
UCHWAŁA NR LXII/469/22 
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 11 października 2022 r. 

w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno za lata 
2019-2021” 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala: 

§ 1. Przyjmuje się raport z realizacji  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno za lata  2019-
2021”, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie 

 
 

Henryk Kucharczyk 
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1. WSTĘP 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 
tekst jedn. ze zm.) Burmistrz co 2 lata przedstawia Raport z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 z perspektywą do 
roku 2027 został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/190/20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 maja 2020 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno. Ustawa „Prawo ochrony 
środowiska” nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji 
Programu ochrony środowiska. W samym Programie założono, iż analiza realizacji programu 
polegać będzie przede wszystkim na monitorowaniu czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze 
sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, społecznej, 
ekologicznej itp.). 
W obowiązującym Programie Ochrony Środowiska założono, że system monitoringu dla gminy 
powinien zawierać n/w działania, które pozwolą na bieżące monitorowanie jego realizacji: 

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

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

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

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

modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów 
wsparcia, 

6. przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących. 
  

2. ZAKRES DANYCH PODSTAWOWYCH, DOKUMENTY 
WEJŚCIOWE DO RAPORTU O STANIE ŚRODOWISKA 
W GMINIE OLESNO ZA LATA 2019-2021. 

 
Dane podstawowe do sporządzenia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Olesno za lata 2019-2021 stanowią głównie: 

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 
roku, 

- sprawozdania opisowe z realizacji budżetu Gminy Olesno za lata 2019-2021, 
- Raport o stanie Gminy Olesno za rok 2019, 2020 i 2021, 
- raporty roczne i oceny stanu środowiska w województwie opolskim  wykonywane przez 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska 
(GIOŚ-RWMŚ) w Opolu za lata 2019-2021, 

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

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

 Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2021 poz. 1973 tekst jednolity ze 
zm.). Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska 
opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin. 

 Wytyczne Ministra Środowiska do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych  
programów ochrony środowiska, które podają sposób i zakres dokumentu oraz wskazówki, co 
do zawartości programów. Do podstawowych zasad tworzenia programów ochrony 
środowiska: 

- zwięzłość i prostota, 
- spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi, 
- konsekwentne i świadome stosowanie terminów, 
- ujednolicenie ram czasowych (co najmniej do roku 2020 z perspektywą na kolejne cztery 

lata), 
- kaskadowe sporządzanie POŚ, 
- oparcie na wiarygodnych danych, 
- prawidłowe określenie celów, 
- przygotowanie założeń do POŚ, 
- włączenie interesariuszy w proces opracowania POŚ, 
- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

W wytycznych określono następujące obszary interwencji: 

1. ochrona klimatu i jakości powietrza, 
2. zagrożenia hałasem, 
3. pola elektromagnetyczne, 
4. gospodarowanie wodami, 
5. gospodarka wodno-ściekowa, 
6. zasoby geologiczne, 
7. gleby, 
8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 
9. zasoby przyrodnicze, 
10. nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

Wymienione powyżej obszary interwencji powinny uwzględniać zagadnienia horyzontalne 
(przekrojowe, dotyczące wszystkich dziedzin), tj.: 

- adaptację do zmian klimatu, 
- nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 
- działania edukacyjne, 
- monitoring środowiska. 
 "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 
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horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej oraz efektywności funkcjonowania 
instrumentów ochrony środowiska. 
Cele szczegółowe będą realizowane przez kierunki interwencji takie jak: 

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

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

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). 
 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. 
 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. 
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
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 Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku. 
 
W dokumentach tych określono długoterminową politykę ochrony środowiska odpowiednio dla 
województwa opolskiego, powiatu oleskiego oraz Gminy Olesno, przedstawiono cele 
krótkoterminowe i sposób ich realizacji, określono sposoby zarządzania środowiskiem i aspekty 
finansowe realizacji programu. 
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4. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 
Jakość poszczególnych obszarów interwencji powinna być nieustannie monitorowana, co ma na 
celu rejestrację oraz analizę krótko- i długoterminowych zmian zachodzących w systemach 
ekologicznych pod wpływem zmian klimatu, zanieczyszczeń i innych przejawów ingerencji 
człowieka. Analiza zebranych danych o jakości środowiska pozwala również na określenie zadań 
zmierzających do poprawy stanu ekologicznego wszystkich obszarów interwencji.  
Coroczny monitoring środowiska na terenie województwa opolskiego (w tym na terenie Gminy 
Olesno) prowadzony jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Regionalny Wydział 
Monitoringu Środowiska (GIOŚ-RWMŚ ) w Opolu. Wszelkie zmiany jakości środowiska jakie 
zaszły w okresie 2019-2021 zostały opisane i podsumowane w oparciu o publikacje GIOŚ-RWMŚ.  
 

4.1. Powietrze atmosferyczne. 
Stan zanieczyszczenia powietrza jest jednym z najbardziej zmiennych stanów środowiska. 
W znaczącym stopniu zależy od wielkości chwilowych emisji ze źródeł zlokalizowanych na danym 
terenie oraz od wielkości transgranicznej migracji zanieczyszczeń. Rozprzestrzenianie 
zanieczyszczeń w atmosferze determinowane jest warunkami meteorologicznymi, w tym 
intensywnością turbulencji wywołanej czynnikami mechanicznymi i termicznymi oraz własnościami 
fizyczno-chemicznymi atmosfery.  
Źródła komunalno-bytowe, w głównej mierze odpowiedzialne za podwyższone stężenia 
zanieczyszczeń, szczególnie pyłu zawieszonego, benzo(a)pirenu i dwutlenku siarki, w sezonie 
zimowym, głównie w efekcie używania niskosprawnych urządzeń i instalacji kotłowych (będących 
w złym stanie technicznym i nieprawidłowo eksploatowanych oraz spalanie złej jakości paliw, 
zasiarczonych, zapopielonych i niskokalorycznych węgli, mułów węglowych, a także wszelkich 
odpadów z gospodarstw domowych), są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Duża ilość źródeł 
wprowadzających zanieczyszczenia z kominów o niewielkiej wysokości sprawia, że zjawisko to jest 
bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to 
najczęściej obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej. Z kolei transport drogowy wpływa 
na całoroczny wysoki poziom tlenków azotu w powietrzu oraz podwyższony poziom pyłu 
zawieszonego PM10. 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, do 30 kwietnia każdego roku, GIOŚ-RWMŚ 
dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie, a następnie dokonuje klasyfikacji 
stref. Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej 
obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości 
powietrza (w przypadku, gdy nie są dotrzymane dopuszczalne poziomy) lub utrzymania tej jakości 
(jeżeli spełnia ona przyjęte standardy).  
 
Główny Urząd Statystyczny podaje dane o emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 
z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu powiatu oleskiego. Na przełomie lat 2008-2021 ilość 
zanieczyszczeń pyłowych spadła z 44 Mg/rok do 15 Mg/rok, wzrosła natomiast emisja 
zanieczyszczeń gazowych z 11 240 Mg/rok do 22 172 Mg/rok. 
W poniższej tabeli przedstawione zostały podstawowe informacje na temat emisji zanieczyszczeń 
pyłowych i gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych znajdujących się na obszarze 
powiatu oleskiego 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Tabela 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu powiatu oleskiego. 

Emisja 
zanieczyszczeń 

Ilość zanieczyszczenia w Mg/rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

pyłowych: 

ogółem 44 42 64 47 43 39 33 20 23 14 13 15 17 15 

ogółem na 1km
2
 

powierzchni 
0,05 0,04 0,07 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

ze spalania paliw 27 28 44 30 22 21 15 9 10 10 9 11 12 10 

węglowo-
grafitowe, sadza 

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

gazowych: 

ogółem 11 240 10 645 23 236 25 268 22 847 22 269 20 392 19 219 23 921 25 137 24 205 24 088 22 107 22 172 

ogółem (bez 
dwutlenku węgla) 

212 182 389 436 350 288 239 190 194 336 201 206 240 231 

niezorganizowana 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 

dwutlenek siarki 29 32 46 35 33 28 23 25 29 23 29 30 32 30 

tlenki azotu 27 26 53 58 49 37 27 37 38 44 37 38 39 40 

tlenek węgla 69 63 243 292 226 185 154 104 102 248 112 117 147 141 

dwutlenek węgla  11 028 10 463 22 847 24 832 22 497 21 981 20 153 19 029 23 727 24 801 24 004 23 882 21 867 21 941 

Źródło: www.stat.gov.pl 
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Rysunek 1. Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem z zakładów szczególnie uciążliwych z 
terenu powiatu oleskiego w latach 2008-2021. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Rysunek 2. Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem z zakładów szczególnie uciążliwych z 
terenu powiatu oleskiego w latach 2008-2021. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Analizując dane zawarte w powyższej tabeli możemy zauważyć, że na terenie powiatu 
oleskiego od roku 2010 systematycznie spada ilość zanieczyszczeń pyłowych, ilość 
zanieczyszczeń gazowych emitowanych do środowiska przez zakłady szczególnie uciążliwe 
utrzymuje się na zbliżonym poziomie od roku 2010. 

Monitoring 
Oceny i obserwacji zmian dokonuje GIOŚ-RWMŚ w ramach państwowego monitoringu 
środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ww. ustawy stanowiły dopuszczalne 
poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji 
z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy celów 
długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określone 
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w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031) oraz ustawy Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 tekst jedn. ze zm.). 
Oceny za lata 2019-2021 wykonano zgodnie z podziałem kraju, w którym strefę stanowią: 

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 
- miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy (miasto 

Opole), 
- pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców 

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

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

 klasa 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; 

 
Jakość powietrza atmosferycznego 
Na terenie Gminy Olesno GIOŚ-RWMŚ w latach 2019-2021 prowadził bezpośredni monitoring 
jakości powietrza w zakresie ozonu i pyłu zawieszonego PM10 oraz tlenku azotu w latach 2020-
2021. 
Wyniki pomiarów wartości średniorocznej tlenów azotu i stężenia średniorocznego pyłu 
zawieszonego PM10 wraz z liczbą dni z przekroczeniami wartości dopuszczalnej w Oleśnie 
przy ul. Słowackiego przedstawia tabela poniżej: 
 

Tabela 2. Wyniki pomiarów wartości średniorocznej tlenku azotu na stacji pomiarowej w Oleśnie 
przy ul. Słowackiego w 2020 i 2021 roku. 

Punkt 
pomiarowy 

Tlenek azotu 

wartość średnioroczna 
 [μg/m

3
] 

2020 2021 

Olesno,  
ul. Słowackiego 

15,3 16,0 

Źródło: Wyniki pomiarów uzyskanych  na stacjach  monitoringu jakości powietrza w województwie opolskim. GIOŚ-
RWMŚ Opole 

 

Wartość średnioroczna tlenku azotu w latach 2020-2021 (w roku 2019 nie dokonywano 
pomiarów tlenku azotu na stacji pomiarowej w Oleśnie) wzrosła o 0,7 μg/m3 (wartość 
dopuszczalna 40 μg/m3). 
 

Tabela 3. Wyniki pomiarów wartości uśrednionej dla 3 lat liczby dni z przekroczeniami poziomu 
docelowego przez maksymalne dobowe stężenia 8-godzinne ozonu wartości średniorocznej 
tlenku azotu na stacji pomiarowej w Oleśnie przy ul. Słowackiego w 2019, 2020 i 2021 roku. 

Punkt 
pomiarowy 

Ozon 

wartość uśredniona dla 3 lat liczby dni z 
przekroczeniami poziomu docelowego 
przez maksymalne dobowe stężenia 8-

godzinne ozonu [μg/m
3
] 

2019 2020 2021 

Olesno,  
ul. Słowackiego 

18,3 18,3 14,0 

Źródło: Wyniki pomiarów uzyskanych  na stacjach  monitoringu jakości powietrza w województwie opolskim. GIOŚ-
RWMŚ Opole 
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Wyniki pomiarów wartości uśrednionej dla 3 lat liczby dni z przekroczeniami poziomu 
docelowego przez maksymalne dobowe stężenia 8-godzinne ozonu wartości średniorocznej 
tlenku azotu na stacji pomiarowej w 2021 roku były niższe o 4,3 μg/m3 od wartości z roku 2019. 
 

Tabela 4. Wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Oleśnie przy ul. 
Słowackiego w 2019, 2020 i 2021 roku. 

Punkt 
pomiarowy 

PM10 

wartość średnioroczna 
 [μg/m

3
] 

liczba dni z przekroczeniami  wartości 
stężeń 24h 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Olesno,  
ul. Słowackiego 

27 24,6 28,8 33 16 34 

Źródło: Wyniki pomiarów uzyskanych  na stacjach  monitoringu jakości powietrza w województwie opolskim. GIOŚ-
RWMŚ Opole 

 
Wartość średnioroczna pyłu zawieszonego PM10 w latach 2019-2020 wzrosła o 1,8 μg/m3 

(wartość dopuszczalna 40 μg/m3), liczba dni z przekroczeniami wartości dopuszczalnej wzrosła 
o 1 dzień (wartość dopuszczalna: 35 dni w ciągu roku). 
 
Rok 2019 – klasyfikacja stref: 
 
Tabela 5. 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
1
 C A A A A C A

2
 

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

1) dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefy uzyskały klasę D2  
2) dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny II faza, strefa opolska uzyskała klasę C1 

 
Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2019” obszar 
Gminy Olesno 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. 

 
Rok 2020 – klasyfikacja stref: 

 
Tabela 6. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2020. 

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
1
 C A A A A C C1

2
 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok  2020 rok GIOS-DMŚ-
RWMŚ w Opolu 
1) Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefy uzyskały klasę D2  
2) Dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny I faza, strefa opolska uzyskała klasę A 
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Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2020” obszar 
Gminy Olesno w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

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

 
Roczna ocena jakości powietrza za rok 2021: 
 
Tabela 7. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2021. 

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
1
 C A A A A C C1

2
 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok  2021 rok GIOS-DMŚ-
RWMŚ w Opolu 
1) Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefy uzyskały klasę D2  
2) Dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny I faza, strefa opolska uzyskała klasę A 

 
Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2021” obszar 
Gminy Olesno w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

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

 
Podsumowanie monitoringu jakości powietrza za lata 2019-2021: 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Olesno są: 

1. źródła komunalno–bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory 
z zakładów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan 
zanieczyszczenia powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują 
najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, 

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

3. źródła przemysłowe, 
4. zanieczyszczenia napływające spoza terenu gminy, zgodnie z dominującym kierunkiem 

wiatru, 
5. pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu. 

 
Aktualny „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego” został przyjęty Uchwałą  
Nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 roku.  
Nadrzędnym celem1 Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego jest wskazanie 
działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co 
w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na 
zdrowie i życie mieszkańców województwa opolskiego. Celem Programu jest również 
wskazanie przyczyn wystąpienia przekroczeń substancji w powietrzu. 
Analizy przedstawione w Programie odnoszą się do roku bazowego 2018, a wykonanie działań 
naprawczych w harmonogramie realizacji zaplanowane jest do roku 2026 stanowiącego rok 
prognozy Programu. Wszystkie zaplanowane zadania zostały przeanalizowane w kontekście 
zarówno ekologicznym, jak i ekonomicznym, a więc zostały wybrane tak, by w ramach 

                                                 
1
 Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego 
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zaangażowanych środków finansowych zapewnić uzyskanie jak największego efektu poprawy 
jakości powietrza. 
Działania zaplanowane do realizacji w Programie ochrony powietrza dla województwa 
opolskiego mają na celu uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcję 
emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł, które w największy sposób oddziałują na 
wielkość stężeń substancji w powietrzu. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami w zakresie 
wpływu poszczególnych źródeł emisji na wysokość stężeń substancji w powietrzu, głównymi 
kierunkami działań naprawczych powinna być redukcja emisji z sektora komunalno-bytowego 
(pochodzącej z indywidualnych systemów grzewczych). Zaplanowane do realizacji działania 
naprawcze obejmują również zadania wspomagające związane z prowadzeniem akcji 
promocyjnych i edukacyjnych oraz działania kontrolne. Jako działanie dla Zarządu 
Województwa Opolskiego wskazano przygotowanie uchwały antysmogowej wprowadzającej 
ograniczenia w stosowaniu urządzeń grzewczych. W Programie wskazano również kierunki 
działań, których realizacja ma wspomagać skuteczną poprawę stanu jakości powietrza, 
zarówno w celu ograniczenia emisji powierzchniowej, jak i liniowej oraz punktowej. Działania te 
mają charakter organizacyjny i wspomagający. 
W obecnym Programie ochrony powietrza dla województwa opolskiego określono szacowany 
efekt ekologiczny (redukcja emisji w Mg/rok) dla strefy opolskiej do 2026 roku: 

- dla pyłu zawieszonego PM10: 
rok 2021: 67,53 Mg, 
rok 2022: 101,19 Mg, 
rok 2023: 101,19 Mg, 
rok 2024: 134,89 Mg, 
rok 2025: 134,89 Mg, 
rok 2026: 134,89 Mg, 

- dla pyłu zawieszonego PM2,5: 
rok 2021: 66,92 Mg, 
rok 2022: 100,36 Mg, 
rok 2023: 100,36 Mg, 
rok 2024: 133,74 Mg, 
rok 2025: 133,74 Mg, 
rok 2026: 133,74 Mg, 

- ładunek B(a)P: 0,001 Mg, 
rok 2021: 0,038 Mg, 
rok 2022: 0,057 Mg, 
rok 2023: 0,057 Mg, 
rok 2024: 0,076 Mg, 
rok 2025: 0,076Mg, 
rok 2026: 0,076 Mg. 

 
W 2019 roku Burmistrz Olesna podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dot. utworzenia punktu konsultacyjnego Programu 
,,Czyste Powietrze”. Od 5 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Oleśnie uruchomiony został 
stały punkt konsultacyjny, w którym urzędnicy pomagają mieszkańcom przygotować wniosek 
o dofinansowanie pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie. Program oferuje 
dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy 
kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe 
(węgiel, biomasa- tzw. kotły ecodesign), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych budynku.  
 
Ponadto Gmina Olesno przystąpiła jako partner do realizacji projektu ,,Wdrożenie systemu 
zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (II nabór). 
Partnerami projektu są: gminy województwa opolskiego, uczelnia wyższa, kraje morawsko– 
śląski i ołomuniecki. Projekt ma zostać sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E50BEC97-CDCE-4FB8-B5E5-FA8E73F9466A. Podpisany Strona 15



Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Olesno  
 za lata 2019-2021 

16 

w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków NFOŚiGW (razem 95 % kosztów 
kwalifikowalnych). 
Gmina Olesno zapewnia wkład własny w wysokości 3 000,00 Euro, pozostała część zostanie 
sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz 
ze środków NFOŚiGW (razem 95 % kosztów kwalifikowalnych). Zadaniem Gminy Olesno 
będzie zatrudnienie Gminnego Koordynatora POP, który skorzysta z oferty studiów 
podyplomowych, dzięki którym uzyska dyplom i certyfikat audytora środowiskowego. 
 

 

4.2. Klimat akustyczny. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 tekst 
jedn. 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. 

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

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

 
Staraniem Marszałka województwa opolskiego opracowany został „Program Ochrony 
Środowiska przed hałasem dla 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 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, 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 
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zaleceń o charakterze rozwiązań technicznych oraz wskazano kierunki innych działań, których 
realizacja pozwoli w największym stopniu osiągnąć wyznaczony cel. 
W opracowaniu opisane zostały koncepcje działań naprawczych, mających na celu poprawę 
stanu klimatu akustycznego, przedstawione w ramach opracowanych map akustycznych 
będących przedmiotem oceny dróg krajowych, wojewódzkich i linii kolejowych.  
 
W odniesieniu do Gminy Olesno w ww. Programie uwzględnione zostały odcinki drogi krajowej 
nr 11 w m. Olesno (przejście) km początku 509+188, km końca 510+001, długość odcinków 
0,813 km. 
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Tabela 8. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na odcinku drogi krajowej nr 11 w Gminie Olesno. 

L.p
. 

Kilometraż 

Nazwa odcinka 
Strona 
drogi 

Maksymalna 
wartość 

przekroczeń 
dopuszczalnych 

wartości poziomu 
hałasu wyrażonego 
wskaźnikiem LDWN 

Maksymalna 
wartość 

przekroczeń 
dopuszczalnych 

wartości poziomu 
hałasu 

wyrażonego 
wskaźnikiem LN 

Maksymalna 
wartość 

wskaźnika M 
wyrażonego 
wskaźnikiem 

LDWN 

Maksymalna 
wartość 

wskaźnika M 
wyrażonego 

wskaźnikiem LN 
od km do km 

1. 509+188 509+300 Olesno (przejście) lewa 15 15 0,84 0,01 

2. 509+188 509+300 Olesno (przejście) prawa 10 10 0 0 

3. 509+300 510+000 Olesno (przejście) lewa 15 20 46,36 48,81 

4. 509+300 510+000 Olesno (przejście) prawa 20 20 47,99 45,52 

Źródło: Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego, 2019. 

 
 
Tabela 9. Zestawienie działań naprawczych dla odcinka drogi krajowej nr 11 na terenie Gminy Olesno. 

L.p. 

Kilometraż 

Nazwa odcinka 
Strona 
drogi 

Działanie naprawcze 
Priorytet 
realizacji 
działań 

Szacunkowy 
koszt [zł] 

Termin 
realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny od km do km 

1. 509+188 509+300 Olesno (przejście) lewa 

Budowa obwodnicy Olesna 
w ciągu DK11 (zamierzenie 
inwestycyjne GDDKiA). 

niski b.d. po 2028 r. 

GDDKiA 

2. 509+188 509+300 Olesno (przejście) prawa niski b.d. po 2028 r. 

3. 509+300 510+000 Olesno (przejście) lewa wysoki b.d. po 2023 r. 

4. 509+300 510+000 Olesno (przejście) prawa wysoki b.d. po 2023 r. 

Źródło: Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego, 2019. 
 

. 
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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 gmin/miast oraz gminnych/miejskich planach 
zagospodarowania przestrzennego.  
Program określa też priorytet podejmowania decyzji, czyli w jakich miejscach w pierwszej 
kolejności zrealizowane powinny zostać działania redukujące hałas. Program wskazuje również 
kierunki działań na terenach mniej zagrożonych hałasem, jako działania planowane do realizacji 
w dłuższym horyzoncie czasowym. Tak skonstruowany program działań obejmujący wszystkie 
obszary zagrożone hałasem pozwoli na racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi 
przeznaczonymi na przedsięwzięcia ochronne i sukcesywne ich realizowanie w miarę 
możliwości ekonomicznych. 
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4.3. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych. 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska     
(Dz.U. 2021 poz. 1973 tekst jedn. 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 Olesno źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są: 
- stacje i linie energetyczne,  
- pojedyncze nadajniki radiowe, 
- stacje transformatorowe, 
- stacje bazowe telefonii komórkowej, 
- radiostacje amatorskie i stacje CB-radio, 
- stacje bazowe łączności radiotelefonicznej, 
- urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne pracujące w przedsiębiorstwach, ośrodkach 

medycznych, 
- urządzenia powszechnego użytku emitujące pola elektromagnetyczne, w tym pojedyncze 

aparaty telefonii komórkowej, sterowniki radiowe itp. 
Obecnie badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi GIOŚ-
RWMŚ. W latach 2019-2021 GIOŚ-RWMŚ wykonywał pomiary natężenia promieniowania 
elektromagnetycznego na terenie Gminy Olesno w następujących punktach pomiarowych.  

2019: Olesno, ul. Kilińskiego – 0,2 V/m, 
2020: Olesno, ul. Słowackiego – <0,2 V/m. 

Średnia wartość natężenia PEM dla terenów miast poniżej 50 tys. mieszkańców w województwie 
opolskim wynosiła: 

- w 2019 roku: 0,55 V/m, 
- w 2020 roku: 0,50 V/m, 

Średnia wartość natężenia PEM dla terenów wiejskich w województwie opolskim wynosiła: 
- w 2019 roku: 0,26 V/m, 
- w 2020 roku: 0,22 V/m, 

 
W 2021 nie były wykonywane badania PEM na terenie Gminy Olesno.  
 
Podsumowanie: 
Do 2019 roku dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone były 
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).  
Obecnie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  (Dz.U. 2019, poz. 2448). Natomiast sposób 
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  
określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 (Dz.U. 2020, poz. 258).  
W stosunku do poprzedniego rozporządzenia, zmiany dopuszczalnych parametrów dla pól 
o częstotliwościach od 2 GHz do 300 GHz wynoszą odpowiednio: 

a) dla składowej elektrycznej z 7 V/m na 61 V/m (wzrost niemal 9 razy),  
b) dla gęstości mocy z 0,1 W/m2 na 10 W/m2 (100- krotny wzrost). 

 
 

4.4. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa. 

4.4.1. Wody powierzchniowe. 

Obecnie klasyfikację wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 
ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
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powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 
2021 poz. 1475). 
Rozporządzenie to definiuje 5 klas stanu ekologicznego: 

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

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

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

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

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

Ocena wód powierzchniowych poprzez określenie ich stanu ekologicznego jest nowym podejściem 
zgodnym z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramową Dyrektywą Wodną. Stan 
ekologiczny wód określany jest na podstawie elementów biologicznych (fitoplankton, fitobentos, 
makrolity, makrobezkręgowce bentosowe i ryby) oraz parametrów wspomagających (elementy 
fizykochemiczne). Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury 
i funkcjonowania ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników 
badań elementów biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych 
i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się 
poprzez nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza 
oznacza bardzo dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, 
czwarta i piąta odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. 
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy Olesno przeprowadza GIOŚ-RWMŚ. 
Ostatnie badania jakości wód powierzchniowych były przeprowadzone w latach 2014-2019 dla 
czterech  tzw. Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) obejmujących teren gminy. 
Wyniki oceny JCWP na terenie Gminy Olesno za lata 2014-2019 oraz w 2020 roku przedstawione 
zostały w tabelach poniżej (w czasie opracowania Raportu nie były dostępne wyniki pomiarów 
jakości wód powierzchniowych w 2021 roku): 
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Tabela 10. Wyniki klasyfikacji i oceny wykonanej dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych obejmujących obszar Gminy Olesno w latach 2014-
2019. 

Nazwa JCWP/ nazwa ppk 

Klasa elementów 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan chemiczny Stan ogólny 

biologicznych 
hydromorfolo-

gicznych 
fizykochemicz-

nych 

fizykochemicznych 
– spec. 

zanieczyszczenia 
syntetyczne i 

niesyntetyczne 

Budkowiczanka od źródła do 
Wiszni – ppk Budkowiczanka – 
poniżej Starych Budkowic 
PLRW6000171328349 

V II II >II zły 
poniżej 
dobrego 

zły stan wód 

Stobrawa od źródeł do 
Kluczborskiego Strumienia – ppk 
Stobrawa – Czaple Stare 
PLRW60001713231 

V II II >II zły 
poniżej 
dobrego 

zły stan wód 

Libawa – ppk Libawa – Dylaki 
PLRW600018118549 

IV I II >II słaby 
poniżej 
dobrego 

zły stan wód 

Prosna do Wyderki – ppk Prosna 
- Praszka 
PLRW600017184129 

V I >II II zły 
poniżej 
dobrego 

zły stan wód 

Źródło: Klasyfikacja i ocena stanu JCWP za lata 2014-2019, GIOŚ-RWMŚ,  
Objaśnienia: JCW - Jednolite części wód zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, która definiuje je jako: oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych 

taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. 

Uwaga: 
Zaznaczyć należy, iż umiejscowienie punktów pomiarowych dla poszczególnych JCWP poza terenem gminy determinuje przedstawiony wyżej wynik pomiaru, 
jednakże nie określa jakości wód powierzchniowych bezpośrednio na terenie gminy.   

 
 
Analiza parametrów wód w badanych przez GIOŚ-RWMŚ dla badanych JCWP wykazała: 

- dla jednej JCWP słaby stan/potencjał ekologiczny, 
- dla trzech JCWP zły stan/potencjał ekologiczny, 

i stan ogólny zły dla wszystkich czterech JCWP. 
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Tabela 11. Wyniki klasyfikacji i oceny wykonanej dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych obejmujących obszar Gminy Olesno w 2020 roku. 

Nazwa JCWP/ nazwa ppk 

Klasa elementów 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan chemiczny Stan ogólny 

biologicznych 
hydromorfolo-

gicznych 
fizykochemicz-

nych 

fizykochemicznych 
– spec. 

zanieczyszczenia 
syntetyczne i 

niesyntetyczne 

Prosna do Wyderki – ppk Prosna 
- Praszka 
PLRW600017184129 

IV I - - 

W roku 2020 nie została dokonana klasyfikacja i 
ocena stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych, a wyłącznie klasyfikacja 
wskaźników jakości wód, zgodnie z § 14 i § 15 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 

czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu 
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych, a także 

środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (Dz. U. poz. 1475). 

Źródło: Klasyfikacja i ocena stanu JCWP za 2020 rok, GIOŚ-RWMŚ. 
Objaśnienia: JCW - Jednolite części wód zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, która definiuje je jako: oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych 

taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. 

Uwaga: 
Zaznaczyć należy, iż umiejscowienie punktów pomiarowych dla poszczególnych JCWP poza terenem gminy determinuje przedstawiony wyżej wynik pomiaru, 
jednakże nie określa jakości wód powierzchniowych bezpośrednio na terenie gminy.   

 
Analiza parametrów wód przez GIOŚ-RWMŚ dla badanej JCWP wykazała: 

- IV klasę elementów biologicznych, 
- I klasę elementów hydromorfologicznych, 

Nie określano klasy jakości dla elementów fizykochemicznych  i dla elementów fizykochemicznych – spec. zanieczyszczenia syntetyczne 
i niesyntetyczne.  
Porównując jakość elementów biologicznych (dla JCWP Prosna do Wyderki): 

- poprawa klasy jakości elementów biologicznych z V do IV klasy, 
Porównując jakość elementów hydromorfologicznych (dla JCWP Prosna do Wyderki): 

- brak zmiany – utrzymanie I klasy jakości elementów hydromorfologicznych. 
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Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opublikował ocenę ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych 
dla JCWP ujętych w planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry. Ocenę dla JCWP 
obejmujących teren Gminy Olesno przedstawiono w tabeli poniżej: 

 
Można przypuszczać, że stan wód powierzchniowych będzie ulegał stopniowej poprawie, 
przynajmniej w zakresie wskaźników fizykochemicznych, w dłuższej perspektywie poprawie będą 
również ulegały elementy biologiczne w wodach.   
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Tabela 12. Ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP ujętych w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry. 

Nazwa JCWP 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych 

Termin osiągnięcia 
dobrego stanu 

Typ i uzasadnienie 
odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP 

Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego 
Strumienia 
RW60001713231 

niezagrożona - - - 

Prąd 
RW60001718163689 

niezagrożona - - - 

Łomnica bez Prądu 
RW6000171816369 

niezagrożona - - - 

Liswarta do dopływu spod Przystajni 
RW600019181633 

niezagrożona - - - 

Budkowiczanka od źródła do Wiszni 
RW6000171328349 

niezagrożona - - - 

Bogacica do Borkówki 
RW600017132449 

niezagrożona - - - 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry /Dz.U. 2016 poz. 1967/ 
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4.4.2. Wody podziemne. 

Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określają następujące akty prawne:  
- rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi z dnia 11 października 2019 r. 

w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 
2019 poz. 2148). 

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

Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza GIOŚ-RWMŚ. Monitoring wód podziemnych 
obejmuje punkty pomiarowe, monitorujące wszystkie główne zbiorniki wód podziemnych 
(GZWP), użytkowe poziomy wodonośne, obszary zwiększonego drenażu oraz obszary 
szczególnie zagrożone przez przemysł. Uwzględnia warunki hydrogeologiczne w ujęciu 
regionalnym i lokalnym oraz występowanie potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i zagrożeń 
wód podziemnych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska oceny jakości elementów fizykochemicznych 
stanu wód podziemnych oraz oceny stanu chemicznego i stanu ilościowego wód podziemnych 
dokonuje się dla każdego okresu, do którego stosuje się plan gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza. Zarówno badania jak i oceny stanu wód podziemnych w zakresie 
elementów fizykochemicznych i ilościowych wykonuje państwowa służba hydrogeologiczna (art. 
155a ust. 5 ustawy  Prawo wodne, ( Dz.U. 2021 poz. 2233 – tekst jedn. ze zm.). Przy określaniu 
klasy jakości wód podziemnych (I-V) w punkcie pomiarowym dopuszcza się przekroczenie 
elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne procesy, 
z zastrzeżeniem, że to przekroczenie nie dotyczy elementów fizykochemicznych oznaczonych 
w załączniku symbolem „H” (substancje niebezpieczne) i mieści się w granicach przyjętych dla 
kolejnej niższej klasy jakości wody. W przypadku większej liczby badań monitoringowych 
w ciągu roku do porównań przyjmuje się wartość średniej arytmetycznej stężeń badanych 
elementów fizykochemicznych uzyskanych z rocznych wyników badań monitoringowych 
w punkcie pomiarowym. 
Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód 
podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. 
Nowy podział obszaru Polski na 176 części Jednolitych Części Wód Podziemnych wskazuje, że 
na terenie Gminy Olesno znajdują się dwa JCWPd nr 97 i 98. 
W latach 2019-2020 GIOŚ-RWMŚ nie wykonywał badań jakości wód podziemnych na obszarze 
Gminy Olesno (w czasie opracowania Raportu brak wyników badan jakości wód podziemnych 
za 2021 rok). 

4.4.3. Gospodarka wodno-ściekowa. 

Zaopatrzenie w wodę 
Obecnie Gmina Olesno charakteryzuje się wskaźnikiem  zwodociągowania 99,9 %, wyższym 
do od średniego wskaźnika zwodociągowania dla Powiatu Oleskiego 94,9 % i województwa 
opolskiego (97,0 %). 
Podstawowe parametry sieci wodociągowych w Gminie Olesno przedstawiono w tabeli poniżej:  
 
Tabela 13.  Sieć wodociągowa w Gminie Olesno w latach 2019-2021 (wg GUS). 

Lp. Parametr j.m. 
Wartość 

bazowa 2019 2020 2021 

1. 
Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez 
przyłączy) 

km 213,9 215,5 215,6 216,1 

2. 
Przyłącza prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

szt. 3 701 3 725 3 789 3 771 

3. 
Woda dostarczona gospodarstwom 
domowym 

dam
3
 540,5 536,3 534,9 517,1 

4. Zużycie wody w gospodarstwach m
3
 30,4 30,3 30,1 29,3 
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domowych ogółem na 1 mieszkańca 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 
W odniesieniu do wartości bazowej, na terenie Gminy Olesno:  

- ogólna długość sieci wodociągowej powiększyła się o ok. 2,2 km, 
- liczba przyłączy wodociągowych wzrosła o 70 szt., 
- ilość wody dostarczanej gospodarstwom domowym zmniejszyła się o 23,4 dam3, 
- zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca zmniejszyło się 
o 1,1 m3/mieszkańca/rok. 

 

Odprowadzenie ścieków 
Zanieczyszczenie wód odbywa się na wszystkich etapach jej obiegu w środowisku, a główne 
źródła zanieczyszczenia wód stanowią:  

- ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzane z miast i wsi;  
- spływy powierzchniowe z terenów rolniczych;  
- spływy z terenów przemysłowych oraz składowisk odpadów;  
- zrzuty niezorganizowane ze źródeł lokalnych (z terenów nie posiadających kanalizacji);  
- zanieczyszczenia atmosferyczne.  

Źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych są związki biogenne (fosforu 
i azotu), stosowane jako nawozy, spływające z użytków rolnych, opady atmosferyczne, które 
spłukują zanieczyszczenia zalegające na drogach, dachach i placach, jak również zużyta woda 
na cele bytowo – gospodarcze, z substancjami chemicznymi (m.in. pochodzącymi ze zużytych 
środków do mycia i prania). 
Na terenie Gminy Olesno gospodarka ściekowa nie została jeszcze w pełni uregulowana, nie 
obejmuje w pełni terenu całej gminy. Obecnie Gmina Olesno posiada wskaźnik skanalizowania 
49,2 %, wyższy od średniego wskaźnika dla powiatu oleskiego– 47,1 % oraz niższym od 
średniego wskaźnika dla województwa opolskiego – 73,9 %. 
 
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosi 44,7 km. Ścieki socjalno-bytowe 
wprowadzają głównie zanieczyszczenia wyrażone jako BZT5, ChZT, związki azotu i fosforany. 
Dane charakteryzujące gospodarkę ściekową w Gminie Olesno przedstawia tabela: 
 
Tabela 14. Sieć kanalizacyjna w Gminie Olesno w latach 2019-2021. 

Lp. Parametr j.m. 
Wartość 

bazowa 2019 2020 2021 

1. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 41,4 43,7 44,5 44,7 

2. Podłączenia do budynków szt. 1 417 1 481 1 494 1 513 

3. Ścieki odprowadzone komunalne razem dam
3
 388,0 385,0 374,0 371,0 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 

W odniesieniu do wartości bazowej, na terenie Gminy Olesno:  
- ogólna długość sieci kanalizacyjnej powiększyła się o 3,3 km, 
- liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 
zwiększyła się o 96 szt., 
- ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zmniejszyła się o 17,0 dam3. 

Zbiorniki bezodpływowe 
Z uwagi na brak sieci kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach gminy 
nieruchomości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe oczyszczalnie 
ścieków (tam gdzie pozwalają na to zapisy przepisów odrębnych). Nieczystości płynne 
wywożone powinny być do oczyszczalni ścieków przez firmy posiadające odpowiednie 
zezwolenia. Na terenie gminy w latach objętych raportem znajdowało się: 
2019: 
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- 1 720 zbiorników bezodpływowych, 
- 515 przydomowych oczyszczalni ścieków, 
2020: 
- 1 617 zbiorników bezodpływowych, 
- 538 przydomowych oczyszczalni ścieków, 
2021: 
- 1 533 zbiorników bezodpływowych, 
- 590 przydomowych oczyszczalni ścieków. 
  
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi za 2021 r. dla gminy Olesno 
Na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Oleśnie w oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru bieżącego 
kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące 
wody do spożycia dokonuje oceny obszarowej jakości wody na terenie miasta i gminy Olesno. 
Mieszkańcom gminy Olesno dostarczana jest woda pochodząca z wodociągu sieciowego: 

• Olesno zarządzanego przez sp. z o.o. Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Oleśnie, 

oraz z 2 wodociągów lokalnych: 
• Kucoby należącego do Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Chorzów, 

z którego korzystają uczestnicy zimowisk, uczestnicy obozów letnich jak również osoby 
stale zamieszkujące na terenie ośrodka wypoczynkowego; 

• ORAS Olesno zarządzanego przez Spółkę z o.o. "ORAS" Olesno, z którego woda 
przeznaczona jest do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych. Korzystają z niej 
zarówno pracownicy zakładu jak i firmy LARIX. 

Mieszkańcy miejscowości Boroszów (gmina Olesno) zaopatrywani są w wodę z wodociągu 
sieciowego Biskupice (gmina Radłów), której jakość odpowiada wymaganiom wody do spożycia 
przez ludzi. Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności jest uzyskiwana 
wyłącznie ze studni głębinowych. W wodociągu sieciowym w Oleśnie woda podawana jest 
odbiorcom po uzdatnieniu (odżelazianie, odmanganianie i napowietrzanie), w wodociągu 
lokalnym ZHP Kucoby stosowana jest jedynie korekta pH a wodociąg lokalny ORAS nie stosuje 
żadnych procesów uzdatniania. W żadnym z w/w wodociągów nie prowadzi się stałego 
chlorowania wody. 
Na podstawie sprawozdań z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
dokonywał okresowej oceny jakości wody, w której stwierdzał że mieszkańcy gminy Olesno są 
zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów 
chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma 
agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania określone 
w załącznikach 1 - 4 w/w rozporządzenia. 
W związku z nieprawidłowościami w jakości wody stwierdzonymi w badaniach PPIS w Oleśnie 
w wodociągu sieciowym w Oleśnie strona została obciążona kosztami na podstawie art. 36 ust. 
1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r poz. 195) 
W roku 2021 nie odnotowano na terenie gminy Olesno zgłoszeń dotyczących reakcji 
niepożądanych związanych ze spożyciem wody. 
 

4.5. Zasoby geologiczne. 
Obszar gminy Olesno leży w zasięgu dużej jednostki strukturalnej – monokliny przedsudeckiej 
i monokliny śląsko-krakowskiej [Kozłowski, 1979; Mapa geologiczna]. Głębokie podłoże budują 
skały karbonu, dewonu i być może dolnego paleozoiku, na którym zalegają utwory permo-
mezozoicznych. Na zachód od linii Łomnica - Olesno – Kluczbork pod utworami 
czwartorzędowymi zalegają utwory górnego triasu. Głębokość występowania stropu utworów 
triasu jest zróżnicowana od 10-30 m poniżej poziomu terenu. Utwory jury dolnej występują 
głównie we wschodniej części gminy, na wschód od linii Łomnica - Olesno - Kluczbork. 
Występowanie utworów tego wieku blisko powierzchni stwierdzono w rejonie Bodzanowic 
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i Kucob. Są to gruboziarniste, zwięzłe warstwowane piaskowce, zawierające smugi kaolinowej 
gliny oraz iły ciemnopopielate, plastyczne, zwarte, miejscami przechodzące w iłołupki, 
z charakterystycznymi przewarstwieniami piasków pylastych, czasami drobnoziarnistych oraz 
nieregularnymi przerostami piaskowca drobnoziarnistego. Są to utwory liasowe warstw 
helenowskich dolnych. Strefa dolnojurajskich (lias) piaskowców, piasków, żwirów, iłów, 
przechodzi w rejonie Bodzanowic w piaski i piaskowce żelaziste środkowej jury (dogger). Osady 
doggeru występują w najbardziej na wschód wysuniętej części gminy jako tzw. warstwy 
kościeliskie, piaskowce i piaski gruboziarniste, o miąższości ok. 50 m.  

 
Zasoby geologiczne złóż surowców mineralnych według danych Państwowego Instytutu 
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego na terenie Gminy Olesno przedstawia 
tabela poniżej: 
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Tabela 15. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie Gminy Olesno znajdujące się w bazie zasobów geologicznych PIG-PIB. 

Lp. Nazwa złoża Kopalina Zagospodarowanie 
Pow. złoża 

[ha] 

Zasoby 
geologiczne 

 [tys. ton] 
*[tys. m

3
] 

Zasoby 
przemysłowe  

[tys. ton] 
*[tys. m

3
] 

Wydobycie 
[tys. ton] 
*[tys. m

3
] 

1. Bodzanowice 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
eksploatacja złoża zaniechana 4,81 231* - - 

2. Borki Małe Kruszywa naturalne złoże rozpoznane szczegółowo 16,20 3 896 - - 

3. Boroszów-1 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
złoże rozpoznane szczegółowo 1,99 193* - - 

4. Broniec Kruszywa naturalne eksploatacja złoża zaniechana 0,71 27 - - 

5. Grodzisko Kruszywa naturalne eksploatacja złoża zaniechana 0,15 11 - - 

6. Kucoby Kruszywa naturalne eksploatacja złoża zaniechana 0,58 49 - - 

7. Kuczoby Kruszywa naturalne eksploatacja złoża zaniechana 0,55 46 - - 

8. Łomnica Kruszywa naturalne złoże rozpoznane szczegółowo 1,87 130 - - 

9. Łomnica Kruszywa naturalne złoże rozpoznane szczegółowo 15,05 822 572 - 

10. Maria Olesno Kruszywa naturalne złoże rozpoznane szczegółowo 37,23 5 607 - - 

11. Olesno 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
eksploatacja złoża zaniechana 12,46 1 488* - - 

12. Olesno 1 Kruszywa naturalne złoże zagospodarowane 3,45 
670 
639 
606 

670 
639 
606 

- 
31 
33 

13. Stare Olesno Kruszywa naturalne złoże rozpoznane szczegółowo 45,91 3 344 2 621 - 

14. Świercze Kruszywa naturalne złoże rozpoznane szczegółowo 39,48 2 784 2 160 - 

15. Wojciechów Kruszywa naturalne eksploatacja złoża zaniechana 0,22 14 - - 

Źródło: www.pgi.gov.pl, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce, stan na 31.12.2019, 31.12.2020 i 31.12.2021.
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4.6. Gleby 
Na jakość gleb negatywny wpływ mają zanieczyszczenia antropogeniczne ze źródeł punktowych 
i obszarowych, takich jak: produkcja rolnicza i nawożenie gleb, emisja gazów i pyłów z przemysłu 
i motoryzacji oraz sytuacje awaryjne, powodujące lokalną emisję zanieczyszczeń fizycznych 
i chemicznych.  
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi 
zawarte są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.                       
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016, poz. 
1395). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami 
ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie 
w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej 
poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje 
degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie 
zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego. 
W latach 2019-2021 nie były przeprowadzane badania gleb na terenie Gminy Olesno. 
 
Rekultywacja gruntów w Gminie Olesno w 2019 r.: 
Według danych Starostwa Powiatowego w Oleśnie powierzchnia gruntów wymagających 
rekultywacji i zagospodarowania wyniosła 42,95 ha, w tym grunty zdegradowane 42,95 ha. 
Rekultywacja gruntów w Gminie Olesno w 2020 r.: 
Według danych Starostwa Powiatowego w Oleśnie powierzchnia gruntów wymagających 
rekultywacji i zagospodarowania wyniosła 42,95 ha, w tym grunty zdegradowane 42,95 ha. 
Rekultywacja gruntów w Gminie Olesno w 2021 r.: 
Według danych Starostwa Powiatowego w Oleśnie powierzchnia gruntów wymagających 
rekultywacji i zagospodarowania wyniosła 42,95 ha, w tym grunty zdegradowane 42,95 ha. 
 
W wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi sporządzonym przez 
Starostę Oleskiego na podstawie art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 tekst jedn. ze zm.) nie wskazano działek z terenu Gminy 
Olesno. 
 

 

4.7. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 
 
Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz obiekty 
użyteczności publicznej. Gmina Olesno realizuje następujące zadania: 
1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 
2) budowę zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką odpadami poprzez: 
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
- informację i edukację o nowych zasadach gospodarki odpadami komunalnymi, 
3) administrowanie i inicjowanie zmian w systemie zarządzania. 
 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Olesno w 2021 r. zorganizowana była 
i funkcjonowała w oparciu o podział na następujące frakcje odpadów: 
 
w zabudowie jednorodzinnej: 

- odpady z metalu i tworzyw sztucznych, 
- odpady ze szkła, 
- odpady z papieru i makulatury, 
- zmieszane odpady komunalne, 
- odpady ulegające biodegradacji (również możliwość własnego zagospodarowania 
w przydomowym kompostowniku). 
 
w zabudowie wielorodzinnej: 
- odpady z metalu i tworzyw sztucznych, 
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- odpady ze szkła, 
- odpady z papieru i makulatury, 
- zmieszane odpady komunalne, 
- odpady ulegające biodegradacji. 

 
Przeterminowane lekarstwa można było oddawać do wybranych aptek, natomiast zużyte baterie 
i akumulatory, do punktów, które dysponują odpowiednimi pojemnikami (placówki oświatowe 
oraz budynki użyteczności publicznej, dyskonty). 
 
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany był sprzed 
posesji, w systemie akcyjnym – 3 razy do roku. 
 
Na stronie internetowej gminy www.olesno.pl – podany jest także wykaz punktów zbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmujących zużyty sprzęt przy zakupie 
nowego sprzętu tego samego typu (sztuka za sztukę). Dodatkowo w dyskontach rozstawione są 
ogólnodostępne pojemniki na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Pozostałe frakcje odpadów można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, który działa na terenie Gminy Olesno od 02.2015 r. PSZOK zlokalizowany jest 
przy obecnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świerczu. Do 
PSZOK-u można oddawać odpady z gwarancją, że zostaną one właściwie i bez szkody dla 
środowiska zagospodarowane. Daje to możliwość zwiększenia odzysku odpadów 
opakowaniowych, wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 
komunalnych i wyeliminowania dzikich wysypisk. 
 
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) można dostarczać we 
własnym zakresie i na własny koszt tzw. odpady problemowe, a więc odpady, których nie 
można składować: 

- odpady niebezpieczne, w tym: zużyte baterie, żarówki, świetlówki, przeterminowane 
lekarstwa, zużyte akumulatory, oleje, smary, opony, opakowania po środkach i substancjach 
niebezpiecznych (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje przepracowane), odpady niekwalifikujące 
się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igły i strzykawki, 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
- odpady wielkogabarytowe (sofy, szafy, krzesła, stoły, dywany, wózki dziecięce materace, 
pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itd.), 
- odpady budowlano – remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych 
wykonywanych we własnym zakresie, w ilości do 1500 kg na osobę w gospodarstwie 
domowym w rozliczeniu 3 letnim, 
- odpady zielone z ogrodów (nadmiar ze zbiórki „u źródła"), 
- papier i tektura (nadmiar ze zbiórki „u źródła"), 
- odpady opakowaniowe ze szkła (nadmiar ze zbiórki „u źródła"), 
- tworzywa sztuczne i metale (nadmiar ze zbiórki „u źródła"), 
- odpady problemowe typu: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, 
umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety) 

 
W latach 2019-2021 z terenu Gminy Olesno zebrano następujące ilości odpadów komunalnych: 
 
Tabela 16. Masa odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Olesno w latach 2019-2021 

Sposób zagospodarowania 

Ilość zebranych odpadów komunalnych 

2019 2020 2021 

Masa odpadów komunalnych zebranych z 
terenu gminy [Mg] 

5 874,92 6 121,80 6 231,51 

Masa odpadów komunalnych zebranych w 
sposób selektywny [Mg[ 

2 874,92 2 323,17 2 414,39 

Odpady komunalne zebrane w sposób 48,93 37,95 38,74 
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selektywny w relacji do ogółu zebranych 
odpadów [%] 

Źródło: Na podstawie Analizy stanu Gospodarki odpadami Gminy Olesno 

 
Osiągnięte poziomy recyklingu 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888) Gminy obowiązane są do osiągnięcia poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
 
Tabela 17. Osiągnięte poziomy recyklingu w Gminie Olesno. 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła [%] 

Rok 2019 2020 2021 

Wymagany poziom Min. 40 Min. 50 - 

Osiągnięty poziom przez 
Gminę Olesno 

41 52 - 

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

rozbiórkowych [%] 

Rok 2019 2020 2021 

Wymagany poziom 

Min. 60 Min. 70 Rozporządzenie Ministra 

Klimatu i Środowiska z dnia 3 

sierpnia 2021 r. 
w sprawie sposobu obliczania 

poziomów przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych - zniósł 
obowiązek 

Osiągnięty poziom przez 
Gminę Olesno 

100 100 - 

 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania [%] 

Rok 2019 2020 2021 

Wymagany poziom 
Max. 40 do 16 lipca 2020 

Max. 35% 
brak obowiązujących 

przepisów w tym zakresie 

Osiągnięty poziom przez 
Gminę Olesno 

39 31 5 

 Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych [%] 

Rok 2019 2020 2021 

Wymagany poziom - - Min. 20 

Osiągnięty poziom przez 
Gminę Olesno 

- - 20,18 

Źródło: Na podstawie Analizy stanu Gospodarki odpadami Gminy Olesno 

 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
Na terenie Gminy Olesno pozostało do usunięcia 882 983 Mg (dane 2022 rok) wyrobów 
zawierających azbest. Należy pamiętać, że do końca 2032 roku jest konieczność usunięcia 
wszystkich wyrobów zawierających azbest z terenu całego kraju. 

 
4.8. Zasoby przyrodnicze. 
Obszary prawnie chronione 
Na terenie Gminy Olesno ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

 zespół przyrodniczo-krajobrazowy Pradolina i źródliska rzeki Stobrawa, 

 zespół przyrodniczo-krajobrazowy Duży Park Miejski, 

 Użytek ekologiczny „Tarzanisko”,  

 Użytek ekologiczny „Lęgowisko”, 
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 Użytek ekologiczny „Ostoja I”,  

 Użytek ekologiczny „Torfowisko”, 

 Użytek ekologiczny „Suchy Staw”,  

 Użytek ekologiczny „Stawek”, 

 Użytek ekologiczny „Bagienko”,  

 Pomniki przyrody. 

Powierzchnia obszarów chronionych na terenie Gminy Olesno wynosi 24,25 ha co stanowi ok. 
0,10 % powierzchni gminy (GUS, 2022 r.).   
 
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy 
Fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory 
widokowe i estetyczne 
Pradolina i źródliska rzeki Stobrawa 
Celem ochrony jest zachowanie w stanie niezmienionym źródlisk oraz górnego odcinka rzeki 
Stobrawa z dobrze wykształconymi zbiorowiskami łąkowymi i leśnymi wraz ze stanowiskami 
chronionych gatunków roślin i zwierząt stwierdzonych w granicach zespołu przyrodniczo- 
krajobrazowego. 
Duży Park Miejski 
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy obejmuje teren o powierzchni 2,33 ha, stanowiących 

własność Gminy Olesno i Skarbu Państwa. Park znajduje się w Oleśnie między ulicami: 
Brodatego, Fredry, Lompy, Konopnickiej, Kościuszki.  
Celem ochrony jest zachowanie istniejących walorów przyrodniczych i ukształtowanych 
historycznie walorów krajobrazowych. 
Obszar stanowi przykład parku miejskiego o dobrze zachowanym starodrzewiu. Drzewostan 
w parku tworzą ponad stuletnie okazy drzew oraz nasadzenia późniejsze. Obszar parku stanowi 
fragment krajobrazu naturalnego, reprezentując rodzime gatunki drzew liściastych oraz krajobrazu 
kulturowego, związanego z historią jego powstania w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów 
wspólnoty ewangelickiej i żydowskiej. Teren parku, dzięki łączności poprzez korytarze ekologiczne 
z zadrzewieniami i lasami poza miastem stanowi siedlisko występowania chronionych gatunków 
zwierząt: nietoperzy: karlik (Pipistrellus) i gacek (Plecotus), ssaków: wiewiórka pospolita (Sciurus 
vulgaris), jeż zachodni (Erinaceus europaeus) oraz ptaków, m.in.: dzięcioł duży (Dendrocopos 
major), dzięcioł zielony (Picus viridis), dzięciołek (Dryobates minor), zięba zwyczajna (Fringilla 
coelebs), kowalik zwyczany (Sitta europaea), sikora bogatka (Parus major), modraszka (Cyanistes 
caeruleus), kos zwyczajny (Turdus merula), dzwoniec (Chloris chloris), grubodziób 
(Coccothraustes coccothraustes), kwiczoł (Turdus pilaris), kapturka (Sylvia atricapilla), pleszka 

(Phoenicurus phoenicurus), sroka zwyczajna (Pica pica), szpak (Sturnus vulgaris), kulczyk 
zwyczajny (Serinus serinus), sierpówka (Streptopelia decaocto), gawron (Corvus frugilegus), 
kawka (Corvus monedula), wrona siwa (Corvus corone), szczygieł (Carduelis carduelis), mazurek 
(Passer montanus), pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla), muchołówka szara (Muscicapa 
striata), piegża zwyczajna (Curruca curruca), zaganiacz zwyczajny Hippolais icterina, drozd 
śpiewak (Turdus philomelos) orazsporadycznie obserwowano puszczyka zwyczajnego (Strix 
Aluto). 
 
Użytki ekologiczne 
Pozostałości ekosystemów mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - 
naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, 
torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, 
kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. 
 
Tabela 18. Użytki ekologiczne na terenie Gminy Olesno. 

Użytek 
ekologiczny 

Forma ochrony 
(drzewo/głaz) 

Podstawa prawna 

Tarzanisko 
Śródleśne bagno - Próg Woźnicki Obniżenie 
Liswarty-Prosny, działka nr 75/16 

Rozporządzenie Nr 33/96 Wojewody 
Częstochowskiego z 23.12.1996 r. w sprawie 
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uznania za użytek ekologiczny Dz. Urz. Woj. 
Częst. z 20.01.1997 r. Nr 2, poz. 6 

Lęgowisko 
Śródleśne bagno - Próg Woźnicki Obniżenie 
Liswarty-Prosny, działka nr 115/20 

Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody 
Opolskiego z 08.12.2003 r. w sprawie uznania 
za użytki ekologiczne Dz. Urz. Woj. Opol. z 
29.12.2003 r. Nr 109, poz. 2304 

Ostoja I 
Śródleśne bagno - Próg Woźnicki Obniżenie 
Liswarty-Prosny, działka nr 175/31 

Rozporządzenie Nr 33/96 Wojewody 
Częstochowskiego z 23.12.1996 r. w sprawie 
uznania za użytek ekologiczny Dz. Urz. Woj. 
Opol. z 29.12.2003 r. Nr 109, poz. 2304 

Torfowisko 
Śródleśne bagno - Próg Woźnicki Obniżenie 
Liswarty-Prosno, działka nr 123/27 

Rozporządzenie Nr 33/96 Wojewody 
Częstochowskiego z 23.12.1996 r. w sprawie 
uznania za użytek ekologiczny Dz. Urz. Woj. 
Częst. z 20.01.1997 r. Nr 2, poz. 6 

Suchy Staw 
Śródleśne bagno - Równina Opolska, działka 
nr 64/32 

Rozporządzenie Nr 33/96 Wojewody 
Częstochowskiego z 23.12.1996 r. w sprawie 
uznania za użytek ekologiczny Dz. Urz. Woj. 
Częst. z 20.01.1997 r. Nr 2, poz. 6 

Stawek 
Łąki śródleśne - Równina Opolska, działka nr 
85/2 

Rozporządzenie Nr 33/96 Wojewody 
Częstochowskiego z 23.12.1996 r. w sprawie 
uznania za użytek ekologiczny Dz. Urz. Woj. 
Częst. z 20.01.1997 r. Nr 2, poz. 6 

Bagienko 
Śródleśne bagno - Równina Opolska, działka 
nr 182/19 

Rozporządzenie Nr 33/96 Wojewody 
Częstochowskiego z 23.12.1996 r. w sprawie 
uznania za użytek ekologiczny Dz. Urz. Woj. 
Częst. z 20.01.1997 r. Nr 2, poz. 6 

WWW. RDOŚ Opole, 2022 
 

Pomniki przyrody 

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022, poz. 916 – tekst 
jedn.) pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska, 
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady. Na terenie  
Gminy Olesno znajduje się obecnie 7 pomników przyrody w tym dwa pomniki przyrody 
nieożywionej. 
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Tabela 19. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Olesno 

Lp. 
Forma ochrony 
(drzewo/głaz) 

Lokalizacja Podstawa prawna 

1 głaz narzutowy - granit szaroczerwony Sieraków - las prywatny, w pobliżu polana leśna, 
Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego 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 

2 
Klon jawor (Jawor) - Acer 
pseudoplatanus - drzewo w stanie 
rozkładu 

Nadleśnictwo: Olesno, Obręb leśny: Zębowice, 
Leśnictwo: Leśna, Oddz.: 205 

Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego 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 

3 
Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus 
sylvatica; pierśnica: 96cm; obwód: 
302cm; wysokość: 26m 

W parku przy Urzędzie Miejskim w Oleśnie 
Uchwała Nr XXVII/195/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 
września 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 
drzewa uznanego za pomnik przyrody Dz. Urz. z 2016 r. poz. 2009 

4 
Dąb szypułkowy - Quercus robur; 
pierśnica: 110cm; obwód: 346cm; 
wysokość: 26m 

W parku przy Urzędzie Miejskim w Oleśnie 
Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 

października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231 

5 
Grupa drzew Dąb szypułkowy - 
Quercus robur – 3 szt. 

Nadleśnictwo: Olesno, Obręb leśny: Olesno, 
Leśnictwo Boroszów, Oddz. 79 c 

Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 

października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231 

6 głaz narzutowy Leśna 
Uchwała Nr XXXVII/298/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dn. 12 
września 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 27 września 2013 r. poz. 2029 

7 
Modrzew europejski - Larix decidua ; 
pierśnica: 86cm; obwód: 270cm; 
wysokość: 42m 

Nadleśnictwo: Olesno, Obręb leśny: Zębowice, 
Leśnictwo: Leśna, Oddz. 224 a, 

Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 

października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231 

Źródło: http://crfop.gdos.gov.pl 
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Rysunek 3. Obszary chronione na terenie Gminy Olesno 

 

 
Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, opracowanie własne. 
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Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego posiadają funkcje 
produkcyjne i społeczne, przede wszystkim rekreacyjne. Gmina Olesno cechuje się stosunkowo 
dużą lesistością. Pod względem administracyjnym lasy te wchodzą w skład trzech Nadleśnictw:  
1.Olesno (część obrębu Zębowice i Olesno), 
2.Kluczbork (mały fragment obrębu Lasowice Małe), 
3.Lubliniec (część obrębu Patoka i Dobrodzień). 

Lasy gminy Olesno należą do rozległego kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich, które 
występują w postaci dużych powierzchni leśnych przedzielonych terenami rolniczymi. Kompleksy 
te występują w pasie północnym od granicy z gminą Kluczbork, poprzez rejon Boroszowa, Brońca 
po Kucoby oraz w pasie południowym od rejonu Wachowa, Leśnej Brynicy, Łomnicy. W strefie 
środkowej większe kompleksy leśne występują płatami na terenach wysoczyznowych w rejonie 
Sowczyc i Borków Wielkich. Dominującymi siedliskami w gminie są siedliska borowe: bór świeży 
i wilgotny, bór mieszany świeży i wilgotny. Gatunkiem dominującym jest sosna która zajmuje 
prawie 95% powierzchni leśnej w gminie. Pozostałe części powierzchni przypadają na: dąb, 
brzozę, świerk, olchę, buk, grab, modrzewie. W niewielkich ilościach występuje także jodła, jesion, 
osika i jawor. Na obszarze gminy Olesno występuje większość zbiorowisk leśnych, 
charakterystycznych dla terenów nizinnych. W północnej części gminy oraz w dolinie Stobrawy 
spotykane są lasy liściaste. Natomiast na pozostałym terenie dominują bory sosnowe. Oprócz 
lasów cennych przyrodniczo ochroną przed zmianą sposobu użytkowania i degradacją, należy 
objąć lasy stanowiące o atrakcyjności krajobrazowej obszaru, w szczególności lasy w okolicy 
Kucob, Leśnej i Starego Olesna. W miejscowości Leśna można podziwiać unikalny kompleks 
starodrzewu przy rozlewiskach Pieklisko i Wilcza Woda, gdzie rosną wielowiekowe modrzewie 
oraz buki i jawory. 

4.9. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska   
(Dz.U. 2021 poz. 1973 tekst jedn. ze zm.). 
Na terenie województwa opolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony 
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych ze względu na stopień zagrożeń 
awariami przemysłowymi.  
Rok 2019: 
Na ogólną liczbę 20 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii wyróżniono 11 
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 9 zakładów 
o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  
Na terenie Gminy Olesno nie występowały zakłady ZDR i ZZR. 
Rok 2020: 
Na ogólną liczbę 21 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii na terenie 
województwa opolskiego (wg KW PSP w Opolu) wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 10 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  
Na terenie Gminy Olesno nie występowały zakłady ZDR i ZZR. 
Rok 2021: 
Na ogólną liczbę 22 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii na terenie 
województwa opolskiego (wg KW PSP w Opolu) wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 11 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  
Na terenie Gminy Olesno nie występowały zakłady ZDR i ZZR. 
W tabeli poniżej przedstawiono liczbę miejscowych zagrożeń zanotowanych na terenie Gminy 
Olesno w latach 2019-2021, w odniesieniu do rodzaju i wielkości zagrożeń. 
 
Tabela 20. Liczba miejscowych zagrożeń w podziale na wielkość zdarzenia w latach 2019-2021. 

Wielkość 
zagrożenia 

2019 2020 2021 

małe 23 14 11 
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lokalne 183 238 204 

średnie 1 4 0 

duże 0 0 0 
  Źródło: Dane statystyczne KG PSP (www.kgsp.gov.pl) 

 

Tabela 21. Liczba miejscowych zagrożeń w podziale na rodzaj zdarzenia w latach 2019-2021. 

Rodzaj miejscowego 
zagrożenia 

2019 2020 2021 

silne wiatry 100 43 37 

przybory wód 0 8 1 

opady śniegu 11 0 10 

opady deszczu 15 50 8 

chemiczne 6 5 1 

ekologiczne 13 1 0 

budowlane 3 1 3 

infrastruktury komunalnej 3 0 2 

w transporcie drogowym 121 40 31 

w transporcie kolejowym 1 0 0 

na obszarach wodnych 4 1 2 
  Źródło: Dane statystyczne KG PSP (www.kgsp.gov.pl) 
 

Liczba miejscowych zagrożeń umieszczona została według informacji statystycznej podawanej 
przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i charakteryzuje się coroczną zmiennością.  
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5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA ZA LATA 2019-2021 WRAZ Z ANALIZĄ 
WYDATKÓW 

Poniżej przedstawiono realizację zadań związanych z ochroną środowiska jakie zostały wykonane 
na terenie Gminy Olesno w latach 2019-2021. Ze względu na liczne zmiany w prawodawstwie 
krajowym oraz w strategiach i źródłach finansowania zadań inwestycyjnych (wydatków 
majątkowych), odniesiono się do konkretnych zadań które zostały zrealizowane w okresie 
sprawozdawczym. Część sprawozdawczą niniejszego opracowania podzielono na rozdziały 
tematyczne.  
 
5.1. Powietrze atmosferyczne. 
Gmina Olesno w zakresie poprawy powietrza atmosferycznego zrealizowała następujące zadania: 
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Tabela 22. Realizacja zadań w latach 2019-2021. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł] 

2019 2020 2021 

Remonty i utrzymanie dróg 

FS BORKI WIELKIE Remont ulicy Bronieckiej w Borkach Wielkich 30 000,00 - - 

FS WYSOKA Remont chodnika w Wysokiej 22 250,00 - - 

Remont ulicy Studnitza  349 381,98 - - 

Remont ul. Pszenicznej w Świerczu  123 743,56  - - 

Przebudowa ul. Bronieckiej w Borkach Wielkich oraz przebudowa ul. 
Zapłocie w Świerczu  

60 111,16  - - 

Przebudowa ul. H. Brodatego w Oleśnie  54 707,08  - - 

Przebudowa parkingu przy Domu Harcerza w Oleśnie  58 500  - - 

Przebudowa chodnika przy ulicy I. Murka  54 900  - - 

Remont chodnika w Wysokiej  22 500  - - 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Obłąki – Bodzanowice (ZDW) 1 374 070,53 - - 

Wykonanie remontu cząstkowego na odc. Broniec – Obłąki – wykonanie nakładki o dł. 1003mb 
(ZDW) 

568 048,10 - - 

SOŁECTWO BORKI WIELKIE - remont ulicy Jana w Borkach Wielkich  26 546,65   

SOŁECTWO ŚWIERCZE - remont drogi gminnej - ulicy Zapłocie w Świerczu - II etap  13 228,48   

Budowa drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową w Oleśnie ul. Azaliowa, 
Magnoliowa, Kalinowa.  

- 
667 698,00  
467 389 ,00 

- 

Inwestycje realizowane wraz z powiatem oleskim: 
2019: 
- przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O w miejscowości Borki Wielkie (wspólnie z 
powiatem oleskim) 
- przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda-Wysoka-Klekotna etap III (wspólnie z 
powiatem oleskim) 
2020: 
- przebudowa drogi powiatowej relacji Borki Małe - Borki Wielkie, 
- przebudowa drogi powiatowej relacji Borki Wielkie - Kucoby, 
- przebudowa drogi powiatowej relacji Kolonia Łomnicka - Łomnica. 
2021: 
- przebudowa drogi powiatowej nr 1947O Borki Wielkie – Kucoby, 
- przebudowa drogi powiatowej nr 1944O Kolonia Łomnicka - Łomnica 

2 981 707, 51 
(wkład finansowy 

gminy Olesno  
462 164,67) 
4 221 952,20 

(wkład finansowy 
Gminy Olesno:  

806 746,05) 

3 007 228,00 
(wkład Gminy 

Olesno: 
442 000,00) 

34 675 000,00 
64 325 000,00 

Inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:  
- na półtorakilometrowym odcinku zbudowano nową nawierzchnię, rozebrano stary i 
zbudowano nowy most na rzece Piaska,  
- przebudowano 3 skrzyżowania z istniejącą siecią dróg;  

- 8 200 000,00 - 
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- powstał ciąg pieszo-rowerowy szerokości dwóch i pół metra na odcinku 600 metrów i 
półtorametrowy chodnik długości 300 metrów. 494).  
Na całej szerokości jezdni położono nową nawierzchnię, wymieniono zniszczone obrzeża i 
krawężniki, wyremontowano także kanalizację deszczową 

Przebudowa ul. Wilczej w Wojciechowie 
- - 

369 218,52 
(234 933,00 

PROW) 

SOŁECTWO BORKI WIELKIE - remont drogi gminnej przy ulicy Kolonia Kuźnica Borecka do nr 
36 

- - 35 000,00 

SOŁECTWO KUCOBY - remont droqi qminnej w Kucobach - - 16 500,00 

SOŁECTWO Wysoka - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w 
Wysokiej wraz i punktami świetlnymi od posesji nr 50 do drogi powiatowej w Wysokiej 

- - 5 944,00 

SOŁECTWO STARE OLESNO - ułożenie kostki granitowej przy drodze dojazdowej da 
Wiejskiego Centrum Kultury w Starym Oleśnie 

- - 24 000,00 

SOŁECTWO ŚWIERCZE - remont drogi gminnej - ulicy Zaplocie w Świerczu - III etap - - 13 500,00 

Przebudowa ul. Cyprysowej i ul. Lipowej w Oleśnie  

- - 

597.788,36 
(dofinansowanie - 
Rządowy 
Fundusz Rozwoju 
Dróg - 418 
451,85) 

Budowa ul. Brzozowej w Oleśnie 

- - 

465.056,92 
(dofinansowanie - 
Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg - 325 
539,84) 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Bodzanowice - - 257.949,83 

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Wachów  - - 63.336,28 

Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej w miejscowości Leśna  - - 83.318,69  

Przebudowa ul. Kuźnickiej w miejscowości Borki Wielkie  - - 36.204,48  

Przebudowa ulicy w miejscowości Kucoby - - 15.710,18  

Remont ul. Malinowej w Oleśnie  - -  

Przebudowa ul. Wilczej w Wojciechowie  - - 258 831,82 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kolonia Łomnicka - Łomnica - - 136 284,00 
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W celu realizacji remontów i modernizacji dróg wojewódzkich na terenie naszej gminy 
przekazano dotacje dla Zarządu Województwa Opolskiego, w celu realizacji: 

- projektu budowlano wykonawczego dla rozbudowy ciągu komunikacyjnego łączącego drogi 
wojewódzkie nr 494 i 487 w m. Olesno, 
- projektu budowlano wykonawczego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej w m. Łowoszów 

- - 
97 000,00 
150 000,00 

Termomodernizacje, wymiany kotłów, wymiany stolarki okiennej, odnawialne źródła energii 

FS BORKI MAŁE Zakup grzejników do Publicznego Przedszkola w Borkach Małych 1 000,00 - - 

Montaż kotła gazowego w budynku przy ul. Lublinieckiej 3a w Oleśnie 10 400,00 - - 

Projekt „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno”. Obejmuje likwidację 
i wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Olesno na bardziej ekologiczne rodzaje 
ogrzewania, zgodnie z preferencjami mieszkańców oraz hierarchią wynikającą z możliwych do 
osiągnięcia efektów ekologicznych. Działania inwestycyjne w nieruchomościach beneficjentów 
końcowych obejmuja likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych głównie paliwem 
stałym. 
Projektem objęto 150 lokalizacji (podłączenie 43 budynków mieszkalnych do sieci gazowej 
oraz wymianę dotychczasowych źródeł na kotły gazowe - 57 budynków oraz pompy ciepła -25 
budynków, w tym 24 przy wsparciu paneli PV). Rodzaj prac objętych dofinansowaniem 
obejmuje: demontaż dotychczasowych źródeł ciepła, projekt i budowę wewnętrznych odcinków 
przyłączy gazowych, montaż kotłów gazowych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, 
dostosowanie istniejących instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz 
układu odprowadzania spalin. 

4 290 983,30 
(dofinansowanie UE: 1 300 834,32,  

wkład Gminy Olesno:1 262 574,49) 

Termomodernizacja budynku szkoły w Borkach Wielkich. Projekt obejmuje termomodernizację 
budynku użyteczności publicznej z częścią szkolno-przedszkolną w Borkach Wielkich, przy 
ulicy Młyńskiej 8. W budynku zlokalizowane są: Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach 
Wielkich, Publiczne Przedszkole w Borkach Wielkich, filia Oleskiej Biblioteki Publicznej w 
Borkach Wielkich oraz Dom Nauczyciela. 

- 

1 032 862,00  
(wkład Gminy 

Olesno:  
799 947,63 

- 

SOŁECTWO ŁOMNICA - wymiana instalacji grzewczej w OSP w Tomnicy - 6 000,00  - 

Wymiana źródła ciepła w budynku użyteczności publiczne przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie 
- 

928 946,50 
(dofinansowanie. 578 916,32 

RPO WO 2014-2020) 

SOŁECTWO LEŚNA – zakup i montaż grzejników elektrycznych do OSP w Leśnej - - 17 604,04 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E50BEC97-CDCE-4FB8-B5E5-FA8E73F9466A. Podpisany Strona 43



Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Olesno  
 za lata 2019-2021 

 

44 

Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno 
Realizację projektu rozpoczęto w 2019 r, projekt jest współfinansowany przez Gminę Olesno 
i Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Obejmuje on likwidację i wymianę 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Olesno na bardziej ekologiczne rodzaje ogrzewania, 
zgodnie z preferencjami mieszkańców oraz hierarchią wynikającą z możliwych do osiągnięcia 
efektów ekologicznych. Działania inwestycyjne w nieruchomościach mieszkańców gminy obejmują 
likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych głównie paliwem stałym. Projektem objęto do 
końca 2021 r.  ponad 150 lokalizacji. Rodzaj prac objętych dofinansowaniem obejmuje: demontaż 
dotychczasowych źródeł ciepła, projekt i budowę wewnętrznych odcinków przyłączy gazowych, 
montaż kotłów gazowych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, dostosowanie istniejących 
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz układu odprowadzania spalin. 
Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w kwocie 67 % inwestycji. Całkowite koszty projektu 
wynoszą: 4 290 983,30 zł 
 
 
5.2. Klimat akustyczny. 
 
Zadania własne Gminy Olesno realizowane w ramach poprawy klimatu akustycznego na terenie 
gminy przedstawione zostały w podrozdziale 5.1., w zakresie remontów dróg i modernizacji 
nawierzchni, które jednocześnie przyczyniają się do ochrony powietrza atmosferycznego.  
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Tabela 23. Realizacja zadań w latach 2019-2021. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł]  

2019 2020 2021 

GEPARD II – strategia rozwoju elektromobilności 
44 895,00  

(44 895,00 NFOŚiGW) 

Remont ścieżki pieszo rowerowej ul. Leśnej  28 088,28  - - 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego .03.01.01-16-0004/16 "Realizacja strategii 
niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego" zbudowano 
ścieżkę rowerową po trasie byłej linii kolejowej Praszka Olesno (inwestycja realizowana 
wspólnie przez Powiat Oleski z gminami: Radłów, Olesno, Gorzów Śląski i Praszka). W 
ramach jej realizacji powstała nowoczesna asfaltowa droga rowerowa o długości 23 km.  

4 605 500,00 (udział 
finansowy Gminy 
Olesno 103 106,00) 

- - 

Promocja zrównoważonej turystyki w Gminie Olesno - opracowanie dokumentacji dot. ścieżek 
rowerowych, wydanie przewodnika turystycznego 

- 

40 324,60  
(36 015,00  

Krajowa Sieć 
Obszarów 
Wiejskich 

Programu Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich na lata 
2014-2020) 

- 

Doposażenie międzynarodowej transgranicznej trasy rowerowej na terenie Gminy Olesno 
(przy kościele Św. Anny) 

- 
149 498,96 

(dofinansowanie 134 549,06 Interregg Va) 

Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Sądowej w Oleśnie - inwestycja zrealizowana 
została w ramach projektu pn. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu 
Północnego Województwa Opolskiego, Projekt miał na celu poprawę jakości środowiska 
poprzez ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego dzięki zapewnieniu wysokiej 
jakości autobusowego transportu publicznego oraz infrastruktury ruchu rowerowego i pieszego 
w gminach powiatu namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego. W ramach inwestycji 
wykonano: 
- parking w systemie Park&Ride w rejonie budynku dworca PKP dla ok. 44 pojazdów, w tym 2 
miejsca dla niepełnosprawnych, który umożliwia pozostawienie własnego środka transportu i 
skorzystanie z komunikacji zbiorowej; 
- plac do zatrzymania się w systemie Kiss&Ride w rejonie dworca PKP - plac, umożliwiający 
bezpieczne zatrzymanie się i wysadzenie pasażera. Przeznaczony jest dla kierowców 
odwożących pasażerów, którzy będą chcieli skorzystać z publicznej komunikacji zbiorowej; 
- wypożyczalnie rowerów oraz parking dla rowerów w systemie „Bike&Ride" - w bliskim 
sąsiedztwie wypożyczalni rowerów. Powstała zadaszona wiata ze stojakami na rowery (20 
szt.); 

- plac na poziomie peronu dworca PKP; 

 

2 058 000,00 
(dofinansowanie 

1 749 300,00, 
wkład gminy 
308 700,00) 
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- infokiosk umożliwiający podróżnym odnalezienie niezbędnych informacji związanych z 
miastem oraz systemem komunikacyjnym; 
- zatoka autobusowa dla autobusów – w formie równoległych 2 pasów postojowych 
bezpośrednio przy ul. Sądowej; 
- plac w rejonie zatoki autobusowej wraz z wejściem na peron dworca PKP oraz na plac przy 
wypożyczalni rowerów; 
- skwer zieleni pomiędzy torami kolejowymi i ul. Sądową - w celu poprawy estetyki terenu, 
uporządkowano tereny zielone, w tym tereny wzdłuż ul. Sądowej przy zatoce autobusowej z 
wykonaniem ścieżki pieszej 

Remont ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Kani w Oleśnie  - - 21 998,55  

Oznakowanie trasy rowerowej nr 17, w ramach śląskiej sieci tras rowerowych - - 20.340,51  
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5.3. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa. 
Realizacja zadania polega głównie na ograniczaniu ilości zanieczyszczeń odprowadzanych 
do środowiska wraz z wodami opadowymi. Podstawową zasadą współczesnych metod jest lokalne 
retencjonowanie wód opadowych, powolny odpływ wód opadowych do odbiornika oraz naturalne 
oczyszczanie wód opadowych na miejscu (przed wprowadzeniem do odbiornika wodnego 
lub gruntowego). Działania kontrolne prowadzone są zgodnie z opracowanym planem kontroli 
jednostek głównie przez Inspekcję Ochrony Środowiska, w efekcie czego w uzasadnionych 
przypadkach następuje  zobowiązanie wytwórców do dostosowania warunków zrzutu ścieków do 
obowiązujących wymagań. W ramach zadania następuje również wskazanie jednostek 
zrzucających ścieki, wyegzekwowanie przestrzegania warunków właściwego odprowadzania 
ścieków przez ich wytwórców do ziemi i wód (powierzchniowych, podziemnych). Schemat 
postępowania administracyjnego opiera się na przepisach ustawy Prawo wodne i przepisach 
wykonawczych do tej ustawy. W określonych przez art. 140 Prawa wodnego przypadkach Prezes 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaje pozwolenia wodnoprawne, 
określające warunki odprowadzania wód i ścieków przez przedsiębiorstwa. Kontrolę realizacji 
decyzji prowadzi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu i Starostwo Powiatowe 
w Oleśnie.  
Zadania w ramach gospodarki wodno-ściekowej realizowane na terenie Gminy Olesno zostały 
przedstawione w poniższej tabeli: 
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Tabela 24. Realizacja zadań w latach 2019-2021. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł]  

2019 2020 2021 

Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Północnego poprzez uzbrojenie 
wyodrębnionej części Oleskich terenów inwestycyjnych: 
• w I etapie wykonano sieć kanalizacji deszczowej od ul. Biskupickiej do ul. Sienkiewicza, 
celem zapewnienia warunków odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z odwodnienia 
ulicy Biskupickiej i odprowadzenie ich do odbiornika (kanał Młynówka) – na potrzeby 
rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych z terenów inwestycyjnych objętych 
projektem, 
• w II etapie zbudowano drogę wewnętrzną boczną do ul. Biskupickiej, kanalizację sanitarną, 
deszczową i sieć wodociągową w w/w drodze do ul. Biskupickiej oraz kanalizację deszczową 
w ul. Leśnej wzdłuż działek nr 211/6; 211/7; 211/9 do ul. Biskupickiej, celem kompleksowego 
uzbrojenia obszaru objętego projektem. 

3 381 859,94, 
(2 569 810,72 

RPO WO 2014-2020) 
- 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Młyńskiej w Oleśnie 59 300,00 - - 

Budowa studni awaryjnej S II bis2 na ujęciu Wysoka 129 445,46 - 

Zakup mieszacza wodno – powietrznego ( aeratora) 15 400,00 - - 

Zakup kamery do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej 14 500,00 - - 

Zakup pompy głębinowej 8 950,00 - - 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci 
wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską w Oleśnie 

454 142,46 - - 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie 417 162,46 - - 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie 1 400 969,48 - - 

Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i 
Mostowa w aglomeracji Olesno’’ 

774 964 ,17 - - 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i Rolniczej w Oleśnie 1 040 126,38 - - 

SOŁECTWO BODZANOWICE - wykonanie studni przy boisku wiejskim - 7 000,00  - 

SOŁECTWO ŁOWOSZÓW - budowa studni na boisku wiejskim w Łowoszowie - 6 000,00  - 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Murka  36 321,61  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza  26 389,47  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rolnicza  468 281,83  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Targowa  395 812,45  

Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim. Realizowany projekt 
dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020. 
Liderem tego projektu jest Gmina Olesno, natomiast partnerami: Nadleśnictwo Olesno, RDOŚ 
w Opolu. W ramach projektu zaplanowano wykonanie działań zmierzających do wzmocnienie 
mechanizmów ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny, w tym poprawy stanu ochrony 
ekosystemów wodnych (m.in. hydrogenicznych siedlisk przyrodniczych oraz chronionych 

- 

Całkowite koszty projektu:  
1 499 077,00 zł  

Koszty kwalifikowalne:  
1 499 077,00  

Wnioskowana kwota wsparcia:  
1 274 215,44  
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gatunków ściśle związanych ze środowiskiem wodnym) poprzez ochronę in-situ: zwiększenie 
możliwości retencyjnych w ekosystemach. Między innymi w 2020r. dokonano renaturalizacji 
zbiornika wodnego w Kucobach. Na 2021 r. planowane jest odtworzenie zbiornika wodnego w 
Bodzanowicach. 

SOŁECTWO BORKI MAŁE - budowa nowej studni głębi nowej na boisku wiejskim w Borkach 
Małych 

- - 6 000,00 

W celu spełnienia obowiązujących standardów jakości świadczonych usług, Spółka wraz z 
rokiem 2018 r. rozpoczęła realizacje największej inwestycji w zakresie gospodarki wod-kan. w 
Gminie Olesno pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz 
rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno" 
Projekt o wartości ok. 29 mln zł netto obejmuje 17 zadań w tym zdania dotyczące budowy 
nowych sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno. Jest on 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach 
środków Funduszu Spójności.  

- 

28 984 024,61 zł netto (w tym rozbudowa 
modernizacja oczyszczalni ścieków ponad 
20 663 084,00 zł) a bezzwrotne dofinan-

sowanie z funduszu Unii Europejskiej 
wynosi 18 996 523,62 zł. 

„Budowa odcinków rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Oleśnie" – w ramach 
zadania wykonano dwa odcinki rurociągu z rur PEHD Fi 400 o łącznej długości 697m wraz z 
konieczną armaturą i węzłami łączącymi istniejący rurociąg tłoczny z nowobudowanym. Z 
uwagi na stan i rok powstania istniejącego kolektora, budowa odrębnej nitki rurociągu w 
newralgicznych i trudno dostępnych miejscach była konieczna z uwagi na duże ryzyko 
potencjalnej awarii, powodującej czasowe zatrzymanie dopływu ścieków do oczyszczalni 
ścieków. 

- -  
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5.4. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.  
Zadania w ramach gospodarki odpadami realizowane na terenie Gminy Olesno zostały 
przedstawione w poniższej tabeli: 
 
Tabela 25. Realizacja zadań w latach 2019-2021. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł] 

2019 2020 2021 

Gospodarowanie odpadami 2 404 728,00 4 521 274,73 4 412 729,05 

Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w 
Gminie Olesno 

1 174 247,17, 
(998 110,09 RPO 

WO) 
- - 

Zrealizowany został projekt dofinansowany ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
programu priorytetowego „Racjonalne 
gospodarowanie odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi. Usuwanie folii rolniczych i 
innych odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej". Projekt ten realizowany był od 2019 r. 
Lokalizacja przedsięwzięcia obejmowała 
miejscowości na ternie Gminy Olesno 
(województwo opolskie), tj. Bodzanowice, Borki 
Wielkie, Boroszów, Broniec, Grodzisko, Kolonia 
Łomnicka, Kucoby, Leśna, Łomnica, Olesno, 
Świercze, Wachowice, Wachów, Wojciechów, 
Wysoka. Przedsięwzięcie polegało na usunięciu 
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 
działalności rolniczej. Celem projektu było 
zorganizowanie odbioru odpadów rolniczych od 
osób fizycznych prowadzących działalność 
rolniczą, a także ich zagospodarowanie poprzez 
ich odzysk lub unieszkodliwienie. W ramach 
projektu od rolników zostały odebrane 
następujące rodzaje odpadów: folia rolnicza, 
siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania 
po nawozach i typu Big-Bag. Biorąc pod uwagę 
masę odpadów zdecydowaną większość 
stanowiła folia rolnicza. Realizacja 
przedsięwzięcia pozwoliła na usunięcie odpadów 
rolniczych - 15,957 ton z gospodarstw 
położonych na terenie gminy Olesno oraz ich 
właściwe zagospodarowanie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie. 

7 978,45  
(7 978,45  

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej) 

- 

Dofinansowania do likwidacji wyrobów 
zawierających azbest 

26 614,88 - - 

 
W roku 2020 i 2021 przygotowano ulotki dot. segregacji odpadów i szkodliwości palenia śmieci. 

 
5.5. Zasoby przyrodnicze. 
 
Zadania w ramach ochrony bioróżnorodności i terenów zieleni realizowane na terenie Gminy 
Olesno zostały przedstawione w poniższej tabeli: 
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Tabela 26. Realizacja zadań w latach 2019-2021. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł] 

2019 2020 2021 

Utworzenie centrum różnorodności biologicznej w Oleśnie - utworzenie, w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj", centrum ochrony różnorodności biologicznej na obszarze miejskim (Duży Park Miejski w 
Oleśnie) w oparciu o gatunki rodzime. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie 
obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnej do realizacji zadań z zakresu ochrony 
różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej. 
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i przyrodniczej (w tym botanicznej, ornitologicznej i 
chiropterologicznej), - usunięcie większości obcych i inwazyjnych gatunków roślin, - wykonanie 
projektu nasadzeń, wyeksponowanie drzew o charakterze pomnikowym. Ustawienie domków/ 
budek dla owadów, otoczenie tych budek miododajnymi krzewami i/lub bylinami np. wrzosowatymi, 
- wyposażenie parku w domki/budki dla ptaków, nietoperzy, -wykonanie ścieżki edukacyjnej, -
wykonanie oświetlenia, wydarzenia edukacyjne na powierzchni ok. 2,3 ha. W wyniku realizacji 
projektu wsparta zostanie forma ochrony przyrody - zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Duży Park 
Miejski” w Oleśnie (uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XLII/330/17 z 14 listopada 2017 r. w 
sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Duży Park Miejski” w Oleśnie). 

1 691 604,38  
(1 272 409,21  

dofinansowanie RPOWO 2014-2020) 
- 

Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Borkach Wielkich - 
parku wiejskiego 

- 

141 410,00ł 
(141 410,00  

PROW Projekt 
realizowany w 
partnerstwie: 

Klasztor Zakonu 
Braci Mniejszych w 
Borkach Wielkich, 

Gmina Olesno, 
Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Borki 
Wielkie) 

- 

Rewitalizacja terenów zieleni w małym parku w Oleśnie. Projekt dofinansowany ze środków 
NFOŚiGW w ramach programu „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń 
środowiska". Zakres działań związanych z realizacją projektu obejmuje między innymi: 
zwiększenie powierzchni terenów zieleni w miastach, zaplanowano założenie kwietników z 
rodzimymi (chronionymi gatunkami kwitnącymi); likwidację zasklepień lub uszczelnień gruntu 
przechwytywanie oraz zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania. Po 
rewitalizacji park stanie się swoistą "wyspą siedliskową" dla owadów.  

- 
1.388.769,00   

(dofinansowanie: 694 384,00) 

Modernizacja ogólnodostępnej o niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w parku w Oleśnie 
- - 

114 968,00 
(dofinansowanie: 

114 968,00 
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PROW 2014-
2020 LEADER) 

,,Ochrona owadów 
i ich siedlisk w województwie opolskim”. W ramach projektu zaplanowano wykonanie działań 
zmierzających do wzmocnienia mechanizmów ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny, w tym 
poprawy stanu ochrony rodzimych owadów i ich siedlisk poprzez ochronę in-situ: założenie kolekcji 
krzewów i drzew charakterystycznych dla muraw kserotermicznych (ARBUSTUM) oraz schronień 
dla owadów i jaszczurek związanych z tymi siedliskami (INSECTUM) w granicach rezerwatu 
przyrody Góra Gipsowa wraz z utworzeniem ścieżki przyrodniczej na tym terenie, utworzenie 
,,wyspy siedliskowej” w Małym Parku w Oleśnie – wykonanie ścieżki edukacyjnej z modelowymi 
strefami nektarodajnymi i spadziodajnymi, wykonanie alei lipowej w Wysokiej oraz uzupełnienie 
alei lipowej w Boroszowie, utworzenie uprawy zachowawczej chwastów w Świerczu wraz z 
wykonaniem schronień dla owadów, założenie barci i domków dla trzmieli w granicach zespołu 
przyrodniczo - krajobrazowego ,,Pradolina i źródliska rzeki Stobrawy" oraz wykonanie zadań z 
zakresu edukacji ekologicznej, w tym animacje związane z tworzeniem ogrodu społecznego w 
Oleśnie oraz publikację materiałów edukacyjnych o owadach Opolszczyzny. Produktem projektu 
będzie wsparcie 1 rezerwatu przyrody, wsparcie 20 gatunków chronionych owadów, 20 gatunków 
chronionych roślin oraz jednego siedliska chronionego w ramach sieci Natura 2000 (murawy 
kserotermiczne), wybudowane zostaną elementy infrastruktury turystycznej i ścieżka edukacyjna, 
wydana zostanie publikacja przyrodnicza. W wyniku projektu na pow. 30 ha przywrócona zostanie 
lub zapewniona ochrona właściwego stanu ekosystemu.  

4 059 739 57 
(3 450 448,63 

RPO WO)  
- - 
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5.6. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
Zadanie realizowane jest poprzez: 

- doposażenie straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, 
- utrzymywanie w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia poważnej awarii,  
- zapobieganie wystąpieniu ryzyka awarii przemysłowych przez przedsiębiorstwa, 
- prowadzenie rejestru zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych 
awarii oraz potencjalnych sprawców awarii - rejestr zakładów prowadzony jest przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, 
- opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom lub opracowanie planu 
operacyjno-ratowniczego na wypadek zaistnienia poważnej awarii. 

System przeciwdziałania poważnym awariom składa się z szeregu uregulowanych prawnie 
procedur. Pierwszym elementem całego systemu jest sprawdzenie, czy dany zakład w ogóle 
stwarza zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Do tego celu służy procedura 
zaliczenia zakładu do kategorii zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii. 
Wynik pozytywny oznacza, że dany zakład należy zgłosić do odpowiednich władz przy pomocy 
procedury zgłoszenia. Taki zakład zobowiązany jest do przygotowania programu zapobiegania 
awariom, który następnie należy wprowadzić w życie za pomocą systemu bezpieczeństwa (system 
zarządzania bezpieczeństwem). Ostatnim elementem systemu są plany operacyjno-ratownicze 
wewnętrzne - przygotowywane przez zakład oraz zewnętrzne - opracowywane przez komendanta 
wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. 
Taki system ma za zadanie zapobiegania możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
oraz ograniczenia do minimum skutków poważnej awarii w odniesieniu do ludzi, mienia 
i środowiska. 
Zadania w ramach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska realizowane na terenie Gminy Olesno 
zostały przedstawione w poniższej tabeli: 
 
Tabela 27. Realizacja zadań w latach 2019-2021. 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł] 

2019 2020 2021 

Działalność OSP  697 890,00 657 502,04  957 476,00 

Dofinansowania OSP 204 020,00 262 369,48 309 213,00 

 
5.7. Zagadnienia horyzontalne. 

 
W 2019 roku wydano: 

• 26 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły głównie 
infrastruktury technicznej: budowy i rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej 
elektroenergetycznej, dróg, parkingów, oświetlenia drogowego, rozbudowy obiektów 
użyteczności publicznej itp., 
• 154 decyzje o warunkach zabudowy, w tym głównie dotyczące zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
• 317 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego oraz 24 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 
• 33 postanowienia podziałowe. 

 
W 2019 roku uchwalono zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Olesno. Gmina posiada 17 obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
W 2020 roku wydano: 

• 27 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły głównie 
infrastruktury technicznej: budowy i rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej 
elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, budowy wież antenowych. 
• 148 decyzji o warunkach zabudowy, w tym głównie dotyczące zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
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• 307 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego  
• 24 postanowienia podziałowe. 

W 2020 roku uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Olesno 
w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów, Świercze, Łomnica. 
Gmina posiada 18 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
W 2021 roku wydano: 

• 19 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły głównie 
infrastruktury technicznej: budowy i rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej 
elektroenergetycznej, dróg, parkingów, oświetlenia drogowego, rozbudowy obiektów 
użyteczności publicznej. 
• 195 decyzji o warunkach zabudowy, w tym głównie dotyczące zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
• 390 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego  
• 48 postanowień podziałowych. 

 
W 2021 roku uchwalono zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Olesno, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w 
rejonie ul. Rolniczej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji 
powierzchniowej w Gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów, Świercze, Łomnica, 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Gminie Olesno w obrębach:  
Świercze, Łomnica i Borki Małe. 
Gmina posiada 20 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
 
5.8. Realizacja zadań umieszczonych w planie operacyjnym Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Olesno. 
 
W tabeli umieszczono zadania z planu operacyjnego, które zaplanowane były do realizacji: 
 
- w roku 2019: w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2016-2019 
z perspektywą na lata 2020-2023, 
- w latach 2020-2021: w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 
z perspektywą do roku 2027. 
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Tabela 28. Realizacja zadań z planu operacyjnego. 

Kierunek Działania Realizacja Szczegóły 

Zadania przewidziane na rok 2019 w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Wdrożenie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno 

Gmina Olesno posiada Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej, który został przyjęty Uchwałą  
Nr XXIV/176/16 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Rady Gminy 
Olesno w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno 
został opracowany, aby przyczynić się do osiągnięcia 
celów określonych w pakiecie klimatyczno-
energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, zwiększenia udziału energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia 
energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez 
podniesienie efektywności energetycznej, a także 
poprawę jakości powietrza. Określa działania i 
uwarunkowania, służące redukcji emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, ze szczególnym 
uwzględnieniem emisji pyłów i CO2. 
W wyniku inwentaryzacji bazowej stwierdzono, że 
łącznie w roku bazowym finalne zużycie energii 
wyniosło 335 832,90 MWh, a łączna oszacowana 
wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy 
Olesno wyniosła 98 775,28 Mg CO2. 
W Planie określono cel główny, który gmina zamierza 
osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych: 

- ograniczenie zużycia energii końcowej o 3,26 %, tj. 
o 2 090,30 MWh/rok w stosunku do roku bazowego, 
- redukcję emisji dwutlenku węgla o 868,72 Mg CO2, 
czyli o 3,56 % w stosunku do roku bazowego, 
- wzrost produkcji energii z OZE o 46,45 MWh/rok, 
wzrost wykorzystania energii z OZE o 0,58 % oraz 
wzrost udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu 
energii o 0,09 % w stosunku do roku bazowego. 

koszty podane w 
tabeli nr 22 

Budowa dróg gminnych w trakcie realizacji – zadanie ciągłe 
koszty podane w 

tabeli nr 22 
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Kierunek Działania Realizacja Szczegóły 

Modernizacja i remont istniejących dróg 
gminnych 

w trakcie realizacji – zadanie ciągłe 
koszty podane w 

tabeli nr 22 

Budowa i wyznaczenie tras pieszo-
rowerowych na terenie gminy Olesno. 

w trakcie realizacji – zadanie ciągłe 
koszty podane w 

tabeli nr 23 

Budowa i modernizacja oświetlenia dróg 
gminnych. 

2019 r.: 
Ze środków budżetu gminy przeznaczono na ten cel 76 072 zł. W ramach tych 
środków wybudowano oświetlenie uliczne w Sowczycach, ul. Oleska, w 
Wojciechowie ul. Borki oraz w Kolonii Łomnickiej. 
2020 r.: 
Ze środków budżetu gminy przeznaczono na ten cel 68 920 zł. W ramach tych 
środków wybudowano oświetlenie uliczne w Wojciechowie przy ul. Wilczej i ul. 
Kluczborskiej oraz doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Olesna przy ul. 
Pieloka, ul. Słowackiego, ul. Kilińskiego i ul. Sądowej. 
2021 r.: 
Ze środków budżetu gminy przeznaczono na ten cel 320 576,16 zł. W ramach 
tych środków wybudowano oświetlenie uliczne w Starym Oleśnie ul. 
Starowiejska, w Oleśnie ul. Cyprysowa, w Wojciechowie ul. Borki II etap, w 
Łowoszowie ul. Słoneczna, w Świerczu ul. Weselna, w Leśnej Nowy Wachów i 
Kuźnica, w Boroszowie – droga w kierunku Biskupic, w Sowczycach ul. Długa. 

Kontrole przestrzegania zakazu spalania 
odpadów w urządzeniach grzewczych i 
na otwartych przestrzeniach. 

Zadanie ciągłe: kontrole  (przeprowadzane przez Straż Miejską) gospodarstw 
domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i 

piecach oraz kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów zielonych oraz 
zakresie spełniania wymagań uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr 

XXXII/367/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego 
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

2019r.: - 20 kontroli, 
2020 r.: 12 kontroli, 
2021 r.: 20 kontroli. 

Zagrożenia hałasem 

Ochrona obszarów o korzystnym 
klimacie akustycznym poprzez 
uwzględnianie ich Miejscowych 
Planach Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

Przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Olesno stosowane są zapisy odnośnie wskazania dopuszczalnego poziomu 
hałasu w środowisku dla poszczególnych rodzajów terenu gminy. Dokumenty te 
stanowią, że na poszczególnych terenach objętych planem, których 
podstawowe użytkowanie związane jest ze stałym lub czasowym pobytem ludzi, 
wymagane jest zachowanie dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w 
środowisku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawowymi.  
Powyższe działania przyczyniają się do kontroli, a tym samym eliminacji 
ponadnormatywnych obciążeń środowiska hałasem, dają również możliwości 

Preferowanie niekonfliktowych lokalizacji 
obiektów usługowych i przemysłowych. 
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Kierunek Działania Realizacja Szczegóły 

egzekwowania od inwestorów odpowiedniej z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem lokalizacji przedsięwzięć, zapewniającej zachowanie odpowiedniego 
klimatu akustycznego. Właściwe planowanie urbanistyczne pozwala na 
uniknięcie powstawania nowych obszarów, na których może wystąpić 
degradacja klimatu akustycznego. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Ograniczanie powstawania źródeł pól 
elektromagnetycznych na terenach 
gęstej zabudowy mieszkaniowej na 
etapie planowania przestrzennego oraz 
wprowadzenie zagadnienia pól 
elektromagnetycznych do Miejscowych 
Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

W aktualizowanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
wprowadzane są zapisy dotyczące ochrony środowiska przed 
promieniowaniem niejonizującym oraz preferowanie nisko konfliktowych 
lokalizacji urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne. Takie działanie 
pozwoli uniknąć w przyszłości zagrożeń spowodowanych skutkami 
przekroczenia poziomów emitowanego pola elektromagnetycznego przez takie 
urządzenia. Szczególną ochroną należy objąć miejsca gdzie przekroczenie 
dopuszczalnych norm promieniowania niejonizującego może spowodować 
największe zagrożenie dla zdrowia, czyli w miejscach dostępnych dla ludności, 
tam gdzie zlokalizowane są osiedla zabudowy mieszkaniowej wielo-i 
jednorodzinnej, żłobki, przedszkola i szkoły. Zapisy uchwalanych planów 
uwzględniają zapisy dotyczące minimalizacji zagrożeń promieniowania pola 
elektromagnetycznego do środowiska. W przypadku budowy nowych urządzeń 
lub instalacji emitujących pola elektromagnetyczne, dąży się, aby ich lokalizacja 
była społecznie akceptowana, a stacje bazowe telefonii komórkowej 
projektowane były w taki sposób, aby obszary o wartości średniej gęstości mocy 
pól przekraczających dopuszczalny poziom koncentrowały się na dużych 
wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi. 

Gospodarowanie wodami 

Prowadzenie ewidencji przydomowych 
oczyszczalni ścieków i zbiorników 
bezodpływowych. 

zadanie ciągłe – w trakcie realizacji 

Wspieranie finansowe budowy 
indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków (głównie na terenach zabudowy 
rozproszonej i obszarach trudnych do 
skanalizowania, gdzie jest to prawnie 
dozwolone). 

zadanie ciągłe – w trakcie realizacji 

Zasoby geologiczne 
Ochrona zasobów złóż kopalin poprzez 
uwzględnianie ich w dokumentach 
planistycznych. 

Narzędziami ochrony nieeksploatowanych złóż kopalin zgodnie z polskim 
prawem są przede wszystkim dokumenty z zakresu planowania 
przestrzennego, a w szczególności sporządzone przez gminy studia 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zasady tej ochrony 
określają obowiązujące w tym zakresie regulacje ustawowe oraz wiążące 
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Kierunek Działania Realizacja Szczegóły 

się z nimi orzecznictwo.  

Gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych – odbiór odpadów 
komunalnych 

w trakcie realizacji – zadanie ciągłe 
koszty podane w 

tabeli nr 25 

Identyfikacja i likwidacja dzikich 
wysypisk śmieci. 

w trakcie realizacji – zadanie realizowane na bieżąco 

Egzekwowanie zapisów wynikających z 
ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminie i regulaminu 
utrzymania czystości i porządku. 

w trakcie realizacji – zadanie realizowane na bieżąco 

Zasoby przyrodnicze 

Bieżące i zrównoważone utrzymanie 
zieleni na terenie gminy Olesno. 

w trakcie realizacji – zadanie ciągłe 
koszty podane w 

tabeli nr 26 

Uwzględnienie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
dokumentach planistycznych form 
ochrony przyrody. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym proces planowania w Polsce jest 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503 – tekst jedn.). Zgodnie z tą ustawą, 
zadaniem planowania przestrzennego jest przeznaczanie terenów na wybrane 
cele oraz określanie zagospodarowania tych terenów, przyjmując zasadę 
zrównoważonego rozwoju jako podstawę działań. Pod pojęciem 
zrównoważonego rozwoju należy rozumieć rozwój społeczno-gospodarczy, w 
którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i 
społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności lub obywateli zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

Edukacja ekologiczna 

Prowadzenie edukacji ekologicznej na 
terenie gminy Olesno, z zakresu: 

ochrony jakości powietrza, 

gospodarki odpadami, 

racjonalnej gospodarki zasobami 
wodnymi, 

ochrony przed hałasem, 

ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym, 

zagrożeń wynikających z poważnych 
awarii. 

2019 r.: 
Zrealizowano kampanię edukacyjną dot. zakazu spalania śmieci - broszura 
informacyjna i plakaty zostały zamieszczone w mediach społecznościowych, na 
stronie internetowej Gminy Olesno, na tablicach ogłoszeniowych na obszarze 
Gminy Olesno. 
2020 r.: 
W grudniu 2020 r. zrealizowano kampanię edukacyjną dot. zakazu spalania 
śmieci - broszura informacyjna i plakaty zostały zamieszczone w mediach 
społecznościowych, na stronie internetowej Gminy Olesno, na tablicach 
ogłoszeniowych na obszarze Gminy Olesno. 
2021r.: 
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Kierunek Działania Realizacja Szczegóły 

Gmina w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Opolu prowadzi Punkt 
konsultacyjny Czyste Powietrze. W związku z tym  zorganizowane zostały 4 
spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami Gminy. Spotkania z 
mieszkańcami miejscowości Borki Wielkie, Bodzanowice - 22.09.2021, 
Wojciechów, Wachów. W programie zaprezentowano korzyści płynące z 
wymiany źródła ciepła, wskazano na możliwości pozyskania dotacji zarówno na 
wymianę kotła, instalację c.o. i c.w.u., docieplenie przegród budowlanych. 
Informację o terminie spotkania i zaproszenie mieszkańców odbyło się poprzez 
stronę internetową www. olesno.pl oraz za pomocą plakatów zamieszonych na 
tablicach informacyjnych sołectw.  Po prelekcji mieszkańcy mieli możliwość 
konsultacji indywidualnych z pracownicami Urzędu Miejskiego w Oleśnie. W 
szkołach podstawowych na terenie gminy przeprowadzono 8 kampanii 
edukacyjnych: pt. "Kochasz dzieci nie pal śmieci", "Myślę wiec nie śmiecę", 
"Dajmy o życie  - zbieramy surowce wtórne", "Dbajmy o ziemię". Ponadto 
przeprowadzono następujące akcje szkolne: a) sprzątanie świata, Dzień Ziemi, 
-  działanie miało na cele  promocje podstawy proekologicznej u uczniów, 
dbanie o czystość środowiska, ochronę przyrody, wykorzystywanie  wody i 
energii elektrycznej zgodnie z przeznaczeniem, b) Ekologiczne budowle z 
papieru " "Pokaz mody" - wykorzystywanie worków na śmieci, reklamówek, 
torebek papierowych na wykonanie ciekawego stroju i wykorzystanie go na 
pokazie mody. Działanie ma na celu zwrócenie uwagi na aspekt segregacji 
śmieci. d) plakat "Dbajmy o wodę" - pokazanie sposobów na zmniejszenie 
zanieczyszczenia i pomysły na oszczędzanie wody, e) kodeks "Młodego 
Ekologa" - uwrażliwienie dzieci na dbanie o środowisko, f) Gazetka tematyczna 
" Z ekologia na Ty" - wiedza o ekologii przekazana w pracach plastycznych 
uczniów, g) Spacer przyrodniczo - historyczny po okolicy" - inicjatywa miała na 
celu pokazanie uczniom walorów przyrodniczych, krajobrazowych, 
historycznych, kulturalnych najbliższego otoczenia , zwrócenie uwagi na 
zagrożenie związane z zanieczyszczeniem środowiska. h) "Kubusiowi 
przyjaciele natury" - ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej 
klas I-III, i) "Drugie życie ubrań" - dyskusja na temat możliwości wykorzystania 
odzieży. W ramach wyżej wymienionych akcji przygotowano materiały 
edukacyjne: plakaty, broszury, gazetki ścienne, ulotki o zbiórce surowców 
wtórnych. 

Zadania przewidziane na lata 2020-2021 w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 
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Kierunek Działania Realizacja Szczegóły 

Poprawa jakości powietrza w Gminie 
Olesno (w tym realizacja zadań 
wskazanych w programach ochrony 
powietrza POP) 

Budowa drogi Olesno ul. Azaliowa, 
Kalinowa, Magnoliowa 

zrealizowane koszty w tabeli nr 22 

Realizacja zadań obowiązującego Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej 

Termomodernizacja zabytkowego dworu 
w Wachowie  

zadanie nie było realizowane 
brak dofinansowania 
na realizacje zadania 

Wymiana źródeł ciepła na bardziej 
ekologiczne 

w trakcie realizacji – zadanie ciągłe koszty w tabeli nr 22 

Termomodernizacja budynku PSP Borki 
Wielkie 

zrealizowane koszty w tabeli nr 22 

Ochrona środowiska przed hałasem oraz 
realizacja działań służących ograniczaniu 
emisji hałasu. 

Budowa centrum przesiadkowego w 
Oleśnie 

zrealizowane koszty w tabeli nr 22 

Poprawa jakości wód Ochrona ekosystemów wodnych  w trakcie realizacji – zadanie ciągłe koszty w tabeli nr 24 

Powierzchnia obszarów prawnie 
chronionych na terenie gminy 

Ochrona owadów i ich środowisk 

Rewitalizacja terenów zieleni w małym parku w 
Oleśnie. Projekt dofinansowany ze środków NFOSiGW 
w ramach programu „Adaptacja do zmian klimatu oraz 
ograniczenie skutków zagrożeń środowiska". Zakres 
działań związanych z realizacją projektu obejmuje 
między innymi: zwiększenie powierzchni terenów 
zieleni w miastach, zaplanowano założenie kwietników 
z rodzimymi (chronionymi gatunkami kwitnącymi); 
likwidację zasklepień lub uszczelnień gruntu 
przechwytywanie oraz zagospodarowanie wód 
opadowych w miejscu ich powstania. Przy kanale 
Młynówki, w istniejących umocnieniach ażurowych 
zaplanowano nasadzenia roślin kwitnących, które 
dodatkowo posiadają zdolność absorpcji 
zanieczyszczeń. Po rewitalizacji park stanie się swoistą 
"wyspą siedliskową" dla owadów. 

koszty w tabeli nr 26 

Gromadzenie informacji o środowisku i 
poprawa procesu udostępniania 
informacji o środowisku 

Utworzenie Centrum ochrony 
różnorodności biologicznej w Oleśnie 

zrealizowane koszty w tabeli nr 26 
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6. MONITORING SKUTKÓW REALIZACJI PROGRAMU 
I JEGO AKTUALIZACJI 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno zostały określone wskaźniki postępów 
i skutków realizacji programu. Poniżej w tabeli określono  zestaw wskaźników w latach 
raportowania, tj. 2019-2021, w odniesieniu do wartości bazowych – określonych w Programie 
Ochrony Środowiska - obejmujących wszystkie obszary interwencji, w oparciu o dane aktualnie 
dostępne, co pozwala na liczbową ocenę zmian w środowisku. Pozyskanie danych wskaźnikowych 
opiera się głównie na standardowo dostępnych źródłach: danych regionalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego oraz danych GIOŚ-RWMŚ w Opolu. Na podstawie tak przygotowanego zestawu 
wskaźników możliwe jest określenie tendencji zmian w poszczególnych obszarach interwencji. 
Zastosowano następujące oznaczenia w tabeli ze wskaźnikami monitoringu: 
 

- poprawa wskaźnika, 
 

- pogorszenie wskaźnika, 
 

- brak wyraźnej tendencji/istotnych zmian lub brak danych. 
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Tabela 29. Wskaźniki monitoringu dla Gminy Olesno w latach 2019-2021. 

Lp. Wskaźnik Jednostka 

Wartość 

Uwagi/trendy 
bazowa 
(2018) 

2019 2020 2021 

Klimat i powietrze atmosferyczne 

1. 
Stężenie średnioroczne pyłu 
zawieszonego PM10 
Olesno, ul. Słowackiego 

g/m
3
 34 27 24,6 28,8 

Stężenie średnioroczne pyłu 
zawieszonego PM10 w 
odniesieniu do wartości 
bazowej spadło o 15,3 % (o 

5,2 g/m
3
) 

2. 

Liczba dni z przekroczeniami 
wartości 24-godz. pyłu 
zawieszonego PM10, 
Olesno, ul. Słowackiego 

ilość dni 69 33 16 34 

Liczba dni z przekroczeniami 
wartości 24-godz. pyłu 
zawieszonego PM10 w 
odniesieniu do wartości 
bazowej spadła o 35 dni 

3. 
Stężenie średnioroczne benzenu, 
Olesno, ul. Słowackiego 

g/m
3
 0,9 brak pomiarów brak pomiarów brak pomiarów 

Brak możliwości porównania – 
na stacji pomiarowej przy ul. 
Słowackiego nie wykonywano 
pomiarów od roku 2019. 

4. 

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

klasa 
jakości 

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

Klasa C: PM10,  
B(a)P 

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

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

Liczba i rodzaj substancji w 
zakresie których dochodziło do 
przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych w strefie 
opolskiej w odniesieniu do roku 
bazowego nie uległa zmianie 

Klimat akustyczny 

5. 
Długość wyremontowanych/ 
zmodernizowanych dróg na terenie 
gminy w ciągu roku 

km 3,0 ok. 2 km 1,05 3,65 

Długość wyremontowanych/ 
zmodernizowanych dróg na 
terenie gminy w ciągu roku 
realizowana wg bieżących 
potrzeb i możliwości 
finansowych 

6. 
Powierzchnia przekroczeń (warunki 
złe i bardzo złe) 

km
2
 0,00 

Brak możliwości porównania – 
mapy akustyczne wykonywane 
sa raz na 5 lat. 
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Pola elektromagnetyczne 

7. 
Zmierzona wartość PEM na terenie 
gminy  

V/m 

Olesno, ul. 
Eichendorffa - 0,7 

V/m 
 

Olesno, ul. 
Kilińskiego – 0,2 

V/m 
 

2020: Olesno, ul. 
Słowackiego – 

<0,2 V/m 
 

* 

Brak możliwości porównania 
ze względu na brak kolejnych 
pomiarów w tych samych 
punktach pomiarowych. 
Zmierzone wartości we 
wszystkich punktach 
pomiarowych mieściły się 
poniżej wartości 
dopuszczalnych.  

8. 

Średnia wartość PEM dla: 
- terenów miast poniżej 50 tys. 

mieszk.: 
- terenów wiejskich: 

V/m 
0,44 V/m 
<0,2 V/m 

0,55 V/m 
0,26 V/m 

0,50 V/m 
0,22 V/m 

* 

Średnia wartość PEM dla: 
- terenów miast poniżej 50 tys. 
mieszk.: nastąpiło zwiększenie 
wartości średniej o 0,06 V/m, 

- terenów wiejskich: nastąpiło 
zwiększenie wartości średniej 
o 0,02 V/m. 

Zasoby i jakość wód 

9. Jakość wód powierzchniowych 
Wg 

obowiązującej 
klasyfikacji 

Stan/potencjał 
ekologiczny: 
- JCWP 
Budkowiczanka 
od źródła do 
Wiszni: zły, 
- JCWP 
Stobrawa od 
źródeł do 
Kluczborskiego 
Strumienia: zły 

JCWP: 
Budkowiczanka 

od źródła do 
Wiszni: zły, 

Stobrawa od 
źródeł do 

Kluczborskiego 
Strumienia: zły, 
Libawa: słaby, 

Prosna do 
Wyderki: zły 

Stan potencjał 
ekologiczny nie 
był określany 
Analiza 
parametrów dla 
badanej JCWP 
wykazała: 
- IV klasę 
elementów 
biologicznych, 
- I klasę 
elementów 
hydromorfologic
znych 

* 

Porównując jakość elementów 
biologicznych (dla JCWP 
Prosna do Wyderki): 
- poprawa klasy jakości 
elementów biologicznych z V 
do IV klasy, 
Porównując jakość elementów 
hydromorfologicznych (dla 
JCWP Prosna do Wyderki): 

- brak zmiany – utrzymanie I 
klasy jakości elementów 
hydromorfologicznych. 

10. Jakość wód podziemnych 
Wg 

obowiązującej 
klasyfikacji 

II klasa jakości brak pomiarów brak pomiarów * 

Brak możliwości porównania 
ze względu na brak pomiarów 
wód podziemnych na terenie 
Gminy Olesno w latach 
raportowania 
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Gospodarka wodno-ściekowa 

11. 
Długość sieci wodociągowej 
rozdzielczej 

km  213,9 218,3 218,4 218,9 

Długość sieci wodociągowej 
rozdzielczej wzrosła o 5,0 km 
w odniesieniu do roku 
bazowego 

12. Liczba przyłączy wodociągowych szt. 3 701 3 725 3 789 * 

Liczba przyłączy 
wodociągowych wzrosła o 88 
szt. w odniesieniu do roku 
bazowego 

13. Zużycie wody na 1 mieszkańca m
3
 30,4 30,3 30,1 * 

Zużycie wody na 1 mieszkańca 
spadło o 0,3 m

3
/mieszkańca/ 

rok w odniesieniu do roku 
bazowego 

14. 
Woda dostarczona gospodarstwom 
domowym 

tys. m
3
 540,5 536,3 534,9 * 

Ilość wody dostarczonej 
gospodarstwom domowym 
zmniejszyła się o 5,6 tys. m

3  
w 

odniesieniu do roku bazowego 

15. Długość sieci kanalizacyjnej km 41,4 43,7 44,5 44,8 
Długość sieci kanalizacyjnej 
wzrosła o 3,7 km w odniesieniu 
do roku bazowego 

16. Liczba przyłączy kanalizacyjnych szt. 1 417 1 481 1 494 * 

Liczba przyłączy 
kanalizacyjnych wzrosła o 77 
szt. w odniesieniu do roku 
bazowego 

Zasoby geologiczne 

17. 
Liczba złóż surowców mineralnych 
na terenie gminy 

szt. 13 15 15 15 

Liczba złóż surowców 
mineralnych na terenie gminy 
powiększyła się o 2 złoża 
wpisane do bazy PIG-PIB 

Gleby 

18. 
Powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych w ciągu roku 
ogółem 

ha 0,00 0,00 0,00 0,00 

Powierzchnię gruntów 
zrekultywowanych w ciągu 
roku nie uległa zmianie (nie 
wykonywano rekultywacji 
gruntów). 
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19. 
Powierzchnia gruntów 
wymagających rekultywacji ogółem 

ha 42,95 42,95 42,95 42,95 
Powierzchnia gruntów 
wymagających rekultywacji 
ogółem nie uległa zmianie 

Odpady 

20. 
Udział odpadów komunalnych 
zebranych w sposób selektywny w 
ogólnej masie zebranych odpadów  

% 33,2 48,93 37,95 38,74 

W odniesieniu do wartości 
bazowej  procentowy udział 
odpadów zebranych 
selektywnie w stosunku do 
ilości zebranych odpadów 
komunalnych uległ 
zwiększeniu o 5,54 punktu 
procentowego. 

21. 
Ilość wyrobów azbestowych 
pozostała do usunięcia 

Mg 990 088 882 983 

Ilość wyrobów zawierających 
azbest sukcesywnie usuwana 
jest z terenu gminy. Należy 
pamiętać, że wszystkie wyroby 
zawierające azbest muszą być 
usunięte z teen Polski do 2032 
roku. 

Zasoby przyrodnicze 

22. 
Powierzchnia prawnie chroniona 
ogółem (bez obszarów Natura 
2000)  

ha 24,25 24,25 24,25 24,25 

Powierzchnia prawnie 
chroniona ogółem (bez 
obszarów Natura 2000) nie 
uległa zmianie 

23. Obszary NATURA 2000 szt. 0 0 0 0 
Liczba obszarów Natura 2000 
nie uległa zmianie 

24. 
Powierzchnia użytków 
ekologicznych 

ha 6,62 6,62 6,62 6,62 
Powierzchnia użytków 
ekologicznych nie uległa 
zmianie. 

25. 
Powierzchnia zespołów 
przyrodniczo krajobrazowych 

ha 17,63 17,63 17,63 17,63 
Powierzchnia zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych 
nie uległa zmianie 

26. Pomniki przyrody szt. 7 7 7 7 
Liczba pomników przyrody nie 
uległa zmianie 

27. Lesistość gminy % 42,1 42,1 42,1 * 
Wskaźnik lesistości gminy nie 
uległ zmianie 
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28. Powierzchnia lasów ha 10 135,16 10 140,41 10 151,82 * 
Powierzchnia Lasów 
zwiększyła się o 16,66 ha. 

29. Powierzchnia gruntów leśnych ha 10 374,03 10 378,82 10 390,65 * 
Powierzchnia gruntów leśnych 
zwiększyła się o 16,62 ha 

30. 
Powierzchnia parków, zieleńców i 
terenów zieleni osiedlowej ogółem 

ha 14,41 14,41 14,41 * 

Powierzchnia parków, 
zieleńców i terenów zieleni 
osiedlowej ogółem nie uległa 
zmianie 

Adaptacje do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

30. 

Liczba poważnych awarii  i 
miejscowych zagrożeń w ciągu 
roku: 

- silne wiatry: 
- przybory wód: 
- opady śniegu: 
- opady deszczu: 
- chemiczne: 
- ekologiczne: 
- infrastruktury komunalnej: 
- w transporcie drogowym: 
- w transporcie kolejowym: 
- na obszarach wodnych: 

szt. 

 
 
 

20 
0 
0 
6 
4 
3 
1 
0 
43 
1 
1 

 
 
 

100 
0 

11 
15 
6 

13 
3 
3 

121 
1 
4 

 
 
 

43 
8 
0 
50 
5 
1 
1 
0 
40 
0 
1 

 
 
 

37 
1 
10 
8 
1 
0 
3 
2 
31 
0 
2 

Liczba miejscowych zagrożeń 
według informacji podawanej 
przez Komendę Główną 
Państwowej Straży Pożarnej 
i charakteryzuje się coroczną 
zmiennością. Trudno jest na tej 
podstawie rozstrzygać o 
poprawie czy pogorszeniu 
wskaźnika. 

Monitoring i zarządzanie środowiskiem 

31. 
Nakłady na gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska ogółem (w 
tym majątkowe ogółem) 

zł 
6 400 374,85 zł 

(2 507 358,56 zł) 
7 237 163,90 zł 
2 866 945,28 zł 

7 271 640,85 zł 
731 854,77 zł 

* 

Nakłady na gospodarkę 
komunalną i ochronę 
środowiska ogółem w 
odniesieniu do wartości 
bazowej  wzrosły o 
871 266,00 zł 
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6.1 Analiza wskaźników monitoringu POŚ 
Analizując tendencję wskaźników w tabeli monitorowania: 

- stan środowiska dla 16 wskaźników określony został jako bez zmian w odniesieniu do roku 
bazowego, 

- dla 14 wskaźników zanotowano zmianę na (+) w odniesieniu do roku bazowego, 
- dla jednego wskaźnika zanotowano zmianę na (-) stanu w odniesieniu do roku bazowego. 

Obecnie Gmina Olesno jest w trakcie realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2023 
z perspektywa do roku 2027, a co za tym idzie w trakcie systematycznego procesu monitorowania 
i oceny. Zgodnie z wymogiem ustawowym co dwa lata Burmistrz sporządza raport z jego realizacji. 
Dla efektywnego wdrażania Programu konieczne jest regularne zbieranie, analiza i ocena danych. 
System monitoringu skupia się przede wszystkim na efektywności wdrażanych działań i zadań 
oraz opiera na obiektywnych i dostępnych wskaźnikach monitorowania, których porównanie 
w kolejnych raportach daje obraz gradientu zachodzących zmian w środowisku Gminy Olesno. 
 

 

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

 
Wykonanie zadań zawartych w planie operacyjnym Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Olesno na lata 2019-2021 dotyczy Gminy, jednak obejmuje także tematycznie funkcjonowanie 
innych jednostek i podmiotów na jej terenie. Akceptacja przez Gminę celów i zadań w przyjętym 
Programie Ochrony Środowiska nie oznacza powstania budżetu inwestycyjnego na potrzeby 
Programu Ochrony Środowiska. System budżetowy samorządów obejmuje 1 rok działania, a więc 
planowanie odbywa się w krótkim cyklu i dostosowywane jest do doraźnych ram i sytuacji. 
Realizacja Programu w miarę jego realizacji stwarza więc problemy, tak natury finansowej 
(trudność w pozyskaniu środków finansowych dysponując niewielkim udziałem własnym) jak i innej 
natury (np. nadrabianie niedoinwestowania z lat poprzednich, zmieniające się potrzeby bieżące 
mieszkańców, czynniki zewnętrzne, zmiana ustawodawstwa etc.)  
Przyjęte w Programie Ochrony Środowiska priorytety, cele i zadania zgodne były z kierunkami  
Polityki Ekologicznej Państwa - stanowiły przełożenie celów Polityki Ekologicznej Państwa 
na szczebel Gminy. Nie wymagało to wówczas spełnienia wielu kryteriów i obowiązków 
określonych obecnie w Wytycznych MŚ do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska.  
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 
roku dokonano określenia miary celów głównych dla każdego obszaru interwencji (zgodnie 
z obowiązującymi Wytycznymi Ministra Środowiska)., Stopień realizacji celów głównych i wielkości 
miary celu dla okresu raportowania (2019-2021) w odniesieniu do wartości wskaźników w roku 
bazowym (określonym w Programie Ochrony Środowiska) w poszczególnych obszarach 
interwencji przedstawiono w tabeli poniżej: 
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Tabela 30. Wartości mierników celów głównych dla poszczególnych obszarów interwencji. 

L.p. Obszar interwencji Miara celu 
Wartość miary 

Uwagi/trendy 
bazowa 2019 2020 2021 

1. 
Klimat i powietrze 
atmosferyczne 

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

3 2 3 3 

Liczba zanieczyszczeń których 
wartość przekroczyła poziom 
dopuszczalny nie uległa zmianie. 

2. Klimat akustyczny 

Długość 
wyremontowanych/ 
zmodernizowanych dróg na 
terenie gminy w ciągu roku 

3,0 km ok 2 km 1,05 3,65 

Długość wyremontowanych/ 
zmodernizowanych dróg na 
terenie gminy w ciągu roku 
realizowana wg bieżących 
potrzeb i możliwości finansowych 

3. 
Oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych 

Średnia wartość PEM dla 
terenów pozostałych miast/ 
terenów wiejskich 
województwa opolskiego  

0,44 [V/m] 
<0,2 [V/m] 

0,55 V/m 
0,26 V/m 

0,50 V/m 
0,22 V/m 

* 

Średnia wartość PEM dla: 
- terenów miast poniżej 50 tys. 
mieszk.: nastąpiło zwiększenie 
wartości średniej o 0,06 V/m, 

- terenów wiejskich: nastąpiło 
zwiększenie wartości średniej o 
0,02 V/m. 

4. Zasoby i jakość wód 
Stan/potencjał ekologiczny 
JCWP na obszarze gminy 

JCWP: 
Budkowiczanka 

od źródła do 
Wiszni: zły, 

Stobrawa od 
źródeł do 

Kluczborskiego 
Strumienia: zły 

JCWP: 
Budkowiczanka 

od źródła do 
Wiszni: zły, 

Stobrawa od 
źródeł do 

Kluczborskiego 
Strumienia: zły, 
Libawa: słaby, 

Prosna do 
Wyderki: zły 

Stan potencjał 
ekologiczny nie 
był określany 
Analiza 
parametrów dla 
badanej JCWP 
wykazała: 
- IV klasę 
elementów 
biologicznych, 
- I klasę 
elementów 
hydromorfologi-
cznych 

* 

Porównując jakość elementów 
biologicznych (dla JCWP Prosna 
do Wyderki): 
- poprawa klasy jakości 
elementów biologicznych z V do 
IV klasy, 
Porównując jakość elementów 
hydromorfologicznych (dla JCWP 
Prosna do Wyderki): 

- brak zmiany – utrzymanie I 
klasy jakości elementów 
hydromorfologicznych. 

5. 
Gospodarka wodno-
ściekowa 

Długość kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy 
[km] 

41,4  43,7 44,5 44,8 
Długość sieci kanalizacyjnej 
wzrosła o 3,7 km w odniesieniu 
do roku bazowego 
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6. Zasoby geologiczne 
Liczba udokumentowanych 
złóż surowców mineralnych 
na terenie gminy 

13 15 15 15 

Liczba udokumentowanych złóż 
surowców mineralnych uległa 
zwiększeniu o 2 złoża wpisane do 
bazy złóż surowców mineralnych 
PIG-PIB 

7. Gleby 
Powierzchnia 
zrekultywowanych w ciągu 
roku w ha 

0 0 0 0 

Powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych w odniesieniu 
do roku bazowego nie ulegała 
zmianie (nie dokonywano 
rekultywacji gruntów)  

8. 

Gospodarka 
odpadami 
i zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów 

Udział odpadów 
zagospodarowanych 
w sposób inny niż 
składowanie [%] 

100 32,4 30,6 47,5 

Udział odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie w ogólnej 
masie zebranych odpadów w 
analizowanych latach uległ 
poprawie w odniesieniu do roku 
2019 

9. Zasoby przyrodnicze 
Powierzchnia obszarów 
prawnie chronionych na 
terenie gminy 

24,25 ha 24,25 ha 24,25 ha 24,25 ha 
Powierzchnia prawnie chroniona 
ogółem (bez obszarów Natura 
2000) nie uległa zmianie 

10. 
Zagrożenia 
poważnymi awariami 

Liczba poważnych awarii  i 
miejscowych zagrożeń w 
ciągu roku: 
 
 
 

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

 
 
 
 

26 
193 

1 
0 

 
 
 
 

23 
183 
1 
0 

 
 
 
 

14 
238 
4 
0 

 
 
 
 

11 
204 

0 
0 

Liczba miejscowych zagrożeń 
według informacji podawanej 
przez Komendę Główną 
Państwowej Straży Pożarnej i 
charakteryzuje się coroczną 
zmiennością. Trudno jest na tej 
podstawie rozstrzygać o 
poprawie czy pogorszeniu 
wskaźnika. 
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Wartości mierników celów głównych, analizując tendencję mierników celów w latach 2019-2021: 
- dla 6 mierników określono stan jako bez zmian w odniesieniu do wartości w roku bazowym, 
- dla 3 miernika zanotowano zmianę na (+) w odniesieniu do wartości w roku bazowym. 
- dla 1 miernika zanotowano zmianę na (-) w odniesieniu do wartości w roku bazowym. 

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

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

- dodatkowo w różnych komponentach środowiska zrealizowano szereg zadań nie ujętych 
w Programie, jednakże wpisujących się w ramy ogólnie pojętej ochrony środowiska. 

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

 

 
8. DIAGNOZA, PROPOZYCJE NOWYCH PRIORYTETÓW 

I KRYTERIÓW ICH WYŁONIENIA. 
 
Przeprowadzona analiza zakresu i stopnia realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony 
Środowiska dla Gminy Olesno dotyczyła wyznaczonych priorytetów i celów według  poprzedniej 
Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do 2015 roku. Obecnie, 
w aktualnym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 z perspektywą 
do roku 2027, zgodnie z Wytycznymi MŚ, priorytety, cele i kierunki działań są zgodne 
z priorytetami Polityki Ekologiczne Państwa 2030. 
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska nastąpiła zmiana 
sposobu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. Obecnie jest ona prowadzona na 
podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz za pomocą 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. 
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu 
terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów 
strategicznych i programowych. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu 
zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony 
środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego. 
Aktualny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno oparty jest na zapisach  następujących 
aktualnych dokumentów: 

 Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2021 poz. 1973 tekst jedn. ze 
zm.) definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska 
opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin, 

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

cztery lata), 
- kaskadowe sporządzanie POŚ, 
- oparcie na wiarygodnych danych, 
- prawidłowe określenie celów, 
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- przygotowanie założeń do POŚ, 
- włączenie interesariuszy w proces opracowania POŚ, 
- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

W wytycznych określono następujące obszary interwencji: 

11. ochrona klimatu i jakości powietrza, 
12. zagrożenia hałasem, 
13. pola elektromagnetyczne, 
14. gospodarowanie wodami, 
15. gospodarka wodno-ściekowa, 
16. zasoby geologiczne, 
17. gleby, 
18. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 
19. zasoby przyrodnicze, 
20. zagrożenia poważnymi awariami. 
Wymienione powyżej obszary interwencji powinny uwzględniać zagadnienia horyzontalne 
(przekrojowe, dotyczące wszystkich dziedzin), tj.: 
- adaptację do zmian klimatu, 
- nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 
- działania edukacyjne, 
- monitoring środowiska. 

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

 
 

9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-
2023 oraz Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 z perspektywą do 
2027 roku stanowiły podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w gminie w latach 
raportowania, tj. 2019 i 2020-2021. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony 
środowiska na wszystkich szczeblach - od krajowego do gminnego - jest, aby ich realizacja 
doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem 
oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła 
warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując realizację 
programu na poziomie gminnym należy pamiętać, że praktycznie zadania o charakterze 
wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane z jego ochroną 
przed szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorząd gminy oraz podmiotów gospodarczych 
i mieszkańców. Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd 
gminy wpływa na możliwości bezpośredniej i pośredniej ochrony środowiska na terenie gminy. 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w latach 2019-2021 - 
do najważniejszych z nich można zaliczyć zadania w zakresie: 

 ochrony powietrza, 

 ochrony przed hałasem, 

 ochrony wód,  

 ochrony przyrody, 

 gospodarki odpadami, 

 edukacji ekologicznej. 
Podsumowując należy zauważyć, iż większość zadań została zrealizowana lub jest w trakcie 
realizacji (zadania o charakterze ciągłym).  
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