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1. STAN FORMALNO-PRAWNY
PROGNOZY

I

CEL

SPORZĄDZENIA

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów
strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 oraz art. 51 Ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227,
z późn. zm.). Przepisy tej ustawy zobowiązują organ opracowujący Aktualizację Programu
Ochrony Środowiska (APOŚ) dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013- 2016 z perspektywą na lata
2017- 2020 do sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko oraz
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem
społecznym.
Niniejsza Prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 stanowi element strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
Prognoza wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym
skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji.

2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA
AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko oraz ustaleń Zamawiającego, który otrzymał pisma określające zakres i stopień
szczegółowości Prognozy od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (znak:
WOOŚ.411.56.2013.MH z dnia 8 października 2013r.) oraz Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Opolu (znak: NZ.9022.1.141.2013.JG z dnia 11 października 2013r.)
i z powyższym Prognoza powinna:
1) zawierać:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach
z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
2) określać, analizować i oceniać:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., nr. 0, poz. 627- tekst jednolity z
późn. zm.).
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele
i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
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pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
– różnorodność biologiczną,
– ludzi,
– zwierzęta,
– rośliny,
– wodę,
– powietrze,
– powierzchnię ziemi,
– krajobraz,
– klimat,
– zasoby naturalne,
– zabytki,
– dobra materialne
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na
te elementy;
3) przedstawiać:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność
tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania
oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy.
Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących
wynikiem realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz ocena jego natężenia, a także
określenie czy w należyty sposób został uwzględniony w dokumencie interes środowiska
przyrodniczego i kulturowego.
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3. ZASTOSOWANE METODY I WYKORZYSTANE MATERIAŁY
Przy opracowywaniu niniejszej Prognozy oparto się na ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
z poźn. zm.). Określa ona sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
skutków realizacji programu. Proces opiniowania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na
środowisko oraz określenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy prowadzi Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Podczas opracowywania Prognozy kierowano się również ustawą dnia 3 października o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237,
z późn. zm.). Ustawa ta uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie,
w szczególności obszarów Natura 2000.
Aby w pełni ocenić czy Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska zawiera elementy
zapewniające ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju przy
opracowywaniu Prognozy, obok aktów prawnych, wykorzystano szereg dokumentów
strategicznych, szczebla regionalnego i krajowego, odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio
do ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi.
Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz jest
wykresem siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska zamierzenia (cele strategiczne), a w kolumnach wpisano wskaźniki
charakteryzujące i opisujące środowisko. Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy
składnikami przeciwstawnych osi zaznaczono symbolem:
- (+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia,
- (-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia,
- (+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania
i skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia,
- (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie
- (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są
one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań.

8

Prognoza oddziaływania na środowisko
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski”

4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH
AKTUALIZACJI
PROGRAMU
OCHRONY
ŚRODOWISKA
I POWIĄZANIU Z INNYMI DOKUMENTAMI
W Prognozie oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
uwzględniono cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów
środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do
osiągnięcia postawionych celów.
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski cele środowiskowe
skupiają się głównie na ochronie wód, ochronie powietrza, ochronie przed hałasem oraz ochronie
przyrody. Określone cele mają wpłynąć odpowiednio na: utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu
wszystkich wód, utrzymanie określonego stanu powietrza w zakresie pyłu PM10, zmniejszenie
narażenia na ponadnormatywny hałas oraz zachowanie bioróżnorodności biologicznej.
Analizując cele sformułowane w APOŚ dla Gminy Tarnów Opolski, oprócz analizy ich wpływu na
środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań określonych
w dokumentach nadrzędnych (krajowym i wojewódzkim) oraz równoległych, określonych na
szczeblu gminy. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy
możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy.
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska jest zgodny z następującymi dokumentami
planistycznymi:
 Strategią Rozwoju Gminy Tarnów Opolski,
 Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Tarnów Opolski,
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów
Opolski.
Zadania wyznaczone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wskazują szereg działań jakie
mają być podjęte dla rozwoju gospodarczego regionu przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego
stanu środowiska. Ocenia się, że podjęte działania w perspektywie długoterminowej będą miały
korzystny wpływ na środowisko regionu.
Ponadto Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski jest zgodny
z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., nr. 0, poz. 627- tekst
jednolity z późn. zm.).
Na terenie gminy Tarnów Opolski powołany został Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy
Stobrawsko- Turawskie”. Ustanowienie obszaru chronionego krajobrazu następuje na drodze
uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego
nadzór, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego
krajobrazu lub jego części, wybrane spośród zakazów.
Cele wyznaczone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska uwzględniają cele ochrony i
zakazy wyznaczone dla obszarów lub obiektów objętych ochroną w ramach aktów prawa
miejscowego. Stopień zgodności zapisów APOŚ z zapisami aktów prawa miejscowego
ustanawiających formy ochrony przyrody (w tym z ochroną gatunkową roślin, grzybów i zwierząt)
określa się jako całkowity.
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5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI DOKUMENTU
5.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY TARNÓW OPOLSKI
Gmina Tarnów Opolski leży w południowo - zachodniej części Polski na terenie województwa
opolskiego i powiatu opolskiego. Gmina graniczy z gminą Prószków od zachodu, z m. Opole od
północnego- zachodu, z gminą Chrząstowice od północy, z gminą Gogolin, Krapkowice i Izbicko od
południa, z gminą Strzelce Opolskie od południa, z gminą Kolonowskie od południowegowschodu. Powierzchnia gminy Tarnów Opolski wynosi 82,0 km2. Według danych pozyskanych z
Głównego Urzędu Statystycznego – liczba mieszkańców w gminie na koniec 2012 r. wynosiła 9
692 osoby.
Rysunek 1. Położenie gminy Tarnów Opolski na tle województwa opolskiego oraz podział
administracyjny obszaru powiatu opolskiego

Źródło:www.gminy.pl;.

Warunki klimatyczne
Według regionalizacji klimatycznej E. Romera, Gmina położona jest w strefie klimatu nizin i kotlin
podgórskich. Klimat ten jest stosunkowo łagodny, szczególnie nad Odrą. Odznacza się najkrótszą
zimą i najdłuższym latem w kraju. Poza tym teren Gminy charakteryzują:
- średnia roczna temperatura powietrza obszaru Gminy wynosi 8,5oC (1971-2000).
- najcieplejszym miesiącem jest sierpień 18oC, a najchłodniejszym styczeń -1,5oC.
- średnioroczne ciśnienie atmosferyczne waha się w granicach 1016-1017 hPa, a ilość
opadów atmosferycznych średnio w roku to 650 mm.
- średnia prędkość wiatru to 4-5 m/s mierzona na wysokości 10 m n.p.g., na terenie otwartym
o klasie szorstkości 1 (teren z niewielkimi przeszkodami dla wiatru).
- średnie usłonecznienie wynosi 1450-1500 godzin, a
- średnia wilgotność względna powietrza waha się w granicach 80-82 %.
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-

średnie zachmurzenie w ciągu roku nad gminą to 5,2.
pokrywa śnieżna ma grubość w granicach 6-8 cm (średnia w okresie 1970/19711999/2000).
dominujące wiatry z kierunku południowego (23%), zachodniego (22%) i północnego (13%).

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia
Gmina leży na piaszczystej równinie na pograniczu Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Niziny Śląskiej.
Na obszarze Gminy występują trzy mezoregiony: Równina Opolska (zajmująca wschodnią część
Gminy), Pradolina Wrocławska (stanowi wąski pas wzdłuż doliny Odry- zachodnia część Gminy)
i Masyw Chełmu (fragment) - na południe od Kosorowic i Tarnowa Opolskiego.
Ukształtowanie terenu jest mało urozmaicone. Dominują obszary równinne z niewielkimi
deniwelacjami (160-170 m n.p.m). Najniższe wysokości bezwzględne występują w dolinie Odry:
155- 158 m n.p.m.
Wzdłuż zachodniej granicy Gminy rozciąga się stroma krawędź erozyjna zamykająca dolinę Odry.
Do krawędzi przylega płaski obszar przydolinny - Łąki Groszowickie. Obszar na wschodzie,
pomiędzy Nakłem, Walidrogami i Raszową przechodzi w szeroką płaskodenną dolinę rzeki Suchej.
Obszar gminy w przeważającej części zbudowany jest ze skał węglanowych (wapieni, margli,
dolomitów), które wykształciły się w środowisku morskim w okresie triasu środkowego. Pierwotne
skały triasowe zalegały poziomo, lecz na skutek późniejszych ruchów górotwórczych południowa
część tych osadów uległa wypiętrzeniu, opadając obecnie pod stałym kątem w kierunku
północnym i północno-wschodnim. Wytworzyła się w ten sposób tzw. monoklina przedsudecka.
W skład monokliny przedsudeckiej wchodzą skały dolnego permu (tzw. czerwony spągowiec)
przykryte warstwami łupów karbonu i piaskowców. Na skałach utworzonych w okresie permu
zalegają skały triasu, będące zasadniczym elementem monokliny przedsudeckiej. Osady
trzeciorzędowe, najczęściej iły szare, występują lokalnie w dolinie rzeki Odry (jest to jedyny obszar
na jakim do tej pory je zlokalizowano). Na starszych utworach triasowych i trzeciorzędowych
zalegają osady najmłodsze, czwartorzędowe. Są to najczęściej gliny zwałowe, piaski, żwiry
wodnolodowcowe i lodowcowe, powstałe w plejstocenie przy zlodowaceniu Odry i Wisły.
W bocznych dolinach i zagłębieniach bezodpływowych osadziły się namuły organiczne i torfy
(rzeka Czarnka, Struga). Natomiast w dolinie rzeki Suchej występują piaski rzeczne, często
zawierające domieszkę humusu.

Analiza zagospodarowania przestrzennego
Obszary zabudowane wsi obejmują: zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną,
wielorodzinną, tereny usług publicznych i komercyjnych, tereny przemysłu i działalności
usługowo - wytwórczej, tereny obiektów i urządzeń produkcji rolnej, tereny urządzeń sportowych
oraz innych funkcji - służących wymienionym funkcjom podstawowym.
Aktualny stan zagospodarowania terenu gminy Tarnów Opolski przedstawiono poglądowo
na ZAŁĄCZNIKU 1.

Środowisko przyrodnicze
Wartość przyrodniczą na terenie gminy Tarnów Opolski wykazują zbiorowiska leśne, skupione w
dwóch kompleksach w części północno- zachodnie gminy, od Grudzic do Walidróg oraz w części
północno- wschodniej gminy w okolicy Raszowej i w części południowo- zachodniej gminy w
okolicy Miedzianej i Kątów Opolskich. W lasach dominują zbiorowiska borowe. Część lasów objęta
jest ochroną w postaci obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko- Turawskie”. Na
obszarze gminy Tarnów Opolski dominujących zbiorowiskiem nieleśnym są zbiorowiska wodne.
Występują na obszarze starorzeczy lub stawów po eksploatacji kruszywa naturalnego, w dolinie
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Odry oraz na Łąkach Groszowickich. Gmina charakteryzuje się bogatym florystycznie zespołem
łąki trzęślicowej, występującej w północnej części Łąk Groszowickich.

5.2. OCENA STANU ŚRODOWISKA
Wody powierzchniowe
Gmina leży w zlewni Odry i jej prawostronnych dopływów: Czarnki, Strugi (Lutni) i Jemielnicy.
Część Gminy leżąca na południe linii Miedziana – Kosorowice – Nakło jest zupełnie pozbawiona
cieków.
Na terenie gminy występują zbiorniki wodne powierzchniowe utworzone w wyrobiskach
poeksploatacyjnych kruszywa naturalnego oraz odcięte w trakcie prac regulujących bieg rzeki
zakola Odry, częściowo już wypłycone i zarośnięte.
Wody stojące na terenie Gminy reprezentowane są również przez stawy hodowlane
w Kosorowicach (po wyrobisku żwiru i piasku – własność prywatna) oraz staw hodowlany
w Przyworach (pow. 1 ha), a także zbiorniki przeciwpożarowe np. w Tarnowie Opolskim o pow.
0,2 ha (własność gminy).

Wody podziemne
Obszar Gminy podobnie jak okolicznych gmin (Izbicko, Chrząstowice, Gogolin, Strzelce Opolski)
jest bardzo zasobny w wody podziemne. Występują one w czterech piętrach wodonośnych:
- czwartorzędowym (GZWP 334, dolina kopalna rzeki Mała Panew),
- kredowym (GZWP 336, Niecka Opolska),
- środkowotriasowym (GZWP 333, Opole - Zawadzkie),
- dolnotriasowym (GZWP 335, Krapkowice - Strzelce Opolskie).

Walory przyrodnicze gminy
Lasy
W Gminie Tarnów Opolski lasy zajmują powierzchnię 3 496,9 ha, co stanowi ok. 42,7 %
powierzchni gminy. Większość lasów stanowi własność publiczną- 3 228,7 ha, z czego 3 207,8 ha
lasów pozostaje we władaniu Skarbu Państwa, a zarządzane są przez Nadleśnictwo Opole i
Strzelce Opolskie. Pozostałe 268,2 ha lasów należy do właścicieli prywatnych.
Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo- leśną1, lasy występujące na terenie Gminy należą do
Krainy Śląskiej. Wydzielono w obrębie Gminy dwa mezoregiony: Pradolina Wrocławska należący
do Dzielnica Wrocławskiej (niewielki fragment w zachodniej części Gminy) oraz Mezoregion
Równina Grodkowskiej należący do Dzielnicy Równiny Opolskiej.
Lasy w Gminie Tranów Opolski grupują się na trzech obszarach:
 kompleks leśny w części północno- zachodniej, rozciąga się od Grudzic do Walidróg,
podlega administracyjnie Nadleśnictwu Opole, obręb Grudzice.
 kompleks leśny w części północno-wschodniej (Raszowa) i południowo- zachodniej
(Miedziana, Kąty) podlegają Nadleśnictwu Strzelce Opolskie, obręby Kadłub i Kamień
Śląski.
1

„Regionalizacja przyrodniczo- leśna na podstawach ekologiczno- fizjograficznych” T. Trampler (red.), PWRiL,
Warszawa, 1990r.
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Na całym terenie Gminy Tarnów Opolski, w zależności od warunków glebowych, roślinność
potencjalną stanowią różnego rodzaju zbiorowiska leśne:
 łęgi jesionowo- wiązowe w dolinie Odry,
 łęgi olszowe i jesionowo – olszowe w dolinach Suchej, Czarnki i Strugi,
 grądy środkowoeuropejskie, odmiana śląsko – wielkopolska, żyzna, na terenach
bezleśnych w środkowej i zachodniej części gminy,
 grądy środkowoeuropejskie odmiana śląsko – wielkopolska, seria uboga, na wschodzie
i południowym wschodzie gminy,
 kontynentalne bory mieszane i suboceaniczne bory sosnowe w części kompleksu leśnego
na północy gminy oraz w lasach na południowym zachodzie,
 niżowe, środkowoeuropejskie dąbrowy acidofilne w środkowej i wschodniej (Walidrogi)
części kompleksu leśnego na północy gminy,
 żyzne buczyny niżowe na wapiennych rędzinach przy południowej granicy gminy.
Wśród typów siedliskowych lasów na terenie gminy przeważają siedliska borowe – bór mieszany
wilgotny i bór mieszany świeży. Siedliska boru wilgotnego zajmują niewielkie powierzchnie na
północny zachód od Tarnowa, a boru świeżego przy granicy z Opolem oraz w Kątach i Miedzianej.
W składzie gatunkowym drzewostanów dominuje sosna a następnie: brzoza, świerk, olsza i dąb,
w mniejszym stopniu występuje buk, modrzew, jesion, grab, klon, lipa i topola. Podszyt składa się z
samosiewów drzew oraz z następujących roślin naczyniowych: bez czarny, jarząb pospolity,
śnieguliczka biała, trzmielina pospolita, leszczyna pospolita i inne.
Gatunki występujące w runie to m.in.: bluszcz pospolity, szczawik zajęczy, turzyca, przytulia
wiosenna, nawłoć pospolita, pokrzywa pospolita, dziurawiec, niecierpek pospolity, poziomka
pospolita, trawy.
Dominujące w lasach Gminy drzewostany sosnowe są sztucznego pochodzenia, z reguły
jednowiekowe i jednopiętrowe. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 46 lat w obrębie Grudzice,
51 lat w obrębie Kadłub, 56 lat w obrębie Kamień Śląski. Przeciętna zasobność wynosi
odpowiednio: 187, 204 i 238 m3/ha.

Dominujące zbiorowiska roślinne
Oprócz zbiorowisk leśnych, dużą wartość przyrodniczą na terenie Gminy posiadają zbiorowiska
wodne, występujące na obszarze starorzeczy lub stawów po eksploatacji kruszywa naturalnego
(„PRZYWORY II”), w dolinie Odry i Suchej oraz na Łąkach Groszowickich.
Gmina charakteryzuje się bogatym florystycznie zespołem łąki trzęślicowej, występującej
w północnej części Łąk Groszowickich, na skraju lasu, w granicach złoża PRZYWORY II.
Stwierdzono tam 8 gatunków objętych ochroną gatunkową. Większość z nich znajduje się na
„Czerwonej Liście” roślin zagrożonych w Polsce lub w województwie opolskim.
Ponadto na terenie gminy występują również zbiorowiska roślinne tj. zespół przęstki pospolitej
Hippuridetum submersae, zespół formy lądowej przęstki pospolitej Hippuridetum vulgaris oraz
zespół morski zamętnicy błotnej Parvopotamo- Zannichellietum.
Na terenach nie zalesionych i nie zajętych pod uprawę roli występują dość licznie zadrzewienia
śródpolne, które stanowią bardzo ważny element krajobrazu o szczególnej roli dla różnorodności
biologicznej.

Obszary przyrodniczo cenne
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu na
terenie Gminy Tarnów Opolski zlokalizowany jest obszary chronionego- krajobrazu:
„Lasy Stobrawsko – Turawskie”- został zaktualizowany Rozporządzeniem Wojewody
Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2006 r., Nr 33,
poz. 1133). Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Nr 0151/P/34/08 Wojewody Opolskiego z dnia
16 maja 2008r. (Dz.U. z 2008, Nr. 36, poz. 1283). Na obszarze Gminy Tarnów Opolski OCHK
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zajmuje powierzchnię 217,0 ha. Obszar został powołany w celu ochrony rozległych kompleksów
leśnych i obszarów zlewniowych
Lokalizację Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko- Turawskie” w obrębie
gminy Tarnów Opolski przedstawiono na ZAŁĄCZNIKU 1.
Proponowane formy ochrony przyrody na terenie Gminy Tarnów Opolski
Zgodnie z Opracowaniem Ekofizjograficznym dla Województwa Opolskiego na terenie Gminy
Tarnów Opolski wytypowano do ochrony ostoje florystyczne tj.
 Łąki Groszowickie- duży kompleks łąk na zachód od m. Przywory,
 Przywory- starorzecze Odry w północno- zachodniej części wsi,
 Kamień Śląski- nieczynny kamieniołom wapienia w północno- zachodniej części Kamienia
Śląskiego.
W „Programie Ochrony Środowiska dla województwa opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą
do roku 2019 zostały zaproponowane zmiany odnoszące się do form ochrony przyrody
występujące również na terenie gminy Tarnów Opolski. Proponuje się poszerzenie obszaru
chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko- Turawskie”.
Zgodnie z „Programem Ochrony Środowiska dla województwa opolskiego na lata 2012-2015
z perspektywą do roku 2019 na terenie gminy Tarnów Opolski występuje ostoja flory wskazana do
ochrony prawnej tj. „Przywory- starorzecze”.
W poprzednim Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski proponuje się
sporządzenie dokumentacji przyrodniczej i ewentualne objęcie ochroną prawną następujących
wyróżniających się obiektów przyrodniczych i terenów:
 zespół florystyczny łąki trzęślicowej z licznymi gatunkami roślin chronionych, położony
w obrębie złoża kruszywa PRZYWORY II. Po zakończeniu robót wydobywczych wskazane
jest ustanowienie użytku ekologicznego, obejmującego zbiorowisko roślin i otaczające je
stawy poeksploatacyjne,
 dwie topole czarne o obwodzie pni ok. 3 m, rosnące w sąsiedztwie koryta Odry na skraju
zabudowy wsi Kąty Opolskie,
 łąki śródleśne w dolinie Czarnki (oddziały 95-96, 98-100, 114 obrębu leśnego Grudzice
w Nadleśnictwie Opole. Odznaczają się dużymi walorami krajobrazowymi, różnorodnymi
zespołami roślinnymi i stanowią miejsce bytowania i żerowania zwierzyny płowej, płazów
i ptactwa.
Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-POLSKA
Sieć Econet- Polska obejmuje obszary o zachowanych walorach przyrodniczych, posiadające
zdolność utrzymania równowagi ekologicznej oraz tereny pomocne w zachowaniu tych cech na
obszarach sąsiednich. Siec Econet składa się z trzech podstawowych struktur: obszarów
węzłowych, korytarzy ekologicznych i obszarów wymagających unaturalnienia. Na terenie Gminy
Tarnów Opolski znajduje się korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym- 19M Dolina
Odry.
Flora i Fauna
Na terenie Gminy występuje bogaty florystycznie zespół łąki trzęślicowej. Znajduje się on
w północnej części Łąk Groszowickich, na skraju lasu, w granicach złoża kruszywa naturalnego
PRZYWORY II.
W starorzeczach Odry (k. Kątów Opolskich) występuje kotewka orzech wodny – gatunek
wymierający i chroniony zawilec wielkokwiatowy.
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Spośród charakterystycznych gatunków roślinności zielnej, obecnych na obszarze Gminy Tarnów
Opolski wystepują: Jarzmianka większa (Astrantia major), Borówka bagienna (Vaccinium
uliginosum) (dolina rzeki Suchej), Pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata), Żywiec
cebulkowy (Dentaria bulbifera ), Gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea), Tojeść gajowa
(Lysimachia nemorum).
Gmina Tarnów Opolski należy do nielicznych w województwie, w których odnotowuje się niewielka
liczbę gniazd bociana białego. Jego stanowisko można spotkać w m. Raszowa. W lasach na
północny zachód od Tarnowa Opolskiego znajduje się ostoja bociana czarnego, objęta ochrona
strefową. Na obszarze starorzeczy i stawów po eksploatacji kruszyw („PRZYWORY II”), występuje
siedlisko łabędzia niemego i kaczki krzyżówki. Z kolei dolina Odry i Suchej, czy Łąki Groszowickie
są siedliskiem licznych gatunków gadów i płazów, a także ptaków śpiewających, biegających,
brodzących i pływających.
W lasach i na przyległych polach na terenie gminy żyje wiele pospolitych gatunków zwierząt: jeleń,
sarna, daniel, dzik, zając szarak, jeż, wiewiórka, kuna, ryjówka aksamitna, mysz leśna i polna.

Gleby
Na obszarze Gminy wyróżniono następujące rodzaje gleb:
 mady rzeczne - w dolinie rzeki Odry i Jemielnicy,
 czarne ziemie- na obszarze przyległym do rzek: Odry (w okolicy wsi Kąty Opolskie) i
Jemielnicy, gleby rdzawe i bielicowe- w pasie przechodzącym przez centralną część gminy,
 gleby brunatne właściwe- na południu gminy w okolicy wsi Miedziana,
 rędziny- w części południowej gminy, gdzie skały triasu środkowego nie są odizolowane od
powierzchni terenu.
Gleby w obszarze wyżynnym (na południe od Kosorowic, Nakła oraz Tarnowa Opolskiego) i na
wzniesieniach morenowych cechuje okresowy lub stały niedobór wilgoci. Na pozostałym obszarze
stosunki wodne są właściwe, lub występuje okresowy nadmiar wilgoci.

Zasoby kopalin
Surowce mineralne odgrywają znaczna rolę w gospodarce gminy. Główną kopaliną dla przemysłu
wydobywczego są wapienie i margle, ale również kruszywa naturalne, surowce ilaste i torfy.
Na terenie Gminy zostały udokumentowane m.in. złoża wapieni i margli triasowych na potrzeby
przemysłu wapienniczego i cementowego. Wszystkie złoża znajdują się w południowo-wschodniej
części Gminy, a więc na terenach, gdzie wapień muszlowy jest łatwo dostępny dla
powierzchniowej eksploatacji.

5.3. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU
BRAKU REALIZACJI DOKUMENTU
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy i tym samym
pozytywnie wpływać będą na zdrowie i życie ludzi. W związku z rozwojem gospodarczym regionu,
wzrostem inwestycji przemysłowych i poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na obszary
cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce, brak
realizacji zapisów Programu prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów
środowiska.
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska:
1. pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym
wytwarzaniem ścieków,
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2. postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,
3. utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,
4. degradacja walorów krajobrazu.
W przypadku, gdy APOŚ nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać,
a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna.
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6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA
OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM
Znaczące oddziaływania związane z realizacją zapisów Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska mogą wystąpić w przypadku przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz.U. z 2010, nr 213, poz.1397 z późn. zm.). Potencjalne oddziaływania mogą mieć
charakter liniowy, punktowy lub rozproszony i mogą wystąpić na obszarach, gdzie prowadzona
będzie realizacja zadań inwestycyjnych. Należy jednak podkreślić, że zasięg oddziaływań jest
trudny do określenia i wymaga indywidualnego podejścia dla każdej inwestycji.
W związku z brakiem szczegółowych analiz środowiskowych dla terenów, na których przewiduje
się wystąpienie oddziaływań stan środowiska określa się dla obszaru gminy.

6.1. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
6.1.1. Wody powierzchniowe
Ocenę stanu wszystkich (monitorowanych i niemonitorowanych) jednolitych części wód
powierzchniowych we wszystkich województwach i dorzeczach Polski obecnie przeprowadza się
zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257 poz. 1545).
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).
Ocenę jakości wód powierzchniowych w jednolitych częściach wód na terenie województwa
opolskiego, w tym także na terenie Gminy Tarnów Opolski przeprowadza Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. W ostatnich latach nie przeprowadzano badań wód
bezpośrednio na terenie Gminy Tarnów Opolski, najbliższy punkt pomiarowo kontrolny
zlokalizowany był na rzece Odra w m. Obrowiec (powyżej Gminy Tarnów Opolski). W punkcie
pomiarowym stan wód został określony jako zły. Potencjał ekologiczny, określony na podstawie
wyników klasyfikacji elementów biologicznych i wspierających tę ocenę elementów
fizykochemicznych i hydromorfologicznych został określony jako umiarkowany.
Ocena przydatności do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych określana jest zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach
naturalnych (Dz. U. z 2002, nr. 176, poz.1455).
Zgodnie z wytycznymi GIOŚ, do badań w 2011 r. pod kątem przydatności wód do bytowania ryb w
warunkach naturalnych wytypowane zostały jednolite części wód powierzchniowych obszarów
Natura 2000, w których występują chronione gatunki ryb. Wykonana ocena jakości wód pod kątem
przydatności do bytowania ryb wskazuje na niespełnienie norm w tym zakresie.
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Ocena eutrofizacji jednolitych części wód powierzchniowych
Ocenę eutrofizacji prowadzi się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia
2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U.
Nr 162 poz. 1008) oraz „Wytycznymi do oceny eutrofizacji wód za lata 2007-2009” Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska.
Na terenie Gminy Tarnów Opolski nie wyznaczono punktów pomiarowo – kontrolnych, w tym
zakresie klasyfikacja elementów biologicznych oraz wskaźników fizykochemicznych przyjętych do
oceny eutrofizacji w punktach na terenie województwa opolskiego wskazuje, że w 2011 r. w
większości ppk wody posiadały charakter eutroficzny.

6.1.2. Wody podziemne
Ocena stanu wód podziemnych prowadzona jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr
143, poz. 896). Ocenę stanu 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 z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 145).
Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Opolu w sieci regionalnej oraz w ramach monitoringu krajowego - Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska na podstawie badań prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy.
Na terenie gminy Tarnów Opolski WIOŚ w Opolu prowadził w ostatnich latach monitoring wód
podziemnych w ppk Tarnów Opolski:
 w 2010 r. - wody podziemne w badanym punkcie pomiarowym uzyskały wynikową IV klasę
jakości (wody słabej jakości). Wskaźnikiem w granicach III klasy jakości był wapń (Ca),
wskaźnikiem IV klasy jakości określono azotany (NO3).
 w 2011 r. - wody podziemne w badanym punkcie pomiarowym uzyskały również wynikową
IV klasę jakości (wody słabej jakości). Wskaźnikiem w granicach III klasy jakości był wapń
(Ca), wskaźnikiem IV klasy jakości określono azotany (NO3).
Jakość wód podziemnych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu rokrocznie prowadzi monitoring jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu opolskiego w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. 2007, nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Jakość wód
podziemnych przeznaczonych do spożycia badanych w 2013 r. oceniono jako przydatną do
spożycia.

6.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 z późn. zm.) ocena jakości powietrza dokonywana jest
w strefach. Wg nowego podziału kraju, zgodnie z Ustawą z dnia 16 marca 2012 roku o zmianie
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw, na terenie województwa opolskiego w
zostały wydzielone 2 strefy:
− miasto Opole,
− strefa opolska (w skład której wchodzi Gmina Tarnów Opolski).
Oceny i obserwacji zmian dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ww. ustawy
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stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne powiększone
o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy
celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031) oraz Ustawy o zmianie ustawy –
Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
Klasyfikację stref za rok 2012 wykonano w oparciu o następujące założenia:
- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
- klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu
PM2,5);
- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz
dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony
powietrza POP;
- klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
- klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć
do osiągnięcia poziomi celu długoterminowego do roku 2020.
Na podstawie „Oceny jakości powietrza za 2012 rok” w województwie opolskim i klasyfikacji stref
województwa opolskiego w 2012 r.” obszar Gminy Tarnów Opolski w ramach „strefy opolskiej”
został zakwalifikowany: wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2,
NO2, CO, O3(1), Pb, As, Cd, Ni, do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów
substancji C6H6, PM10, B(a)P, PM2,5 oraz do klasy D2 ze względu na poziom O3(2), wg kryterium
ochrony roślin do klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, do klasy C ze względu poziom O3(1)
oraz klasę D2 ze względu na poziom O3(2).
Tabela 1. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2012
Ochrona zdrowia
Strefa
Strefa
opolska

SO2

A

NO2 C6H6 CO

A

C

A

O 3 O3
(1)

PM10

Pb

As Cd

Ni

Ochrona roślin
B(a)P PM 2,5

(2)

A D2

C

A

A

A

A

C

C

SO2

NOx

A

A

O3

O3

(1)

(2)

C

D2

Źródło: Ocena jakości powietrza za 2012 rok, WIOŚ Opole
1)
2)

wg poziomu docelowego
wg poziomu celu długoterminowego

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150- tekst
jednolity z późn. zm.) dla stref, dla których poziom substancji w powietrzu przekracza poziom
dopuszczalny (klasa C) Marszałek Województwa Opolskiego ma obowiązek przygotować projekt
programu ochrony powietrza.
Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego,
którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia
poziomu w/w substancji do poziomu dopuszczalnego.
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Na terenie Gminy Tarnów Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu nie
prowadził bezpośredniego monitoringu jakości powietrza, najbliższe pomiary dokonywane były
poprzez stacje pomiarowe zlokalizowane na terenie powiatu opolskiego i strefy opolskiej,
rejestrujące stężenia w wyznaczonych punktach, tj.
- Ozimek, Plac Wolności – w zakresie SO2, NO2,– pomiar pasywny,
- Prószków, ul. Opolska – w zakresie SO2, NO2, C6H6 – pomiar pasywny.
Stwierdzone stężenia substancji zanieczyszczających były niższe od dopuszczalnych. Pozostałe
zanieczyszczenia w 2011 i 2012 roku nie były mierzone na terenie powiatu opolskiego, pomiary
wykonywane były na innych stacjach pomiarowych w ramach „strefy opolskiej”.

6.3. HAŁAS
Hałas przemysłowy
Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do zadań
WIOŚ. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte
w raportach WIOŚ. Na terenie Gminy Tarnów Opolski nie były prowadzone pomiary emisji hałasu
przemysłowego. Pomiary hałasu wykonywane są na obszarze województwa opolskiego przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub
zgodnie z przyjętym planem kontroli zakładów.
Zakład wapienniczy LHOIST S.A. posiada ustalony dopuszczalny poziom emisji hałasu do
środowiska emitowany z instalacji, określony w pozwoleniu zintegrowanym.
Hałas komunikacyjny
Hałas drogowy
Przez teren gminy przebiegają będące źródłami hałasu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie
oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Gminę Tarnów Opolski z innymi ośrodkami.
Pomiary hałasu drogowego na terenie Powiatu wykonywane były w 2010 roku na zlecenie
GDDKiA przez firmę Lemitor. Przekrój pomiarowy zlokalizowane w miejscowości Cucha w obrębie
drogi krajowej nr 94. Oceniono, że część terenów zabudowy mieszkaniowej sąsiadującej z
głównymi ulicami jest narażona na występowanie ponadnormatywnych poziomów hałasu, zarówno
w porze dziennej jak i nocnej. Głównym czynnikiem uciążliwości na terenach zabudowy
mieszkaniowej jest ruch pojazdów ciężkich, a jedynym sposobem jej ograniczenia jest
eliminowanie go z obszarów gęstej zabudowy mieszkaniowej i innych terenów chronionych.
Pomiary hałasu komunikacyjnego prowadzono w czasie obowiązywania rozporządzenia MŚ z dnia
14 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Nowe rozporządzenie MŚ z dnia 1 października
2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz.U.2012.1109) – zmieniło (podwyższyło) obowiązujące wartości dopuszczalne poziomów
hałasu. Skutkuje to tym, iż część obszarów, gdzie stwierdzono przekroczenia wartości poziomów
dopuszczalnych – w świetle aktualnego rozporządzenia – do obszarów przekroczeń już nie należą.
Hałas kolejowy
Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii
kolejowych. W wykonanym na zamówienie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez wykonawcę
firmę EKKOM Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8, 30-415 Kraków opracowaniu pt. „Mapa akustyczna dla
odcinków linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie, opracowana dla
potrzeb programów ochrony środowiska przed hałasem – powiat opolski” nie stwierdzono
przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu kolejowego (linia nr 136, relacji Kędzierzyn
Koźle- Opole Groszowice, odcinek Raszowa – Opole Groszowice). Ponadto stan warunków
akustycznych w otoczeniu analizowanej linii kolejowych uznano za zadawalający. Stwierdzony
zasięg przestrzenny przekroczeń wartości dopuszczalnych w zasadzie nie wykracza poza
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odległość około 50 m od osi linii kolejowej, a maksymalne zakresy przekroczeń mieszczą się w
zakresie 5 dB.

6.4. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami
elektromagnetycznymi jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity z późn. zm. – dział VI Ochrona przed polami
elektromagnetycznymi – art. 121 i 122). Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
w środowisku określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października
2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu został ustawowo zobowiązany do
wykonywania w ramach PMŚ zadań związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku.
W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie przeprowadził
pomiarów natężenia promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności
na terenie gminy Tarnów Opolski. Przeprowadzone na terenie powiatu opolskiego w 2011 roku
badania wykazały, że w żadnym z badanych punktów pomiarowych objętych monitoringiem
poziomu pól elektromagnetycznych nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej,
określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów i
wynoszącej 7 V/m.
Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM określonych w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

6.5. ZASOBY PRZYRODNICZE
Na terenie Gminy Tarnów Opolski występują następujące rodzaje form ochrony przyrody,
określone w Art. 6.1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., nr. 0,
poz. 627- tekst jednolity z późn. zm.) tj. Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy StobrawskoTurawskie”.
Na terenie Gminy Tarnów Opolski występują siedliska objęte ochroną na mocy Dyrektywy UE
Siedliskowej oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem Wspólnoty, a także kryteriów wyboru
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000 (załącznik 1)
(Dz. U. z 2012r., poz. 1041 z późn. zm.) tj.:
 6510- niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatiris);
 9 170- Grąd środkowoeuropejski i subkontynetalny (Galio-Carpinetum, Tilio- Carpinetum);
 9 190- Kwaśne dąbrowy (Quercion robori- petraeae);
 91D0- Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuleum pubescentis, Vaccinio uliginosiPinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe
bagienne lasy borealne);
 91E0- Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo- fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinoso- incanae, olsy źródliskowe);
 91F0- Łęgowe lasy dębowo- wiązowo- jesionowe (Ficario- Ulmetum).
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Na terenie Gminy Tarnów Opolski występują gatunki objęte ochroną na mocy Dyrektywy UE
Siedliskowej oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem Wspólnoty, a także kryteriów wyboru
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000 (załącznik 2)
(Dz. U. z 2012r., poz. 1041 z późn. zm.) tj.:
 1059- modraszek telejus (Maculinea teleius);
 1060- czerwończyk nieparek (Lycaena dispar);
 1188- kumak nizinny (Bombina bombina).
W Gminie Tarnów Opolski występują cenne gatunki roślin, grzybów i zwierząt, chronione na mocy
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochronie gatunkowej roślin
(Dz. U. 2012, poz. 81), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2011, nr 237, poz. 1419) oraz rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów
objętych ochroną (Dz.U. 2004, nr 168, poz. 1765). Występują one głównie na terenach objętych
rozmaitymi formami przestrzennymi prawnej ochrony przyrody oraz na obszarach proponowanych
do ochrony.
Spośród gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz gatunków cennych,
rzadkich i ginących w skali kraju i województwa występujących na terenie Gminy Tarnów Opolski
przedstawiają poniższe tabele:
Tabela 2. Gatunki roślin objęte ochroną występujące na terenie Gminy Tarnów Opolski
Ochrona ścisła
Buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia
Centuria pospolita Centaurium erythraea
Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe
Goździk pyszny Dianthus superbus
Gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea
Kotewka orzech wodny Trapa natans
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
Kukułka (storczyk) krwista Dactylorhiza incarnata
Kukułka (storczyk) szerokolistna Dactylorhiza
majalis
Listera jajowata Listera ovata

Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum
Podkolan biały Platanthera bifolia
Pomocnik baldaszkowaty Chimaphila
umbellata
Rukiew wodna Nasturitium officinale
Śniedek baldaszkowaty Ornithogalum
umbellatum
Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum
Włosienicznik (Jaskiej) skąpopręcikowy
Batrachium trichophyllum
Zaraz czerwonawa Orobanche lutea

Ochrona częściowa
Barwinek pospolity Vinca minor
Bluszcz pospolity Hedera helix
Boberek trójlistkowy Menyanthes trifoliata
Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata
Grążel żółty Nuphar lutea

Grzybienie białe Nymphaea alba
Kalina koralowa Viburnum opulus
Konwalia majowa Convallaria majalis
Kruszyna pospolita Frangula alnus
Przytulia wonna Galium odoratum

Tabela 3. Gatunki rzadkie w skali województwa i regionu występujące na terenie gminy Tarnów
Opolski
Gatunki rzadkie w skali województwa i regionu
Groszek błotny (Lathyrus palustris L.)
Krwawnik kichawiec Achillea ptarmica,
Wierzba rokita Salix rosmarinifolia
Krwawnik kichawiec Achillea ptarmica
Żabieniec lancetowaty Alisma lanceolatum
Turzyca Hartmana Carex hartmaii
Turzyca wczesna Carex praecox
Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre
Janowiec ciernisty Genista germanica

Jezierza morska Najas marina
Lepiężnik różowy Petasites hybridus
Rdestnica alpejska Potamogeton alpinus
Rdestnica drobna Potamogeton pusillus
Gruszyczka średnia Pyrola media
Gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia
Jaskier wielki Ranunculus lingua
Starzec kędzierzawy (nadpotokowy) Senecio
rivularis
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Przęstka pospolita Hippuris vulgaris
Okrężnica bagienna Hottonia palustris
Groszek błotny Lathyrus palustis
Korzeniówka pospolita Monotropa hypopitys

Koniczyna długokłosowa Trifolium rubens
Kozłek bzowy Valeriana sambucifolia
Fiołek kosmaty Viola hirta

Tabela 4. Gatunki zwierząt objęte ochroną występujące na terenie Gminy Tarnów Opolski
Ssaki
Jeż zachodni Erinaceus europeus
Wydra europejska Lutra lutra
Ptaki
Bocian biały Ciconia ciconia
Bocian czarny Ciconia nigra
Derkacz Crex crex
Dudek Upupa epops
Dzięcioł czarny Dryocopus martius
Gady
Gniewosz plamisty Coronella austriaca
Jaszczurka zwinka Lacerta agilis

Zimorodek Alcedo atthis
Żuraw Grus grus
Dzięcioł średni Dendrocopos medius
Dzięcioł zielony (Picus viridis)
Kania czarna Milvus migrans
Padalec zwyczajny Anguis fragilis
Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix
Żmija zygzakowata Vipera berus

Płazy
Ropucha paskówka (Bufo calamita)
Rzekotka drzewna (Hyla arborea)
Żaba moczarowa (Rana arvalis)
Ryby
Śliz pospolity Barbatula barbatula
*- ochrona częściowa

6.6. POWIERZCHNIA ZIEMI
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w latach 2005- 2006 prowadził badania
jakości gleby w powiecie opolskim. Badania rozpoczęto w 2002 roku i objęły one wszystkie gminy
powiatu. Na terenie gminy Tarnów Opolski stwierdzono najwyższe na terenie powiatu opolskiego
stężenie kadmu i ołowiu, jednak nie przekraczające wartości dopuszczanych określonych w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, Poz. 1359) są niższe niż wartości
dopuszczalne stężeń metali ciężkich w glebie lub ziemi dla gruntów grupy A (poddanych ochronie).
W roku 2005 przeprowadzono także badania jakości gleb wokół pięciu zakładów przemysłowych (z
obszarami przyległymi) znajdującymi się na terenie lub w pobliżu powiatu opolskiego, które mają
bezpośredni wpływ na stan zanieczyszczenia gleb. Jednym z zakładów był Lhoist S.A. Wstępne
badania zawartości związków organicznych i nieorganicznych w glebach użytków rolnych
wskazywały na brak zanieczyszczenia metalami ciężkimi, we wszystkich analizowanych próbkach
gleb pobranych z warstwy 0-30 cm, przekroczenia zawartości węglowodorów aromatycznych –
benzenu i toluenu we wszystkich próbkach gleb, a w przypadku benzo(a)pirenu odnotowano
zanieczyszczenie i przekroczenie dopuszczalnych progów.
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu w okresie od 01.01.2006 do 30.11.2006 wykonała
pomiary dotyczące zasobności gleb na terenie gminy Tarnów Opolski. Badaniom zostały poddane
grunty znajdujące się w obrębie 68 gospodarstw na terenie gminy. Z przeprowadzonych badań
wynika, że największy udział w powierzchni użytków rolnych, użytków zielonych, jak i gruntów
ornych mają gleby lekkie. Gleby gruntów ornych i użytków zielonych w większości pobranych
próbek wykazują odczyn kwaśny, natomiast gleby użytków rolnych lekko kwaśny. Wapnowanie
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gleb gruntów ornych i użytków rolnych świetle przeprowadzonych analiz jest zbędne. Jedynie
gleby użytków zielonych wskazują na ich ograniczoną potrzebę wapnowania.
Z analizy przeprowadzonych badań wynika że gleby gruntów ornych i użytków zielonych
charakteryzują się bardzo wysoką zawartością fosforu. Zawartość fosforu w glebach użytków
zielonych jest niska. Zawartość potasu w glebach gruntów ornych i użytków rolnych ocenia się na
średnią. Natomiast gleby użytków zielonych odznaczają się niska zawartością potasu. Ostatnim
również istotnym pierwiastkiem zapewniającym prawidłowy rozwój roślin jest magnez. Gleby
gruntów ornych i użytków rolnych wykazują średnią zawartość magnezu, natomiast gleby użytków
zielonych bardzo wysoką zawartość magnezu.

6.7. GOSPODARKA ODPADAMI
6.7.1. Składowiska odpadów
Na terenie Gminy Tarnów Opolski istnieje nieczynne Składowisko Odpadów w Kosorowicach z końcem 2009 r. zaprzestano przyjmowania odpadów na jego teren.

6.7.2. Instalacje odzysku i innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów
Na terenie Gminy Tarnów Opolski funkcjonują instalacje (zakłady), w których odzyskowi
poddawane są odpady pochodzące m.in. z sektora komunalnego.

6.7.3. System gospodarowania odpadami komunalnymi
Od 1 lipca 2013 r. selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Tarnów Opolski zorganizowana
jest w oparciu o podział na cztery frakcje odpadów w systemie pojemnikowym:
- odpady tzw. suche - odpady z tworzyw sztucznych (w tym opakowania), opakowania
wielomateriałowe, makulatura, opakowania z papieru i tektury, opakowania z metali,
tekstylia,
- opakowania ze szkła - opakowania szklane (butelki, słoiki) po napojach, żywności
i kosmetykach,
- bioodpady - resztki kuchenne pochodzenia roślinnego oraz odpady zielone (trawa liście,
gałęzie),
- odpady pozostałe (zmieszane) - odpady, które nie nadają się do wysegregowania.

24

Prognoza oddziaływania na środowisko
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski”

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH
PROBLEMÓW
OCHRONY
ŚRODOWISKA
ISTOTNYCH
Z PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU
7.1. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Wśród zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych pojawiają się zanieczyszczenia
wnoszone ze źródeł punktowych, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, a także
zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych. Źródła zanieczyszczeń stanowią głównie ścieki zarówno
komunalne, jak i przemysłowe, wprowadzane wód z terenów nieobjętych kanalizacją oraz
zanieczyszczenia wymywane z terenów zabudowanych, terenów komunikacyjnych, łąk, pastwisk
i pól uprawnych przez wody opadowe.
Zanieczyszczenia wynoszone ze źródeł obszarowych jak i punktowych wpływają na obniżenie
jakości wód. Brak punktów monitoringowych uniemożliwia ocenę jakości wód na terenie gminy
Tarnów Opolski, w tym ocenę przydatności do bytowania ryb.
Zanieczyszczenia, które spływają z terenów zabudowanych, jak również z pól uprawnych mogą
przyczyniać się do eutrofizacji wód2. Na terenie powiatu opolskiego w większości ppk odnotowano
problem eutrofizacji wód powierzchniowych.
Utrzymanie dobrej jakości wód jest ważna z punktu widzenia obszarów podlegających ochronie, ze
względu na to że zanieczyszczenia mogą się rozprzestrzeniać.
Na terenach użytkowanych przez człowieka obserwuje się zanieczyszczenie wód głębinowych
głownie związkami azotu (azotany i azotyny) i fosforu. Wielkość oddziaływania zanieczyszczeń na
środowisko wodne jest bezpośrednio związana z poziomem intensywności użytkowania gleb i
stopniem koncentracji produkcji zwierzęcej. Do środowiska wodnego mogą przenikać m.in.
substancje zawarte w nawozach mineralnych i naturalnych stosowanych w produkcji rolniczej.
Wody podziemne badane w obrębie gminy Tarnów Opolskie są wodami o słabej jakości. O jakości
wody decyduje zawartość wapnia oraz azotanów.
Zagrożenie powodziowe
Na terenie gminy Tarnów Opolski zagrożenia powodziowe mogą wystąpić w przypadku splotu
niekorzystnych zjawisk hydrologicznych, jak np. intensywne opady, szybkie topnienie śniegów,
zjawiska lodowe, powodujące podwyższenie stanu wód w rzekach. Wystąpienie powodzi opadowej
może wystąpić na terenach podmokłych położonych wzdłuż rzeki Odry w okolicy miejscowości
Przywory, Kąty Opolskie.

7.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość
zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych,
jak i działalności człowieka.
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Tarnów Opolski są:
 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

eutrofizację rozumie się wzbogacanie wody biogenami, głównie związkami azotu lub fosforu, powodującymi
przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia
biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód
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źródła przemysłowe – pochodzące z procesów produkcyjnych oraz kotłowni przy zakładach
przemysłowych,
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,
zanieczyszczenia napływające spoza terenu Gminy, zgodnie z dominującym kierunkiem
wiatru.
pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu.

Zanieczyszczenia z transportu (źródło liniowe) pochodzą zasadniczo ze spalania paliw (benzyny
lub oleju napędowego) w silnikach samochodów. Emitowane są przede wszystkim tlenek węgla
(CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest
emisja zanieczyszczeń pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, hamulców oraz
nawierzchni dróg. Pyły te często zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź. W czasie
ruchu pojazdów na drodze dochodzi również do tzw. wtórnego pylenia, czyli ponownego unoszenia
pyłu znajdującego się na drodze. Na wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych ma wpływ
cały szereg czynników, w tym struktura i natężenie ruchu pojazdów, organizacja ruchu
samochodowego, płynność ruchu pojazdów na drodze, stan techniczny dróg i pojazdów.
W latach 2005- 2010 nastąpił wzrost natężenia ruchu na drodze krajowej DK nr 94 na odcinku
Opole- Izbicko. Wzrastający ruch komunikacyjny na drogach w obrębie gminy pociąga za sobą
zwiększoną emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł punktowych to procesy z energetycznego spalania
paliw oraz z przemysłowych procesów technologicznych, odprowadzających substancje do
powietrza emitorem (kominem) w sposób zorganizowany. Na terenie gminy występują duże
zakłady przemysłowe z procesami technologicznymi mogącymi emitować znaczne ilości substancji
do powietrza atmosferycznego.
Teren gminy Tarnów Opolski charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia
w ciepło. Emisja związana z ogrzewaniem mieszkań w sektorze komunalno- bytowym określana
jest mianem obszarowych źródła zanieczyszczenia (emisja niezorganizowana).
Do podstawowych substancji zanieczyszczających atmosferę podobnie jak w przypadku emisji ze
źródeł liniowych zaliczyć należy: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu i tlenki azotu (NO2, NOx),
tlenek węgla (CO) oraz zanieczyszczenia pyłowe. Spośród pyłów szczególnie groźne dla zdrowia
są jego drobne cząstki o średnicy poniżej 10 mikronów – tzw. pył PM10. Składnikami tego pyłu
mogą być również inne zanieczyszczenia, z których takie, jak: arsen, kadm, nikiel i niektóre
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren, są substancjami
mutagennymi, rakotwórczymi.
Duże znaczenie na jakość powietrza atmosferycznego na terenie Gminy mają masy
zanieczyszczeń powietrza napływające z uprzemysłowionych gmin sąsiednich – Zdzieszowice,
Strzelce Opolskie, Opole, Gogolin, i Krapkowice.
Na terenie gminy Tarnów Opolski z uwagi na brak bezpośrednich badań nie ma możliwości
oceniania jakości powietrza na obszarze gminy. Badania prowadzone na terenach sąsiednich nie
wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu tj. SO2, NO2, C6H6.

7.3. HAŁAS
Hałas przemysłowy
Na klimat akustyczny gminy Tarnów Opolski wpływają wszelkie źródła hałasu znajdujące się na
terenie zakładów przemysłowych, zarówno na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu), jak
i w budynkach (wtórne źródła hałasu). Punktowymi źródłami hałasu są np. wentylatory, czerpnie,

26

Prognoza oddziaływania na środowisko
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski”

sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków. Źródłem hałasu wtórnego są obiekty budowlane
w tym produkcyjne, w których hałas pochodzący od pracy maszyn i urządzeń emitowany jest do
środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi. Hałas przemysłowy w gminie Tarnów Opolski stanowi
zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje głównie na terenach przemysłowych i terenach
sąsiadujących z zakładami przemysłowymi. Jednym z głównych czynników mających wpływ na
generowanie hałasu przemysłowego na terenie gminy jest wykonywanie robót strzałowych na
wyrobiskach wapienia w obrębie zakładu LHOIST S.A.
Pewną uciążliwość powodują również zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko
zabudowy o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny Gminy Tarnów
Opolski nie jest znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych
przez okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej warsztaty mechaniki
pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie.
Hałas komunikacyjny
Klimat akustyczny na terenie gminy Tarnów Opolski kształtuje również w znacznej mierze ruch
komunikacyjny. Przez teren powiatu przebiegają będące źródłami hałasu drogowego: drogi
krajowe, wojewódzkie oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących gminę Tarnów Opolski
z innymi ośrodkami. Występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza
znaczne utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających, w
tym dla obszarów przyrodniczych podlegających ochronie. Rosnąca liczba samochodów na
drogach gminy bez wątpienia powoduje pogorszenie klimatu akustycznego wzdłuż istotnych
szlaków komunikacyjnych. Ocenia się, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
komunikacyjnego występują na terenach zabudowanych, położonych wzdłuż dróg.

7.4. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE
Wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan środowiska przyrodniczego według
wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów określany jest jako nieistotny.
Dla ochrony mieszkańców gminy Tarnów Opolski przed niejonizującym promieniowaniem
elektromagnetycznym ogranicza się inwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii
elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego wykonywania
stosownych pomiarów - wg przepisów prawa powszechnego - dla wyznaczania rzeczywistych
zasięgów stref oddziaływania linii i urządzeń oraz ew. ustalenia stref ograniczonego użytkowania.
Należy dążyć do stopniowego zastępowania ograniczeń w zagospodarowywaniu terenów wzdłuż
linii zmniejszaniem zasięgu ich oddziaływania osiąganym środkami technicznymi. Przy zbliżeniach
linii do budynków mieszkalnych po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego rzeczywistego
natężenia pola elektromagnetycznego wymaga się ekranowania linii.

7.5. ZASOBY PRZYRODNICZE
Do czynników stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego należą
- zagrożenia abiotyczne: susze i okresy wysokich temperatur w okresie wegetacyjnym,
gwałtowne silne wiatry, okiść i szadź, przymrozki wiosenne, powodzie, długotrwałe i obfite
opady deszczu w okresie wczesnego lata powodujące erozję gleb i niszczące drogi, erozja
gleby i osuwiska,
- zagrożenia biotyczne: szkodniki owadzie, występowanie grzybów pasożytniczych, szkody
od zwierzyny roślinożernej i gryzoni,
- zagrożenia antropogeniczne: zanieczyszczenie powietrza, zagrożenia wynikające
z urbanizacji terenu, intensywna penetracja terenów leśnych przez turystów i zbieraczy
grzybów i owoców leśnych, zagrożenia pożarami.
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W lasach Gminy zauważalne są szkody wyrządzone przez susze, silne wiatry (w latach 1980-81,
85, 90), szkody przemysłowe (wpływ zakładów przemysłowych), szkodniki owadzie (szeliniak
sosnowy, kornik drukarz i rytownik pospolity, przypłaszczka granatka), choroby grzybowe
(występowanie opienki miodowej, zwłaszcza w drzewostanie świerkowym).
Większość lasów w Gminie znajduje się w II strefie uszkodzeń przemysłowych, co wyraża się
zahamowaniem przyrostem, skróceniem igliwiem (do 50 %) i obecnością dwóch roczników igieł na
pędach.
Szkodniki owadzie zwalczane są mechanicznie – poprzez koronowanie drzew i pułapki trocinkowe,
chemicznie oraz przy użyciu pułapek feromonowych.
Na terenie Gminy Tarnów Opolski większość lasów została uznana za lasy ochronne z uwagi m.in.
na złą kondycję drzewostanu lub miejsce przebywania cennych gatunków zwierząt.

7.6. POWIERZCHNIA ZIEMI
Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości
decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące
zasoby szczególnie chronione. Jakość środowiska glebowego i ochrona przed zanieczyszczeniami
jest istotna z punktu widzenia obszarów chronionych.
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:
- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel i ołów oraz innych
substancji chemicznych, np. ropopochodnych,
- zasolenie,
- nadmierną alkalizację,
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu,
- skażenie radioaktywne.
Metale ciężkie
Metale ciężkie występują w glebach powszechnie, na skutek uwalniania ze skał macierzystych
w procesach glebotwórczych. Ich naturalny poziom nie stanowi jednak zagrożenia dla
ekosystemów. W wyniku gospodarczej i przemysłowej działalności człowieka (emisje pyłów
z zakładów przemysłowych, transport samochodowy) może nastąpić akumulacja tych pierwiastków
w glebach użytkowanych rolniczo.
Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których
przemieszczają się największe ilości pojazdów (autostrada, drogi krajowe i wojewódzkie).
Na terenie powiatu opolskiego, w tym na terenie gminy Tarnów Opolski nie stwierdzono
przekroczeń dopuszczalnych wartości metali ciężkich w glebach.
Wokół zakładów wapienniczych LHOIST S.A. stwierdzono przekroczenia zawartości
węglowodorów aromatycznych- benzenu i toluenu oraz benzo(a)pirenu. Na pozostałym obszarze
gminy, gdzie prowadzono badania
Przekształcenie powierzchni ziemi
Na terenie gminy Tarnów Opolski nie występują obszary zagrożone masowymi ruchami ziemi
(osuwiskami).
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7.7. GOSPODARKA ODPADAMI
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów
komunalnych na terenie gminy, nie pozwala w chwili obecnej ograniczyć w zadowalającym
stopniu ich unieszkodliwiania poprzez składowanie,
- trudności z wdrożeniem selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wynikające przede wszystkim z wiejskiego charakteru gminy oraz braku instalacji
do przetwarzania tego typu odpadów w najbliższej lokalizacji gminy,
- spalanie odpadów w paleniskach domowych,
- deponowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach”.
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi
azbest:
- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa w przedmiotowym zakresie,
- nieznajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązków posiadaczy wyrobów
azbestowych,
- wysokie koszty wymiany starych pokryć dachowych na nowe.
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8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY
ŚRODOWISKA
USTANOWIONYCH
NA
SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM,
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA AKTUALIZACJI PROGRAMU
OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE
CELE
I
INNE
PROBLEMY
ŚRODOWISKA ZOSTAŁY
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU
Analizując cele sformułowane w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów
Opolski oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do
kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych oraz równoległych, określonych na
szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu
zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy.

8.1. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA OKREŚLONE W AKTUALIZACJI
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TARNÓW OPOLSKI
8.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej
jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. VI EAP ustanawia
wspólnotowe ramy polityki ochrony środowiska na okres od lipca 2002 r. do lipca 2012 r. Stanowi
on środowiskowy wymiar wspólnotowej strategii zrównoważonego rozwoju i wytycza priorytety
w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności:
1. zmiany klimatu;
2. przyrodę i różnorodność biologiczną;
3. zdrowie i jakość życia;
4. zasoby naturalne i odpady.
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Tabela 5. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów
Opolski z VI Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego
L.p.

1.

2.

3.

VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie
Środowiska Naturalnego
Cele działań
Kierunki działań

Zmiany klimatu

Ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych o przynajmniej
20 % do roku 2020. Częścią
pakietu są zobowiązania
dotyczące 2020 roku: 20 % udział
energii odnawialnej w ogólnej
produkcji energii i 10 % udział
biopaliw.

Przyroda
i
różnorodność
biologiczna

Zwiększenie ochrony obszarów o
znaczeniu wspólnotowym i
włączanie cennych obszarów do
europejskiej sieci Natura 2000.

Zdrowie i jakość
życia

Zapewnienie poprawy jakości
zasobów wód powierzchniowych i
podziemnych oraz ekosystemów
od wody zależnych.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Tarnów Opolski
Cel średniookresowy
Osiągnięcie jakości powietrza
w zakresie dotrzymywania
dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w
powietrzu na terenie Gminy
Tarnów Opolski oraz
utrzymanie jakości powietrza
atmosferycznego zgodnie z
obowiązującymi standardami
jakości środowiska

Działania

Określenie
zgodności

Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych

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

Promocja i wspieranie
wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych

Prowadzenie niezbędnych analiz przyrodniczokrajobrazowych
przy
lokalizacji
obiektów i
urządzeń do produkcji energii odnawialnych
Wprowadzanie zapisów do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego określających
możliwości lokalizacyjne odnawialnych źródeł
energii
Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu
i możliwościach
technicznych
wykorzystania
potencjału
energetycznego
poszczególnych
rodzajów odnawialnych źródeł energii

Zachowanie bogatej
różnorodności biologicznej

Objęcie ochroną prawną nowych obiektów i
obszarów cennych przyrodniczo o znaczeniu
regionalnym i lokalnym

Całkowita
zgodność

Osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wszystkich
wód

Kontynuacja działań związanych z realizacją
inwestycji: budowy, rozbudowy i modernizacji
systemów kanalizacyjnych z oczyszczalniami
ścieków komunalnych, wskazanych w Krajowym
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych w
ramach wyznaczonych aglomeracji

Całkowita
zgodność
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4.

Współpraca
ze
środowiskami
rolniczymi
w zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych,
niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed
zanieczyszczeniem obszarowym
Zapewnienie poprawy jakości
Budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub
Osiągnięcie i utrzymanie
Zdrowie i jakość zasobów wód powierzchniowych i
gnojówkę
oraz
płyt
obornikowych
dobrego stanu wszystkich
życia
podziemnych oraz ekosystemów
w
gospodarstwach
rolnych
prowadzących
hodowlę
wód
od wody zależnych.
i chów zwierząt
Wspieranie budowy indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest
niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona
budowa sieci kanalizacyjnej
Kontrolowanie i kierowanie przez Gminę Tarnów
Opolski całego strumienia odpadów do ZZO (po jego
powstaniu), co umożliwi spełnienie dyrektyw unijnych
w sprawie odzysku poszczególnych rodzajów
odpadów
Wdrażanie
innowacyjnych
technologii
(BAT)
w zakresie
zagospodarowania
poszczególnych
Stworzenie możliwości mających
rodzajów odpadów
na celu zmniejszenie
Stworzenie systemu
marnotrawstwa i szkodliwego dla
Budowa systemu biologicznej stabilizacji odpadów
gospodarki odpadami,
Zasoby naturalne i
zdrowia wpływu odpadów.
w Opolu w ramach Zakładu Zagospodarowania
zgodnego z zasadą
odpady
Recykling, utylizacja odpadów
Odpadów
zrównoważonego rozwoju i
winny zostać usprawnione,
- bioreaktory zlokalizowane w hali o konstrukcji
Polityką Ekologiczną Państwa
uwzględniając w większym
stalowej,
stopniu cykl życia materiałów.
- system z oczyszczaniem powietrza
procesowego,
- plac dojrzewania pośredniego i końcowego
Zwiększenie kontroli w zakresie wypełniania przez
podmioty
odbierające
odpady
–
ustaleń
dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia
odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność
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Udział Gminy Tarnów Opolski w Porozumieniu
Międzygminnym dla realizacji regionalnego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi
obejmującego działania w zakresie:
- zapobiegania powstawaniu odpadów,
- selektywnego zbierania odpadów,
- przetwarzania odpadów w celu przygotowania do
odzysku lub unieszkodliwiania,
- budowy regionalnego ZZO,
- rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów
znajdujących się w obszarze oddziaływania ZZO
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8.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa
Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały w przewadze przeniesione do
Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Priorytety tego
dokumentu obejmują:
- kierunki działań systemowych,
- ochrona zasobów naturalnych,
- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
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Tabela 6. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów
Opolski z Polityką Ekologiczną Państwa
Polityka Ekologiczna Państwa

L.p.
Priorytety

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w
strategiach sektorowych

3.
4.

5.

6.

KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH

1.

2.

Cele działań

Zarządzanie środowiskowe
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz
ochrony środowiska
Rozwój badań i postęp techniczny

Ochrona przyrody

OCHRONA
ZASOBÓW
NATURALNYCH

8.

10.

Podnoszenie
świadomości
ekologicznej
społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie,
działaj lokalnie”
Wprowadzanie innowacyjności pro środowiskowej
i upowszechnianie idei systemów zarządzania
środowiskowego

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność
Brak realizacji – cel
nie wyznaczony w
APOŚ

Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Aspekt ekologiczny w planowaniu
przestrzennym

Określenie
zgodności

Brak realizacji – cel
nie wyznaczony w
APOŚ

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

7.

9.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowisko dla
Gminy Tarnów Opolski
Cele działań
Doprowadzenie do sytuacji, w której projekty
dokumentów strategicznych wszystkich sektorów
gospodarki będą, zgodnie z obowiązującym
prawem,
poddawane
procedurze
oceny
oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny
będą uwzględniane w ostatecznych wersjach tych
dokumentów

Opracowanie
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego, biorących pod
uwagę długofalowe potrzeby zrównoważonego
rozwoju oraz uwzględniających treść opracowań
ekofizjograficznych
i
programów
ochrony
środowiska o zasięgu regionalnym i lokalnym

Całkowita zgodność

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej

Całkowita zgodność

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez
kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej
i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego
Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób,
aby uchronić gospodarkę od deficytów wody

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność
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Ochrona przed powodzią
Ochrona powierzchni ziemi

12.

Gospodarowanie zasobami geologicznymi

13.

Środowisko a zdrowie

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA
EKOLOGICZNEGO

11.

Jakość powietrza

Ochrona wód
Gospodarka odpadami

Oddziaływanie hałasu

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

Rekultywacja
gleb
zdegradowanych
i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji
przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej
Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów
poeksploatacyjnych
Poprawa
stanu
zdrowotnego
mieszkańców
w wyniku wspólnych działań sektora ochrony
środowiska z sektorem zdrowia
Osiągnięcie
jakości powietrza
w
zakresie
dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy
Tarnów Opolski oraz utrzymanie jakości powietrza
atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi
standardami jakości środowiska
Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich
wód
Stworzenie
systemu
gospodarki
odpadami,
zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i
Polityką Ekologiczną Państwa
Dokonanie
wiarygodnej
oceny
narażania
społeczeństwa
na
ponadnormatywny
hałas
i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia
tam, gdzie jest ono największe
Ochrona mieszkańców Gminy Tarnów Opolski
przed
szkodliwym
oddziaływaniem
pól
elektromagnetycznych

Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność
Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność
Brak realizacji – cel
nie wyznaczony w
APOŚ

Substancje chemiczne w środowisku
Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej
awarii
Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych

Zadanie dodatkowe

Zadanie dodatkowe
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8.1.3. Cele wynikające z polityki lokalnej
Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski to jeden z najważniejszych dokumentów
przygotowywanych przez samorząd, określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na
terenie gminy. Niniejsza strategia jest zapisem świadomych wyborów społeczności lokalnej i pokazuje
koncepcję rozwoju zaplanowaną na kilka kolejnych lat, zorientowana jest na rozwiązanie kluczowych
problemów z wykorzystaniem pojawiających się szans. Opracowanie niniejszego dokumentu jest
wynikiem porozumienia różnych środowisk i dowodem silnego poczucia odpowiedzialności
społeczności lokalnej za przyszłość gminy.
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Tabela 7. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów
Opolski ze Strategią Rozwoju Gminy Tarnów Opolski
Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski
Priorytet

Cele główne

Cele szczegółowe

Ochrona środowiska naturalnego

modernizacja i rozbudowa
systemów wodnokanalizacyjnych
regulacja systemów wodnokanalizacyjnych

ochrona zasobów wodnych

Rozwiązywanie
problemów
zanieczyszczenia
środowiska
naturalnego (wody,
powietrza, gleby)

unowocześnianie gospodarki
odpadami

edukacja ekologiczna

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Tarnów Opolski
Cel średniookresowy

Kierunki działań

Kontynuacja działań związanych z
realizacją inwestycji: budowy,
rozbudowy i modernizacji systemów
kanalizacyjnych z oczyszczalniami
ścieków komunalnych, wskazanych w
Krajowym Programie Oczyszczania
Osiągnięcie i utrzymanie
Ścieków Komunalnych w ramach
dobrego stanu wszystkich
wyznaczonych aglomeracji
wód
Współpraca ze środowiskami rolniczymi
w zakresie wdrażania dobrych praktyk
rolniczych, niezbędnych dla skutecznej
ochrony wód przed zanieczyszczeniem
obszarowym
Udział Gminy Tarnów Opolski w
Porozumieniu Międzygminnym dla
realizacji regionalnego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi
obejmującego działania w zakresie:
Stworzenie systemu
- zapobiegania powstawaniu odpadów,
gospodarki odpadami,
- selektywnego zbierania odpadów,
zgodnego z zasadą
- przetwarzania odpadów w celu
zrównoważonego rozwoju i
przygotowania do odzysku lub
Polityką Ekologiczną Państwa
unieszkodliwiania,
- budowy regionalnego ZZO,
- rekultywacji zamkniętych składowisk
odpadów znajdujących się w obszarze
oddziaływania ZZO
Realizacja szkoleń dla rolników, w
szczególności w ramach programów
Podnoszenie świadomości
rolno-środowiskowych
ekologicznej społeczeństwa,
zgodnie z zasadą: „myśl
Organizowanie programów, wystaw,
globalnie, działaj lokalnie”
imprez o tematyce związanej z ochroną
środowiska

Stopień
zgodności

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność
Całkowita
zgodność
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Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski
Priorytet

Cele główne

Cele szczegółowe

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Tarnów Opolski
Cel średniookresowy

Ochrona środowiska naturalnego

Podnoszenie świadomości
ekologicznej społeczeństwa,
zgodnie z zasadą: „myśl
globalnie, działaj lokalnie”
Rozwiązywanie
problemów
zanieczyszczenia
środowiska
naturalnego (wody,
powietrza, gleby)

opracowanie systemu
zapobiegającego nadmiernej
chemizacji gleb

Kierunki działań
Organizacja konkursów i akcji
edukacyjnych

Całkowita
zgodność

Realizacja szkoleń dla rolników, w
szczególności w ramach programów
rolno-środowiskowych

Całkowita
zgodność

Wdrażanie programów, metod
gospodarowania i technologii produkcji
korzystnych dla środowiska zgodnie z
zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej
Rekultywacja gleb
Racjonalne użycie nawozów
zdegradowanych i
sztucznych i środków ochrony roślin na
zdewastowanych oraz
terenach rolnych i leśnych oraz
przywracanie im funkcji
stosowanie technik naturalnych (fito i
przyrodniczej, rekreacyjnej lub
agromelioracyjnych) w celu
rolniczej
zwiększenia udziału materii organicznej
w glebie
Przeciwdziałanie degradacji terenów
rolnych, łąkowych i wodno-błotnych
przez czynniki antropogeniczne

zagospodarowanie stawów
powyrobiskowych do celów
rekreacyjnych

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Ochrona zasobów kopalin i
rekultywacja terenów
poeksploatacyjnych

Rekultywacja terenów
poeksploatacyjnych

Całkowita
zgodność

Zachowanie bogatej
różnorodności biologicznej

Rozwój sieci szlaków turystycznych i
ścieżek dydaktycznych na terenach
interesujących przyrodniczo

Całkowita
zgodność

tworzenie ścieżek zdrowia
promocja walorów
rekreacyjnych i
wypoczynkowych regionu
zakładanie terenów zielonych

Całkowita
zgodność

Działanie nie
wyznaczone
w APOŚ

Stworzenie rejestru roślin
rzadkich i chronionych
Ochrona i
wykorzystanie
walorów
przyrodniczych w
celach rekreacyjnych i
edukacyjnych

Stopień
zgodności

Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni
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8.1.4. Zgodność celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Tarnów Opolski z celami polityk nadrzędnych i równoległych
Traktat Akcesyjny w obszarze „Środowisko” zawarł warunki transpozycji unijnych dyrektyw do
krajowego prawa ochrony środowiska. Stały się one podstawą formułowania celów
krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych w II Polityce Ekologicznej Państwa,
w zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, poprawy jakości środowiska, wzmocnienia
instrumentów zarządzania środowiskiem oraz współpracy międzynarodowej. Łącznie
z restrukturyzacją gospodarki działania te przyczyniły się do postępu w wielu dziedzinach
(ograniczenie emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza, pobór wód, zrzut biogenów).
Oznacza to konieczność kontynuowania działań, przede wszystkim dotyczących:
- osiągnięcia jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie gminy Tarnów Opolski oraz utrzymanie jakości
powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska,
- utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód,
- zachowanie bogatej różnorodności biologicznej.
Podstawowym dokumentem opracowanym na szczeblu krajowym, który powinien być
uwzględniony przy realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski
jest Polityka Ekologiczna Państwa. W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska podkreślono, że
stanowi on przeniesienie polityki krajowej na szczebel lokalny. W niniejszej prognozie dokonano
sprawdzenia tej tezy, poprzez zestawienie w matrycy (tabela nr 6) celów PEP w latach 2009-2012
z perspektywą do 2016 i celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów
Opolski.
Z listy celów PEP nie uwzględniono w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska celów zawartych
w priorytecie „Ochrona klimatu”, których realizacja zależy głównie od działań na szczeblu
centralnym i nie odnoszą się one do regionalnej polityki ekologicznej.

8.1.5. Zgodność celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Tarnów Opolski z zapisami Ustawy o ochronie przyrody
W ustawie „O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., nr. 0, poz. 627tekst jednolity z późn. zm.) zapisano m.in.:
1. Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami
genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać
ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności genetycznej, w szczególności
przez:
- ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych
ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich i wydm,
linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior i obszarów
morskich oraz siedlisk i ostoi roślin, zwierząt lub grzybów;
- stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych wyginięciem
roślin, zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i ostoi, a także ochronę
tras migracyjnych zwierząt.
2. Gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w sposób
zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody, oszczędne
użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników
przyrody nieożywionej, w tym profili geologicznych i glebowych, jaskiń, turni, skałek, głazów
narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wodnych, źródeł i wodospadów, elementów
dna morza, wydm i glebowych powierzchni wzorcowych, a także miejsc występowania
kopalnych szczątków roślin i zwierząt.
3. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
4. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym
środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych.
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W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski uwzględniono zapisy
ustawy „O ochronie przyrody”. Wyznaczono następujące kierunki działań:
 Objęcie ochroną prawną nowych obiektów i obszarów cennych przyrodniczo o znaczeniu
regionalnym i lokalnym
 Ochrona korytarzy ekologicznych
 Prowadzenie ochrony czynnej siedlisk chronionych, w szczególności muraw
kserotermicznych i łąk wilgotnych, a także restytucja, reintrodukcja, translokacja, ochrona
ex situ, ochrona in situ, eksterminacja gatunków obcego pochodzenia
 Wzmocnienie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej w planowaniu przestrzennym i
strategicznym gmin oraz rozwój i wsparcie badań przyrodniczych
 Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania
 Kontynuowanie programu przebudowy drzewostanów silnie uszkodzonych przez
zanieczyszczenia powietrza
 Ochrona zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym lub półnaturalnym oraz śródleśnych
zbiorników, torfowisk, podmokłości i cieków wodnych
 Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym
(pożary, choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci)

8.1.6. Zgodność celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Tarnów Opolski z zapisami KPGO 2014 oraz PGOWO (2012- 2017)
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski w zakresie odnoszące
gospodarki odpadami jest zgodny z zapisami Ustawy o odpadach, jak również uwzględnia cele
wyznaczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO 2014) oraz w Planie Gospodarki
Odpadami Województwa Opolskiego (PGOWO 2012- 2017).
W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele określone w KPGO 2014 oraz
w PGOWO 2012- 2017:
 objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100 % mieszkańców
oraz zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania
odpadów najpóźniej do 2015 r.,
 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów, aby nie było składowanych:
- w 2013 r. więcej niż 50 %,
- w 2020 r. więcej niż 35 %
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
 zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do końca 2014 r., do maks. 60 %
wytworzonych odpadów,
 przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu na poziomie min. 50 %, przynajmniej takich
odpadów jak papier, tworzywa sztuczne, szkło i metale pochodzące z gospodarstw
domowych (oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych) do 2020 r.
W celu osiągnięcia powyższych założeń proponuje się podjąć następujące działania:
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze strumienia
odpadów komunalnych,
- skierowanie do instalacji kompostowania odpadów ulegających biodegradacji
pochodzących z selektywnej zbiórki, utrzymania terenów zielonych oraz ogrodów,
- rozwijanie metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji u źródła poprzez
stosowanie przez mieszkańców przydomowych kompostowników.
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Cele w gospodarce odpadami zawierającymi azbest
Cele krótko- i długookresowe:
- przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych występujących na terenie
gminy,
- bieżąca aktualizacja danych dotyczących występowania wyrobów azbestowych na terenie
gminy,
- sukcesywne osiąganie celów, które zostały określone w „Programie Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032”, w tym usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest
do 2032 r.
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9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH
ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM
ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE
I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE
I NEGATYWNE
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania ujęte do realizacji w ramach
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski.
Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych
antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo
i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy.
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań zaplanowanych w Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach
realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość
z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie
wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków
środowiskowych. W niektórych przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się
rozważa, może mieć jednocześnie negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska.
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji,
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.
Oznaczenia:
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki
w zakresie analizowanego zagadnienia
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są one
zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań.
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Tabela 8. Przewidywane znaczące oddziaływania na poszczególne aspekty środowiska.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dobra materialne

Zabytki

Zasoby naturalne

Klimat

Krajobraz

Powierzchnię
ziemi

Powietrze

Wodę

Rośliny

Zwierzęta

Ludzi

Cele i kierunki działania

Różnorodność
biologiczną

L.p.

Obszary Natura
2000

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące
zagadnienia i aspekty środowiska:

Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód i Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób,
aby uchronić gospodarkę od deficytów wody
Kierunek: Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy
(odtwarzanie mikroretencji, wprowadzenie zamkniętych obiegów wody w
N
+/N
N
0/+
+/+/0
0
0
0
+
0
przemyśle, minimalizacja strat wody)
Kierunek: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy
(budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych, budowa, rozbudowa lub
modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa podczyszczalni ścieków
N
+/N
N
0/+
+/+/0
0
0
0
+
0
przemysłowych, budowa szczelnych zbiorników na ścieki, budowa
indywidualnych systemów oczyszczania ścieków)
Kierunek: Pozostałe działania mające na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych (obniżanie
ładunków zanieczyszczeń niesionych w ściekach przemysłowych,
0
+
0
0
+
0
0/+
0
0
0
0
0
0
badania i analizy czystości wód, skuteczna ochrona przed
zanieczyszczeniami poprzez wdrażanie dobrych praktyk rolniczych)
Cel: Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 i benzenu w powietrzu na terenie
Gminy Tarnów Opolski oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska oraz Promocja
i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Kierunek: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu (poprawa
stanu technicznego dróg, zmiana w organizacji ruchu komunikacyjnego,
0
N/+
+/N/+ N/+
+/+/+/0
0/+
0
0/+
0
sprzątanie dróg na mokro)
Kierunek: Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych
(ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w sektorze
produkcyjnym i komunalnym, wprowadzanie niskoemisyjnych nośników
energetycznych w gospodarce komunalnej, modernizacja kotłowni,
0
0/+
+
0
0/+
0
+
0
0
0
0
0/+
0
termomodernizacja, modernizacja procesów technologicznych,
ograniczenie emisji związków zanieczyszczających powietrze, likwidacja
problemu spalania odpadów w gospodarstwach, w tym edukacja
mieszkańców)
Kierunek: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z przemysłu (stosowanie
0
0/+
+
0
0/+
0
+
0
0
0
0
0/+
0
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11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

10.

nowoczesnych technologii; spełnianie standardów emisyjnych; kontrola
wielkości emisji do powietrza, aktualizacja pozwoleń zintegrowanych )
Kierunek: Promocja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
(popularyzacja odnawialnych źródeł energii, prowadzanie działań
edukacyjnych, zwiększanie wykorzystania paliw alternatywnych,
upowszechnianie informacji o wykorzystaniu odnawialnej energii,
prowadzenie analiz przyrodniczo- krajobrazowych dla lokalizacji obiektów
energetyki odnawialnej, zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego)
Kierunek: Pozostałe działania służące poprawie jakości powietrza
atmosferycznego (identyfikacja obszarów z przekroczeniami, edukacja
ekologiczna w odniesieniu do ochrony powietrza)

Ludzi

9.

Cele i kierunki działania

Różnorodność
biologiczną

L.p.

Obszary Natura
2000

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące
zagadnienia i aspekty środowiska:

0

0/+

+

0

0/+

0

+

0

0

0/+

0

0/+

+

0

0/+

+

0

0/+

0

+

0

0

0/+

0

0/+

0

Cel: Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam,
gdzie jest ono największe
Kierunek: Ograniczenie hałasu komunikacyjnego (modernizacja dróg,
usprawnienie ruchu drogowego )
Kierunek: inwentaryzacja obszarów narażonych na hałas (pomiary
hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, tworzenie obszarów
ograniczonego użytkowania)
Kierunek: Pozostałe działania związane z ograniczeniem hałasu na
terenie Gminy Tarnów Opolski (budowa ścieżek rowerowych,
usprawnienie organizacji ruchu drogowego)

0

0

+/-

0/+

0

+/-

+/-

+/-

0

0/+

0

0/+

0

0

0

+

0/+

0

0

0

0

0

0

0

0/+

0

0

0

+

0/+

0

0

0

0

0

0

0

0/+

0

0

0/+

0

0/+

0/+

0

0/+

0/+

0/+

0

0

0

0

0

0/+

0

0/+

0/+

0

0/+

0/+

0/+

0

0

0

0

Cel: Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej
Kierunek: Działania związane z ochroną i rozwojem systemów
chronionych (objęcie ochroną nowych obiektów i obszarów cennych
przyrodniczo, ochrona korytarzy ekologicznych)
Kierunek: Działania związane z ochroną zagrożonych siedlisk i gatunków
roślin i zwierząt (prowadzenie ochrony czynnej, restytucja, reintrodukcja,
translokacja, ochrona ex situ, ochrona in situ, eksterminacja gatunków
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Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

obcych, wzmocnienie znaczenia bioróżnorodności)
Kierunek: Ochrona krajobrazu ( ochrona przed niewłaściwym sposobem
użytkowania, wzmacnianie znaczenia ochrony krajobrazu w planowaniu
przestrzennym, rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek
dydaktycznych, promocja wdrażania programów rolno- środowiskowych)

Ludzi

18.

Cele i kierunki działania

Różnorodność
biologiczną

L.p.

Obszary Natura
2000

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące
zagadnienia i aspekty środowiska:

0

0/+

0/+

0/+

0/+

0

0/+

0/+

+

0

0

+

0/+

0

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

19.

Cel: Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych

20.

Kierunek: Działania związane z ochroną zasobów leśnych (ochrona
zbiorowisk leśnych, inwentaryzacja gruntów zalesionych pod kątem
zdrowotności, aktualizacja granicy rolno- leśnej, zalesianie gruntów,
przebudowa zniszczonych drzewostanów, stały nadzór nad gospodarka
leśną, prowadzenie akcji edukacyjnej, monitoring środowiska leśnego)

21.

Cel: Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej

22.

Kierunek: Działania wpływające na poprawę stanu środowiska
glebowego (przepisy dobrych praktyk rolniczych, promowanie rolnictwa
ekologicznego, prowadzenie monitoringu jakości gleb i ziemi,
przeciwdziałanie erozji, zanieczyszczeniu i ogólnej degradacji gleb,
racjonalne użytkowanie nawozów i środków ochrony roślin, rekultywacja
terenów zanieczyszczonych lub przekształconych, zalesienia i
zakrzewienia terenów zdegradowanych)

23.

Cel: Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

24.

Kierunek: Ochrona zasobów i rekultywacja terenów (egzekwowanie
przepisów prawa, kontrola koncesji na eksploatacje, uwzględnianie w
opracowaniach planistycznych udokumentowanych złóż, rekultywacja
terenów)

25.

Cel: Zabezpieczenie przed skutkami powodzi

26.

Kierunek: Działania związane z ochroną ludzi i przyrody przed powodzi
Gminy Tarnów Opolski (zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach

0

0/+

0/+

0/+

+

0/+

+

+

+

0/+

+

0/+

0/+

0

0/+

0/+

0/+

+

0/+

+

+

+

0/+

+

0/+

0/+

0

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+
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Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

+

+

0/+

0/+

0/+

0/+

0

0/+

+

0/+

0/+

+

0/+

+

+

0/+

0/+

0/+

0/+

0

0/+

+

0/+

0/+

+

0/+

+

+

0/+

0/+

0/+

0/+

Krajobraz

0/+

Powierzchnię
ziemi

+

Powietrze

0/+

Wodę

0/+

Rośliny

+

Zwierzęta

0/+

Ludzi

0

Różnorodność
biologiczną

Cele i kierunki działania

Obszary Natura
2000

L.p.

Klimat

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące
zagadnienia i aspekty środowiska:

zalewowych, działania edukacyjne, zastosowanie na szerszą skalę
nietechnicznych metod ochrony przed powodzią, systematyczna
konserwacja rzek i cieków)
27.

28.

29.

30.

Cel: Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa
Kierunek: Działania związane z uporządkowanie odpadów komunalnych
na terenie (selektywna zbiórka odpadów komunalnych, w tym:
biodegradowalnych, wielkogabarytowych, remontowo- budowlanych,
zużytych opon, niebezpiecznych, rozbudowa instalacji przetwarzania
odpadów, demontażu odpadów wielkogabarytowych, rozbudowa
składowiska odpadów)
Kierunek: Działania ukierunkowane na zmniejszenie ilości azbestu na
terenie gminy (aktualizacja danych o ilości azbestu na terenie gminy
Tarnów Opolski, realizacja Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych,
dofinansowanie dla mieszkańców likwidację wyrobów azbestowych)
Kierunek: Pozostałe działania mające na celu poprawę sytuacji w
gospodarce odpadami (edukacja ekologiczna, sporządzanie sprawozdań,
kontrola firm odbierających odpady komunalne, usuwania dzikich
wysypisk, wdrażanie innowacyjnych technologii (BAT))
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9.1. PODSUMOWANIE
PRZEWIDYWANYCH
ODDZIAŁYWAŃ
NA
POSZCZEGÓLNE ASPEKTY ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA
OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ
9.1.1. Oddziaływanie na obszary Natura 2000, bioróżnorodność biologiczną,
rośliny i zwierzęta
Zadania w ramach działania „Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej” mają na celu poprawę
stanu przyrody na terenie gminy Tarnów Opolski, biorąc pod uwagę ochronę zasobów
przyrodniczych, w szczególności obszarów cennych przyrodniczo. W efekcie korzystnie wpłyną na
stan przyrody w gminie.
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów
Opolski na obszary objęte ochroną i projektowane na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627- tekst jednolity z późn. zm.) będą
oceniane w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się
o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych
w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
2008, nr 199, poz. 1227).
Dla ochrony wartości przyrodniczych Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy StobrawskoTurawskie” stosuje się następujące zakazy tj.
1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska;
2. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń
wodnych;
3. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
4. likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno - błotnych;
5. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
6. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metoda bezściółkową;
7. utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
8. używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
Zakaz, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pózn. zm.), chyba że plan ochrony wyklucza ich realizacje
w wybranych obszarach Parku.
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska jest zgodna z zapisami Ustawy o ochronie przyrody z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., nr. 0, poz. 627- tekst jednolity z późn.
zm.) oraz uwzględnia zapisy aktów prawa miejscowego powołujących formy ochrony tj.
Rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu zmienione rozporządzeniem Nr 0151/P/34/2008 z dnia 16 maja 2008r. (Dz.U.
2008, Nr. 36, poz. 1283) oraz akty prawa miejscowego odnoszących się do ochrony gatunkowej
roślin, grzybów i zwierząt.
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9.1.2. Oddziaływanie na wody
Realizacja zadań w ramach założonego celu: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód i
Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby
uchronić gospodarkę od deficytów wody ma w efekcie doprowadzić do racjonalnego gospodarowania
zasobami wodnymi, jednocześnie chroniąc środowisko wodne przed zanieczyszczeniami.
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów
Opolski na wody powierzchniowe i podziemne będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen
oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227).
Zadania ukierunkowane na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych poprzez
uporządkowanie gospodarki ściekowej (budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnych, budowa,
rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, systemów podczyszczania ścieków
przemysłowych, budowa szczelnych zbiorników na ścieki) wpłyną pozytywnie na stan środowiska
wodnego na terenie gminy. Skutkiem utworzenia sprawnego systemu odprowadzania ścieków
komunalnych, przemysłowych i rolnych jest zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych
odprowadzanych do środowiska. W celu ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami ze
źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych stosuje się przepisy m.in. rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002
r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach
przemysłowych (Dz.U. 2003, nr 35, poz. 309).
Systemy kanalizacyjne nie stwarzają podczas normalnej eksploatacji znaczących zagrożeń dla
środowiska. Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku wskazana
jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie szczegółowych planów
usuwania skutków awarii.
Zadania związane z poprawą nawierzchni dróg, budową i przebudową dróg, budową parkingów
wiązać się będą z zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych –
do systemu kanalizacji deszczowej lub rowów. Wody opadowe i roztopowe niosą ze sobą ładunek
zanieczyszczeń tj. zawiesina, różnego rodzaju substancje olejowe, w tym węglowodory
ropopochodne, metale ciężkie (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni i in.), związki organiczne i nieorganiczne,
chlorki Na, Mg, Ca, zanieczyszczenia pływające grube, związki biogenne (N, P, K) oraz
mikrozanieczyszczenia (np. węglowodory aromatyczne). Powyższe zanieczyszczenia dostają się do
wód w wyniku spływu z powierzchni utwardzonej, z wypłukiwania substancji z materiałów
stosowanych do przebudowy dróg, z nieszczelnych układów paliwowych i smarowniczych sprzętu
remontowo- budowlanego wykorzystywanego przy pracach budowlanych. Działania związane
z prowadzeniem prac budowlanych z użyciem sprzętu ciężkiego będą chwilowe i krótkotrwałe, które
ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych. Podczas użytkowania dróg i parkingów powstaną
wody opadowe i roztopowe, stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska wodnego
i glebowego. Wody opadowe i roztopowe z terenów komunikacyjnych przed wprowadzeniem do wód
lub ziemi powinny będą spełniać zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006, nr 137, poz.
984). Wody nie spełniające wymagań powinny być oczyszczane, tak aby spełnione były standardy
powyższego rozporządzenia.

49

Prognoza oddziaływania na środowisko
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski”

Znaczna część zadań w sposób ogólny ujmuje problematykę ochroną wód powierzchniowych
i podziemnych. Są to działania z kategorii zadań „miękkich” nie powodujących negatywnych
oddziaływań na środowisko wodne. Działania te będą miały korzystny wpływ na jakość wód
powierzchniowych i podziemnych oraz właściwe gospodarowanie wodami.

9.1.3. Oddziaływania na klimat akustyczny
Działania wyznaczone w celu: Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na
ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono
największe wpłyną w sposób pozytywny na środowisko. Wszelkiego rodzaju inwestycje ograniczające
emisję hałasu do środowiska, przede wszystkim na obszarach ochrony akustycznej przyczyniają się
do istotnego zmniejszenia negatywnego oddziaływania powodowanego przez hałas.
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Tarnów Opolski wymieniono zadania
ogólnie podejmujące problematykę ochrony przed hałasem, dotyczące całego terenu gminy. Są to
zadania tj. usprawnienie organizacji ruchu drogowego, tworzenie obszarów ograniczonego
użytkowania. Działania te będą korzystnie wpływać na klimat akustyczny gminy.
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg lub budową dróg, budową ścieżek
rowerowych, rewitalizacją obiektów, budową lub modernizacją sieci kanalizacyjnej, rozbudowy
instalacji do składowania lub przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne krótkoterminowe
oddziaływania na środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac remontowobudowlanych powoduje zwiększoną emisję hałasu do środowiska. Przewiduje się, że to
oddziaływanie będzie chwilowe i ustąpi z chwilą zakończenia prac.
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Tarnów Opolski na klimat akustyczny będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227).
Realizacja przedsięwzięć szczególnie na terenach ochrony akustycznej będzie uwzględniać
zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1109) oraz
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie wymogu dla urządzeń
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005, nr 263
poz. 2202).

9.1.4. Oddziaływanie na powietrze
Działania określone w celu Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania
dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 i benzenu w powietrzu na terenie gminy Tarnów
Opolski oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami
jakości środowiska są działaniami korzystnie wpływającymi na jakość powietrza poprzez ograniczenie
emisji zanieczyszczeń z transportu, przemysłu oraz zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych. Na
poprawę jakości powietrza wypłynie zmiana stanu technicznego dróg, zmiany w organizacji ruchu
drogowego, modernizacja systemów grzewczych, termomodernizacje, modernizacja procesów
technologicznych na niskoemisyjne oraz budowa ścieżek rowerowych.
Swój wkład w poprawę jakości powietrza atmosferycznego będą miały również rzetelnie
przeprowadzone działania edukacyjne na temat zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze
źródeł niskiej emisji oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, a w dalszej
perspektywie propagowanie energii ze źródeł odnawialnych lub zachęcanie do korzystania
z rowerów. Zmniejszeniu emisji do powietrza będzie sprzyjać rozwój OZE, na terenie Gminy Tarnów
Opolski – wykorzystanie biomasy, biopaliw, energii wodnej.
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Do zadań, które w perspektywie długookresowej wpłyną pośrednio na jakość powietrza należy
zaliczyć m.in. ochronę zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, utrzymanie
terenów zieleni (zachowana powierzchnia czynna biologicznie), wdrażanie programów rolnośrodowiskowych, wszelkie działania kontrolne związane z ograniczeniem emisji do powietrza oraz
akcje edukacyjne promujące postawy ekologiczne. Wyznaczenie zadań polegających na ograniczenie
emisji do atmosfery pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i ograniczy niszczenie
fasad budynków, w tym także zabytkowych.
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg lub budową dróg, budową ścieżek
rowerowych, rewitalizacją obiektów, budową lub modernizacją sieci wodociągowej, sieć
kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, rozbudowy instalacji do składowania lub
przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne krótkoterminowe oddziaływania na
środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo- budowlanych powoduje
zwiększoną emisję zanieczyszczeń (pyłów i gazów) ze spalania paliw w silnikach samochodowych,
ścierania opon i nawierzchni drogowej, jak również okładzin hamulcowych. Emisja zanieczyszczeń
może wystąpić również w przypadku prac spawalniczych czy prac malarskich. Przewiduje się, że to
oddziaływanie będzie chwilowe i ustąpi z chwilą zakończenia prac.
Podczas użytkowania dróg przewiduje się emisję zanieczyszczeń do powietrza pochodzących
ze spalania paliw w silnikach samochodowych. Emitowane są przede wszystkim tlenek węgla (CO),
dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest emisja
zanieczyszczeń pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni
dróg. Pyły te często zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź.
W trakcie prowadzenia prac remontowo- budowlanych, jak również w przypadku użytkowania
dróg i parkingów będą uwzględnione dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu wymagane
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1031).
Wpływ przedsięwzięć wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Tarnów Opolski na powietrze atmosferyczne będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen
oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227).

9.1.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz
Działania wyznaczone w celu Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej i Racjonalne
użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej,
z zachowaniem bogactwa biologicznego- m.in. zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych
w istniejących kompleksach leśnych, wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni wpłyną korzystnie na gleby
i zachowanie różnorodności biologicznej oraz na estetykę obszaru.
Działania wyznaczone w celu Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz
przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej wpłyną korzystnie na stan
powierzchni ziemi. Założone prace rewitalizacyjne/ rekultywacyjne mają pozytywny aspekt
środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. Wpłyną na poprawę wartości ekologicznych obszaru
zdegradowanego oraz wyższą wartość ekonomiczną i użytkową.
Na polepszenie jakości gleb wpływają również wszystkie działania edukacyjne związane
z propagowaniem odpowiedniej praktyki rolniczej w gospodarstwach oraz gospodarstw
ekologicznych, wdrażaniem programów rolno- środowiskowych. Pozytywnie na gleby będą
oddziaływać zadania: przeciwdziałania degradacji chemicznej gleb, przeciwdziałanie erozji oraz
ogólnemu pogarszaniu się jakości gleb.
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg lub budową dróg, budową ścieżek
rowerowych, rewitalizacją obiektów, budową lub modernizacją sieci kanalizacyjnej, rozbudowy
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instalacji do składowania lub przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne krótkoterminowe
oddziaływania na środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac remontowobudowlanych spowodować może zwiększoną emisję zanieczyszczeń do ziemi ze spalania paliw w
silnikach samochodowych, ścierania opon i nawierzchni drogowej, jak również okładzin
hamulcowych. Ponadto praca sprzętu ciężkiego wiązać się może z przekształceniem powierzchni
ziemi na terenach objętych realizacją przedsięwzięć. Należy zauważyć, że przedsięwzięcia mogą być
prowadzone na terenach przekształconych.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze spalania paliw w silnikach
samochodowych, ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg tj. tlenek węgla (CO), dwutlenek
węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory, metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź mogą
być deponowane do powierzchni ziemi- wtórne zanieczyszczeni.
Podczas realizacji inwestycji mających wpływ na powierzchnię ziemi będą przestrzegane
zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002, nr 165, poz. 1359).
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Tarnów Opolski na powierzchnię ziemi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania
na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227).

9.1.6. Oddziaływanie na zasoby naturalne
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski nie stwierdzono oddziaływania na zasoby naturalne.
Wpływ działań będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie
ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach
określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227).

9.1.7. Oddziaływanie na ludzi
Zadania określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska mogą stanowić źródło
potencjalnego uciążliwości na ludzi. Będą to przede wszystkim inwestycje związane z użyciem
sprzętu ciężkiego tj. modernizacja nawierzchni dróg lub budowa dróg, budowa ścieżek rowerowych,
rewitalizacja obszarów lub obiektów, budowa lub modernizacja sieci wodociągowej, sieci
kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, rozbudowa instalacji do składowania lub
przetwarzania odpadów. Przewiduje się, że negatywne oddziaływania będą chwilowe i ustąpią z
chwilą zakończenia robót. Wspomniane prace realizacyjne mogą stanowić zagrożenie dla ruchu
pieszego i kołowego, w związku z powyższym istotne jest odpowiednio wczesne poinformowanie
lokalnej ludności o prowadzonych pracach budowlanych i ziemnych, które umożliwi przygotowanie się
do ewentualnych utrudnień. Oprócz informacji powinno pojawić się także prawidłowe oznakowanie
miejsc budowy. Prace o największym stopniu uciążliwości powinny odbywać się w porze dziennej,
najlepiej z pominięciem tzw. godzin szczytu. Wszystkie prace budowlane i ziemne powinny odbywać
zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, BHP itp.
Podczas użytkowania infrastruktury drogowej na terenie gminy mogą wystąpić oddziaływania
na środowisko m.in. powietrze, klimat akustyczny, itp. Zamierzone działania inwestycyjne powinny
być prowadzone z uwzględnieniem dopuszczalnych standardów jakości powietrza, poziomu hałasu
itd. (cytowanych we wcześniejszych rozdziałach).
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Działania związane z budową lub modernizacją sieci kanalizacji pomimo oddziaływania w
fazie budowy dają w efekcie korzyści społeczne. Gospodarstwa domowe podłączone zostaną do sieci
kanalizacyjnej co podwyższy standard życia mieszkańców.
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Tarnów Opolski na zdrowie i życie ludzi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania
na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227).

9.1.8. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Tarnów Opolski na zabytki będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko
w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na
zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227).
Działania polegające na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery pozwolą na
ograniczenie niszczenia fasad budynków, w tym także zabytkowych. Ponadto wszelkiego rodzaju
inwestycje ograniczające emisję hałasu, przede wszystkim na obszarach zwartej zabudowy
przyczyniają się do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Ma to
swoje korzyści również dla budynków zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie ciągów
komunikacyjnych, ponieważ zmniejszają się drgania i wibracje, które mogą powodować ich
uszkodzenie. Podobnie w sytuacji podjęcia działań związanych z ochroną przed powodzią zmniejszą
ryzyko zniszczenia obiektów zabytkowych.
Podczas realizacja zadań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
uwzględnione zostaną zapisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).
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10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE
LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ
NA
ŚRODOWISKO,
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI AKTUALIZACJI
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr. 25, poz. 150 z późn. zm.)
kompensacja przyrodnicza to zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej
na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia
i zachowanie walorów krajobrazowych. Warianty kompensacji przyrodniczej powinny być określone
w ramach wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poszczególnych
przedsięwzięć. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) decyzje te określają
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć, a w szczególności warunki wykorzystywania
terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych
i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, a także w przypadku, gdy z oceny
przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej (stwierdza
konieczność jej wykonania).
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski nie stwierdzono znaczących negatywnych oddziaływań na
środowisko. Jednak w przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) podstawa prawną do prowadzenia
postępowania w sprawie tego typu przedsięwzięć będzie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227). Wówczas wyznaczone
zostaną działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje przyrodniczą dla
planowanych przedsięwzięć.
Wśród działań mających na celu zapobieganie oddziaływania planowanych inwestycji wyróżniono:
 prawidłowe zabezpieczenie sprzętu technicznego oraz miejsc wykonywania prac budowlanych
– remontowych, w trakcie realizacji inwestycji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca
wrażliwe na zamiany warunków siedliskowych,
 wykorzystywanie możliwie najlepszych dostępnych technologii, materiałów i rozwiązań
konstrukcyjnych,
 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt
4 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 14 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 627- tekst
jednolity z późn. zm.) w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych
ochroną gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. W związku powyższym
przed wykonaniem prac związanych m.in. z termomodernizacją budynków lub usuwaniem
azbestu należy przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem występowania ptaków, w
szczególności jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) i nietoperzy; w razie
stwierdzenia występowania ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac należy
dostosować do ich okresów lęgowych).
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11. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE
Realizacja ustaleń Aktualizacji Program Ochrony Środowiska nie będzie powodować znaczących
oddziaływań transgranicznych. Jednakże, ze względu na fakt podpisania przez Polskę i ratyfikowania
Konwencji o ocenach oddziaływania w kontekście transgranicznym należy podkreślić obowiązek
informowania państw w przypadku podejmowania działań mogących znacząco oddziaływać na ich
terytorium.

12. ANALIZA
ROZWIĄZAŃ
ALTERNATYWNYCH
DO
ROZWIĄZAŃ
ZAPROPONOWANYCH
W
AKTUALIZACJI
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Realizacja przedsięwzięć w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów
Opolski w perspektywie długofalowej ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań
alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto, ze względu na ogólny charakter dokumentu brak jest
możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych zadań.
W przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) podstawą prawną do prowadzenia postępowania w sprawie
tego typu przedsięwzięć będzie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, nr 199, poz. 1227). Wówczas wyznaczone zostaną
działania alternatywne dla planowanych przedsięwzięć.
Skutki środowiskowe podejmowanych działań w dużej mierze zależą od lokalnej chłonności
środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych.
Rozważając warianty alternatywne przedsięwzięcia rozważa się: warianty lokalizacji, warianty
konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne, a także wariant niezrealizowania inwestycji
tzw. wariant „0”. Należy jednak pamiętać, że nawet wybór Wariantu „0”, może wiązać się z pewnymi
konsekwencjami, ponieważ brak realizacji inwestycji może wywołać negatywny skutek dla
środowiska.
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13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD
ANALIZY
SKUTKÓW
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski określone są zasady oceny
i monitorowania efektów jego realizacji. Zaproponowane w nim wskaźniki pozwalają określić stopień
realizacji poszczególnych działań i prognozowań związane z tym zmiany w środowisku. Oceny
realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dokonuje się co dwa lata i w oparciu
o następujące zagadnienia:
- określenie zaawansowania przyjętych celów,
- określenie stopnia wykonania zadań (działań),
- ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem.
System oceny skutków realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych
wskaźnikach presji, stanu i reakcji. Monitoring, powinien być prowadzony w cyklu rocznym,
a sprawozdania z jego realizacji powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo
Ochrony Środowiska, co najmniej w cyklu dwuletnim. Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe
rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić jako:
- monitoring ilościowy,
- monitoring jakościowy.
Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich
elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), aby dokonać
prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian wskaźników
w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, nakładów
w okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż część zaplanowanych
nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE.
Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie
uzupełnienie do oceny ilościowej.
W związku z realizacją celów określonych w Aktualizacji Programie Ochrony Środowiska proponuje
się prowadzenie monitoringu:
 emisji hałasu i jakości powietrza - w przypadku realizacji inwestycji drogowych, inwestycji
dotyczących gospodarki wodno- ściekowej, zmian użytkowania terenu i innych czynności
związanych z emisją hałasu, pyłu i gazu do otoczenia;
 jakości i ilości wód- w przypadku realizacji inwestycji drogowych, inwestycji dotyczących
gospodarki wodno- ściekowej i innych czynności mogących mieć wpływ na stan jakościowy
i ilościowy zasobów wodnych,
 stanu i jakości gleby- czynności mogących mieć wpływ na przekształcenie jej powierzchni oraz
na jej jakość,
 stanu przyrody- w przypadku czynności mogących mieć wpływ na zmniejszenie zasobów
przyrodniczych.
Uzupełnieniem monitoringu wskazanego w niniejszej Prognozie może być monitoring prowadzony
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.
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14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski jest zgodna ze
strategicznym dokumentem Unii Europejskiej –priorytetami VI Wspólnotowego Programu
Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
uwzględnia również zapisy podstawowych, krajowych dokumentów strategicznych: Polityki
Ekologicznej Państwa, Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska oraz Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami (KPGO2014) i Planu Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego
(PGOWO 2012- 2017).
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska umożliwia identyfikację skutków środowiskowych
oraz potencjalnych zmian warunków życia mieszkańców regionu w wyniku realizacji ustaleń
dokumentu.
 Spośród zidentyfikowanych problemów środowiskowych, z których wynikają konkretne cele
ochrony środowiska, należy w szczególności wymienić:
- ochronę zasobów wodnych,
- zmniejszenie emisji hałasu
- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,
- ochronę przyrody, w tym różnorodności biologicznej,
 W perspektywie, dla którego opracowano Aktualizację Programu Ochrony Środowiska
konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na działania z zakresu:
- usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku
dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,
- ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie
obszarów chronionych,
- usunięcie z obszaru powiatu odpadów azbestowych realizując zapisy Programu Usuwania
Azbestu dla gminy Tarnów Opolski.
 Przeprowadzone w ramach niniejszej Prognozy analizy zgodności celów Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska z celami nadrzędnych dokumentów strategicznych oraz
podstawowych dokumentów opracowywanych na szczeblu regionalnym, wskazują na znaczną
ich spójność oraz zharmonizowanie. Spójność regionalnej polityki ekologicznej ze
strategicznymi celami rozwoju powiatu i gminy jest podstawą równoważenia rozwoju
w horyzoncie średnio i długookresowym. Dzięki temu Aktualizacja Programu Ochrony
Środowiska może stać się skutecznym narzędziem koordynacji działań na rzecz wdrożenia
rozwoju zrównoważonego w regionie.
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska w odniesieniu do ekosystemów leśnych, rolnych,
wodnych i zurbanizowanych oraz podstawowych komponentów środowiska charakteryzuje się
zdecydowaną przewagą korzystnych skutków środowiskowych.
 System gospodarki odpadami na terenie gminy Tarnów Opolski jest zgodny z ustaleniami
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO 2014) i Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Opolskiego (PGOWO 2012- 2017) oraz spełnia podstawowe uwarunkowania
wynikające z unijnych przepisów.
 Gmina Tarnów Opolski zapewnia czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzy warunki
do jej utrzymania poprzez:
- tworzenie warunków do wykonywania prac lub umożliwia wykonywanie prac
odpowiednim jednostkom;
- zapewnienie budowy, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z gminami
instalacji lub urządzeń służących gospodarce odpadami;
- (dąży do objęcia) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
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ustanowienie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmujące frakcje odpadów
(papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady
ulegające biodegradacji)
- tworzenie punktów selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego;
- zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie ich do
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie ilości odpadów
biodegradowalnych kierowanych na składowisko;
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi;
 informowanie mieszkańców poprzez stronę internetową;
 analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi (corocznie);
 Rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Tarnów Opolski można uznać za
przyjazne środowisku, nie generujące nieodwracalnych negatywnych oddziaływań.
-

58

Prognoza oddziaływania na środowisko
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski”

15. STRESZCZENIE
Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko „Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski” jest art. 46 ust. 2 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz.U. z 2008 Nr 199 poz.
1227, z późn. zm.).
Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska na środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań
sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.
Analiza celów ustanowionych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wykazała, że są zgodne
i realizują cel strategiczny wyznaczony w:
- Traktacie Akcesyjnym - VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego.
- Polityką Ekologiczną Państwa w lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP),
- Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska,
- Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014),
- Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (PGOWO 2012- 2017)
Ocena stanu środowiska na terenie gminy Tarnów Opolski pozwoliła wskazać następujące problemy
ochrony środowiska:
- usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku
dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,
- ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie
obszarów chronionych.
- ochrony powietrza atmosferycznego, ograniczanie emisji zanieczyszczeń,
- ograniczenia hałasu i jego negatywnego oddziaływania na środowisko i mieszkańców,
- usunięcie z obszaru gminy odpadów azbestowych realizując zapisy Programu Usuwania
Azbestu dla gminy Tarnów Opolski.
Wskazane problemy środowiskowe na terenie gminy znajdują rozwiązanie w ramach
zaproponowanych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska zadań do realizacji.
W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań na
następujące elementy: powietrze i klimat, wody, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi i glebę,
krajobraz, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki, populację oraz zdrowie ludzi. Określono
oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska.
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji,
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.
Pozytywne oddziaływania zadań wskazanych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na
środowisko zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Pozytywne potencjalne oddziaływanie
mogą mieć przedsięwzięcia w ramach priorytetu:
 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,
 utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód,
 osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Tarnów Opolski oraz utrzymanie jakości
powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska
 dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie
kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.
59

Prognoza oddziaływania na środowisko
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski”

Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą
realizacji inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.:
- nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje drogowe),
- nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe),
- pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg),
- podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe),
- przerwanie szlaków migracji (np. inwestycje drogowe).
Realizacja zadań nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko
i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, których
oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, aby
wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.
W przypadku, gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów
w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie mieszkańców.
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich
realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów
środowiskowych.
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ZAŁĄCZNIK 1
Aktualny stan zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski oraz lokalizacja Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy
Stobrawsko- Turawskie” w obrębie gminy Tarnów Opolski
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