc środowisko wodne przed zanieczyszczeniami.  
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na wody 
powierzchniowe i podziemne będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na 
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 
Inwestycje w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci wodociągowej, budowy lub 
modernizacji ujęć wód podziemnych i budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody nie będą 
negatywnie oddziaływać na środowisko wodne gminy. Zauważalny jest aspekt społeczny. 
Gospodarstwa domowe podłączone zostaną do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co podwyższy 
standard życia mieszkańców. Ponadto budowa, rozbudowa lub modernizacja ujęć wody i stacji 
uzdatniania pozwoli na dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia spełniającej wymagania 
stawanie przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 
Zadania ukierunkowane na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych poprzez 
uporządkowanie gospodarki ściekowej (budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnych, budowa, 
rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, systemów podczyszczania ścieków 
przemysłowych, budowa szczelnych zbiorników na ścieki) wpłyną pozytywnie na stan środowiska 
wodnego na terenie gminy. Skutkiem utworzenia sprawnego systemu odprowadzania ścieków 
komunalnych, przemysłowych i rolnych jest zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych 
odprowadzanych do środowiska. W celu ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami 
ze źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych stosuje się przepisy m.in. rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2019 poz. 1311), rozporządzenie 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie 
dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U. 
2019 poz. 1300). 
Systemy kanalizacyjne nie stwarzają podczas normalnej eksploatacji znaczących zagrożeń dla 
środowiska. Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku 
wskazana jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie 
szczegółowych planów usuwania skutków awarii. 

Zadania związane z poprawą nawierzchni dróg, budową i przebudową dróg, budową parkingów 
wiązać się będą z zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych 
– do systemu kanalizacji deszczowej lub rowów. Wody opadowe i roztopowe niosą ze sobą 
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ładunek zanieczyszczeń tj. zawiesina, różnego rodzaju substancje olejowe, w tym węglowodory 
ropopochodne, metale ciężkie (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni i in.), związki organiczne i nieorganiczne, 
chlorki Na, Mg, Ca, zanieczyszczenia pływające grube, związki biogenne (N, P, K) oraz 
mikrozanieczyszczenia (np. węglowodory aromatyczne). Powyższe zanieczyszczenia dostają się 
do wód w wyniku spływu z powierzchni utwardzonej, z wypłukiwania substancji z materiałów 
stosowanych do przebudowy dróg, z nieszczelnych układów paliwowych i smarowniczych sprzętu 
remontowo- budowlanego wykorzystywanego przy pracach budowlanych. Działania związane 
z prowadzeniem prac budowlanych z użyciem sprzętu ciężkiego będą chwilowe i krótkotrwałe, 
które ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych. Podczas użytkowania dróg i parkingów 
powstaną wody opadowe i roztopowe, stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska 
wodnego i glebowego. Wody opadowe i roztopowe z terenów komunikacyjnych przed 
wprowadzeniem do wód lub ziemi powinny spełniać zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz.U. 2014 poz. 1800). Wody nie spełniające wymagań powinny być oczyszczane, tak aby 
spełnione były standardy powyższego rozporządzenia.  

Znaczna część zadań w sposób ogólny ujmuje problematykę ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych. Są to działania z kategorii zadań „miękkich” nie powodujących negatywnych 
oddziaływań na środowisko wodne. Działania te będą miały korzystny wpływ na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz właściwe gospodarowanie wodami. 

10.1.3. Oddziaływania na klimat akustyczny 
Działania wyznaczone w obszarze interwencji: Zagrożenia hałasem wpłyną w sposób pozytywny 
na środowisko. Wszelkiego rodzaju inwestycje ograniczające emisję hałasu do środowiska, przede 
wszystkim na obszarach ochrony akustycznej przyczyniają się do istotnego zmniejszenia 
negatywnego oddziaływania powodowanego przez hałas.  
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin wymieniono zadania ogólnie podejmujące 
problematykę ochrony przed hałasem, dotyczące całego terenu gminy. Są to zadania 
tj. prowadzenie pomiarów hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, monitorowanie realizacji 
„Programu ochrony przed hałasem”, usprawnienie organizacji ruchu drogowego, tworzenie 
obszarów ograniczonego użytkowania. Działania te będą korzystnie wpływać na klimat akustyczny 
gminy.  
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, przebudową lub budową dróg, budową 
parkingów, budową ścieżek rowerowych, rewitalizacją obszarów lub obiektów, budową lub 
modernizacją sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, 
rozbudowy instalacji do składowania lub przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne 
krótkoterminowe oddziaływania na środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac 
remontowo- budowlanych powoduje zwiększoną emisję hałasu do środowiska. Przewiduje się, że 
to oddziaływanie będzie chwilowe i ustąpi z chwilą zakończenia prac.  
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na klimat 
akustyczny będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie 
ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 
Realizacja przedsięwzięć szczególnie na terenach ochrony akustycznej będzie uwzględniać zapisy 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2018  poz. 2081 – tekst jednolity ze zmianami) oraz 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie wymogu dla urządzeń 
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używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005, nr 263 
poz. 2202 z późn. zmianami). 

10.1.4. Oddziaływanie na powietrze 
Działania określone w obszarze interwencji Ochrona klimatu i jakości powietrza są działaniami 
korzystnie wpływającymi na jakość powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
z transportu, przemysłu oraz zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych. Na poprawę jakości 
powietrza wypłynie zmiana stanu technicznego dróg, zmiany w organizacji ruchu drogowego, 
modernizacja systemów grzewczych, termomodernizacje, modernizacja procesów 
technologicznych na niskoemisyjne oraz budowa ścieżek rowerowych.  
Swój wkład w poprawę jakości powietrza atmosferycznego będą miały również rzetelnie 
przeprowadzone działania edukacyjne na temat zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze 
źródeł niskiej emisji oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, 
a w dalszej perspektywie propagowanie energii ze źródeł odnawialnych lub zachęcanie do 
korzystania z rowerów. Zmniejszeniu emisji do powietrza będzie sprzyjać rozwój OZE, na terenie 
gminy  – wykorzystanie biomasy, biopaliw, energii wodnej. 
Do zadań, które w perspektywie długookresowej wpłyną pośrednio na jakość powietrza należy 
zaliczyć m.in. ochronę zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, utrzymanie 
terenów zieleni (zachowana powierzchnia czynna biologicznie), wdrażanie programów rolno- 
środowiskowych, wszelkie działania kontrolne związane z ograniczeniem emisji do powietrza oraz 
akcje edukacyjne promujące postawy ekologiczne. Wyznaczenie zadań polegających na 
ograniczeniu emisji do atmosfery pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi 
i ograniczy niszczenie fasad budynków, w tym także zabytkowych.  
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, przebudową lub budową dróg, budową 
parkingów, rewitalizacją obszarów lub obiektów, budową lub modernizacją sieci wodociągowej, 
sieć kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, rozbudowy instalacji do składowania lub 
przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne krótkoterminowe oddziaływania na 
środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo- budowlanych powoduje 
zwiększoną emisję zanieczyszczeń (pyłów i gazów) ze spalania paliw w silnikach samochodowych, 
ścierania opon i nawierzchni drogowej, jak również okładzin hamulcowych. Emisja zanieczyszczeń 
może wystąpić również w przypadku prac spawalniczych czy prac malarskich. Przewiduje się, że 
to oddziaływanie będzie chwilowe i ustąpi z chwilą zakończenia prac.  
Podczas użytkowania dróg i parkingów przewiduje się emisję zanieczyszczeń do powietrza 
pochodzących ze spalania paliw w silnikach samochodowych. Emitowane są przede wszystkim 
tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym 
problemem jest emisja zanieczyszczeń pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, 
hamulców oraz nawierzchni dróg. Pyły te często zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm 
i miedź.  
W trakcie prowadzenia prac remontowo- budowlanych, jak również w przypadku użytkowania dróg 
i parkingów będą uwzględnione dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu wymagane 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031).  
Wpływ przedsięwzięć wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na 
powietrze atmosferyczne będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na 
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji 
inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 
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10.1.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz 
Działania wyznaczone w celu Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna m.in. 
odnoszą się do zachowania i ochrony zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach 
leśnych, wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni wpłyną korzystnie na gleby i zachowanie 
różnorodności biologicznej oraz na estetykę obszaru.  
Działania wyznaczone w obszarze interwencji Gleby wpłyną korzystnie na stan powierzchni ziemi. 
Założone prace rewitalizacyjne/ rekultywacyjne mają pozytywny aspekt środowiskowy, społeczny 
i ekonomiczny. Wpłyną na poprawę wartości ekologicznych obszaru zdegradowanego oraz wyższą 
wartość ekonomiczną i użytkową. 
Na polepszenie jakości gleb wpływają również wszystkie działania edukacyjne związane 
z propagowaniem odpowiedniej praktyki rolniczej w gospodarstwach oraz gospodarstw 
ekologicznych, wdrażaniem programów rolno- środowiskowych. Pozytywnie na gleby będą 
oddziaływać zadania: przeciwdziałania degradacji chemicznej gleb, ochrona gleb o wysokiej 
przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolne i nieleśne oraz kształtowanie 
struktury upraw przeciwdziałającej erozji oraz pogarszaniu się jakości gleb. 
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, przebudową lub budową dróg, budową 
parkingów, rewitalizacją obszarów lub obiektów, budową lub modernizacją sieci wodociągowej, 
sieć kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, rozbudowy instalacji do składowania lub 
przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne krótkoterminowe oddziaływania na 
środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo- budowlanych spowodować 
może zwiększoną emisję zanieczyszczeń do ziemi ze spalania paliw w silnikach samochodowych, 
ścierania opon i nawierzchni drogowej, jak również okładzin hamulcowych. Ponadto praca sprzętu 
ciężkiego wiązać się może z przekształceniem powierzchni ziemi na terenach objętych realizacją 
przedsięwzięć. Należy zauważyć, że przedsięwzięcia mogą być prowadzone na terenach 
przekształconych. 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze spalania paliw w silnikach 
samochodowych, ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg tj. tlenek węgla (CO), 
dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory, metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm 
i miedź mogą być deponowane do powierzchni ziemi- wtórne zanieczyszczenie. 
Podczas realizacji inwestycji mających wpływ na powierzchnię ziemi będą przestrzegane zapisy 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). 
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na 
powierzchnię ziemi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko 
w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji 
na zasadach określonych w Ustawie z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 

10.1.6. Oddziaływanie na zasoby naturalne 
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Gogolin nie stwierdzono oddziaływania na zasoby naturalne. Wpływ działań będzie 
oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się 
o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych 
w Ustawie z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 

Prace termomodernizacyjne odbywać się będą w sposób umożliwiający siedliskom chronionym 
w Polsce gatunków ptaków – m.in. jerzyka, wróbla, kawki, pustułki, gołębia miejskiego na 
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korzystanie ze swojego siedliska jako obszaru występowania zwierząt w ciągu całego jego życia, 
w dowolnym stadium jego rozwoju, zarówno w okresie lęgowym, jak i po nim. Na wykonywanie 
prac budowlanych w okresie lęgowym, nawet w pobliżu gniazd i miejsc lęgowych ptaków (bez ich 
niszczenia) wymagane jest zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Obecność 
ludzi przy gniazdach przyczynia się bowiem do płoszenia i niepokojenia ptaków. Zakaz usuwania 
gniazd z obiektów budowlanych lub terenów zieleni nie dotyczy terminu od dnia 16 października do 
końca lutego, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. 

10.1.7. Oddziaływanie na ludzi 
Zadania określone w Programie Ochrony Środowiska mogą stanowić źródło potencjalnej 
uciążliwości dla ludzi. Będą to przede wszystkim inwestycje związane z użyciem sprzętu ciężkiego 
tj. modernizacja nawierzchni dróg, przebudowa lub budowa dróg, budowa parkingów, rewitalizacja 
obszarów lub obiektów, budowa lub modernizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, stacji 
uzdatniania wody lub ujęć wody, rozbudowa instalacji do składowania lub przetwarzania odpadów. 
Przewiduje się, że negatywne oddziaływania będą chwilowe i ustąpią z chwilą zakończenia robót. 
Wspomniane prace realizacyjne mogą stanowić zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego, 
w związku z powyższym istotne jest odpowiednio wczesne poinformowanie lokalnej ludności 
o prowadzonych pracach budowlanych i ziemnych, które umożliwi przygotowanie się do 
ewentualnych utrudnień. Oprócz informacji powinno pojawić się także prawidłowe oznakowanie 
miejsc budowy. Prace o największym stopniu uciążliwości powinny odbywać się w porze dziennej, 
najlepiej z pominięciem tzw. godzin szczytu. Wszystkie prace budowlane i ziemne powinny 
odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, BHP itp. 
Podczas użytkowania infrastruktury drogowej na terenie gminy mogą wystąpić oddziaływania na 
środowisko m.in. powietrze, klimat akustyczny, itp. Zamierzone działania inwestycyjne powinny być 
prowadzone z uwzględnieniem dopuszczalnych standardów jakości powietrza, poziomu hałasu itd. 
(cytowanych we wcześniejszych rozdziałach). 
Działania związane z budową sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, ujęć wody i sieci 
kanalizacji pomimo oddziaływania w fazie budowy dają w efekcie korzyści społeczne. 
Gospodarstwa domowe podłączone zostaną do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej co podwyższy 
standard życia mieszkańców. Ponadto budowa, rozbudowa lub modernizacja ujęć wody i stacji 
uzdatniania pozwoli na dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia spełniającej wymagania 
stawanie przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na zdrowie 
i życie ludzi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie 
ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 

10.1.8. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na zabytki 
będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania 
się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 
Działania polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery pozwolą na 
ograniczenie niszczenia fasad budynków, w tym także zabytkowych. Ponadto wszelkiego rodzaju 
inwestycje ograniczające emisję hałasu, przede wszystkim na obszarach zwartej zabudowy 
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przyczyniają się do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Ma to 
swoje korzyści również dla budynków zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie ciągów 
komunikacyjnych, ponieważ zmniejszają się drgania i wibracje, które mogą powodować ich 
uszkodzenie. Podobnie w sytuacji podjęcia działań związanych z ochroną przed powodzią 
zmniejszą ryzyko zniszczenia obiektów zabytkowych. 
Podczas realizacja zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska uwzględnione zostaną 
zapisy Ustawy z dnia 10 września 2014 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 
poz. 2067 – tekst jednolity). 
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Tabela 12. Matryca oddziaływań kierunków, charakteru i czasu działań proponowanych w Programie Ochronie Środowiska 
przedsięwzięć realizowanych na terenie Gminy Gogolin. 

Cele, kierunki interwencji oraz zadania 
Charakter 

oddziaływania 
Opis oddziaływania 

Ograniczenie emisji z transportu drogowego Krótkoterminowe W trakcie prac budowlanych podczas realizacji inwestycji związanych z 
budową, modernizacją i przebudową dróg nastąpi na czas budowy emisja 
hałasu, odpadów, pyłu oraz nieuporządkowanie terenu i utrudnienia 
komunikacji które spowodują wzrost emisji spalin do powietrza na 
odcinkach dróg którymi będą odbywać się objazdy. 

Długoterminowe Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, ochrona wód 
powierzchniowych i podziemnych poprzez zorganizowane odprowadzenie 
wód opadowych, zmniejszenie zużycia paliw oraz poprawa komfortu życia 
mieszkańców. 

Bezpośrednie W fazie budowy jak w oddziaływaniu krótkoterminowym. 
W fazie eksploatacji poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji 
hałasu oraz ochrona wód powierzchniowych i głębinowych. 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, obniżenie emisji hałasu, zmniejszenie zużycia 
paliwa. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, obniżenie emisji hałasu, zmniejszenie zużycia 
paliwa. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, obniżenie emisji hałasu, zmniejszenie zużycia 
paliwa, poprawa wód powierzchniowych i podziemnych oraz komfortu 
życia mieszkańców. 

- Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej  

Krótkoterminowe W trakcie prac budowlanych nastąpi emisja hałasu, produkcja odpadów, 
Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 

 

Długoterminowe Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 
 

Bezpośrednie W trakcie prac budowlanych nastąpi emisja hałasu, produkcja odpadów, 
W fazie eksploatacji poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia 
energii 

 

Pośrednie  Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 
 

Wtórne  Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 
 

Skumulowane  Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 
 

Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń 
wodociągowych  
Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń 
kanalizacyjnych 
Działania wspierające naturalną retencję wodną 

Krótkoterminowe Zadania związane z pracami budowlanymi przy realizacji  działań  w 
zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w trakcie 
realizacji zadań inwestycyjny będzie powodowała emisję hałasu, 
odpadów, pyłu oraz nieuporządkowanie terenu. 

Długoterminowe Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. 
Bezpośrednie Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. 
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Pośrednie Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona gruntów, 
ochrona flory i fauny. 

Wtórne Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona gruntów, 
ochrona flory i fauny. 

Skumulowane Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona gruntów, 
ochrona flory i fauny. 

Działania wspierające realizację przedsięwzięć 
związanych z ochroną powierzchni ziemi 

Krótkoterminowe Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Długoterminowe Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Bezpośrednie Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Pośrednie Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Wtórne Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Skumulowane Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 
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11. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 
ze zm.) kompensacja przyrodnicza to zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi 
przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację 
przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych. Warianty kompensacji przyrodniczej 
powinny być określone w ramach wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
poszczególnych przedsięwzięć. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity) 
decyzje te określają środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć, a w szczególności 
warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, 
ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, a także 
w przypadku, gdy z oceny przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania 
kompensacji przyrodniczej (stwierdza konieczność jej wykonania). 
 
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Gogolin nie stwierdzono znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko. Jednak w 
przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U. 2019 poz. 1839) podstawą prawną do prowadzenia postępowania w sprawie tego typu 
przedsięwzięć będzie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). Wówczas wyznaczone 
zostaną działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą dla 
planowanych przedsięwzięć. 
Na terenie Gminy Gogolin występują obszary o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych 
krajobrazu. W niniejszym opracowaniu dla obszarów o szczególnie wysokich walorach 
fizjonomicznych krajobrazu proponuje się ustalanie zakazów lokalizacji obszarowych, punktowych 
i liniowych dominant krajobrazowych degradujących walory fizjonomiczne, w szczególności 
elektrowni wiatrowych powyżej 30m wysokości liczonej wraz z rotorem, nowoprojektowanych linii 
wysokiego napięcia powyżej 110kV oraz punktowych dominant w postaci masztów, urządzeń 
technologicznych i innych powyżej 30m.  

Wśród działań mających na celu zapobieganie oddziaływania planowanych inwestycji wyróżniono: 
 prawidłowe zabezpieczenie sprzętu technicznego oraz miejsc wykonywania prac 

budowlanych – remontowych, w trakcie realizacji inwestycji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na miejsca wrażliwe na zamiany warunków siedliskowych, 

 wykorzystywanie możliwie najlepszych dostępnych technologii, materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych, 
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 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 
4 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 55 - tekst 
jednolity) w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną 
gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. W związku powyższym przed 
wykonaniem prac związanych m.in. z termomodernizacją budynków lub usuwaniem 
azbestu należy przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem występowania ptaków, 
w szczególności jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) i nietoperzy; w razie 
stwierdzenia występowania ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac należy 
dostosować do ich okresów lęgowych). 
Najdogodniejszym terminem prowadzenia termomodernizacji obiektów budowlanych jest 
okres od 16 października do 28 lutego, przypadający poza okresem rozrodu większości 
gatunków zwierząt. W tym czasie wykonawca prac może, bez zezwolenia, zabezpieczyć 
wszelkie szczeliny i otwory wentylacyjne budynku przed zajęciem ich przez zwierzęta i nie 
dopuścić do założenia gniazd i przeprowadzenia lęgów przez ptaki w następnym sezonie. 
Natomiast przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotowych prac w terminie od 
1 marca do 15 października należy bezwzględnie:  
- upewnić się, czy w obrębie remontowanych budynków nie występują miejsca lęgowe 
ptaków lub rozrodu nietoperzy - obserwacje dotyczące zasiedlenia budynku powinny zostać 
przeprowadzone przez eksperta ornitologa i chiropterologa w okresie możliwie najkrótszym 
poprzedzającym planowaną inwestycję, tak aby uniknąć przykrych konsekwencji 
wstrzymania prac,  
- w przypadku stwierdzenia zasiedlenia budynku przez chronione gatunki ptaków lub 
nietoperzy ekspert powinien wskazać dokładne miejsca ich przebywania tak, aby przed 
okresem lęgowym tych gatunków można było zamknąć nisze, szczeliny i dostępy do 
stropodachu wykorzystywane przez te zwierzęta. W momencie gdy planowane działania 
będą się wiązać z koniecznością realizacji czynności zakazanych w stosunku do nich, tj. 
z niszczeniem gniazd, jaj, czy też postaci młodocianych, inwestor zobowiązany jest do 
uzyskania, przed przystąpieniem do prac, zezwolenia właściwego organu ochrony 
przyrody, wydawanego w trybie art. 56 ustawy. Jednakże przypadki takie należy traktować 
jako wyjątkowe, nie zaś jako zasadę w procesie inwestycyjnym. Uzyskanie ww. zezwolenia 
nie jest wymagane w przypadku usuwania, w okresie od dnia 16 października do końca 
lutego, gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego 
względy bezpieczeństwa lub sanitarne, jednak pod warunkiem, iż dla planowanych 
czynności brak rozwiązań alternatywnych oraz gdy nie będzie to szkodliwe dla zachowania 
we właściwym stanie ochrony populacji tych gatunków i ich siedlisk (§ 8 ust. 
2 rozporządzenia). Powyższe zezwolenie może być wydane jedynie w przypadku 
wystąpienia łącznie trzech warunków, tj.: braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności 
te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących 
populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz gdy zachodzi jedna 
z przesłanek wymieniona w art. 56 ust. 4 pkt od 1 do 7 ustawy. Brak spełnienia jednego 
z ww. warunków skutkuje odmową wydania zezwolenia, 
- po przeprowadzeniu prac remontowych należy, w miarę możliwości, umożliwić ptakom 
i nietoperzom dalsze występowanie w obiektach budowlanych, poprzez stworzenie na 
remontowanych budynkach siedlisk zastępczych w postaci, np. budek lęgowych. Ich 
charakter, lokalizacja, parametry techniczne i zagęszczenie powinny być dobrane przez 
specjalistę ornitologa i chiropterologa odpowiednio do preferencji gatunków, które 
występowały tam wcześniej(przykładowe wymiary budek lęgowych oraz sposoby i miejsce 
ich umieszczenia zawierają załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego pisma), 
- w przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany był przez jerzyki Apus apus, 
a w ramach remontu stropodach budynku ocieplono materiałami sypkimi (np. przy użyciu 
granulatu wełny mineralnej, granulatu styropianu fibry celulozowej), należy całkowicie 
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zrezygnować z pozostawiania otwartych otworów do stropodachów, gdyż materiały użyte 
do izolacji są niebezpieczne dla tego gatunku.  

12. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE 
Realizacja ustaleń Programu Ochrony Środowiska nie będzie powodować znaczących 
oddziaływań transgranicznych. Jednakże, ze względu na fakt podpisania przez Polskę 
i ratyfikowania Konwencji o ocenach oddziaływania w kontekście transgranicznym należy 
podkreślić obowiązek informowania państw w przypadku podejmowania działań mogących 
znacząco oddziaływać na ich terytorium.  

13. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO 
ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W PROGRAMIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin 
w perspektywie długofalowej ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań 
alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto, ze względu na ogólny charakter dokumentu brak 
jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych zadań.  
W przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U. 2019 poz. 1839) podstawa prawną do prowadzenia postępowania w sprawie tego typu 
przedsięwzięć będzie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). Wówczas wyznaczone 
zostaną działania alternatywne dla planowanych przedsięwzięć. 
Skutki środowiskowe podejmowanych działań w dużej mierze zależą od lokalnej chłonności 
środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych. 
Rozważając warianty alternatywne przedsięwzięcia rozważa się: warianty lokalizacji, warianty 
konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne, a także wariant niezrealizowania inwestycji 
tzw. wariant „0”. Należy jednak pamiętać, że nawet wybór Wariantu „0”, może wiązać się 
z pewnymi konsekwencjami, ponieważ brak realizacji inwestycji może wywołać negatywny skutek 
dla środowiska. 
 

14. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD 
ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 
W PROJEKTOWANYM PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin określone są zasady oceny i monitorowania 
efektów jego realizacji. Zaproponowane w nim wskaźniki pozwalają określić stopień realizacji 
poszczególnych działań i prognozowań związane z tym zmiany w środowisku. Oceny realizacji 
Programu Ochrony Środowiska dokonuje się co dwa lata i w oparciu o następujące zagadnienia: 

 określenie zaawansowania przyjętych celów, 
 określenie stopnia wykonania zadań (działań), 
 ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem. 
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System oceny skutków realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych 
wskaźnikach presji, stanu i reakcji. Monitoring oraz sprawozdania z realizacji programu ochrony 
środowiska powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 
co najmniej w cyklu dwuletnim, natomiast część danych wynikających z Planu gospodarki 
niskoemisyjnej będzie gromadzona w cyklu trzyletnim. Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe 
rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić jako: 
 monitoring ilościowy, 
 monitoring jakościowy. 

Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do 
wszystkich elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), 
aby dokonać prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian 
wskaźników w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników 
w przeszłości, nakładów w okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono 
fakt, iż część zaplanowanych nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz 
wymogi UE. 
Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych 
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie 
uzupełnienie do oceny ilościowej. 

W związku z realizacją celów określonych w Programie Ochrony Środowiska proponuje się 
prowadzenie monitoringu: 

 jakości i ilości wód - w przypadku realizacji inwestycji dotyczących gospodarki wodno- 
ściekowej mogących mieć wpływ na stan jakościowy i ilościowy zasobów wodnych, 

 stanu i jakości gleby - czynności mogących mieć wpływ na przekształcenie jej powierzchni 
oraz na jej jakość, 

 stanu przyrody - w przypadku czynności mogących mieć wpływ na zmniejszenie zasobów 
przyrodniczych. 

Monitoring prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. 

 
15. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin jest zgodny ze strategicznym 
dokumentem Unii Europejskiej – priorytetami VI Wspólnotowego Programu Działań 
w Zakresie Środowiska Naturalnego. Program Ochrony Środowiska uwzględnia również 
zapisy podstawowych, krajowych dokumentów strategicznych: Strategii Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020, Wojewódzkiego Programu Ochrony 
Środowiska oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO2022) i Planu Gospodarki 
Odpadami Województwa Opolskiego (PGOWM 2012- 2017). 

 Program Ochrony Środowiska umożliwia identyfikację skutków środowiskowych oraz 
potencjalnych zmian warunków życia mieszkańców regionu w wyniku realizacji ustaleń 
dokumentu.  

 Spośród zidentyfikowanych problemów środowiskowych, z których wynikają konkretne cele 
ochrony środowiska, należy w szczególności wymienić: 
 ochronę zasobów wodnych,  
 zmniejszenie emisji hałasu 
 zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 
 ochronę przyrody, w tym różnorodności biologicznej, 
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 W perspektywie, dla którego opracowano Program Ochrony Środowiska konieczne jest 
zwrócenie szczególnej uwagi na działania z zakresu: 
 usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia dobrego stanu 

wód: powierzchniowych i podziemnych,  
 ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie 

obszarów chronionych, 
 usunięcie z obszaru gminy odpadów azbestowych. 

 Przeprowadzone w ramach niniejszej Prognozy analizy zgodności celów Programu 
Ochrony Środowiska z celami nadrzędnych dokumentów strategicznych oraz 
podstawowych dokumentów opracowywanych na szczeblu regionalnym, wskazują na 
znaczną ich spójność oraz zharmonizowanie. Spójność regionalnej polityki ekologicznej ze 
strategicznymi celami rozwoju powiatu i gminy jest podstawą równoważenia rozwoju 
w horyzoncie średnio i długookresowym. Dzięki temu Program Ochrony Środowiska może 
stać się skutecznym narzędziem koordynacji działań na rzecz wdrożenia rozwoju 
zrównoważonego w regionie. 

 Program Ochrony Środowiska w odniesieniu do ekosystemów leśnych, rolnych, wodnych 
i zurbanizowanych oraz podstawowych komponentów środowiska charakteryzuje się 
zdecydowaną przewagą korzystnych skutków środowiskowych.  

 Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na 
obszary objęte ochroną i projektowane na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020, poz. 55 - tekst jednolity) będzie oceniany w oparciu 
o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych 
w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 

 Program Ochrony Środowiska jest zgodny z zapisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 
16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020, poz. 55 tekst jednolity) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1409), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 
roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183) jak również 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408). 

Zgodnie z art. 33 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020, poz. 55 - 
tekst jednolity) zabrania się, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi 
działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony przyrody, w tym w szczególności  
pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt. 
 

16. STRESZCZENIE  

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin jest art. 46 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 
Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania Programu 
Ochrony Środowiska na środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań sprzyjać 
będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.  
Analiza celów ustanowionych w Programie Ochrony Środowiska wykazała, że są zgodne i realizują 
cel strategiczny wyznaczony w: 
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 Traktacie Akcesyjnym - VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska 
Naturalnego. 

 Polityce Ekologicznej Państwa 2030,  
 Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska, 
 Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO 2022), 

 
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku 
przeprowadzono analizę środowiska i ocenę istniejącego stanu jego ochrony oraz określono 
główne cele i priorytety działań ekologicznych. 
Program zawiera ogólną charakterystykę gminy: położenie geograficzne, budowę geologiczną, 
geomorfologiczną oraz sytuację gospodarczą i demograficzną. Ponadto w Programie znajduje się 
diagnoza stanu poszczególnych elementów środowiska: powietrza atmosferycznego, wód 
powierzchniowych i podziemnych, gleb. Zawiera również ocenę środowiska przyrodniczego, 
siedlisk zwierzęcych, obszarów chronionych, opisany jest wpływ uciążliwości akustycznej 
i promieniowania elektromagnetycznego. W Programie przedstawiono też aktualny stan 
gospodarki odpadami i gospodarki wodno – ściekowej. 
W Programie zawarto informacje dotyczące sposobu zarządzania Programem i możliwych form 
finansowania działań proekologicznych oraz harmonogram zadań inwestycyjnych dla gminy.  
Program zawiera cele ekologiczne do osiągnięcia w perspektywie krótkoterminowej 
i długoterminowej, priorytetowe kierunki działań, a także szczegółowe zestawienia zadań do 
realizacji w perspektywie 4-letniej. 
Na podstawie analizy stanu środowiska, uwzględniając określone w Programie kryteria, w dalszej 
części zostały wyznaczone cele ekologiczne gminy. 
Zasadniczym zadaniem Programu jest określenie zakresu zadań przewidzianych do realizacji na 
terenie gminy. Uwzględniono szeroki zakres zadań związanych z ochroną środowiska, za 
realizację których odpowiedzialne są władze gminy (zadania własne). Równocześnie jednak 
wskazano wiele konkretnych zadań dla podmiotów szczebla krajowego, 
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, aż po konkretne podmioty gospodarcze, mimo, że 
realizacja tych zadań nie wchodzi w zakres obowiązków samorządu gminy i nie jest związana 
z angażowaniem środków z budżetu gminy (tzw. zadania monitorowane).  
W odniesieniu do poszczególnych obszarów interwencji stwierdzono: 
I. Powietrze atmosferyczne 
Pomimo wyraźnego spadku emisji z zakładów przemysłowych nadal niepokojący pozostaje wysoki 
poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego, czyli tzw. emisji „niskiej”. Niska emisja 
zanieczyszczeń powietrza jest emisją pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych 
i indywidualnych palenisk. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału niskiej emisji w globalnej emisji 
zanieczyszczeń, jej wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia w gminie jest istotny, głównie ze 
względu na lokalizacje tych źródeł oraz warunki wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. 
Z procesem spalania węgla, zwłaszcza w nisko sprawnych paleniskach indywidualnych i małych 
kotłach z rusztem stałym związana jest emisja benzo(α)pirenu należącego do grupy 
węglowodorów aromatycznych. Znacznym problemem jest również emisja ze środków transportu. 
Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2019” obszar 
Gminy Gogolin w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

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

Zgodnie z wykonaną oceną jakości powietrza do głównych przyczyn występowania przekroczeń 
w strefie opolskiej zaliczyć należy: 

- oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni,  
- oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków, 
- oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów, 

Id: F905A915-E57C-4986-A914-C842D0330EDD. Podpisany Strona 66



Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin 2030” 

 

 
67 

 

- szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 
W Programie przewidziano szereg zadań, zmierzających głównie do: 

- realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 
- wykonywania remontów istniejących dróg m.in. zmiany nawierzchni,  
- propagowania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. 

wymian kotłów węglowych na węglowe o wysokiej sprawności, na paliwo gazowe, olej 
opałowy, biopaliwa,  

- modernizacji kotłowni, wykorzystania energii odnawialnych. 
II. Klimat akustyczny. 
Klimat akustyczny na terenie Gminy Gogolin kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny. Na 
poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

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

Staraniem Marszałka województwa opolskiego opracowany został „Program Ochrony Środowiska 
przed hałasem dla województwa opolskiego”, uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa 
Opolskiego nr VIII/76/2019 z dn. 18 czerwca 2019 r. Zostały w nim uwzględnione drogi i linie 
kolejowe na terenie województwa opolskiego, na odcinkach, których dochodzi do przekroczeń 
wartości dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego.  
W ww. Programie określono działania w odniesieniu do hałasu komunikacyjnego, które dotyczą  
głównie: 

- przebudowy i modernizacji nawierzchni dróg, 
- przestrzegania zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania 

w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu, 
- ustalania i egzekwowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez właściwe 

organy i inspekcje ochrony środowiska. 
III. Pola elektromagnetyczne. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu corocznie przeprowadza pomiary natężenia 
promieniowania elektromagnetycznego w 45 punktach pomiarowych na terenie województwa 
opolskiego. W 2018 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie przeprowadzał 
pomiarów natężenia promieniowania elektromagnetycznego na terenie Gminy Gogolin. 
Przeprowadzone pomiary na terenach wiejskich województwa opolskiego wykazały wartość 
średnią na poziomie <0,2 V/m (przy wartości dopuszczalnej 7 V/m, określonej w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów). 
Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

- prowadzenia kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie 
przestrzegania obowiązujących pomiarów prawem dotyczącym ochrony środowiska, 

- wnikliwego prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych 
przedsięwzięć, 

- wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie 
z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska.  

IV. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa. 
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy Gogolin przeprowadza WIOŚ w Opolu. 
W 2017 i 2018 roku przeprowadzone zostały badania jakości tzw. Jednolitych Części Wód 
Powierzchniowych na terenie województwa opolskiego, w tym w dwóch JCWP obejmujących 
część terenu Gminy Gogolin. Badaniami objęto rzekę Odrę. Analiza parametrów wód wykazała w 
badanych JCWP zły stan/potencjał ekologiczny. Stan ogólny wód był oceniony również jako zły. 
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Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 
- realizacji przedsięwzięć związanych z rozbudową i modernizacją istniejącej sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gogolin, 
- wspierania działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku 

zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego, a w szczególności 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

V. Gleby. 
Z powodu oddziaływania antropogenicznego środowisko glebowe podlega długotrwałym zmianom, 
jakkolwiek wpływ na poprawę jakości gleb jest zwykle trudny i rozłożony w czasie. 
Przeprowadzane badania jakości gleb na terenie gminy w ostatnich latach nie wykazały 
przekroczeń wartości dopuszczalnych substancji.  
Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

- przeciwdziałania degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód 
powierzchniowych, 

- prowadzenia monitoringu jakości gleby i ziemi 
- racjonalnego użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych 

i leśnych oraz stosowanie technik naturalnych (fito i agromelioracyjnych) w celu 
zwiększenia udziału materii organicznej w glebie. 

VI. Gospodarka odpadami 
Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz obiekty 
użyteczności publicznej.  
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 – tekst jednolity) - gmina była zobowiązana do wprowadzenia 
od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Celem realizacji zapisów 
wspomnianej ustawy, Rada Miejska w Gogolinie podjęła stosowne uchwały w przedmiotowym 
zakresie. Obecnie mieszkańcy płacą gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
tzw. podatek śmieciowy, natomiast gmina gospodaruje środkami z pobieranych od mieszkańców 
opłat za odpady. 
VII. Zasoby przyrodnicze. 
Na terenie Gminy Gogolin ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 
 Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny, 
 Obszary Natura 2000 – Kamień Śląski – obszar siedliskowy, 
 Obszary Natura 2000 – Żywocickie Łęgi – obszar siedliskowy, 
 Rezerwat przyrody Kamień Śląski, 
 Pomniki przyrody. 

VIII. Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk 
ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się 
przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych 
jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla 
społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. 
Występujące na terenie Gminy Gogolin zagrożenia oraz obowiązujące procedury i sposób 
postępowania w trakcie wystąpienia zagrożenia zostały opisane w Planie Zarządzania 
Kryzysowego dla Gminy Gogolin.  
 
Działania ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko 
Wskazane problemy środowiskowe na terenie Gminy Gogolin znajdują rozwiązanie w ramach 
zaproponowanych w Programie Ochrony Środowiska zadań do realizacji.  
W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań na 
następujące elementy: powietrze i klimat, wody, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi i glebę, 
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krajobraz, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki, populację oraz zdrowie ludzi. Określono 
oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska.  
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej 
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, 
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.  
Pozytywne oddziaływania zadań wskazanych w Programie Ochrony Środowiska na środowisko 
zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Pozytywne potencjalne oddziaływanie mogą mieć 
przedsięwzięcia w ramach priorytetu:  

 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,  
 utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, 
 osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu 

zawieszonego PM10 i benzenu w powietrzu na terenie Gminy Gogolin oraz utrzymanie 
jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości 
środowiska 

 dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas 
i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. 

Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą 
realizacji inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.:  
 nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje drogowe),  
 nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe), 
 pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg),  
 podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe),  
 przerwanie szlaków migracji (np. inwestycje drogowe).  

Realizacja zadań nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko.  
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko 
i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, których 
oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, 
aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.  
W przypadku, gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się 
problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie 
mieszkańców.  
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie 
ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów 
środowiskowych.  
 
Monitoring skutków wdrażania postanowień projektowanego dokumentu 
W związku z realizacją celów określonych w Programie Ochrony Środowiska proponuje się 
prowadzenie monitoringu: 

W związku z realizacją celów określonych w Programie Ochrony Środowiska proponuje się 
prowadzenie monitoringu: 

 jakości i ilości wód - w przypadku realizacji inwestycji dotyczących gospodarki wodno- 
ściekowej mogących mieć wpływ na stan jakościowy i ilościowy zasobów wodnych, 

 stanu i jakości gleby - czynności mogących mieć wpływ na przekształcenie jej powierzchni 
oraz na jej jakość, 

 stanu przyrody - w przypadku czynności mogących mieć wpływ na zmniejszenie zasobów 
przyrodniczych. 
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