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Szanowni Państwo,

Z uwagi na coraz większe zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowi-

ska oraz ciągłego zużywania zasobów przyrody, coraz trudniej znaleźć obszary 

nie zmienione przez człowieka, spokojne miejsca na rekreację i odpoczynek. Nie-

mal codziennie czytamy o zanieczyszczeniu powietrza, wody czy gleby, z cze-

go wynika wielkie zapotrzebowanie na upowszechnianie wiedzy na temat stanu 

i ochrony środowiska. 

Edukacja ekologiczna społeczeństwa jest w dzisiejszych czasach koniecznością. 

Wyjątkowa waga problematyki ochrony środowiska we współczesnym świecie wy-

maga choćby najogólniejszej wiedzy o podstawowych zagadnieniach z tego zakre-

su. Tym bardziej, że jesteśmy zobowiązani do myślenia o przyszłych pokoleniach i 

należy zostawić im cząstkę nieskażonej przyrody.

Badając środowisko określamy, za pośrednictwem obiektywnych wyników badań, 

jego stan, który może wymagać poprawy, ale może być również niepodważalnym 

atutem terenu, wykorzystywanym przy prezentacji regionu czy promocji turystycz-

nej. 

Temu celowi służy niniejsza publikacja, która jest prezentacją stanu środowiska 

Opola i powiatu opolskiego, a poszczególne elementy środowiska scharakteryzo-

wano na tle aktualnego stanu jego zasobów naturalnych, w odniesieniu do obo-

wiązujących uwarunkowań prawnych i spójności z prawodawstwem europejskim.

Przekazując w ręce Państwa nasze opracowanie wypełniam zadania informacyjno 

– edukacyjne, stojące przed służbami Inspekcji Ochrony Środowiska, mając jedno-

cześnie nadzieję, że będą one także  pomocne przy opracowywaniu planów ochro-

ny środowiska, czy strategii rozwoju regionu.

Wydanie publikacji było możliwe dzięki współpracy z Prezydentem Miasta Opola 

i Starostą Opolskim, a także dzięki dotacji z Gminnego i Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, jak również Sponsorom, któ-

rym składam tą drogą serdeczne podziękowania.

       

  

 Krzysztof Gaworski

 Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu
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WSTĘP    1

Opracowanie obejmuje zagad-

nienia dotyczące ochrony 

środowiska powiatów: opol-

skiego grodzkiego i opolskiego 

ziemskiego, których siedziby znajdu-

ją się w Opolu, największym mieście 

w województwie opolskim, będącym 

jednocześnie jego stolicą.

Opole, miasto na prawach po-

wiatu, leży u zbiegu trzech 

regionów geograficznych: 

Wyżyny Śląskiej, Niziny Śląskiej i Pod-

górza Sudeckiego, po obu stronach 

rzeki Odry, której długość w granicach 

miasta wynosi ok. 20 km. Opole zaj-

muje powierzchnię 96 km2, co sytuu-

je je w grupie gmin o małej wielkości 

w skali regionu. 

Udział powierzchni miasta w ogólnej 

powierzchni Opolszczyzny nie prze-

kracza 1%. Liczba mieszkańców Opola 

wynosi 128,3 tys. (tj. ok. 12 % ogólnej 

liczby ludności regionu), co daje gę-

stość zaludnienia 1333 os/km2. 

P owiat opolski ziemski zajmu-

je środkową część wojewódz-

twa, jego powierzchnia wyno-

si 1587 km2, co stanowi 17 % ogólnej 

powierzchni województwa. Zamiesz-

kuje na nim ok. 135,1 tys. osób, tj. 13% 

z ogólnej liczby ludności mieszkającej 

na Opolszczyźnie; na jeden kilometr 

kwadratowy przypada 85 osób. 

Granice administracyjne powiatu 

opolskiego ziemskiego obejmują:

• gminy miejsko-wiejskie: Niemod-

lin, Ozimek, Prószków;

• gminy wiejskie: Chrząstowice, Dą-

browa, Dobrzeń Wielki, Komprach-

cice, Łubniany, Murów, Popielów, 

Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa.

Rys. 1.1.  Podział administracyjny
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2  WODA

2.1. Ramowa 
Dyrektywa Wodna i jej 
wdrażanie w Polsce

Jak ważnym czynnikiem życia na zie-

mi jest woda, nikogo nie trzeba prze-

konywać. Człowiek od zarania dziejów 

korzystał z tego dobrodziejstwa - jego 

przetrwanie uzależnione było od do-

stępu do wody. Wraz z rozwojem cy-

wilizacji wykorzystanie wody stało się 

powszechne. Traktowanie wody jak 

źródła niewyczerpalnego przyczyni-

ło się zmniejszenia jej zasobów. Dzia-

łalność człowieka doprowadziła rów-

nież do degradacji jakościowej wód. 

Zarówno kurczenie się zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

jak i zauważalne pogorszenie ich jako-

ści, wymusiło podjęcie przez kraje Unii 

Europejskiej działań prawnych, mają-

cych na celu ochronę wód. W latach 

90. ubiegłego wieku prawodawstwo 

polskie oraz Unia wprowadziła sze-

reg regulacji prawnych, w tym dyrek-

tywy, które dotyczyły ochrony wód. 

Dopiero jednak Dyrektywa 2000/60/

WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 23 października 2000 r., zwana 

Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) 

kompleksowo potraktowała ochronę 

wód, wyznaczając ramy wspólnoto-

wego działania w dziedzinie polityki 

wodnej.  

Podstawowym celem Ramowej Dy-

rektywy Wodnej jest zapewnienie 

obecnym i przyszłym pokoleniom 

dostępu do wody dobrej jakości 

oraz umożliwienie korzystania z niej 

przez przemysł i rolnictwo, przy jed-

noczesnej ochronie środowiska natu-

ralnego. Szereg działań, jakie narzuca 

RDW nie było dotychczas stosowa-

nych w Polsce. 

Realizując postanowienia RDW, wy-

konano w Polsce szereg prac (po 

wstąpieniu do Unii Europejskiej), m. 

in. wyznaczono granice obszarów 

dorzeczy, opracowano typologię 

wód powierzchniowych, wyznaczo-

no jednolite części wód powierzch-

niowych i podziemnych oraz sztucz-

ne i silnie zmienione jednolite części 

wód, wyznaczono obszary chronio-

ne, wykonano wstępną analizę presji 

i oddziaływań, analizę ekonomiczną 

gospodarowania wodami, a w 2006 

roku przy dużym zaangażowaniu Wo-

jewódzkich Inspektoratów Ochrony 

Środowiska został przygotowany pro-

gram monitoringu wód powierzch-

niowych.

Obszary dorzeczy i regiony 
wodne

Na terytorium Polski wyznaczonych 

zostało 10 obszarów dorzeczy, w tym 

dwa największe, obejmujące ok. 95% 

terytorium kraju: obszar dorzecza Wi-

sły i obszar dorzecza Odry. Ponadto 

wyznaczono obszary dorzeczy: Dnie-

stru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pre-

goły, Świeżej i Ücker. Dorzecze to 

obszar, z którego całkowity odpływ 

następuje ciekami naturalnymi przez 

jedno ujście do morza. W Polsce wo-

dami zarządza Krajowy Zarząd Gospo-

darki Wodnej wraz ze swoimi oddzia-

łami regionalnymi.Powiat opolski leży 

w regionie Środkowej Odry zarządza-

nym przez Regionalny Zarząd Gospo-

darki Wodnej we Wrocławiu.

Jednolita część wód

Podstawową jednostką hydrograficz-

ną, przyjętą do zarządzania i wyma-

”woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy 
inny,  ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być 
chronione, bronione i traktowane jako takie” PREAMBUŁA DO RDW

Rys.2.1. Polska w podziale na regiony wodne

źródło: bip.rzgw.szczecin.pl
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Jednolite części wód
Obszar

Dorzecza
Wisły

Obszar
Dorzecza

Odry

Cały
obszar
Polski

Ilość typów 
wód powierzch-

niowych
Rzeki 2806 1702 4508 26

Jeziora 621 420 1041 13

Wody przejściowe 5 4 9 5

Wody przybrzeżne 6 5 11 3

Silnie zmienione 2096 215 421 -

Sztuczne 88 96 184 -

Wody podziemne 96 64 160 -

Tabela 2.1. 

Zestawienie jednolitych części wód w obszarze dorzecza Wisły oraz dorzecza Odry.

ganą przy raportowaniu do Unii Eu-

ropejskiej, jest jednolita część wód. 

Ustawa Prawo wodne następująco 

definiuje jednolitą część wód (jcw):

Jednolita część wód powierzchniowych 
to oddzielny i znaczący element wód po-
wierzchniowych, taki jak:

a) jezioro lub inny naturalny zbiornik 
wodny,
b) sztuczny zbiornik wodny,
c) struga, strumień, potok, rzeka, kanał 
lub ich części,
d) morskie wody wewnętrzne, wody 
przejściowe, wody przybrzeżne.

Jednolita część wód podziemnych to okre-
ślona objętość wód podziemnych wystę-
pująca w obrębie warstwy wodonośnej lub 
zespołu warstw wodonośnych.

W Polsce, w obszarze dorzecza Wisły 

i dorzecza Odry zostało wyznaczo-

nych ponad 4,5 tys. jednolitych czę-

ści wód powierzchniowych oraz 160 

jednolitych części wód podziem-

nych.

Ocena wód

RDW wprowadziła nowe podejście 

do oceny jakości wód. Mówi o sta-

nie wód, na który składa się stan 

ekologiczny oraz stan chemiczny. 

Stan ekologiczny oceniany jest 

na podstawie występowania w wo-

dach różnych zespołów organizmów 

(tzw. elementów biologicznych, do 

których należą: makrobezkręgow-

ce, ryby, makroalgi i okrytozalążko-

we, fitobentos, makrofity, fitoplank-

ton). W ocenie stanu ekologicznego 

bierze się pod uwagę również wy-

stępowanie w wodach różnych sub-

stancji chemicznych (np. siarczanów, 

azotanów, fosforanów, metali,. pe-

stycydów) oraz warunki hydromor-

fologiczne wpływające na warunki 

bytowania organizmów żywych (np. 

ciągłość rzeki, charakter podłoża, 

struktura strefy brzegowej).

Drugim składnikiem oceny wód jest 

stan chemiczny, który określa się 

na podstawie badania zawartości 

w wodach tzw. substancji prioryte-

towych, szkodliwych dla środowiska 

wodnego.

Ostatecznie stan wód powierzch-

niowych wyznaczany jest przez gor-

szy ze stanów: ekologiczny lub che-

miczny.

W odniesieniu do sztucznych i silnie 

zmienionych jcw1 stosowane jest 

pojęcie potencjał ekologiczny, 

dla którego obowiązują mniej rygo-

rystyczne kryteria niż dla stanu eko-

logicznego.

Stan jcw podziemnych określany jest 

przez gorszy ze stanów: ilościowy lub 

chemiczny.

Klasyfikacja stanu wód 
powierzchniowych

RDW wprowadza 5 klas stanu eko-

logicznego wód powierzchniowych: 

stan bardzo dobry, dobry, umiarko-

Rys.2.2. Jednolite części 

wód podziemnych (JCWP) 

województwa opolskiego

1) jednolite części wód
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wany, słaby, zły. Bardzo dobry stan 

ekologiczny definiuje Dyrektywa jako 

nieznaczne odchylenie od stanu re-

ferencyjnego (najbardziej zbliżone-

go do stanu naturalnego), a zły stan 

ekologiczny jako stan silnie zmieniony 

w stosunku do stanu referencyjnego.

W odniesieniu do potencjału ekolo-

gicznego RDW wprowadziła następu-

jącą klasyfikację: dobry i powyżej do-

brego, średni, dostateczny i zły.

Stan chemiczny może być określony 

jako dobry (gdy wody spełniają od-

powiednie standardy ekologiczne 

w zakresie substancji priorytetowych) 

lub jako nie spełniający kryteriów do-

brego stanu.

Typologia wód

Występowanie w wodach powierzch-

niowych określonych zespołów orga-

nizmów ściśle wiąże się z warunkami 

środowiskowymi, takimi jak położenie 

geograficzne, wysokość bezwzględna 

czy z cechami geologicznymi terenu. 

Z tych też względów należy przyjąć 

inne kryteria oceny elementów biolo-

gicznych np. w potoku górskim i wol-

no płynącej dużej rzece nizinnej. Dla-

tego wydzielono w Polsce 26 typów 

rzek oraz 13 typów jezior. Dla każde-

go typu zostaną wyznaczone tzw. wa-

runki refencyjne czyli określające stan 

naturalny, niezakłócony działalnością 

człowieka, do którego będzie porów-

nywany stan istniejący.

W województwie opolskim dominu-

Lp.

Typ
Liczba jednolitych części 

wód w regionach:

Kod Nazwa
Górnej 
Odry

Środkowej 
Odry

Warty Ogółem

1. 0 Typ nieokreślony 2 5 0 7

2. 4 Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym 0 14 0 14

3. 5 Potok wyżynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym 2 0 0 2

4. 6
Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym 
na lessach i lessopodobnych

0 5 0 5

5. 8 Mała rzeka wyżynna krzemianowa 1 2 0 3

6. 16 Potok nizinny lessowo-gliniasty 15 9 1 25

7. 17 Potok nizinny piaszczysty 3 118 9 130

8. 18 Potok nizinny żwirowy 0 5 1 6

9. 19 Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta 6 20 1 27

10. 20 Rzeka nizinna żwirowa 0 1 0 1

11. 21 Wielka rzeka nizinna 0 2 0 2

12. 23
Potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem 
procesów torfotwórczych

2 5 0 7

Ogółem 31 186 12 229

Tabela 2.2. Typy i części rzek w województwie opolskim

Rys. 2.3. Schemat określania dobrego stanu wód według Ramowej Dyrektywy Wodnej
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jącym typem jest potok nizinny piasz-

czysty (130 jednolitych części wód).

Programy monitoringu 
wód

Każdy kraj członkowski jest zobo-

wiązany, w myśl RDW, do ustanowie-

nia programów monitoringu wód 

powierzchniowych, które mają do-

starczyć pełnej i spójnej informacji o 

stanie ekologicznym i chemicznym 

wód w obrębie każdej zlewni, a tak-

że umożliwić przeprowadzenie kla-

syfikacji tych wód. Nadrzędnym ce-

lem badań jest stworzenie podstaw 

do podejmowania działań na rzecz 

poprawy stanu wód oraz ich ochro-

ny przed zanieczyszczeniem. Oceny 

stanu wód będą wykorzystywane do 

zintegrowanego zarządzania wodami 

w układzie dorzeczy.

Ramowa Dyrektywa Wodna wprowa-

dziła nowe podejście do monitorowa-

nia wód, wyróżniając trzy rodzaje mo-

nitoringu:

• monitoring diagnostyczny,

• monitoring operacyjny,

• monitoring badawczy, 

oraz przypisując każdemu z nich inne 

zadania.

Monitoring diagnostyczny ma do-

starczyć dane do oceny ogólnego sta-

nu wód oraz do określenia trendów 

zmian jakości wód. 

Monitoring operacyjny nastawiony 

jest na badanie poszczególnych ty-

pów presji, a więc bada tylko części 

wód zagrożone niespełnieniem do-

brego stanu. Ma dostarczyć danych 

do oceny efektywności działań zapo-

biegających zanieczyszczeniu wód 

i działań naprawczych, np. na obsza-

rach azotanowych, gdzie zostały prze-

kroczone standardy środowiskowe. 

Monitoring badawczy prowadzi 

się w przypadku wystąpienia awarii, 

w celu zidentyfikowania zanieczysz-

czenia oraz określenia  jej wpływu 

na środowisko.

2.2. Sieć rzeczna

Główną rzeką przepływającą przez 

Opole oraz powiat polski jest Odra. 

Całkowita długość Odry wynosi 

854,3 km, natomiast w granicach Pol-

ski znajduje się odcinek o długości 

741,9 km, któremu odpowiada zlew-

nia 206 056,5 km2. Odra bierze swój 

początek na terenie Republiki Czeskiej 

w Górach Odrzańskich we Wschod-

nich Sudetach na wysokości 634 m 

n.p.m.

Największe prawostronne dopływy 

Odry na obszarze województwa opol-

skiego to Mała Panew i Stobrawa. 

Mała Panew wraz ze swoimi dopływa-

mi przecina wschodnią część powiatu 

opolskiego, a jej ujściowy odcinek 

również północną cześć miasta Opo-

la. Rzeka o całkowitej długości 131,8 

km, zbiera wody z obszaru 2132,5 km2 

i wprowadza do Odry w 158,3 km jej 

biegu. 

Mała Panew wypływa ze wzniesień 

na Progu Woźnickim w rejonie wsi 

Cynków (gmina Koziegłowy, woje-

wództwo śląskie). W zlewni Małej 

Panwi znajdują się: Myślina, Rosa 

z Chobianką, Libawa (prawostronne 

dopływy) oraz Chrząstawa (Jemielni-

ca) z dopływami (Suchą i Swornicą).

W latach 1933-1948 wybudowano na 

Małej Panwi zbiornik retencyjny Tu-

rawa, w celu umożliwienia regulacji 

poziomu wody w Odrze oraz w celach 

rekreacyjno-wypoczynkowych. Zbior-

nik powstał wskutek spiętrzenia wód 

Małej Panwi w km 18+900. Jego po-

wierzchnia wynosi 24 km², głębokość 

do 13 m, pojemność maksymalna ok. 

106 mln m³. Wysokość zapory osiąga 

13 m. Poza nim w rejonie Turawy znaj-

dują się trzy jeziorka (Średnie i Małe 

na południu oraz Srebrne w lesie). 

Powstały one po wybraniu żwiru do 

budowy zapory oraz wału 

zbiornika zaporowe-

go. Jeziora otoczo-

ne są wielkimi 

borami sosno-

wymi. Zbiornik 

Turawski 

jest jedną z trzech 

najważniejszych na Opolszczyź-

nie ostoi dla ptaków migrujących. Je-

sienią i wiosną zatrzymują się na nim 

olbrzymie (do ponad 20 000 osobni-

ków) stada ptaków z rzędu Blaszko-

dziobych i Siewkowych. Stwierdzono 

na nim gniazdowanie ponad 58 ga-

tunków ptaków wymienionych w Za-

łączniku I Dyrektywy Ptasiej UE.

Stobrawa ze swoimi dopływami sta-

nowi sieć rzeczną północnej części 

powiatu opolskiego. Przepływa przez 

Bory Stobrawskie na Nizinie Śląskiej 

oraz m. in. przez Olesno, Kluczbork,  

Domaradz, Karłowice, Stobrawę. Sto-

brawa źródła ma na Wyżynie Woźni-

cko-Wieluńskiej, na południe od Oles-

Rys. 2.4.

Sieć hydrograficzna
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na. Rzeka o długości 77,6 km zbiera 

wody z obszaru 1,6 tys.  km² i wpada 

do Odry w jej 188,8 km zaraz za wsią 

Stobrawa. Najważniejsze dopływy 

Stobrawy to Bogacica, Budkowiczan-

ka, Wołczyński Strumień.

Największym lewostronnym dopły-

wem Odry na obszarze powiatu jest 

Nysa Kłodzka, która na krótkim od-

cinku stanowi zachodnią granicę po-

wiatu opolskiego. Jej źródła znajdują 

się w Masywie Śnieżnika, na zboczach 

Trójmorskiego Wierchu na terenie Re-

publiki Czeskiej. Rzeka płynie na dłu-

gości 181,7 km, zbierając wody z po-

wierzchni 4 565,7 km2 (w tym 821,1 

km2 poza granicami kraju). W górnym 

swym biegu rzeka wykorzystuje natu-

ralny kanał odpływowy jakim jest Rów 

Górnej Nysy. Następnie płynie przez 

Ziemię Kłodzką, a w okolicy Barda 

tworzy Przełom Nysy Kłodzkiej, jedną 

z największych osobliwości Sudetów. 

Rzeka stanowiła zagrożenie dla oko-

licznych mieszkańców, powodując za-

lewanie pól w okresach wzmożonych 

opadów. W celu ochrony przed powo-

dzią w 1933 roku oddano do użytku 

na Nysie Kłodzkiej zbiornik zaporowy 

Otmuchów, a w 1972 roku następny 

zbiornik - Nysa. Oprócz zmniejszania 

fali powodziowej w okresach wzmo-

żonych opadów, zbiorniki w sezonie 

żeglugowym służą do zasilania Odry 

(co pozwala na przedłużenie sezo-

nu żeglugowego o 2-3 tygodnie), 

oraz wędkowania, turystyki i rekrea-

cji. Ponadto wykorzystywane są do 

produkcji energii elektrycznej. Oby-

dwa zbiorniki należą do największych 

w dorzeczu Odry (po Jeziorsku zlo-

kalizowanym na Warcie) - posiadają 

powierzchnię powyżej 2 tys. ha oraz  

pojemność 143 mln m3 (Otmuchów) 

i 113,6 mln m3 (Nysa). W dolnym bie-

gu Nysa Kłodzka wykorzystywana jest 

jako źródło wody pitnej dla Wrocławia 

(w tym celu został wybudowany kanał 

przerzutowy wód Nysy Kłodzkiej do 

rzeki Oławy).

Obszar pomiędzy Nysą Kłodzką i Odrą 

przecina sieć rzeczna mniejszych cie-

ków: Wiński Potok oraz Prószkowski 

Potok z dopływami uchodzących do 

Odry, a także Ścinawa Niemodlińska, 

prawobrzeżny dopływ Nysy kłodzkiej.

2.3. Monitoring

Prowadzenie badań jakości wód po-

wierzchniowych zostało powierzone 

z mocy prawa wojewódzkiemu in-

spektorowi ochrony środowiska, któ-

ry wykonuje zadania m. in. w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowi-

ska (PMŚ).

Informacje wytworzone w ramach 

PMŚ wykorzystywane są przez jed-

nostki administracji rządowej i samo-

rządowej w celu podjęcia kluczowych 

decyzji w zakresie zarządzania środo-

wiskiem i planowaniu przestrzennym, 

np. podczas opracowywania progra-

mów ochrony środowiska, sprawdza-

nia skuteczności działań podjętych 

w celu ochrony środowiska czy wyda-

wania pozwoleń na wprowadzanie do 

środowiska substancji lub energii.

Dane wytwarzane w ramach PMŚ 

oraz generowane na tej podstawie 

oceny wykorzystywane są również 

w celach sprawozdawczych w związku 

z wypełnianiem przez Polskę umów 

międzynarodowych, w szczególności 

raportowania informacji o stanie po-

szczególnych komponentów do Unii 

Europejskiej.

Informacje uzyskane w ramach PMŚ 

udostępniane są dla szerokiego krę-

gu odbiorców, poprzez raporty, opra-

cowania publikowane w ramach Bi-

blioteki Monitoringu Środowiska 

oraz na stronach internetowych WIOŚ 

i GIOŚ. W myśl ustawy Prawo ochro-

ny środowiska każdy ma prawo do 

informacji o środowisku dotyczącej 

np. stanu elementów przyrodniczych 

i ich wzajemnego oddziaływania, emi-

sji wpływających lub mogących wpły-

wać na środowisko czy działań ma-

jących na celu ochronę środowiska. 

Powietrze, którym oddychamy, woda, 

którą pijemy, pobliskie wysypisko od-

padów są to elementy środowiska, 

które w zasadniczy sposób wpływają 

na jakość naszego życia. Poprzez zna-

jomość tego środowiska każdy z nas 

może aktywnie uczestniczyć w jego 

ochronie włączając się do działań pro-

ekologicznych.

Badanie i ocena stanu środowiska 

oraz analiza wpływu różnych czynni-

ków na ten stan odbywa się w ramach 

PMŚ w trzech blokach: bloku - presje, 

bloku - stan oraz bloku - oceny i pro-

gnozy. Idea prowadzenia PMŚ opiera 

się na modelu DPSIR (driving forces/

czynniki sprawcze - pressures/presje 

- state/stan - impact/oddziaływanie 

- response/środki przeciwdziałania). 

Zadania realizowane w ramach bloku 

stan stanowią siedem podsystemów 

monitoringu, w których zainteresowa-

niu są poszczególne elementy środo-

wiska: powietrze, wody, gleby i ziemia, 

przyroda, hałas, pola elektromagne-

tyczne oraz promieniowanie jonizują-

ce (rys. 2.4). Oprócz wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska, w re-

Państwowy Monitoring Środowiska:
1. jest źródłem informacji o środowisku
2. stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarza-
nia i rozpowszechniania informacji o środowisku.
3. wspomaga działania na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie 
organów administracji i społeczeństwa o:

1) jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska 
określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów;
2) występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, 
w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami 
i stanem elementów przyrodniczych.

(art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 129, poz. 902)
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alizacji zadań PMŚ uczestniczą rów-

nież inne jednostki i służby zobowią-

zane do tego na mocy prawa (rys. 2.5), 

np. organy administracji rządowej i sa-

morządowej, zarządzający drogami, 

lotniskami, koleją, prowadzący insta-

lacje, Państwowa Inspekcja Sanitar-

na czy instytuty naukowo-badawcze 

wykonujące zadania w ramach umów 

z Głównym Inspektoratem Ochrony 

Środowiska (GIOŚ).

2.4. Monitoring 
jakości wód 
powierzchniowych

W ramach podsystemu monitoringu 

jakości wód Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska przeprowadził 

w 2005 roku badania jakości wód 28 

rzek województwa opolskiego w 41 

przekrojach pomiarowo-kontrolnych, 

w tym w jednym przekroju na terenie 

miasta Opola: rz. Odra - Groszowice 

oraz trzech w powiecie opolskim, zlo-

kalizowanych na Małej Panwi (powy-

żej zbiornika Turawa - Niwa, poniżej 

zbiornika Turawa - Turawa oraz na uj-

ściu Małej Panwi do Odry - Czarno-

wąsy). 

Zakres oznaczanych wskaźników ja-

kości wody wahał się od 18 w przy-

padku wód Małej Panwi do 25 bada-

nych w wodach Odry (zakres badań 

poszerzony o wskaźniki zasolenia 

oraz wskaźniki zanieczyszczeń prze-

mysłowych). Badania monitoringowe 

wód prowadzone były z częstotliwoś-

cią raz w miesiącu. Uzyskane wyniki 

posłużyły do sporządzenia ocen we-

dług odpowiednich rozporządzeń.

Rys. 2.5. Struktura Państwowego 

Monitoringu Środowiska (źródło: GIOŚ)

Rys. 2.6. Schemat organizacyjny 

Państwowego Monitoringu

Środowiska (źródło: GIOŚ)
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Przepisy prawne

Ocenę jakości wód przeprowadza się 

na podstawie następujących rozpo-

rządzeń, stanowiących przepisy wy-

konawcze do ustawy - Prawo wodne: 

•  rozporządzenie Ministra Środowi-

ska z dnia 11 lutego 2004 r. w spra-

wie klasyfikacji dla prezentowa-

nia stanu wód powierzchniowych 

i podziemnych, sposobu prowa-

dzenia monitoringu oraz sposobu 

interpretacji wyników i prezentacji 

stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 

284) - ocena ogólna (straciło waż-

ność z dniem 1 stycznia 2005 roku, 

jednak do chwili obecnej nie uka-

zało się nowe);

•  rozporządzenie Ministra Środo-

wiska z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie kryteriów wyznaczania 

wód wrażliwych na zanieczyszcze-

nie związkami azotu ze źródeł rol-

niczych (Dz.U. Nr 241, poz. 2093) - 

ocena eutrofizacji wód;

•  rozporządzenie Ministra Środowi-

ska z dnia 4 października 2002 r. 

w sprawie wymagań, jakim powin-

ny odpowiadać wody śródlądowe 

będące środowiskiem życia ryb 

w warunkach naturalnych (Dz.U. Nr 

176, poz.1455) - ocena rybna.

Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 11 lutego 2004 r. wprowadziło 

nową klasyfikację dla prezentowania 

stanu wód powierzchniowych obej-

mującą pięć klas jakości tych wód:

• klasa I - wody o bardzo dobrej ja-

kości

• klasa II - wody dobrej jakości

• klasa III - wody zadowalającej ja-

kości

• klasa IV - wody niezadowalającej 

jakości

• klasa V - wody złej jakości 

Wartości graniczne wskaźników jako-

ści wody w klasach jakości wód po-

wierzchniowych określone zostały 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

Określenia jakości wód powierzch-

niowych dokonuje się na podsta-

wie badań prowadzonych w jednym 

punkcie pomiarowym. Dla każdego 

wskaźnika jakości wody zmierzonego 

z częstotliwością jeden raz na miesiąc 

wyznacza się wartość stężenia odpo-

wiadającą percentylowi 90, a w przy-

padku mniejszej częstotliwości badań 

przyjmuje najmniej korzystną wartość 

stężenia. Klasa wód jest wynikiem 

porównania wartości stężeń poszcze-

gólnych wskaźników jakości wody, 

z wartościami granicznymi określony-

mi w załączniku nr 1 do rozporządze-

nia oraz obejmuje 90% wskaźników.

Ocenę eutrofizacji wód przeprowa-

dza się zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 23 grud-

nia 2002 r. w sprawie kryteriów wy-

znaczania wód wrażliwych na za-

nieczyszczenie związkami azotu ze 

źródeł rolniczych. Graniczne wartości 

podstawowych wskaźników eutrofi-

zacji śródlądowych wód powierzch-

niowych (fosfor ogólny, azot ogólny, 

azot azotanowy, azotany, chlorofil 

„a” oraz w wodach stojących - prze-

źroczystość) zawiera załącznik nr 1 

rozporządzenia. W obszarach użyt-

kowanych rolniczo, gdzie istnieje moż-

liwość zanieczyszczenia wód azotana-

mi pochodzenia rolniczego wyznacza 

się zgodnie z rozporządzeniem tzw. 

wody wrażliwe na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych 

(gdy zawartość azotanów przekracza 

40 NO
3
/l i nie zostaną podjęte dzia-

łania ograniczające bezpośredni lub 

pośredni zrzut do tych wód azotanów 

i innych związków azotowych mogą-

cych przekształcić się w azotany, po-

chodzących z działalności rolniczej).

Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 4 października 2002 r. (ocena 

rybna) określa warunki, jakim powin-

ny odpowiadać wody śródlądowe bę-

dące środowiskiem życia ryb łososio-

watych i karpiowatych w warunkach 

naturalnych. Rozporządzenie określa 

również sposób oceny dla 14 normo-

wanych wskaźników wymienionych 

w załączniku do rozporządzenia.

Zbiorcze zestawie wyników ocen spo-

rządzonych na podstawie powyższych 

rozporządzeń dla Odry kontrolowanej 

w Opolu oraz Małej Panwi w trzech 

przekrojach pomiarowo-kontrolnych 

przedstawia tabela 2.4.

Tabela 2.3. Dane lokalizacyjne przekrojów pomiarowo-kontrolnych rzek objętych w 2005 roku monitoringiem w Opolu i powiecie opolskim.

Lp. Nazwa rzeki
Przekrój
pomiarowy

km Recypient Gmina Powiat

1. ODRA Groszowice 143,0 Bałtyk Opole M. Opole (grodzki)

2. MAŁA PANEW Niwa 29,2 Odra Ozimek Opole (ziemski)

3. MAŁA PANEW Turawa 17,1 Odra Turawa Opole (ziemski)

4. MAŁA PANEW Czarnowąsy 1,9 Odra Dobrzeń Wielki Opole (ziemski)

Lp.
Nazwa rzeki 
– przekrój pomiarowy

km
Ocena 
ogólna

Ocena
eutrofizacji1)

Ocena 
rybna2)

1. ODRA –  Groszowice 143,0 V TAK NON

2. MAŁA PANEW –  Niwa 29,2 V TAK NON

3. MAŁA PANEW –  Turawa 17,1 IV NIE NON

4. MAŁA PANEW  –  Czarnowąsy 1,9 IV NIE NON

Tabela 2.4.

Ocena jakości wód Odry i Małej Panwi badanych przez WIOŚ w Opolu w 2005 r.

1) eutrofizacja TAK - przynajmniej w jednym wskaźniku przekroczona wartość dopuszczalna

2) NON – nie odpowiada normom
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Ocena jakości wód 
badanych w 2005 roku

Ocena ogólna

Rzeka Odra kontrolowana w Opolu 

prowadziła w 2005 roku wody złej ja-

kości (V klasa), co było spowodowane 

wysokim zasoleniem (o czym świad-

czyły wyniki oznaczeń przewodności 

- PEW i substancji rozpuszczonych), 

obecnością dużych ilości organizmów 

fitoplanktonowych (wskaźnikiem dla 

nich jest chlorofil „a”) oraz bakterii coli. 

Zanieczyszczenie wód Odry związane 

jest w dużej mierze z oddziaływaniem 

na jej wody aglomeracji Górnego Ślą-

ska. Charakterystyczne dla wód ko-

palnianych zasolenie rejestrowane 

w wodach Odry już na granicy z woje-

wództwem śląskim, utrzymuje się do 

Opola. Dopiero w Brzegu jakość wód 

Odry znacznie się poprawia, ze wzglę-

du na rozcieńczenie jej znacznie mniej 

zasolonymi dopływami (Mała Panew, 

Nysa Kłodzka i Stobrawa).

Odra jest największym odbiornikiem 

ścieków również z terenu wojewódz-

twa opolskiego. Wyniki badań po-

twierdzają niewystarczające wyposa-

żenie w infrastrukturę kanalizacyjną 

nie tylko powiatu opolskiego. Ska-

żenie bakteriologiczne rzek, którego 

wskaźnikiem jest ogólna liczba bak-

terii grupy coli, występuje również 

w pozostałych częściach wojewódz-

twa, gdzie do wód przedostają się nie-

oczyszczone ścieki związane z byto-

waniem ludzi i zwierząt. 

Mała Panew na odcinku od granicy 

województwa (kontrolowana w Żę-

dowicach) do zbiornika Turawa (Niwa) 

prowadziła wody odpowiadające V 

klasie (złej jakości). Powodem zanie-

czyszczenia wód powyżej zbiorni-

ka Turawa było skażenie bakteriolo-

giczne, na które wskazywały wyniki 

oznaczeń bakterii coli (ogólnej liczby 

bakterii oraz typu kałowego). Poniżej 

zbiornika Turawa jakość wód Małej 

Panwi spełniała kryteria normatywne 

przewidziane w rozporządzeniu z 11 

lutego 2004 r. dla wód niezadowala-

jącej jakości (IV klasa). Oprócz bakte-

rii coli, o takiej ocenie zadecydowa-

ła zawartość związków organicznych 

(ChZT-Cr) oraz wysoki odczyn pH. 

Również na ujściu do Odry wody Małej 

Panwi odpowiadały IV klasie. W zakre-

sie wskaźników wpływających na taki 

wynik klasyfikacji, oprócz już wymie-

nionych, znalazł się azot Kjeldahla, 

wskaźnik mówiący o zanieczyszczeniu 

wód głównie związkami organicznymi 

zawierającymi azot.

Ocena eutrofizacji

Eutrofizacja to nagromadzenie nad-

miaru substancji odżywczej w sto-

sunku do zasymilowanej. Widocznym 

efektem eutrofizacji są tzw. „zakwity” 

czyli duże skupiska glonów, które zni-

kają po wyczerpaniu się zasobów ma-

terii. Zakwity są bardzo niekorzystnym 

zjawiskiem dla środowiska wodnego - 

powodują zamieranie fauny wodnej, 

wskutek odtlenienia wód oraz zani-

kanie roślinności z powodu niedobo-

ru światła.

Do eutrofizacji w znacznym stopniu 

przyczynia się nieuregulowana go-

spodarka ściekowa w obszarach miej-

skich i wiejskich, jak również spływy 

powierzchniowe z pól uprawnych. Po-

nadto źródłem substancji odżywczych 

(związków azotu i fosforu) w rzekach 

są również niedostatecznie oczysz-

czone ścieki przemysłowe. 

Wody powierzchniowe na obszarze 

Opolszczyzny w większości kontro-

lowanych przekrojów wykazywa-

ły charakter eutroficzny, ze względu 

na zawartość związków azotu i fosforu 

oraz „chlorofilu „a” występujące w stę-

żeniach przekraczających dopuszczal-

ne granice. O eutroficznym charakte-

rze wód Odry w przekroju Groszowice 

decydowały w 2005 roku średniorocz-

ne wartości azotanów (normowa-

ne jako azot azotanowy i azotany) 

oraz chlorofil „a”.

Zawartość azotanów powyżej granicy 

dopuszczalnej zarejestrowana w wo-

Lp. Nazwa rzeki – 
Nazwa  punktu

km
Liczba klasyfi-

kowanych
wskaźników

Ocena 
ogólna

Wskaźniki decydujące o klasyfikacji
(klasa V – czerwona czcionka, klasa IV – pomarańczowa czcionka)*

1. ODRA –  Groszowice 143,0 25 V
PEW, substancje rozpuszczone, chlorofil „a”, 
ogólna liczba bakterii coli

2. MAŁA PANEW –  Niwa 29,2 18 V liczba bakterii fekalnych, ogólna liczba bakterii coli

3. MAŁA PANEW –  Turawa 17,1 18 IV
odczyn, 
ChZT-Cr, liczba bakterii fekalnych, ogólna liczba bakterii coli

4. MAŁA PANEW  –  Czarnowąsy 1,9 18 IV
odczyn, ChZT-Cr, azot Kjeldahla, chlorofil „a”, 
liczba bakterii fekalnych, ogólna liczba bakterii coli

* PEW – przewodność elektrolityczna właściwa, ChZT-Cr – chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą z dwuchromianem 

Tabela 2.5. Ocena ogólna jakości wód Odry i Małej Panwi w zakresie wskaźników badanychw 2005r. 
(rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 r. Dz. U. Nr 32, poz. 284)
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dach Małej Panwi w przekroju Niwa 

była powodem uznania jej wód za eu-

troficzne. W pozostałych przekrojach 

zlokalizowanych na Małej Panwi nie 

stwierdzono przekroczeń.

Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 23 grudnia 2002 r., na podsta-

wie której sporządzona została oce-

na eutrofizacji wód, określa też kry-

teria wyznaczania wód wrażliwych 

na zanieczyszczenie związkami azotu 

ze źródeł rolniczych. Badania prze-

prowadzone w 2005 roku wykaza-

ły, że zawartość azotanów, zarówno 

w wodach Odry, jak i Małej Panwi, 

kształtowała się dużo poniżej grani-

cy 40 mg NO
3
/l stanowiącej o uznaniu 

wód za wrażliwe na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

Najwięcej azotanów niosły wody Ma-

łej Panwi wpadające do zbiornika Tu-

rawa, jednak ich średnia zawartość 

w 2005 roku wynosiła 14,63 mg NO
3
/l.

W 2005 roku zawartość azotanów 

kontrolowanych w pozostałych cie-

kach na terenie województwa opol-

skiego nie przekraczała wartości 40 

mg NO
3
/l. 

Ocena rybna

Wody Odry pobierane do badań 

w Groszowicach oraz wody Małej Pan-

wi w przekrojach powyżej i poniżej 

zbiornika Turawa (Niwa, Turawa) jak 

również na ujściu do Odry, które zo-

stały wytypowane do badań na pod-

stawie wykazów wód sporządzonych 

przez RZGW ze względu na bytowanie 

ryb, w żadnym przekroju nie spełniały 

warunków zapisanych w rozporządze-

niu Ministra Środowiska z dnia 4 paź-

dziernika 2002 r. (tab 2.7.). Jakość wód 

Odry i Małej Panwi nie odpowiadała 

normom ze względu na przekroczenia 

warunków normatywnych w zakresie 

fosforu ogólnego i związków azotu. 

Ponadto wody Małej Panwi powy-

żej zbiornika Turawa były zanieczysz-

czone związkami organicznymi (BZT5 

powyżej normy), a w  Turawie  i Czar-

nowąsach o nieprzydatności wód do 

bytowania ryb wskazywała też wyso-

ka wartość odczynu pH.

W 2006 roku sieć pomiarowa moni-

toringu rzek obejmowała na terenie 

województwa opolskiego 51 przekro-

jów, zlokalizowanych na 30 ciekach. 

W obrębie Opola oraz powiatu opol-

skiego skontrolowano jakość 10 rzek 

w 12 ppk. Badania prowadzone były 

w zakresie 12 lub 31 wskaźników ja-

kości wody. W programie przyjętym 

do realizacji na 2006 rok zakres pla-

nowanych badań diagnostycznych 

obejmował pełną listę wskaźników 

wymienionych w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 11 lutego 2004 r., jednak z przy-

czyn technicznych został on zrealizo-

wany w ograniczonym w zakresie.

Na podstawie wykonanych badań 

przeprowadzona została, podobnie 

jak dla 2005 roku, ocena ogólna i oce-

na eutrofizacji wód w każdym punkcie 

Lp. Nazwa rzeki
– przekrój pomiarowy

km

Średnia roczna

Fosfor ogólny 
mg P / l

Azot ogólny 
mg N / l

Azot 
azotanowy
mg NNO3 / l

Azotany
mg N / l

Chlorofil „a”
μ/ l

1. ODRA –  Groszowice 143,0 0,18 4,105 2,594 11,477 35,525

2. MAŁA PANEW –  Niwa 29,2 0,247 4,885 3,308 14,634 3,225

3. MAŁA PANEW –  Turawa 17,1 0,139 3,022 1,692 7,487 17,188

4. MAŁA PANEW  –  Czarnowąsy 1,9 0,126 3,444 2,012 8,903 19,213

Wartości graniczne wskaźników eutrofizacji 
wód, powyżej których następuje eutrofizacja >0,25 >5 >2,2 >10 >25

Tabela 2.6. Ocena eutrofizacji wód Odry i Małej Panwi badanych w 2005 roku. 
(rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r., Dz. U. Nr 241, poz. 2093)

Tabela 2.7. Ocena jakości wód Odry i Małej Panwi ze względu na bytowanie ryb za rok 2005*. 
(rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. Dz. U. Nr 176, poz. 1455)

Lp. Nazwa rzeki – przekrój pomiarowy km Ocena rybna Wskaźniki decydujące o klasyfikacji

1. ODRA –  Groszowice 143 NON azot amonowy, azotyny, fosfor ogólny

2. MAŁA PANEW –  Niwa 29,2 NON BZT5, azot amonowy, azotyny, fosfor ogólny

3. MAŁA PANEW –  Turawa 17,1 NON odczyn pH, azot amonowy, azotyny, fosfor ogólny

4. MAŁA PANEW  –  Czarnowąsy 1,9 NON odczyn pH, azotyny, fosfor ogólny

* NON - nie odpowiada normom, BZT5 – biochemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane po 5 dniach
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Tabela 2.8. Ocena jakości wód w rzekach kontrolowanych przez WIOŚ w Opolu w 2005 r.

Lp. Nazwa punktu Nazwa rzeki km

Ocena
ogólna

(rozp. MŚ 
z 11.02.2004 r.

Dz.U. Nr 32, 
poz. 284)

Ocena
eutrofizacji 1)

(rozp. MŚ  
z 23.122002 r.
Dz.U. Nr 241, 
poz. 2093)

Ocena
wodociągowa2)

(rozp. MŚ 
z 27.11.2002 r.
Dz.U. Nr 204, 

poz. 1718)

Ocena
rybna

(rozp. MŚ 
z 4.10.2002 r.
Dz.U. Nr 176, 
poz. 1455)

1 m. Przewóz ODRA 72,3 V TAK NON

2 uj. do Odry ( most w m.Bierawa) BIERAWKA 1,8 V TAK

3 uj.do Odry (most w m.Kłodnica) KŁODNICA 0,5 V TAK

4 m. Jarnołtówek (punkt graniczny) ZŁOTY POTOK 14,0 III NIE NON

5 pow.Groszowic (m. Groszowice) ODRA 143,0 V TAK NON

6 m. Żędowice MAŁA PANEW 67,0 V TAK NON

7 m. Niwa MAŁA PANEW 29,2 V TAK NON

8 pon. zb.Turawa (m.Turawa) MAŁA PANEW 17,1 IV NIE NON

9 uj.do Odry (m. Czarnowąsy) MAŁA PANEW 1,9 IV NIE NON

10 pow. zb. Otmuchów (m. Stary Paczków) NYSA KŁODZKA 84,5 IV TAK NON

11 m. Głuchołazy (punkt graniczny) BIAŁA GŁUCHOŁASKA 21 III NIE NON NON

12 pow .m. Nysa i pon. zb. Nysa NYSA KŁODZKA 63,8 V TAK A3 NON

13 uj. do Odry (wodowskaz Skorogoszcz) NYSA KŁODZKA 7,5 IV TAK NON

14 pow. Brzegu (most w m.Brzeg) ODRA 199,1 IV TAK NON

15 m. Bliszczyce pon. ujścia Opawicy Opawa 64 V NIE

16 m. Opawica Opawica 10,8 V NIE

17 m. Pilszcz (ujście do Opawy) Ostra 5,3 V TAK

18 m. Gadzowice Psina 47,8 III TAK

19 m. Babice Psina 36 V TAK

20 m. Raków Psina 25 V TAK

21 m. Boguchwałów (ujście do Psiny) Złotnik 2,5 V TAK

22 m. Czerwonków (ujście do Psiny) Sucha Psina 4,2 V TAK

23 m. Gródczanki (ujście do Psiny) Troja 5,5 V TAK

24 m. Paczków (ujście do Nysy Kłodzkiej) Kamienna 1,4 III TAK

25 m. Trzeboszowice (ujście do Nysy Kłodzkiej) Raczyna 7,8 III TAK

26 m. Otmuchów (ujście do Nysy Kłodzkiej) P.Maciejowicki 0,6 V TAK

27 m. Śliwice (ujście do Raczyny) Świdna 2,2 III TAK

28 m. Kałków (ujście do Nysy Kłodzkiej) Widna 2,9 III NIE

29 m. Biała Nyska (ujście do Nysy Kłodzkiej) Biała Głuchołaska 3,2 III NIE

30 m. Giełczyce (ujście do Nysy Kłodzkiej) Cielnica 3,8 IV TAK

31 m. Brzeziny (ujście do Nysy Kłodzkiej) P.Skoroszycki 6,1 V TAK

32 m. Kopice (ujście do Nysy Kłodzkiej) Stara Struga 6,4 IV TAK

33 m. Osiek Grodkowski (ujście do Nysy Kłodzkiej) Struga Grodkowska 3 V TAK

34 m. Korfantów Ścinawa Niemodlińska 36,9 IV TAK

35 m. Stroszowice (ujście do Nysy Kłodzkiej) Ścinawa Niemodlińska 2,5 IV TAK

36 m. Michałów Nysa Kłodzka 20,8 III NIE A3

37 m. Szklary Krynka 23,6 IV TAK

38 m. Małujowice (ujście do Oławy) Doprowadzalnik 
(Kanał Psarski Potok) 16,4 III NIE A3

39 m. Krzywiczyny Wołczynka 15,15 II NIE

40 uj. do Kluczborkiej Strugi (m. Brynica) Wołczynka 1,73 V TAK

41 m. Wierzbica Górna Czarna Woda 3,02 V NIE

1) eutrofizacja TAK - przynajmniej w jednym wskaźniku przekroczona wartość dopuszczalna  2)  NON – nie odpowiada normom
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Rys. 2.7. Ocena ogólna jakości wód 

w rzekach badanych w 2005 roku

LEGENDA cd.
1. ODRA - Przewóz

2. BIERAWKA - Bierawa

3. KŁODNICA - Kłodnica

4. ZŁOTY POTOK - Jarnołtówek

5. ODRA - Groszowice

6. MAŁA PANEW - Żędowice

7. MAŁA PANEW - Niwa

8. MAŁA PANEW - Turawa

9. MAŁA PANEW - Czarnowąsy

10. NYSA KŁODZKA - Stary Paczków 

11. BIAŁA GŁUCHOŁASKA - Głuchołazy 

12. NYSA KŁODZKA -Nysa

13. NYSA KŁODZKA -Skorogoszcz 

14. ODRA - Brzeg

15. Opawa - Bliszczyce

16. Opawica - Opawica

17. Ostra - Pilszcz

18. Psina - Gadzowice

19. Psina - Babice

20. Psina - Raków

21. Złotnik - Boguchwałów

22. Sucha Psina - Czerwonków

23. Troja - Gródczanki

24. Kamienna - Paczków

25. Raczyna - Trzeboszowice

26. P. Maciejowicki - Otmuchów

27. Świdna - Śliwice

28. Widna - Kałków

29. Biała Głuchołaska - Biała Nyska

30. Cielnica - Giełczyce

31. P. Skoroszycki - Brzeziny

32. Stara Struga - Kopice

33. Struga Grodkowska 

        - Osiek Grodkowski 

34. Ścinawa Niemodlińska -Korfantów 

35. Ścinawa Nlemodlińska - Stroszowice 

36. Nysa Kłodzka - Michałów

37. Krynka - Szklary

38. Doprowadzalnik (Kanał Psarski Potok)        

        - m. Małujowice

39. Wołczynka - Krzywiczyny

40. Wołczynka - Brynica

41. Czarna Woda -Wierzblca Górna
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pomiarowym oraz ocena przydatno-

ści do bytowania ryb w warunkach na-

turalnych w wybranych punktach.

Ocena jakości wód 
badanych w 2006 roku

Ocena ogólna

Badania jakości wód rzeki Odry prze-

prowadzone w 2006 roku w przekro-

ju Groszowice wykazały, że w sto-

sunku do poprzedniego roku ogólna 

jakość uległa poprawie o jedną kla-

sę. Poprawił się stan sanitarny Odry 

oraz zmniejszyła się zawartość fito-

planktonu. Natomiast w dalszym cią-

gu utrzymywało się wysokie zasolenie 

rzeki (PEW i substancje roz-

puszczone - V klasa).

W stosunku do 2005 

roku nie zmieniło się za-

nieczyszczenie wód 

Małej Panwi powy-

żej zbiornika Tura-

wa w zakresie bakte-

riologii - w dalszym ciągu 

ogólna liczba bakterii coli oraz liczba 

bakterii coli typu kałowego odpowia-

dały V klasie. Natomiast poniżej zbior-

nika Mała Panew charakteryzowała się 

w 2006 roku zwiększonym zanieczysz-

czeniem w stosunku do poprzedniego 

roku, ze względu na zawartość bakte-

rii fekalnych odpowiadających V kla-

sie. W zakresie badanych wskaźników 

nie zmienił się poziom zanieczysz-

czenia wód Małej Panwi na ujściu do 

Odry. Ogólna jakość wód Małej Panwi 

w każdym przekroju badanym w po-

wiecie opolskim odpowiadała IV kla-

sie (wody niezadowalającej jakości). 

Zwiększenie ilości badanych wskaźni-

ków, przy jednoczesnym zachowaniu 

niezmienionej liczby wskaźników o 

złej jakości skutkuje poprawą ogólnej 

oceny wód. Przykładem takiej sytua-

cji jest przekrój Niwa na Małej Panwi 

(przy złej ocenie w zakresie bakterio-

logii w obu latach ocena wód za 2006 

rok jest korzystniejsza).

Zanieczyszczenie bakteriologiczne (V 

klasa) charakteryzowało w 2006 roku 

ujściowe odcinki następujących cie-

ków: Czarnki w Opolu, Libawy w Dy-

lakach, Suchej w Chrząstowicach 

oraz Swornicy w Czarnowąsach. Jed-

nocześnie dla pozostałych wskaź-

ników nie były przekraczane war-

tości dopuszczalne dla III klasy 

i dlatego ocena ogólna była korzyst-

niejsza dla sześciu cieków (Rosy, Cho-

bianki, Libawy, Jemielnicy, Cienkiej 

i Swornicy) - III klasa (wody zado-

walającej jakości). Spośród cieków 

skontrolowanych w 2006 roku na te-

Lp. Przekrój
pomiarowy Nazwa rzeki km Recypient Gmina Powiat

1. Groszowice ODRA 143 Bałtyk Opole M. Opole

2. Niwa MAŁA PANEW 29,2 Odra Ozimek Opolski

3. Turawa MAŁA PANEW 17,1 Odra Turawa Opolski

4. Czarnowąsy MAŁA PANEW 1,9 Odra Dobrzeń Wielki Opolski

5. Opole Czarnka 0,8 Odra Opole M. Opole

6. Niwa Rosa 1,2 Mała Panew Ozimek Opolski

7. Chobie Chobianka 4,5 Rosa Ozimek Opolski

8. Dylaki Libawa 0,5 Mała Panew Ozimek Opolski

9. Czarnowąsy Jemielnica 0,2 Mała Panew Dobrzeń Wielki M. Opole

10. Chrząstowice Cienka 0,2 Jemielnica Chrząstowice Opolski

11. Chrząstowice Sucha 0,2 Jemielnica Chrząstowice Opolski

12. Czarnowąsy Swornica 0,3 Mała Panew Dobrzeń Wielki M. Opole

Tabela 2.9. Dane lokalizacyjne przekrojów pomiarowo-kontrolnych rzek objętych

w 2006 roku monitoringiem w Opolu i powiecie opolskim.

Rys. 2.8. Ocena rzek w punktach monitoringowych badanych w 2006 roku
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renie Opola i powiatu opolskiego, 

najgorszą jakością charakteryzowały 

się wody Czarnki (ze względu na ni-

skie natlenienie, wysokie wartości 

wskaźników biogennych, zawartość 

związków organicznych w tym azotu 

organicznego oraz skażenie bakterio-

logiczne których wartości odpowia-

dały V klasie). Nieco lepszą jakość (IV 

klasa) stwierdzono dla wód Suchej, 

ze względu na zawartość azotanów 

oraz bakterie fekalne (tab. 2.10.).

Ocena eutrofizacji

Wody powierzchniowe w większości 

przekrojów kontrolowanych w Opo-

lu oraz powiecie opolskim wykazy-

wały charakter eutroficzny, ze wzglę-

du na zawartość związków azotu 

i fosforu oraz chlorofilu „a” wystę-

pujące w stężeniach przekraczają-

cych dopuszczalne granice (tab.2.11). 

W powiecie opolskim największym 

stopniem zanieczyszczenia w tym za-

kresie charakteryzowały się wody Ma-

łej Panwi w Czarnowąsach, Jemielni-

cy oraz Suchej, gdzie zarejestrowano 

eutrofizację w trzech normowanych 

wskaźnikach. Brak przekroczeń cha-

rakteryzował wody Małej Panwi w Tu-

rawie, Rosy, Chobianki oraz Swornicy. 

O eutroficznym charakterze wód Odry 

w przekroju Groszowice, Cienkiej 

w Chrząstowicach oraz Małej Panwi 

powyżej zbiornika Turawa decydowa-

ły w 2006 roku średnioroczne warto-

ści azotanów (normowane jako azot 

azotanowy i azotany), które wystąpiły 

również obok chlorofilu „a” w ujścio-

wym odcinku Małej Panwi.

Wyniki oznaczeń azotanów uzyska-

ne z badań w 2006 roku wskazu-

ją, że wody kontrolowane w Opolu 

oraz w powiecie opolskim nie są wraż-

liwe na zanieczyszczenie związkami 

azotu ze źródeł rolniczych. Najwyższa 

Tabela 2.10. Ocena ogólna jakości wód w zakresie wskaźników badanych w 2006 r. 
(rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 r. Dz. U. Nr 32, poz. 284)

Lp.
Nazwa rzeki - 
Nazwa  punktu

km
Liczba 

klasyfikowanych 
wskaźników

Ocena
ogólna

Wskaźniki decydujące o klasyfikacji (klasa V – czerwona 
czcionka, klasa IV – pomarańczowa czcionka)*

1. ODRA –  Groszowice 143,0 31 IV

zawiesina ogólna, amoniak, azot Kjeldahla, azotany, PEW, sub-
stancje rozpuszczone, chlorki, wielopierścieniowe węglowodo-
ry aromatyczne, liczba bakterii fekalnych, ogólna liczba bakte-
rii coli

2. MAŁA PANEW –  Niwa 29,2 31 IV
barwa, ChZT-Mn, ChZT-Cr, azot Kjeldahla, azotany, indeks sapro-
bowości fitoplanktonu, liczba bakterii fekalnych, ogólna liczba 
bakterii coli

3. MAŁA PANEW –  Turawa 17,1 31 IV
barwa, odczyn, ChZT-Mn, ChZT-Cr, azot Kjeldahla, indeks sapro-
bowości fitoplanktonu,  chlorofil „a”, liczba bakterii fekalnych, 
ogólna liczba bakterii coli

4. MAŁA PANEW  –  Czarnowąsy 1,9 29 IV
barwa, odczyn, ChZT-Mn, ChZT-Cr, azot Kjeldahla, chlorofil „a”, 
liczba bakterii fekalnych, ogólna liczba bakterii coli

5. Czarnka - Opole 0,8 12 V
tlen rozpuszczony, BZT5, amoniak, azot Kjeldahla, azot ogólny, 
fosforany, fosfor ogólny, liczba bakterii fekalnych

6. Rosa - Niwa 1,2 12 III amoniak, azot Kjeldahla, liczba bakterii fekalnych

7. Chobianka - Chobie 4,5 12 III
azot Kjeldahla, azot ogólny, chlorofil „a”, liczba bakterii fekal-
nych

8. Libawa - Dylaki 0,5 12 III
BZT5, azot Kjeldahla, azotany, azotyny, azot ogólny, liczba bak-
terii fekalnych

9. Jemielnica - Czarnowąsy 0,2 12 III
azot Kjeldahla, azotany, azotyny, azot ogólny, liczba bakterii fe-
kalnych

10. Cienka - Chrząstowice 0,2 12 III
azot Kjeldahla, azotany, azotyny, azot ogólny, liczba bakterii fe-
kalnych

11. Sucha - Chrząstowice 0,2 12 IV azotany, liczba bakterii fekalnych

12. Swornica - Czarnowąsy 0,3 12 III
tlen rozpuszczony, amoniak, azot Kjeldahla, azotany, azotyny,  
liczba bakterii fekalnych

* PEW – przewodność elektrolityczna właściwa, BZT
5
 – biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, ChZT– chemiczne zapotrzebowanie tlenu ozna-

czane metodą  z nadmanganianem (Mn) lub dwuchromianem (Cr)
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średnioroczna zawartość azotanów, 

wynosząca  26,14 mg NO
3
/l, charak-

teryzowała wody Suchej w Chrząsto-

wicach.

W 2006 roku zawartość azotanów 

w pozostałych ciekach na terenie wo-

jewództwa opolskiego nie przekra-

czała wartości 40 mg NO
3
/l.

Ocena rybna

W 2006 roku na terenie wojewódz-

twa opolskiego WIOŚ w Opolu badał 

jakość wód w 4. rzekach wyznaczo-

nych przez RZGW do bytowania ryb, 

w tym w dwóch przekrojach zloka-

lizowanych na Małej Panwi (Turawa, 

Czarnowąsy). 

We wszystkich przekrojach pomia-

rowo-kontrolnych badane wody nie 

spełniały warunków normatywnych 

rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 4 października 2002 r. W wo-

dach Małej Panwi, zarówno w Turawie 

jak i na ujściu rzeki do Odry, wyższe 

od dopuszczalnych były następujące 

oznaczenia: odczyn, azot amonowy, 

niezjonizowany amoniak, azotyny, fo-

sfor ogólny.

2.5. Monitoring wód 
podziemnych

Monitoring jakości zwykłych wód 

podziemnych jest jednym z elemen-

tów państwowego monitoringu śro-

dowiska koordynowanego i finanso-

wanego przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Środowiska. Celem wykony-

wania badań jest wspomaganie dzia-

łań zmierzających do likwidacji lub 

ograniczenia ujemnego wpływu 

czynników antropogenicznych na wo-

dy podziemne. Zadaniem sieci jest 

coroczna kontrola jakości wód pod-

ziemnych we wszystkich użytkowa-

nych poziomach wodonośnych, po-

za obszarem oddziaływania lokalnych 

źródeł zanieczyszczeń. W ramach 

programu Państwowy Instytut Geo-

logiczny od 1991 r. wykonuje na tere-

nie całego kraju badania i przeprowa-

dza ocenę jakości wód podziemnych. 

Pierwotnie sieć krajowa obejmowała 

930 punktów - studnie kopane, wier-

cone, piezometry i źródła, stanowią-

ce większości stacjonarne punkty 

obserwacyjne zwierciadła wody (PIG 

i IMGW oraz studnie ujęć komunal-

nych i przemysłowych. Opolska sieć 

liczyła wówczas 42 punkty badaw-

cze. Względy finansowe, jak również 

techniczne, spowodowały stopniowe 

zmniejszenie liczby otworów. W 2005 

roku na terenie województwa opol-

skiego PIG objął kontrolą 20 punktów 

badawczych. Natomiast w 2006 roku 

nastąpiło poszerzenie sieci opolskiej, 

co związane jest przystosowaniem 

nowej siatki pomiarowej do wymagań 

Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Ocenę jakości wód podziemnych, 

zgodnie z wytycznymi Głównego In-

spektora Ochrony Środowiska doko-

nuje się w ramach PMŚ na podstawie 

klasyfikacji wprowadzonej Rozporzą-

dzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 

lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 284), 

obejmującej pięć klas jakości tych 

wód (rozporządzenie straciło ważność 

z dniem 1 stycznia 2005 roku, jednak 

do chwili obecnej nie ukazał się żaden 

akt prawny w tej sprawie):

1) klasa I - wody o bardzo dobrej ja-

kości:

a)  wartości wskaźników jakości wody 

Lp.
Nazwa rzeki -
przekrój pomiarowy

km

Średnia roczna

Fosfor ogólny
mg P / l

Azot ogólny
mg N / l

Azot azotanowy
mg N

NO3 / l
Azotany
mg N / l

Chlorofil „a”
μ/ l

1. ODRA –  Groszowice 143,0 0,209 4,201 3,103 13,729 13,71

2. MAŁA PANEW –  Niwa 29,2 0,168 4,889 3,729 16,497 2,33

3. MAŁA PANEW –  Turawa 17,1 0,16 3,466 1,959 8,666 23,96

4. MAŁA PANEW  –  Czarnowąsy 1,9 0,136 4,219 2,81 12,43 25,73

5. Czarnka - Opole 0,8 0,906 10,476 0,823 3,641 1,39

6. Rosa - Niwa 1,2 0,053 1,529 0,549 2,427 2,01

7. Chobianka - Chobie 4,5 0,078 1,957 1,183 5,233 11,36

8. Libawa - Dylaki 0,5 0,104 3,179 2,244 9,925 4,0

9. Jemielnica - Czarnowąsy 0,2 0,054 5,218 4,38 19,378 2,75

10. Cienka - Chrząstowice 0,2 0,044 3,849 3,14 13,891 1,54

11. Sucha - Chrząstowice 0,2 0,083 6,826 5,909 26,141 4,83

12. Swornica - Czarnowąsy 0,3 0,051 2,94 2,132 9,432 2,29

Wartości graniczne wskaźników eutrofizacji wód, 
powyżej których następuje eutrofizacja

>0,25 >5 >2,2 >10 >25

Tabela 2.11. Ocena eutrofizacji wód badanych w 2006 roku.
(rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r., Dz. U. Nr 241, poz. 2093)



STAN ŚRODOWISKA W OPOLU I POWIECIE OPOLSKIM WODA

24

STAN ŚRODOWISKA W OPOLU I POWIECIE OPOLSKIM WODA

25

są kształtowane jedynie w efekcie 

naturalnych  procesów zachodzą-

cych w warstwie wodonośnej,

b) żaden ze wskaźników jakości wody 

nie przekracza wartości dopusz-

czalnych jakości wody przeznaczo-

nej do spożycia przez ludzi;

2) klasa II - wody dobrej jakości:

a)  wartości wskaźników jakości wody 

nie wskazują na oddziaływania an-

tropogeniczne,

b) wskaźniki jakości wody, z wyjąt-

kiem żelaza i manganu, nie prze-

kraczają wartości  dopuszczalnych 

jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi;

3) klasa III - wody zadowalającej ja-

kości:

a) wartości wskaźników jakości 

wody są podwyższone w wyniku 

naturalnych  procesów lub słabe-

go oddziaływania antropogenicz-

nego,

b) niejsza część wskaźników jakości 

wody przekracza wartości dopusz-

czalne jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi;

4) klasa IV - wody niezadowalającej 

jakości:

a) wartości wskaźników jakości wody 

są podwyższone w wyniku natu-

ralnych procesów oraz słabego od-

działywania antropogenicznego,

b) większość wskaźników jakości 

wody przekracza wartości dopusz-

czalne jakości wody  przeznaczo-

nej do spożycia przez ludzi;

5) klasa V - wody złej jakości:

a) wartości wskaźników jakości wody 

potwierdzają oddziaływania antro-

pogeniczne,

b) woda nie spełnia wymagań okre-

ślonych dla wody przeznaczonej 

do spożycia przez  ludzi.

Podstawę określania klas jakości wód 

podziemnych, stanowią wartości 

graniczne wskaźników jakości wody 

w klasach określone w załączniku nr 

3 do rozporządzenia. Ustalając klasy 

jakości wód podziemnych dopuszcza 

się przekroczenie wartości granicz-

nych trzech wskaźników jakości wody; 

przekroczenie wartości granicznych 

wskaźników jakości wody mieści się 

w granicach przyjętych dla bezpo-

średnio niższej klasy jakości wody. 

Niedopuszczalne jest przekroczenie 

wartości granicznych wskaźników ja-

kości wody uznanych za toksyczne: ar-

senu, amoniaku, azotanów, azotynów, 

fluorków, chromu, kadmu, miedzi, ni-

klu, ołowiu, rtęci, cyjanków, fenoli, 

pestycydów, wielopierścieniowych 

węglowodorów, olejów mineralnych, 

substancji powierzchniowo czynnych 

anionowych.

Jakość wód podziemnych

W 2005 roku na terenie wojewódz-

twa opolskiego nie stwierdzono wód 

odpowiadających I klasie czyli wód o 

bardzo dobrej jakości (tabela 2.12). W 

granicach norm klasy II (wody dobrej 

jakości) były wyniki badań wód po-

branych z otworów badawczych: Kar-

łowiczki i Kluczbork - Chocianowice. 

Najgorszą jakość wód (V klasa) stwier-

dzono w otworach: Wrzoski-2, Nysa 

(25), Dębina, Chróstno, Wojciechów 

i Wrzoski-p.

Na terenie miasta Opola PIG badał 

w 2005 roku jakość wód z jednej ze 

studzien ujęcia komunalnego (Gro-

szowice IIa). Wyniki badań wskazały 

wysoką zawartość manganu, przekra-

czającą normy pitne (rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 

2002 w sprawie wymagań dotyczą-

cych jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi, Dz. U.  Nr 203, 

poz. 1718). W zakresie wskaźników 

wymienionych w rozporządzeniu Mi-

nistra Środowiska z 11 lutego 2004 

roku wody z tego otworu odpowia-

dały III klasie (wody zadowalającej ja-

kości).

Na terenie powiatu opolskiego 

w 2005 roku kontrolą objęto 7 otwo-

rów, w tym jedną studnię ujęcia ko-

munalnego Opole-Zawada zlokali-

zowaną w Zawadzie, służącą również 

do zaopatrzenia miasta Opola. Stud-

nia 16a w Zawadzie ujmuje wody cha-

rakteryzujące się wysokim poziomem 

zawartości żelaza, jak również manga-

nu i z tego powodu wymagają uzdat-

nienia przed wtłoczeniem do sieci. Ja-

kość wód pobranych do badań z tego 

otworu odpowiadała III klasie. 

W powiecie opolskim ziemskim dobrą 

jakością (II klasa), rejestrowaną rów-

nież w latach ubiegłych, cechowały 

się wody gruntowe w Karłowiczkach, 

zalegające płytko pod powierzchnią 

terenu. Główny Zbiornik Wód Pod-

ziemnych nr 323 - GZWP Subzbiornik 

rzeki Stobrawa, z którego pobierana 

jest woda do badań, stanowi ośro-

dek porowy, co sprzyja przesiąkaniu 

w głąb zanieczyszczeń wraz ze spły-

wem wód opadowych. Wyniki badań 

jednoznacznie wskazują, że w pobliżu 

nie ma lokalnych źródeł zanieczysz-

czenia, a woda z Karłowiczek nadaje 

się do picia bez uzdatniania.

Wody podziemne pobrane do badań 

w 2005 roku z pięciu otworów zloka-

lizowanych we Wrzoskach pochodzą 

z GZWP nr 335 (Zbiornik Krapkowi-

ce-Strzelce Opolskie), który posiada 

zarówno charakter szczelinowy, jak 

i porowy. Płytkie wody gruntowe, po-

chodzące z czwartorzędowego pozio-

mu wodonośnego pobrane z otworu 

Wrzoski-1 były zadowalającej jakości 

- odpowiadały III klasie, natomiast po-

brane z piezometru (Wrzoski-p) były 

złej jakości (V klasa). Również zróżni-

cowaną jakością charakteryzowały 

się wody wgłębne, pobrane we Wrzo-

skach z pozostałych otworów badaw-

czych (Wrzoski-2 - klasa V, Wrzoski-3 

- klasa IV, Wrzoski-4 - klasa III). Wody 

w każdym z pięciu punktów badaw-

czych nie nadawały się do picia, z po-

wodu przekroczenia norm w zakresie 

1-4 wskaźników jakości wody. Naj-

większym zanieczyszczeniem charak-

teryzowały się wody pobrane z piezo-

metru (ponadnormatywne: mangan, 

żelazo, nikiel, odczyn) oraz z otworu 

Wrzoski-2 (ze względu na twardość 
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oraz wysokie wartości stężeń: magne-

zu, manganu, siarczanów). W punkcie 

badawczym Wrzoski-4 zanotowano 

wysoką zawartość żelaza, natomiast 

we Wrzoskach-3 oprócz żelaza, wy-

soka była również zawartość fluorków, 

które w wodzie dość powszechnie wy-

stępują w stanie naturalnym.

W 2006 roku liczba punktów ba-

dawczych wytypowanych do badań 

przez PIG na terenie województwa 

opolskiego w ramach monitoringu 

wód podziemnych uległa zwiększe-

niu w stosunku do roku poprzednie-

go, co w głównej mierze związane 

jest z realizacją kolejnych zadań 

wynikających z zapisów Ramowej 

Dyrektywy Wodnej (tab. 2.13).  Wy-

znaczenie jednolitych części wód 

podziemnych, w tym części wód za-

grożonych nieosiągnięciem dobre-

go stanu, wymusiło reorganizację 

starej sieci monitoringowej. Według 

Nr
otworu

Miejscowość Gmina Powiat
Straty-
grafia

Głębo
-kość

Rodzaj GZWP Ośrodek
Użytko-
wanie

KLASA

365 Stara Kuźnia-2 Bierawa Kędzierzyn-Koźle T 85.5 W 332 2 3 III

366 Stara Kuźnia-3 Bierawa Kędzierzyn-Koźle Q 18 W 332 1 3 III

370 Wrzoski-1 Dąbrowa Opole (ziemski) Q 2 G 335 1 5 III

371 Wrzoski-2 Dąbrowa Opole (ziemski) P 535 W 335 2 5 V

372 Wrzoski-3 Dąbrowa Opole (ziemski) T 302 W 335 3 5 IV

373 Wrzoski-4 Dąbrowa Opole (ziemski) K 169 W 335 3 5 III

555 Skoroszyce Skoroszyce Nysa X 40 W 338 1 7 II

571 Nysa (25) Nysa Nysa X 128 W 338 1 7 V

575 Dębina Biała Prudnik Q 2.2 G 332 1 7 V

616 Groszowice (IIa) Opole M. Opole Q 2.3 G
336, 
335, 
333

1 5 III

617 Opole-Zawada (16a) Turawa Opole (ziemski) Q 49 W
334, 
335

1 5 III

618 Kluczbok-Chocian.-60 Lasowice małe Kluczbork Q 4 G 324 1 2 II

619 Zdzieszowice (2b) Zdzieszowice Krapkowice X 74.5 W 332 1 7 III

620 Strzelce Opol. (3a) Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie T 40 W 335 3 5 IV

622 Boguchwałów Baborów Głubczyce K 10.1 G 332 2 7 III

627 Chróstno Głubczyce Głubczyce C 6.4 G poza 3 7 V

641 Karłowiczki Popielów Opole (ziemski) Q 0.4 G 323 1 7 II

647 Wojciechów Wilków Namysłów Q 3.9 G poza 1 7 V

1055 Wrzoski-p Dąbrowa Opole (ziemski) Q 1.7 G 335 1 5 V

1056 Stara Kuźnia-p Bierawa Kędzierzyn-Koźle Q 3 G 332 1 1 III

* Objaśnienia skrótów i symboli:
Nr otworu  - numer punktu sieci krajowej (otwór, studnia kopana, źródło) według danych MONBADA, MONitoringowej BAzy 
 DAnych monitoringu wód podziemnych
RZGW  - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Stratygrafia: Q - czwartorzęd, X - trzeciorzęd, K - kreda, T - trias, P -perm, C - karbon
Głębokość  - głębokość stropu warstwy wodonośnej w metrach poniżej poziomu terenu
Rodzaj  - W - wody wgłębne, G - wody gruntowe
GZWP  - numery Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (wg A.S. Kleczkowskiego z Zespołem)
Ośrodek:   1 - warstwa porowa, 2 - warstwa porowo-szczelinowa, 3 - warstwa szczelinowo-krasowa
Użytkowanie terenu:  1- lasy, 2- użytki zielone, 3-grunty orne z przewagą gospodarki rozdrobnionej, 4-grunty orne 
  z przewagą gospodarki wielkopolowej, 5- nieużytki naturalne, 6- nieużytki antropogeniczne, 
  7-obszary zabudowane
Klasa wód:  klasa I  - wody o bardzo dobrej jakości
 klasa II  - wody dobrej jakości
 klasa III  - wody zadowalającej jakości
 klasa IV  - wody niezadowalającej jakości
 klasa V  - wody złej jakości 

Tabela 2.12. Otwory badawcze monitoringu wód podziemnych wraz z oceną za 2005 rok*

FLUORKI
Fluorki są solami kwasu fluorowodorowego. Występują powszechnie w stanie naturalnym, w skałach, wodzie (pitnej), powietrzu, organizmach roślinnych 
i zwierzęcych. Ludzka ślina zawiera jony fluorkowe, które pobudzają wzrost kości oraz hamują rozwój próchnicy zębów. W niektórych krajach fluorkowano 
wodę pitną, m.in. w Stanach Zjednoczonych i w Szwajcarii. Natomiast w Niemczech proces ten jest zabroniony. Niemieckie przepisy stanowią, że woda 
pitna musi być pozbawiona domieszek, aby utrzymać ją w stanie maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie podejście wynika również z faktu, że 
nadmiar fluorków może uszkadzać nerki i przyspieszać proces starzenia się szkieletu ludzkiego a szereg artykułów spożywczych, powszechnie stosownych 
w żywieniu, zawiera różne ilości fluorków - np. sól kuchenna, wypieki razowe, ryby morskie, woda mineralna i pitna. 
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nowego podziału wód, 27 punktów 

sieci znajduje się w 7. jednolitych 

częścich wód podziemnych, obej-

mujących województwo opolskie, z 

czego 10 otworów zlokalizowanych 

jest w dwóch jednolitych częściach 

wód na terenie Opola i powiatu 

opolskiego (tab. 2.13.).

W obrębie powiatu opolskiego, oprócz 

punktów kontrolowanych w 2005 

roku, włączono do badań dwa dodat-

kowe otwory, zlokalizowane w Rado-

mierowicach (gmina Murów) oraz Oto-

ku (gmina Dobrzeń Wielki). Na terenie 

miasta Opola pozostał w sieci punkt 

Groszowice (IIa). 

W porównaniu do poprzedniego roku, 

w 2006 r. jakość wód zarówno w mie-

ście Opolu, jak i w większości otworów 

w powiecie opolskim uległa pogor-

szeniu. W Groszowicach i Zawadzie 

wody odpowiadały IV klasie (III klasa 

w 2005 r.) i podobnie jak w poprzed-

nich latach charakteryzowały się po-

Rys. 2.9. Wyniki klasyfikacji wód podziemnych dabanych w latach 2004 i 2005 

na tle głównych zbiorników wód podziemnych województwa opolskiego

OTWORY BADAWCZE MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH

 365  - Stara Kuźnia-2
 366  - Stara Kuźnia-3
 370  - Wrzoski-1
 371  - Wrzoski-2
 372  - Wrzoski-3
 373  -  Wrzoski-4
 555  - Skoroszyce
 571  - Nysa
 575  - Dębina
 616  - Groszowice (Iia)
 617  - Opole - Zawada (16a)
 618  - Kluczbork-Chocian.
 619  - Zdzieszowice
 620  - Strzelce Opolskie
 622  - Boguchwałów
 627  - Chróstno
 641  - Karłowiczki
 647  - Wojciechów
 1055  - Wrzoski-p
 1056  - Stara Kuźnia-p

ZBIORNIKI GZWP

 311  - Zbiornik rzeki Prosny
 320  - Pradolina Odry
 321  - Subzbiornik Kąty Wr.- Brzeg - Oleśnica
 323  - Subzbiornik rzeki Stobrawy
 324  - Dolina kopalna Kluczbork
 325  - Zbiornik Częstochowa 
 327  - Zbiornik  Lubliniec - Myszków
 328  - Dolina kopalna Małej Panwi
 332  - Subniecka Kędzierzyńsko - Głubczycka
 333  - Zbiornik  Opole - Zawadzkie
 334  - Dolina kopalna Małej Panwi
 335  - Zbiornik Krapkowice - Strzelce Opolskie
 336  - Niecka Opolska
 337  - Dolina kopalna Lasy Niemodlińskie
 338  - Subzbiornik Paczków - Niemodlin 
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nadnormatywną zawartością manga-

nu (Groszowice) oraz żelaza (Zawada). 

Wody pobrane z piezometru we Wrzo-

skach w dalszym ciągu odpowiadały V 

klasie i nie spełniały norm pitnych 

(oprócz manganu, niklu, odczynu, 

żelaza również arsen wystąpił w po-

nadnormatywnym stężeniu). Jakość 

wód pobranych do badań z otworów 

Wrzoski-2 i Wrzoski-3 uległa poprawie 

o jedną klasę; zmniejszył się również 

w tych punktach zakres przekroczeń 

norm pitnych. Wody z pozostałych ot-

worów we Wrzoskach odpowiadały IV 

klasie (Wrzoski-1) i V klasie (Wrzoski-4), 

co oznacza wzrost ich zanieczyszcza-

nia w stosunku do 2005 roku. 

Według oceny PIG, gorszą niż po-

przednio jakością charakteryzowały 

się wody gruntowe pobrane do ba-

dań w Karłowiczkach, które również 

nie spełniały norm wody do picia ze 

względu na wysokie wartości stężenia 

manganu i żelaza.

Tabela 2.13. Otwory badawcze monitoringu wód podziemnych wraz z oceną za 2006 rok*

Rys. 2.10. 

Ocena jakości wód podziemnych w województwie opolskim w latach 2005-2006.
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Klasyfikacja  

- Przekroczone wskaźniki

Norma jakości dla wód pitnych 

- Przekroczone wskaźniki

365 Stara Kuźnia-2 Bierawa Kędzierzyn-Koźle 129 W 1 T III Żelazo Mangan, Żelazo

366 Stara Kuźnia-3 Bierawa Kędzierzyn-Koźle 129 G 1 Q IV Żelazo, pH, Węgiel organiczny Mangan, Żelazo, pH

370 Wrzoski-1 Dąbrowa Opole (ziemski) 116 G 1 Q IV Żelazo Mangan, Żelazo

371 Wrzoski-2 Dąbrowa Opole (ziemski) 116 W 2 P IV Wapń, Potas, Siarczany Mg, Mangan, Siarczany

372 Wrzoski-3 Dąbrowa Opole (ziemski) 116 W 3 T III Żelazo Żelazo

373 Wrzoski-4 Dąbrowa Opole (ziemski) 116 W 2 C V Fluorki Żelazo, Fluorki

555 Skoroszyce Skoroszyce Nysa 114 W 1 T III Żelazo Mangan, Żelazo

571 Nysa (25) Nysa Nysa 114 W 1 T IV Amoniak

572 Rudziczka Prudnik Prudnik 114 Z 1 Q III Wodorowęglany, pH pH

575 Dębina Biała Prudnik 114 G 1 Q

616 Groszowice (IIa) Opole M. Opole 116 G 1 Q IV Potas Mangan

617 Opole-Zawada (16a) Turawa Opole (ziemski) 116 W 1 Q IV Żelazo Mangan, Żelazo

618 Kluczbok-Chocian.-60 Lasowice małe Kluczbork 93 G 1 Q II

619 Zdzieszowice (2b) Zdzieszowice Krapkowice 116 W 1 T III Żelazo Mangan, Żelazo

620 Strzelce Opol. (3a) Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie 116 W 3 T IV Wapń, Siarczany Mangan, Siarczany

621 Bogdanowice Głubczyce Głubczyce 128 G 1 Q IV Azotany Azotany

622 Boguchwałów Baborów Głubczyce 128 G 3 C IV Potas, Fosforany

627 Chrostno Głubczyce Głubczyce 128 G 3 C V Potas, Amoniak Mangan, amoniak, 

631 Łącznik Biała Prudnik 114 G 1 Q III Żelazo Mangan, Żelazo

640 Radomierowice Murów Opole (ziemski) 93 G 1 Q III Żelazo, Węgiel organiczny Mangan, Żelazo

641 Karlowiczki Popielów Opole (ziemski) 93 G 1 Q IV Żelazo Mangan, Żelazo

647 Wojciechów Wilków Namysłów 93 G 1 Q

1055 Wrzoski-p Dąbrowa Opole (ziemski) 116 G 1 Q V Nikiel, Żelazo, Wodorowęglany, pH Arsen, Mangan, Nikiel, Żelazo, pH

1056 Stara Kuźnia-p Bierawa Kędzierzyn-Koźle 129 G 1 Q III pH Mangan, pH

1867 Charbielin Nysa Nysa 115 W 1 Q III Żelazo, pH Żelazo, pH

1868 Otok Dobrzeń Wielki Opole (ziemski) 116 W 1 C V Potas, Mangan, Żelazo, Fluorki Mangan, Żelazo, Fluorki

1869 Grodków Grodków Brzeg 114 W 1 T IV Żelazo Mangan, Żelazo

1976 Dziewiętlice Nysa Nysa 114 G 1 Q III Potas

1999 Krasne Pole Głubczyce Głubczyce 128 W 1 Q IV Mangan Mangan, Selen

* pogrubioną czcionką wyróżniono punkty włączone do sieci w 2006 roku
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Wody pobrane do badań z nowego 

otworu zlokalizowanego w Otoku 

były złej jakości (V klasa) i nie odpo-

wiadały normom pitnym (przekrocze-

nia w zakresie manganu, żelaza, fluor-

ków). Ponadnormatywną zawartością 

żelaza i manganu charakteryzowały 

się wody z otworu w Radomierowi-

cach, włączonych do badań w 2006 

roku. Ogólna jakość wód pobranych 

z tego otworu odpowiadała III klasie.

Wody podziemne są ważnym zaso-

bem naturalnym, wykorzystywanym 

przede wszystkim jako źródło zaopa-

trzenia w wodę pitną oraz w przemy-

śle i rolnictwie. Mają również duże 

znaczenie środowiskowe, bowiem 

są powiązane z wodami powierzch-

niowymi i mokradłami, a zatem od-

grywają kluczową rolę w cyklu hy-

drologicznym, który powinien być 

objęty ochroną. Stąd tak ważne jest 

zapobieganie zanieczyszczeniu wód 

podziemnych. 

2.6. Gospodarka 
wodno-ściekowa

Na terenie województwa opolskiego 

największe znaczenie dla zaopatrze-

nia ludności w wodę do picia mają 

zasoby wód podziemnych, zgroma-

dzone w 14 Głównych Zbiornikach 

Wód Podziemnych. Pobór wód na po-

trzeby ludności w województwie wy-

nosił w 2005 roku 50,8 hm3, z czego 

90,4% stanowiły wody podziemne. 

Gospodarstwa domowe, korzysta-

jące z sieci wodociągowej zużyły w 

Opolu 5141,5 dam3 wody, natomiast 

w powiecie opolskim - 3370,0 dam3. 

W  przeliczeniu na  mieszkańca zuży-

cie wody w województwie wyniosło 

w 2005 roku 30,1 m3, w Opolu - 40,0 

m3, powiecie opolskim - 25,0 m3 (dane 

Wojewódzkiego Urzędu Statystyczne-

go). Zużycie wody w poszczególnych 

gminach w powiecie opolskim ilustru-

je rys. 2.11.

Województwo opolskie jest niemal 

w 100% zwodociągowanie. Długość 

sieci wodociągowej w Opolu bez 

przyłączy wynosi 256,2 km, co stano-

wi 99,8% zwodociągowania miasta. 

Według stanu na koniec grudnia 2005 

roku, sieć wodociągowa w powiecie 

opolskim wynosiła 1290,6 km. Obec-

nie 10 gmin w powiecie opolskim jest 

w 100% zwodociągowana. Inwestycje 

w tym względzie powinny być podję-

te w gminie Dobrzeń Wielki (85,8% 

zwodociągowania) oraz w gminach 

Niemodlin i Murów, w których tylko 

nieznaczna część terenu wymaga po-

łożenia sieci wodociągowej (2-3%)

Opole zaopatrywane jest w wodę wy-

łącznie z ujęć wód podziemnych. Stud-

nie ujęć komunalnych czerpią wodę z 

zawodnionych utworów czwartorzę-

du (33,96%), cenomanu (7,58%), wa-

pienia muszlowego (49,26%) i pstrego 

piaskowca (9,21%). 

Wodociąg komunalny w Opolu dys-

ponuje czterema ujęciami wód pod-

ziemnych:

• ujęcie wody w Zawadzie ze stacją 

uzdatniania wody 

• ujęcie wody w Opolu ze stacją 

uzdatniania wody przy ul. Oleskiej 

i pompownią przy ul. Zwycięstwa 

• ujęcie wody w Opolu Groszowi-

cach ze stacją uzdatniania wody 

w Groszowicach 

• ujęcie wody w Grotowicach.

Od 2001 roku ujęcie w Groszowicach 

stanowi awaryjne źródło zaopatrzenia 

Opola w wodę do picia.

W Opolu woda z ujęć podziemnych 

przed podaniem do sieci wymaga uzdat-

nienia, ze względu na ponadnormatyw-

ną zawartość, głównie żelaza i manganu 

(poza studniami 1b i 6b, z których woda 

nadaje się bezpośrednio do spożycia). 

Rys. 2.11. Zużycie wody z wodociągów przez gospodarstwa domowe 

w gminach powiatu opolskiego w 2006 r.
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Tabela 2.14. Długość sieci wodociągowej [km] w gminach powiatu opolskiego (na podstawie informacji uzyskanych z gmin)
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Wysoką jakością, pozwalającą na poda-

nie do sieci bez uzdatniania cechują się 

wody ujmowane w Tarnowie Opolskim, 

Dańcu oraz Niwki (dane WSSE w Opolu).

Wody podziemne ujmowane w Za-

wadzie charakteryzują się wysoką za-

wartością żelaza i manganu, związaną 

nie tyle z ich pierwotną koncentracją 

w warstwie wodonośnej, co z pro-

cesami towarzyszącymi eksploatacji 

ujęcia (WiK Opole). Są one wynikiem 

zmian jakie nastąpiły w systemie krą-

żenia wód w strukturze wodonośnej 

oraz obniżenia się zwierciadła wody. 

Wieloletnie badania pokazują, że wraz 

z upływem czasu eksploatacji, po-

garsza się jakość wody w studniach. 

Zmiany składu chemicznego zacho-

dzą w trakcie przenikania wody opa-

dowej do warstwy wodonośnej przez 

warstwy zawierające części organicz-

ne. Dotyczy to szczególnie zawartości 

jonów żelaza i manganu. Największe 

tempo zmian obserwowano w latach 

1966-70, przy czym rekordowy wzrost 

zawartości żelaza zanotowano w stud-

ni nr 3 w okresie czerwiec-grudzień 

1993 r. (6,7-30,0 mg /dm3). 

Tabela 2.15. Pobory wody w 2006 roku w Opolu.

UJĘCIE POZIOM I KW II KW III KW IV KW ROK %

ZAWADA

PSTRY  PIASKOWIEC 227 500 218 710 166 440 227 040 839 690 21,33

CZWARTORZĘD 781 382 718 119 849 701 748 054 3 097 256 78,67

SUMA 1 008 882 936 829 1 016 141 975 094 3 936 946 100,00

OLESKA

CENOMAN 163 917 195 363 164 185 167 955 691 420 34,80

WAPIEŃ  MUSZLOWY 403 120 362 702 274 205 255 236 1 295 263 65,20

PSTRY  PIASKOWIEC 0 0 0 0 0 0,00

SUMA 567 037 558 065 438 390 423 191 1 986 683 100,00

GROTOWICE WAPIEŃ  MUSZLOWY 685 614 830 519 848 136 833 438 3 197 707 100,00

GROSZOWICE
PSTRY  PIASKOWIEC 0 0 0 0 0 0,00

CZWARTORZĘD 0 0 0 0 0 0,00

OPOLE

CENOMAN 163 917 195 363 164 185 167 955 691 420 7,58

PSTRY  PIASKOWIEC 227 500 218 710 166 440 227 040 839 690 9,21

WAPIEŃ  MUSZLOWY 1 088 734 1 193 221 1 122 341 1 088 674 4 492 970 49,26

CZWARTORZĘD 781 382 718 119 849 701 748 054 3 097 256 33,96

SUMA  2 261 533 2 325 413 2 302 667 2 231 723 9 121 336 100,00 

Tabela 2.16. Parametry fizyko-chemiczne wody surowej w Opolu (przed uzdatnianiem)

Już od połowy XIV w. istniał w Opolu średniowieczny wodociąg, który doprowadzał wodę z rzeki Odry drewnianymi rurami do prywatnych i publicznych zbiorników. 

Za korzystanie z wody ze zbiorników pobierano opłaty. Poza tym wodę czerpano ze studzien wywierconych w kilku punktach Opola. Studnie zlokalizowane były m.in. 

przy rynku mięsnym i na terenie klasztoru Dominikanów. Dla potrzeb mieszkańców uruchomiono nawet łaźnię mieszczącą się na prawym brzegu Odry. Średniowieczne 

domy w centrum Opola posiadały urządzenia sanitarne, a ustępy umieszczono nad wykopanymi specjalnie do tego celu dołami. Znacznie gorzej przedstawiała się sytuacja 

z odprowadzaniem ścieków. Zarówno płynne nieczystości, jak i brudną wodę pochodzącą z warsztatów rzemieślniczych i budynków mieszkalnych wylewano przed domy 

bądź do biegnących środkiem ulic rynsztoków wykonanych z desek w kształcie żłobu. Do rynsztoków odprowadzano też wodę deszczową z wystających do połowy ulic 

rynien.  »»»

Parametr Jednostka
Norma 

dla wód 
pitnych

Wartość

Minimalna Średnia Maksymalna

Barwa mgPt/l 15 8 10 12

Odczyn pH 6,5-9,5 6,60 7,22 7,70

Amoniak mg/l 0,5* 0,08 0,35 0,76

Azotany mg/l 50 0,01 0,09 0,19

Azotyny mg/l 0,5 nw nw nw

Utlenialność mg/l 5000 0,90 1,93 2,70

Chlorki mg/l 250 10 11 13

Żelazo ogólne mg/l 0,2 0,90 2,78 5,50

Mangan mg/l 0,05 nw 0,14 0,21

Twardość ogólna mval/l 60**-500 3,80 5,87 6,70

Siarczany mg/l 250 65 70 75
*wody podziemne niechlorowane 1,5 mg/l

*  wody podziemne niechlorowane 1,5 mg/l

** wartość zalecana za względów zdrowotnych Źródło: WiK w Opolu

Z 
H
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Źródło: WiK w Opolu
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B udowę nowoczesnej instalacji wodociągowej (stalowe rury umieszczone pod ziemią) rozpoczęto w Opolu w latach 1892-93. 

Na jej realizację rada miejska zaciągnęła kredyty, które umożliwiły również budowę nowej wieży ciśnień przy ul. Oleskiej. Inwestycję tę ukończono w 1896 r. 

Wkrótce wykonano też zasobny odwiert i wybudowano nowoczesne ujęcie, a następnie stację uzdatniania wody składającą się z otwartego systemu odżelazia-

nia oraz filtrów powolnych. W 1898 r. przy ul. Oleskiej rozpoczął działalność specjalistyczny zakład wodociągów miejskich zatrudniający kilkanaście osób.

Do wybuchu I wojny światowej prawie 95% budynków w mieście było zasilanych z sieci wodociągowej. W 1913 r. na potrzeby miasta zakład dostarczał 650 tys. m3 wody, 

z czego na indywidualnych użytkowników przypadało 81,1% całej produkcji, zaś średnie dzienne zużycie wody na 1 mieszkańca wynosiło wówczas 52,1 litra. Dopiero 

około 1910 r. do transportu wody wykorzystano po raz pierwszy pompy elektryczne, gdyż Opole doczekało się elektryfikacji stosunkowo późno. »»»

Tabela 2.17. Wartości parametrów fizyczno-chemicznych wody na terenie Opola po wtłoczeniu do sieci (wyniki badań: luty 2007 r.)

Tabela 2.18. Wydajność ujęć wody dla miasta Opola wg decyzji wodnoprawnych.

Lp. Miejsce poboru próbek
Żelazo
[mg/l]

Mangan
[mg/l]

Przewodność
[μS/cm]

Amoniak
[mg/l]

Azotyny
[mg/l]

Azotany
[mg/l]

1. ul. Wspólna - Opol-Las 0.15 nw* 581 0.02 0.014 7.9

2. ul. Partyzancka - PGR 0.20 nw 599 0.02 0.016 11.2

3 ul. Prószkowska - restauracja Salomon 0.20 nw 604 0.02 0.016 8.86

4 ul. Teligi - Z-d Handlu Opałem i AGD 0.11 nw 719 0.04 0.008 28.3

5. ul. Budowlanych - restauracja Marysienka 0.16 nw 546 0.04 0.019 2.2

6. ul. Rynek- Apteka 0.20 nw 572 0.02 0.024 5.65

7. ul. Dambonia -sklep Plus 0.06 nw 589 0.02 0.016 10.8

8. ul. Marka z Jemielnicy- sklep OVITY 0.16 nw 725 0.02 0.011 27.2

9. ul. Licealna 1- Liceum 0.16 nw 571 0.02 0.016 9.3

10. Luboszyce 0.17 nw 361 0.04 0.020 0.62

11. ul. Kolonijna 0.20 nw 365 0.04 0.016 0.79

12. ul. Hubala- Dom Złotej Jesieni 0.12 nw 374 0.02 0.018 0.70

Norma dla wód pitnych
(Dz. U. 203 z 2002 r., poz. 1718)

0,2 0,05 2500 0,5 0,5 50

* nw - nie wykryto źródło: WiK w Opolu

Numer  Decyzji Data
Poziom

wodonośny

Wydajność

Ujęcie
[ m3/h] [ m3/dobę ]

OŚ – II / 7211 / 110 / 88 1988.09.01 Wapień 806,00 19.344 Grotowice

ROŚ – III – MK – 6811 

/69 / 01
2001.09.21

Permotrias 120,00 2.880
Zawada

Czwartorzęd 1.357,00 32.554

OŚR.III.6210 /29 / 2001 2001.09.21

24,60 590
Groszowice

Permotrias 150,00 3.600

Cenoman 362,00 8.688
Oleska

Wapień 310,00 7.440

Uwaga:

Pozwolenia wodno-

prawne mają termin 

ważności 2010.12.31

Σ Grotowice 806,00 19.344

OPOLE

Σ Zawada 1.477,00 35.434

Σ Groszowice 174,60 4.190

Σ Oleska 672,00 16.128

Σ OPOLE 3.129,60 75.096

 źródło: WiK w Opolu
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Duży stopień zwodociągowania ob-

szarów miejskich i wiejskich powo-

duje powstawanie ścieków zwią-

zanych z bytowaniem ludzi (ścieki 

bytowe) oraz ścieków związanych 

z prowadzeniem działalności rolni-

czej czy przemysłowej. Ścieki te od-

prowadzane są siecią kanalizacyjną 

do oczyszczalni, bądź gromadzone 

są w przydomowych zbiornikach i 

wywożone do oczyszczalni. Stopień 

skanalizowania Opola i miejscowo-

ści w powiecie opolskim przedsta-

wia rys. 2.12.

Na podstawie informacji Urzędu Woje-

wódzkiego w Opolu i Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Opolskiego, 

w tabeli 2.19. przedstawiono wykaz 

aglomeracji zlokalizowanych na tere-

nie powiatu opolskiego i Opola wraz 

z ich lokalizacją na rysunku 2.13.

Z 
H

IS
TO

R
II

P o II wojnie światowej sieć wodociągowa liczyła 80 km magistrali wodnej, którą zasilały wówczas dwa spośród trzech istniejących ujęć wody wraz ze stacja-

mi uzdatniania. Były to ujęcia przy ul. Oleskiej (o wydajności 4,8 tys. m3/d) oraz w Zawadzie (14 tys. m3/d). Natomiast ujęcie o wydajności 1,7 tys. m3/d, 

mieszczące się przy ul. Dubois, do 1952 r. było rezerwowe. Ponowne uruchomienie tego źródła wraz ze stacją uzdatniania wody związane było z po-

wstaniem deficytu w bilansie wodnym miasta. Stacja ta funkcjonowała do 1993 r., kiedy to z powodu wyczerpania się zasobów, została zamknięta. 

Obecnie zdolności produkcyjne spółki Wodociągi i Kanalizacja, zaopatrującej Opole w wodę wynoszą 75 096 m3/dobę (tab. 2.18)

źródło: www.wikopole.com.pl

Rys. 2.12. Skanalizowanie Opola 

i powiatu opolskiego w 2006 r.

Działania wymagane w celu wdrożenia prawodawstwa wspólnotowego, a więc działania wymagane na mocy 11 dyrektyw (m.in.: dyrektywy dotyczącej oczyszczania ście-

ków komunalnych, czy też dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach) obejmuje całościowo Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/we. Zapisy RDW zostały trans-

ponowane do prawa polskiego znajdując swe odzwierciedlenie m.in.: w Ustawie, z dnia 18 lipca 2001- prawo wodne (t.j. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. z poźn. zm.)

RDW wymaga sporządzenia charakterystyki dorzeczy zarówno pod względem form korzystania z wody, jak i problemów gospodarki wodnej, by określić, przy udziale społe-

czeństwa, program działań, który pozwoli na osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód w 2015 r.

W celu wypełnienia zapisów prawa wspólnotowego, został utworzony Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zawierający harmonogram powstawa-

nia aglomeracji i uściślający działania z zakresu kanalizacji. 

SYSTEMY KANALIZACYJNE

l zrealizowane do dnia 31.12.2006 r.

l w trakcie realizacji
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Aglomeracje ujęte w KPOŚK, ale nie wyznaczo-

ne rozporządzeniem Wojewody Opolskiego (stan 

na 28.02.2007 r.) 

* Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub dzia-

łalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby 

ścieki były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków 

komunalnych

Rys. 2.13. Aglomeracje w Opolu 

i powiecie opolskim

Główne presje wywierane na środowi-

sko wodne to:

• pobory wód na różne cele,

• emisja ścieków komunalnych 

i przemysłowych ze źródeł 

zorganizowanych (oczyszczal-

ni  komunalnych i przemysło-

wych),

• zanieczyszczenia ob-

szarowe.

Ścieki 

bytowe 

to ścieki 

z budynków miesz-

kalnych, zamieszkania 

zbiorowego oraz użyteczności 

publicznej, powstające w wyniku 

ludzkiego metabolizmu lub funk-

cjonowania gospodarstw domo-

wych oraz ścieki o zbliżonym skła-

dzie pochodzące z tych budynków.

Ścieki komunalne to ścieki bytowe 

lub mieszaninę ścieków bytowych ze 

ściekami przemysłowymi albo wo-

dami opadowymi lub roztopowymi, 

odprowadzane urządzeniami służą-

cymi do realizacji zadań własnych 

gminy w zakresie kanalizacji i oczysz-

czania ścieków komunalnych.

Lp. Aglomeracja * Gmina w aglomeracji RLM

1 OPOLE
Opole, Chrząstowice, Dąbrowa, Kom-
prachcice, Łubniany, Prószków, Tar-
nów Opolski

199.650

2 Krapkowice
Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Go-
golin

55.553

3 Turawa Turawa, Łubniany, Chrząstowice 29.100

4 Ozimek Ozimek 22.454

5 Dobrzeń Wielki Dobrzeń Wielki 18.000

6 Tarnów Opolski Tarnów Opolski, Izbicko 13.580

7 Niemodlin Niemodlin 7.893

8 Tułowice Tułowice, Łambinowice 7.771

9 Popielów – Karłowice Popielów 7.547

10 Prószków Prószków 6.556

11 Murów Murów 6.067

Tabela 2.19. Wykaz aglomeracji utworzonych na terenie Opola i powiatu opolskiego Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 

2001 r. definiuje pojęcie ścieków jako:

• wody zużyte, w szczególności 

na cele bytowe lub gospodarcze,

• ciekłe odchody zwierzęce, z wyjąt-

kiem gnojówki i gnojowicy prze-

znaczonych do rolniczego wy-

korzystania, wody opadowe lub 

roztopowe, ujęte w otwarte lub 

zamknięte systemy kanalizacyj-

ne, pochodzących z powierzchni 

zanieczyszczonych o trwałej na-

wierzchni, w szczególności z miast, 

portów, lotnisk, terenów przemy-

słowych, handlowych, usługo-

wych i składowych, baz transpor-

towych oraz dróg i parkingów,

• wody odciekowe ze składowisk 

odpadów i miejsc ich magazy-

nowania, wykorzystane solanki, 

wody lecznicze i solanki,

• wody pochodzące z odwodnienia 

zakładów górniczych, z wyjątkiem 

wód wtłaczanych do górotworu, 

jeżeli rodzaje i ilość substancji za-

wartych w wodzie wtłaczanej do 

górotworu są tożsame z rodzaja-

mi i ilościami substancji zawartych 

w pobranej wodzie,

• wody wykorzy-

stane, odprowa-

dzane z obiek-

tów chowu lub 

hodowli ryb ło-

sosiowatych,

• wody wykorzy-

stane, odprowa-

dzane z obiek-

tów chowu lub 

hodowli ryb in-

nych niż łoso-

siowate albo 

innych orga-

nizmów wod-

nych, o ile produkcja tych 

ryb lub organizmów, rozumia-

na jako średnioroczny przy-

rost masy tych ryb albo tych 

organizmów w poszczegól-

nych latach cyklu produkcyj-

nego, przekracza 1 500 kg z 1 ha 

powierzchni użytkowej stawów 

rybnych tego obiektu w jednym 

roku danego cyklu.
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Ścieki przemysłowe to ścieki, nie-

będące ściekami bytowymi albo wo-

dami opadowymi lub roztopowymi, 

powstałe w związku z prowadzoną 

przez zakład działalnością handlową, 

przemysłową, składową, transporto-

wą lub usługową, a także będące ich 

mieszaniną ze ściekami innego pod-

miotu, odprowadzane urządzeniami 

kanalizacyjnymi tego zakładu.

Zanieczyszczenia obszarowe to 

zanieczyszczenia spływające do 

cieków powierzchniowych wraz z 

wodami opadowymi w sposób nie-

zorganizowany z gruntów ornych 

(obciążone związkami biogennymi: 

azotem i fosforem), użytków zielo-

nych, obszarów leśnych, miejsc nie-

legalnego składo-

wania odpadów.

Rys. 2.15. Oczyszczone ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód 

w latach 2002-2005 (dane GUS)

Charakterystykę komunalnych i prze-

mysłowych zanieczyszczeń odprowa-

dzonych do wód powierzchniowych 

w 2006 r. przedstawiono w tabelach 

2.20 i 2.21, a ich lokalizację na rysun-

ku 2.14.

Komunalne i przemysłowe źródła za-

nieczyszczeń z Opola i powiatu opol-

skiego wprowadziły w roku 2006  do 

wód powierzchniowych 43,7 hm3  

z czego ścieki komunalne stanowiły 

29%, a przemysłowe 71%.

Ilości ścieków komunalnych i przemy-

słowych odprowadzonych do wód 

z terenu Opola i powiatu opolskiego 

przedstawiono na rysunku 2.15.

Rys. 2.14. Oczyszczalnie komunalne i przemysłowe
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Gmina
Oczyszczalnia
Administrator

Odbiornik
ścieków

Sposób 
oczyszczania

RLM
Ilość 

ścieków 
[m3/d]

Ładunki zanieczyszczeń [kg/d]

BZT
5

ChZT
Zawiesi-
na  og.

Azot 
ogólny

Fosfor 
ogólny

Opole

Opole
WiK Opole

Odra MBB 214700 27.991 114,8 753,0 95,2 344,3 22,4

Opole
ZK Opole

K. Szczepa-
nowicki

MB 150 20 0,9 3,0 0,4 0,3 0,08

Dobrzeń 
Wielki

Czarnowąsy
MZWiK PROWOD 

Mała Panew MB 1483 318 11,2 34,6 10,3 – –

Dobrzeń Wielki
MZWiK PROWOD 

Żydówka MB 3432 860 52,1 153,7 38,3 – –

Kompra -
chcice

Komprachcice
JW Komprachcice

Ochodzanka M 55 11 0,9 2,4 0,3 0,5 0,03

Murów
Murów
MZWiK PROWOD

Budkowi-
czanka

MB 536 143 2,0 7,4 2,8 2,1 0,8

Niemodlin

Gościejowice M.
ZWiK Niemodlin

Ścinawa N. MBB 6640 1.100 26,4 99,0 31,9 – –

Gracze
ZWiK Niemodlin

K. 
Magnuszowicki

MB 1032 120 3,6 11,0 2,9 – –

Ozimek

Antoniów
PGKiM Ozimek

Mała Panew MBB 12834 2.079 19,5 89,4 18,3 21,3 2,4

Dylaki
PGKiM Ozimek

Libawa MB 140 56 1,5 4,5 1,4 1,4 0,08

Popielów

Stare Siołkowice
MZWiK PROWOD 

Brynica MBB 1520 160 1,8 7,12 12,6 2,0 0,2

Karłowice
SM ZORZA

Stobrawa MB 276 46 1,8 3,6 0,8 – –

Prószków
Prószków
ZGKiM Prószków

Prószkówka MB 2000 258 2,2 10,1 3,5 – –

Tarnów 
Opolski

Kosorowice
ZGKiM Tarnów Op.

Struga MBB 2978 447 2,2 20,8 40,7 – –

Tułowice
Tułowice
ZGKiM Tułowice

Ścinawa N. MB 5208 948 5,7 28,7 13,3 7,7 0,8

Turawa
Kotórz Mały
MZWiK PROWOD

Mała Panew MBB 1648 312 8,4 28,6 9,2 5,0 0,8

Tabela 2.20 . Komunalne źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych w 2006 r. 

(na podstawie ankietyzacji Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ w Opolu)

ZAMIESZCZONE W NAGŁÓWKU TABELI POJĘCIA OZNACZAJĄ:

Sposób oczyszczania:  M  - mechaniczne, MB - mechaniczno-biologiczne, MBB - mechaniczno-biologiczne z podwyższonym usuwaniem biogenów,  

   MBC - mechaniczno-biologiczno-chemiczne    

RLM  (Równoważna Liczba Mieszkańców) wg GUS (Ochrona środowiska 2006) wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach w stosunku do jednostko-

wego ładunku w ściekach odprowadzonych od jednego mieszkańca w ciągu doby (określonego jako BZT
5
) równego 60 g O

2
/dobę
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BZT
5
  (biochemiczne zapotrzebowanie na tlen) wskazuje na zanieczyszczenie wód związkami organicznymi, mierzone jest ilością tlenu zużywanego przez mikroorga-

nizmy do utlenienia w określonym czasie (pięciu dni) substancji organicznych zawartych w ściekach.

ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen) wskazuje na zanieczyszczenie wód związkami organicznymi, oznacza ilość tlenu jaką zużywa się na utlenienie związków or-

ganicznych i niektórych nieorganicznych w reakcji chemicznej z dwuchromianem  potasu (ChZT
Cr

) lun nadmanganianem potasu (ChZT
Mn

).

Wskaźniki biogenne: azot i fosfor występują w wodach jako zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (z nawozów azotowych i fosforowych, gnojówki i gnojowicy, 

nieszczelnych szamb) lub jako zanieczyszczenia komunalne (ścieki przenikające do wód z obszarów nieskanalizowanych) i przemysłowe (zrzuty nieoczyszczonych ście-

ków przemysłowych).

Zawiesina ogólna to substancje nierozpuszczone, pływające lub zawieszone w wodzie. Mogą być pochodzenia naturalnego np. cząsteczki drobnego piasku, gliny, wy-

trącone związki żelaza i manganu, organizmy wodne, albo pochodzić z zanieczyszczeń wód ściekami i wodami opadowymi.

Tabela 2.21. Przemysłowe źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych w 2006 r.

(na podstawie ankietyzacji Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ w Opolu)

Gmina
Zakład

Oczyszczalnia
Odbiornik 

ścieków
Typ 

oczyszczalni

Ilość 
ścieków 
[m3/d]

Ładunki zanieczyszczeń [kg/d]

BZT
5

ChZT
Zawiesi-

na og.
Azot 

ogólny
Fosfor 
ogólny

Opole

Cementownia ODRA SA
Opole

Odra M 1.395 3,5 20,5 10,4 11,5 0,07

NUTRICIA Zakłady Produkcyjne 
Sp. z o.o.  Opole

Odra MB 40 0,4 1,7 0,8 0,2 0,05

Tabor Szynowy OPOLE SA
Opole

Odra M 40 0,5 2,3 0,3 –– ––

Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii w Opolu, Opole

Potok Ryjec MB 29 0,4 2,0 0,6 0,2 0,05

Dobrzeń 
Wielki

BOT Elektrownia OPOLE SA
Borki  k./Opola

Odra MBC 18.110 107,4 920,9 347,5 198,3 2,9

Ozimek
Huta MAŁAPANEW sp. z o.o.
Ozimek

Mała Panew M 611 1,2 8,6 10,2 –– ––

Tarnów 
Opolski

LHOIST OPOLWAP SA
Kosorowice

Struga
kolektor wód 
kopalnianych

64.803 97,2 764,7 939,6 –– ––
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3  POWIETRZE

3.1. Informacje 
wstępne

Powietrze atmosferyczne jest mie-

szaniną gazów składającą się w 78% 

z azotu, w 21% z tlenu, w 0,03% z dwu-

tlenku węgla oraz ze śladowych ilo-

ści pary wodnej, gazów szlachetnych 

(argon, neon, hel, krypton), zanie-

czyszczeń pochodzenia organicznego 

(pochodzących z rozkładu związków 

organicznych), a także zanieczyszczeń 

mineralnych (pochodzących np. z wy-

buchów wulkanów). 

Powietrze jest niezbędne do istnienia 

życia na Ziemi, ponieważ ludzie, zwie-

rzęta a także rośliny potrzebują do 

życia tlenu zawartego w powietrzu. 

Antropogeniczne zanieczyszczenia 

powietrza, czyli powstające w wyniku 

działalności ludzi, pochodzą z wielu 

źródeł; są to np. dymy z kominów do-

mów i fabryk, spaliny samochodowe, 

działalność rolnicza, spalanie węgla, 

ropy i gazu w elektrociepłowniach, 

górnictwo, składowanie odpadów. 

Często te zanieczyszczenia osiągają 

wysokie, szkodliwe stężenia w danym 

miejscu czy regionie.

Nadmierne zanieczyszczenia powie-

trza, oprócz bezpośredniego szkodli-

wego oddziaływania na zdrowie lud-

ności, powoduje niekorzystne zmiany 

w jakości wód, gleby, szaty roślinnej 

oraz budowli, czego konsekwencją są 

straty gospodarcze związane z obni-

żeniem jakości upraw i wielkości plo-

nów, korozją, niszczeniem obiektów 

zabytkowych, a przede wszystkim po-

garszaniem zdrowia mieszkańców.

Stopień zanieczyszczenia powietrza 

wiąże się z ilością i rodzajem wpro-

wadzanych do atmosfery substancji. 

Na terenach aglomeracji i miast de-

cydujące znaczenie mają źródła emi-

sji związane z działalnością i byto-

waniem człowieka, takie jak spalanie 

paliw, komunikacja, gospodarka ko-

munalna czy procesy technologiczne 

charakterystyczne dla danej dziedziny 

przemysłu.

Emitowane w wyniku działalności 

człowieka zanieczyszczenia powietrza 

utrzymują się w najniższej warstwie 

atmosfery ziemskiej, zwanej troposfe-

rą, której górna granica sięga 10 km. W 

warstwie tej kształtuje się również po-

goda i klimat.

Zanieczyszczenia powietrza można 

podzielić na dwie grupy:

• zanieczyszczenia gazowe – związ-

ki chemiczne w stanie lotnym np.: 

tlenki siarki, tlenki azotu, tlenek 

i dwutlenek węgla, węglowodo-

ry. Zanieczyszczenia gazowe, któ-

re wpływają na stan atmosfery 

w skali globalnej to: dwutlenek 

węgla (CO
2
), metan (CH

4
) i tlenki 

azotu NO
x
. Nazywamy je gazami 

cieplarnianymi, ponieważ są odpo-

wiedzialne za globalne ocieplenie, 

spowodowane zarówno działal-

nością człowieka, jak też procesami 

naturalnymi;

• zanieczyszczenia pyłowe:

 –  pyły o działaniu toksycznym 

- są to pyły zawierające me-

tale ciężkie, pyły radioaktyw-

ne, azbestowe, pyły fluorków 

oraz niektórych nawozów mi-

neralnych;

 –  pyły szkodliwe - pyły te mogą 

działać uczulająco; zawierają 

one krzemionkę, drewno, ba-

wełnę, glinokrzemiany;

 –  pyły obojętne - które mogą mieć 

działanie drażniące; zawierają 

głównie związki żelaza, węgla, 

gipsu, wapienia.

Dwutlenek siarki - SO2 - powstaje 

podczas spalania związków siarki za-

wartych w paliwach: w węglu, koksie, 

olejach i gazach. Z tego powodu ro-

dzaj i jakość stosowanego paliwa ma 

olbrzymi wpływ na wielkość emisji 

SO
2
. Głównym jego źródłem w powie-

trzu są: elektrownie, elektrociepłow-

nie, kotłownie, koksownie, transport 

(głównie samochodowy) oraz pale-

niska domowe. Okresem dominują-

cej emisji dwutlenku siarki jest sezon 

grzewczy, czyli okres październik – 

marzec i właśnie w tym czasie, zwłasz-

cza na terenach miejskich obserwu-

je się najwyższy poziom jego stężeń. 

W zetknięciu z płynami ciała dwutle-

nek siarki tworzy kwas siarkowy o sil-

nie drażniącym działaniu, który może 

powodować zapalenie spojówek, ro-

gówki, a także zapalenie oskrzeli, a 

nawet płuc.

Tlenki azotu - NOx - głównym źród-

łem tlenków azotu w powietrzu jest 

transport samochodowy (dokładniej 

- spalanie paliw w silnikach), elektro-

wnie konwencjonalne i elektrocie-

płownie, a także spalanie paliw w go-

spodarstwach domowych. Powstające 

w wyniku spalenia paliw tlenki azotu, 

w wyższych temperaturach utleniają 

się do dwutlenku azotu. Tlenki azotu 

są bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi, 

zwłaszcza działają szkodliwie na układ 

oddechowy, a także powodują koro-

zję różnych materiałów, przyczynia-

ją się do powstawania smogu, kwaś-

nych deszczy, ograniczają widoczność 

i zmniejszają nasłonecznienie po-

wierzchni Ziemi. Szybko rosnąca licz-

ba pojazdów, a także nieprzystoso-

wany do takiego obciążenia system 

dróg ma szczególnie istotny wpływ 

na poziom stężeń dwutlenku azotu 

w powietrzu, dlatego też podwyższo-

ny poziom ich stężeń rejestrowany 

jest przede wszystkim w miastach w 

pobliżu ulic o dużym natężeniu ruchu.  

Między innymi w celu zmniejszenia 

ilości emitowanych przez samochody 

tlenków azotu stosuje się katalizatory 

- urządzenia, które w procesach che-

micznych zamieniają toksyczne tlenki 

azotu w obojętny azot. 
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Dwutlenek i tlenek węgla - CO2 i CO 

- bezbarwne i bezwonne gazy, które 

są podstawowymi produktami spa-

lania. Źródłami tlenków węgla w po-

wietrzu jest: przemysł energetyczny 

oraz wszystkie gałęzie przemysłu 

wykorzystujące w swoich technolo-

giach procesy spalania, transport, 

paleniska komunalne, a także proce-

sy oddychania organizmów żywych. 

Dwutlenek węgla bezpośrednio 

na organizmy nie ma szkodliwe-

go wpływu, natomiast stale rosną-

ca jego koncentracja w atmosferze 

tworzy warunki do występowania 

efektu cieplarnianego. Charakte-

rystyczną właściwością dwutlenku 

węgla jest to, że przepuszcza krót-

kofalowe promieniowanie słońca 

i pochłania długofalowe cieplne 

promieniowanie z Ziemi, czyli prze-

ciwdziała wypromieniowaniu ciepła 

z Ziemi. Wzrost zawartości dwutlen-

ku węgla w atmosferze prowadzi za-

tem do wzrostu temperatury Ziemi. 

Tlenek węgla - CO jest silną trucizną, 

łączącą się trwale z hemoglobiną 

(karboksyhemoglobina) i uniemoż-

liwiającą transport tlenu. Może to 

doprowadzić do niedotlenienia ko-

mórek, a w efekcie uduszenia. Czę-

ste wdychanie powietrza z małą 

domieszką CO, może być przyczyną 

zespołu chorobowego objawiające-

go się bólami i zawrotami głowy lub 

zmęczeniem.

Benzen - C6H6 - węglowodór aro-

matyczny stosowany w przemyśle 

gumowym i chemicznym, będący 

składnikiem wszystkich benzyn i roz-

puszczalników. Ma on działanie rako-

twórcze, powoduje zmiany w ukła-

dzie krwiotwórczym oraz upośledza 

funkcje układu odpornościowego.

Pyły - tworzą aerozole, w którym fazę 

rozproszoną stanowią cząstki stałe. 

Pyły w powietrzu mają różne pocho-

dzenie, skład chemiczny oraz wiel-

kość cząstek. Pyły o średnicy powyżej 

10 mikrometrów utrzymują się w tro-

posferze 1-2 dni i opadają na ziemię 

grawitacyjnie lub z deszczem. Śred-

niej wielkości pyły o średnicy 1-10 mi-

krometrów unoszą się przez kilka dni, 

natomiast cząstki o średnicy poniżej 

1 mikrometra utrzymują się w tropo-

sferze do dwóch tygodni, a w strato-

sferze nawet kilka lat. Drobne cząstki 

są najbardziej niebezpieczne, gdyż 

wnikają one głęboko do płuc i tkanek 

roślin. U ludzi i zwierząt drażnią oczy 

i drogi oddechowe. Głównymi źród-

łami pyłów w powietrzu są: elektro-

wnie, elektrociepłownie, kotłownie, 

paleniska domowe, huty, cementow-

nie, transport samochodowy. Szcze-

gólnie niebezpieczne są pyły zawie-

rające metale ciężkie i węglowodory 

aromatyczne.

Związki ołowiu - dodawane były 

do benzyny jako dodatek przeciw-

stukowy, a obecnie źródłem ich po-

wstawania są procesy technolo-

giczne w hutnictwie, hutach szkła, 

przemyśle gumowym, naftowym, 

przy produkcji akumulatorów, two-

rzyw sztucznych i pestycydów. Ze 

względu na kumulowanie się związ-

ków ołowiu w tłuszczach, stanowią 

one poważne zagrożenie dla zdrowia 

ludzkiego. U dzieci obecność w orga-

nizmie ołowiu powoduje zahamowa-

nie rozwoju intelektualnego, a u do-

rosłych uszkodzenia mózgu i innych 

narządów, głównie wątroby.

Ozon - jest zanieczyszczeniem wtór-

nym, powstającym w troposferze 

z zanieczyszczeń pierwotnych (wę-

glowodory i tlenek węgla), w re-

akcjach z udziałem tlenków azotu 

i promieniowania słonecznego. Zja-

wisko zanieczyszczenia powietrza 

ozonem ma charakter wyraźnie se-

zonowy i charakterystyczne jest 

dla większości krajów Europy. Pod-

wyższone stężenia ozonu występują 

z reguły w okresie wiosenno-letnim 

(kwiecień-wrzesień), a w skali doby 

rejestrowane są w godzinach popo-

łudniowych w dniach o dużym nasło-

necznieniu i wysokiej temperaturze 

przy napływie powietrza z rejonów 

zanieczyszczonych tlenkami azo-

tu i węglowodorami. W strefie przy-

ziemnej ozon ma negatywny wpływ 

na zdrowie człowieka, powodując 

choroby oczu, dolegliwości ze stro-

ny dróg oddechowych, a także silnie 

uszkadza rośliny. 

Emisja zanieczyszczeń jest to zjawisko 

polegające na wprowadzaniu substan-

cji wydobywających się z emitorów 

(np. kominów) do powietrza atmosfe-

rycznego. Są to szkodliwe gazy i aero-

zole (układ koloidalny powietrza, który 

stanowi fazę rozpraszającą oraz rozpy-

lonych w nim mikrocząsteczek sub-

stancji ciekłej lub stałej, które stanowią 

fazę rozproszoną), mogące być prze-

noszone przez wiatr i transportowa-

ne do miejsc nawet bardzo odległych 

od emitora. 

Imisja jest to koncentracja (stężenie) 

danej substancji w powietrzu, będące 

następstwem emisji. 

Jakość powietrza oznacza stopień za-

nieczyszczenia powietrza substancja-

mi znajdującymi się w stanie stałym, 

ciekłym i gazowym, których udzia-

ły w powietrzu przekraczają średnie 

zawartości tych substancji w czystym 

powietrzu atmosferycznym.

Skład jakościowy i rozkład stężeń za-

nieczyszczeń w powietrzu atmosfe-

rycznym są zmienne w czasie i prze-

strzeni. Do powietrza są wprowadzone 

różnorodne substancje, reagujące ze 

sobą oraz z zawartym w nim tlenem. 

W wyniku tych przemian powstają za-

nieczyszczenia wtórne (np. ozon), czę-

sto bardziej toksyczne i szkodliwe od 

pierwotnych. Na jakość powietrza mają 

wpływ następujące czynniki: 

• rodzaje i wielkości emisji zanie-

czyszczeń,

• przestrzenny rozkład stężeń za-

nieczyszczeń,

• parametry meteorologiczne takie 

jak prędkość i kierunek wiatrów, 

temperatura i ciśnienie, wilgot-

ność powietrza i stan atmosfery,

• stopień zapylenia powietrza,

• pora dnia związana z nasłonecz-

nieniem.
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Do negatywnych skutków zanieczysz-

czenia powietrza należą:

• zakwaszenie środowiska (wód, 

gleb, ekosystemów) powodowa-

ne przez emitowane do atmosfery 

gazy: dwutlenek siarki, dwutlenek 

azotu i amoniak, które wskutek re-

akcji chemicznych, suchego osia-

dania oraz wymywania, docierają 

do powierzchni ziemi w postaci jo-

nów „zakwaszających” wody i gle-

by, prowadzących do zmian ekolo-

gicznych w zbiornikach wodnych, 

osłabienia odporności lasów czy 

korozji materiałów;

• eutrofizacja, polegająca na dostar-

czeniu nadmiernej ilości składni-

ków pokarmowych w postaci azo-

tu pochodzącego z dwutlenku 

azotu i amoniaku, docierających m. 

in. z powietrza do zbiorników wod-

nych i powodujących ich zarasta-

nie;

• powstawanie utleniaczy fotoche-

micznych, w tym ozonu troposfe-

rycznego, wskutek reakcji fotoche-

micznych NO
2
 i lotnych związków 

organicznych przy sprzyjających 

warunkach nasłonecznienia i tem-

peratury, wykazujących szkodliwy 

wpływ na zdrowie człowieka i ro-

śliny (niszczenie upraw i lasów);

• zmiany klimatu związane ze 

wzmocnieniem efektu cieplarnia-

nego, spowodowanego groma-

dzeniem się w górnej warstwie 

atmosfery gazów takich jak: dwu-

tlenek węgla, metan, podtlenek 

azotu oraz freony i halony;

Efekt cieplarniany – jest to wzrost 

temperatury planety spowodowany 

zwiększoną koncentracją dwutlen-

ku węgla lub innych gazów cieplar-

nianych: metanu, podtlenku azotu, 

ozonu oraz chlorowcopochodnych 

węglowodorów, będący jednym z ne-

gatywnych skutków zanieczyszczenia 

powietrza atmosferycznego. Polega 

on na zatrzymywaniu w atmosferze 

coraz większych części promieniowa-

nia podczerwonego, co prowadzi do 

ogrzewania się Ziemi. 

• zanikanie warstwy ozonowej, spo-

wodowane wzrostem stężeń sub-

stancji zawierających chlor lub 

brom (w tym freonów i halonów) 

w górnej warstwie atmosfery

Dziura ozonowa – jest to zjawisko 

zmniejszenia koncentracji ozonu 

w ozonosferze. Ozonosfera jest war-

stwą atmosfery ziemskiej o podwyż-

szonej koncentracji ozonu - O3 - roz-

ciągającej się na wysokości od 10 do 

50 km. Od końca lat 70-tych obserwu-

je się znaczny spadek zawartości ozo-

nu, szczególnie nad Antarktydą, wsku-

tek niszczenia warstwy ozonowej 

przez związki chemiczne, zwane fre-

onami. Ozonosfera pochłania bardzo 

szkodliwe dla wszystkich żywych or-

ganizmów promieniowanie ultrafiole-

towe, a niszczenie warstwy ozonowej 

prowadzi do zwiększonego narażenia 

organizmów żywych na promienio-

wanie ultrafioletowe. Nadmiar tego 

promieniowania może doprowadzić 

do zakłócenia równowagi całych eko-

systemów, powodując zamieranie 

szczególnie wrażliwych organizmów 

roślinnych i zwierzęcych, a także może 

wpływać negatywnie bezpośred-

nio na ludzi, zmniejszając odporność 

na infekcje i choroby (choroby nowo-

tworowe, choroby oczu, przyspiesze-

nie procesów starzenia się skóry).

3.2. Emisja 
zanieczyszczeń

Emisja zanieczyszczeń wprowadza-

nych do atmosfery w wyniku działal-

ności człowieka nazywana jest antro-

pogeniczną i można ją podzielić na:

• punktową (np. komin) 

• liniową (np. droga, tor kolejowy) 

• powierzchniową (np. hałda popio-

łów, parking samochodowy). 

Głównymi źródłami emisji są:

• energetyczne spalanie paliw 

• produkcja wyrobów przemysło-

wych 

• górnictwo i kopalnictwo 

• transport towarów i ludzi 

• gospodarka komunalna i produk-

cja rolna. 

Ilość rodzajów zanieczyszczeń, jaka 

może występować w powietrzu jest 

niezmiernie duża. Ze względu na ich 

mnogość wyodrębniono grupę za-

nieczyszczeń nazywanych charak-

terystycznymi zanieczyszczeniami 

powietrza. Do zanieczyszczeń charak-

terystycznych zaliczane są pyły, tlenki 

węgla, tlenki siarki i tlenki azotu.

Podczas gdy w latach 2001-2005 

w województwie nastąpił dwukrotny 

spadek emisji zanieczyszczeń pyło-

wych, to w Opolu spadek emisji py-

łów wyniósł 65%, a powiecie opolskim 

30%. W przypadku emisji gazowej 

w skali województwa nastąpił spa-

dek o 5%, natomiast w Opolu o ok. 

40%, a w powiecie opolskim o 2%. 

Te korzystne dla środowiska zmiany 

tylko częściowo znajdują potwierdze-

nie w wynikach badań imisji (stęże-

nie zanieczyszczenia wyrażone w mi-

krogramach w metrze sześciennym 

powietrza). Wielkość emisji pyłowej 

i gazowej z Opola i powiatu opolskie-

go przedstawiono na rys.3.1. Do oce-

Rys. 3.1. Emisja zanieczyszczeń powietrza w Opolu i powiecie opolskim w 2005 roku
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ny wielkości emisji do powietrza wy-

stępującej na terenie województwa 

opolskiego, miasta Opola i powiatu 

opolskiego wykorzystano dane Urzę-

du Statystycznego w Opolu.

W województwie opolskim w 2005 r. 

wyemitowano łącznie 55,6 tys. ton za-

nieczyszczeń (3,8 tys. ton pyłów i 51,8 

tys. ton gazów), co stanowi 2,6% emi-

sji krajowej. W Opolu łączna emisja 

wyniosła 2,5 tys. ton zanieczyszczeń 

(0,25 tys. t pyłów i 2,25 tys. t gazów), 

co stanowi 4,5% emisji w wojewódz-

twie, natomiast w powiecie opolskim 

wyemitowano 19,4 tys. ton zanie-

czyszczeń (0,5 tys. t pyłów i 18,9 tys. 

ton gazów), co stanowi 34,9% emisji 

wojewódzkiej. Udział zanieczyszczeń 

wprowadzanych do powietrza w wo-

jewództwie opolskim oraz w powia-

tach opolskim grodzkim i ziemskim 

przedstawiono na rys.3.2. W struktu-

rze emisji zanieczyszczeń do powie-

trza zdecydowanie przeważa emisja 

gazów nad emisją pyłów, przy czym 

zarówno w Opolu, jak i w powiecie 

opolskim, proporcje te odbiegają od 

skali wojewódzkiej.

3.3. Podstawy prawne

Wymagania Unii Europejskiej, dotyczą-

ce oceny i zarządzania jakością powie-

trza atmosferycznego określone zo-

stały w dyrektywie ramowej 96/62/EC 

i dyrektywach pochodnych. 

1.  Dyrektywa 96/62/EC tworzy ramy 

do ustanawiania kryteriów jako-

ści powietrza oraz monitorowania 

i prowadzenia oceny jakości po-

wietrza w krajach członkowskich. 

Nakłada również obowiązek two-

rzenia planów i programów na-

prawczych dla obszarów, na tere-

nie których jakość powietrza nie 

odpowiada przyjętym kryteriom;

2. Dyrektywa pochodna 1999/30/EC 

definiuje kryteria stosowane przy 

ocenie jakości otaczającego powie-

trza w odniesieniu do dwutlenku 

siarki – SO
2
, dwutlenku azotu - NO

2
, 

tlenków azotu NO
x
, pyłu zawieszo-

nego z separacją frakcji poniżej 

10 μm (pył zawieszony) oraz oło-

wiu – Pb;

3. Dyrektywa pochodna 2000/69/EC 

określa kryteria stosowane przy 

ocenie jakości otaczającego po-

wietrza w odniesieniu do benzenu 

- C
6
H

6
 oraz tlenku węgla - CO;

4. Dyrektywa pochodna 2002/3/EC 

określa kryteria stosowane przy 

ocenie jakości otaczającego powie-

trza w odniesieniu do ozonu – O
3
.

Wymagania dyrektyw zostały przenie-

sione do polskiego ustawodawstwa 

poprzez ustawę z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

(tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 

902 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

wykonawcze do tej ustawy:

• rozporządzenie Ministra Środowi-

ska w sprawie oceny poziomów 

substancji w powietrzu (Dz.U. 

z 2002 r. nr 87 poz. 798);

• rozporządzenie Ministra Środo-

wiska w sprawie dopuszczalnych 

poziomów niektórych substan-

cji w powietrzu, alarmowych po-

ziomów niektórych substancji 

w powietrzu oraz marginesów to-

lerancji dla dopuszczalnych pozio-

mów niektórych substancji (Dz.U. 

z 2002 r. nr 87 poz. 796).

Ochrona powietrza, zgodnie z art. 85 

ustawy Prawo ochrony środowiska, 

polega na zapewnieniu jak najlepszej 

jego jakości, w szczególności poprzez:

• utrzymanie poziomów substancji 

w powietrzu poniżej dopuszczal-

nych dla nich poziomów lub co naj-

mniej na tych poziomach,

• zmniejszanie poziomów substan-

cji w powietrzu co najmniej do do-

puszczalnych, gdy nie są one do-

trzymane.

Według zapisów ustawy, ocena jakości 

powietrza spoczywa na wojewódzkim 

inspektorze ochrony środowiska, któ-

ry z mocy ustawy o Inspekcji Ochrony 

Środowiska jest odpowiedzialny za ba-

dania i oceny stanu środowiska prowa-

dzone w ramach państwowego moni-

toringu środowiska. 

Na potrzeby ustalenia odpowiedniego 

sposobu oceny jakości powietrza, co 

pięć lat wykonywana jest klasyfikacja 

stref, stanowiąca wstępną ocenę ja-

kości powietrza, wyodrębniająca stre-

fy, w których:

• klasa I – poziom stężenia substancji 

zanieczyszczającej jest wyższy od 

górnego progu oszacowania; wyma-

gane jest w tej strefie prowadzenie 

pomiarów wysokiej jakości (np. cią-

głe manualne lub automatyczne),

• klasa II – strefa, na obszarze której 

poziom substancji zawiera się po-

między górnym, a dolnym progiem 

oszacowania; wystarczające w takiej 

strefie jest prowadzenie pomiarów 

manualnych, wspomaganych inny-

mi technikami pomiarowymi,

• klasa IIIb – strefa, na obszarze któ-

rej poziom substancji nie przekracza 

dolnego progu oszacowania; wy-

starczające są metody szacowania, 

pomiary wskaźnikowe lub modelo-

wanie matematyczne.

Zastosowanie właściwych metod 

oceny w odniesieniu do poszczegól-

nych zanieczyszczeń zależy od pozio-

mu stężeń danego zanieczyszczenia 

na obszarze strefy. Zakłada się, że po-

miary wysokiej jakości powinny być 

Rys. 3.2. Struktura emisji w  województwie opolskim, Opolu i powiecie opolskim
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stosowane w tych rejonach, gdzie wy-

stępuje największe ryzyko przekrocze-

nia górnego progu oszacowania – jest 

to klasa I – co oznacza w praktyce ko-

nieczność prowadzenia pomiarów au-

tomatycznych. Dla klasy II, na obszarze 

której stężenia zawierają się pomiędzy 

górnym, a dolnym progiem oszacowa-

nia, wymagany jest mniej intensywny 

program pomiarowy – wystarczają-

ce są pomiary manualne. Najmniejsze 

wymagania dotyczą stref, zaklasyfiko-

wanych do klasy IIIb, tj. klasy w której 

poziomy stężeń są niskie (niższe od 

dolnego progu oszacowania i nie ma 

potencjalnej możliwości wystąpienia 

stężeń wyższych od dopuszczalnych) 

– wystarczającą podstawą do oceny 

są matematyczne metody modelowa-

nia (rys.3.3).

Celem określenia wymagań dotyczą-

cych działań na rzecz poprawy jakości 

powietrza w zależności od poziomu 

stężeń i wyniku klasyfikacji stref, co-

rocznie wykonywana jest roczna oce-

na jakości powietrza (ocena bieżą-

ca), wyodrębniająca strefy, w których:

• klasa A - poziom stężeń nie prze-

kracza wartości dopuszczalnych 

i nie jest wymagane prowadzenie 

działań na rzecz poprawy jakości 

powietrza,

• klasa B - poziom stężeń zawiera się 

pomiędzy wartością dopuszczalną, 

a wartością dopuszczalną powięk-

szoną o margines tolerancji; należy 

właściwymi metodami określić ob-

szary występowania przekroczeń 

wartości dopuszczalnych,

• klasa C - poziom stężeń przekracza 

wartość dopuszczalną powiększo-

ną o margines tolerancji; dla takich 

stref niezbędne jest opracowanie 

„programu ochrony powietrza”,

• klasa B/C - klasa tymczasowa 

(przyjęta do ocen tylko w roku 

2002 i 2003), wskazująca na moż-

liwość przekroczenia wartości do-

puszczalnej powiększonej o mar-

gines tolerancji na niektórych 

obszarach; ocena dla tych obsza-

rów oparta była na podstawach 

uznanych za niewystarczające do 

zaliczenia strefy do klasy C, nale-

żało przeprowadzić dodatkowe ba-

dania w celu potwierdzenia potrze-

by (lub jej braku) działań na rzecz 

poprawy jakości powietrza.

3.4. Wyniki ocen 
jakości powietrza 

Wstępna ocena jakości powietrza 

w Opolu i powiecie opolskim, której 

wyniki przedstawiono w tabeli 3.1, zo-

stała wykonana zgodnie z art. 88 Pra-

wa ochrony środowiska, na podsta-

wie pomiarów stanowiących element 

państwowego monitoringu środowi-

ska. Stanowiła ona podstawę do okre-

ślenia kierunku modernizacji istnie-

jącego systemu monitoringu jakości 

powietrza, określając liczbę niezbęd-

nych stanowisk pomiarowych, ich lo-

kalizację i typ pomiarów.

Pierwsza ocena wstępna dla woje-

wództwa opolskiego wykonana zo-

stała za okres 1996-2000, a następna 

będzie opracowywana w roku bie-

żącym; klasyfikacja stref przeprowa-

dzona została zgodnie z założeniami 

przedstawionymi na rys.3.3. Na pod-

stawie wyników oceny wstępnej roz-

poczęto prace związane ze stworze-

niem nowej, zgodnej z wymaganiami, 

sieci monitoringu jakości powietrza 

na terenie Opolszczyzny. W całym wo-

jewództwie, podobnie jak w całym 

kraju, największym problemem było 

zanieczyszczenie powietrza pyłem 

zawieszonym i ozonem, a dodatko-

wo w strefie miasta Opola - dwutlen-

kiem azotu i dwutlenkiem siarki. Ze 

względu na poziom tych zanieczysz-

czeń (dla ochrony zdrowia ludzi) po-

wiat został zakwalifikowany do klasy I, 

co w praktyce oznaczało konieczność 

prowadzenia dla tych zanieczyszczeń 

pomiarów wysokiej jakości. Wymaga-

nia te zostały zrealizowane dzięki uru-

chomieniu przez WIOŚ w roku 2005 

automatycznej stacji pomiarowej, zlo-

kalizowanej przy ul. Minorytów, reje-

strującej stężenia SO
2
, NO

2
,  pyłu PM10  

oraz warunki meteorologiczne (po-

miary ozonu są prowadzone na jednej 

reprezentatywnej dla województwa 

stacji w Kędzierzynie-Koźlu). Inwesty-

cja ta była możliwa dzięki udziałowi 

w programie Phare 2001 PL.01.05.06 

– Systemy oceny jakości powietrza 

– faza II, w wyniku czego wojewódz-

two opolskie zostało wyposażone 

w trzy automatyczne stacje pomiaro-

we (w tym jedna dla Opola) oraz trzy 

pyłomierze. 

Rys.3.3.  Zasady klasyfikacji stref wynikające z oceny wstępnej i oceny bieżącej
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Roczne (bieżące) oceny jakości po-

wietrza mają na celu określenie po-

trzeby prowadzenia działań na rzecz 

poprawy jakości powietrza. W wy-

niku ocen rocznych, wykonanych za 

lata 2002 i 2003 dla kryterium ochro-

na zdrowia, miasto Opole dla benze-

nu i pyłu PM10, a powiat opolski tyl-

ko dla pyłu zaklasyfikowano do klasy 

B/C (co oznacza obowiązek określe-

nia obszarów przekroczeń wartości 

dopuszczalnych oraz potencjalnych 

obszarów przekroczeń wartości do-

puszczalnych powiększonych o mar-

gines tolerancji, gdyż uzyskane wyniki 

były niewystarczająco pewne do za-

klasyfikowania do klasy C), natomiast 

pozostałe zanieczyszczenia zaliczono 

do klasy A (co oznacza brak potrze-

by dodatkowych działań). Od roku 

2004 zlikwidowano klasy przejściowe, 

stąd, z powodu braku wystarczająco 

pewnych pomiarów, o odpowiedniej 

kompletności serii pomiarowej w skali 

roku – pył zawieszony zaklasyfikowa-

no do klasy B, a pozostałe substancje 

do klasy A. 

Bieżąca ocena jakości powietrza za rok 

2005 i 2006, wykonana dla strefy mia-

sta Opola opierała się już na wysokiej 

jakości wynikach pomiarów automa-

tycznych, których uzupełnieniem były 

pomiary manualne prowadzone przez 

Wojewódzką Stację Sanitarno-Epide-

miologiczną w Opolu, a także pomia-

ry prowadzone metodami pasywny-

mi (w zakresie SO
2
, NO

2
 i benzenu). 

W wyniku przeprowadzonej oceny 

jakości powietrza za rok 2005 i 2006, 

strefę miasta Opola dla kryterium 

ochrony zdrowia zakwalifikowano do 

klasy C pod względem zanieczysz-

czenia powietrza pyłem zawieszonym 

PM10. Wynikało to z przekroczenia:

• w roku 2005: kryterium dopusz-

czalnej częstości przekroczeń 24-

godzinnego okresu uśredniania 

wyników pomiarów,

• w roku 2006: kryterium poziomu 

średniorocznego, jak również kry-

terium dopuszczalnej częstości 

przekroczeń 24-godzinnego okre-

su uśredniania wyników pomia-

rów,

W związku z tym, dla zanieczyszczeń 

zaklasyfikowanych do klasy C wyma-

gane jest opracowanie „programu 

ochrony powietrza” dla obszarów 

przekroczeń poziomów dopuszcza-

nych.

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochro-

ny środowiska, dla stref, w których po-

ziom stężeń przekracza wartość do-

puszczalną powiększoną o margines 

tolerancji, wojewoda, w terminie 15 

miesięcy od dnia otrzymania wyników 

oceny poziomu substancji w powie-

trzu i klasyfikacji stref, po zasięgnięciu 

opinii właściwych starostów, określa, 

w drodze rozporządzenia, program 

ochrony powietrza mający na celu 

osiągnięcie dopuszczalnych pozio-

mów substancji w powietrzu.

W wyniku ocen rocznych wykonanych 

za lata 2005 i 2006, powiat opolski za-

kwalifikowano do klasy A dla wszyst-

kich klasyfikowanych zanieczyszczeń.

Oceny roczne wykonane dla kryte-

rium ochrony roślin za lata 2002-2006, 

zaliczyły strefę opolską do klasy A (co 

oznacza brak potrzeby działań i utrzy-

manie jakości powietrza na tym sa-

mym lub lepszym poziomie), nato-

miast powiaty grodzkie nie są dla tego 

kryterium klasyfikowane.

Tabela 3.1. Wyniki klasyfikacji przeprowadzonej dla Opola i powiatu opolskiego dla kryterium „ochrona zdrowia” 

na podstawie oceny wstępnej i ocen rocznych

Strefa Wskaźnik
zanieczyszczenia

Klasa
strefy

 wg oceny 
wstępnej

Klasa strefy wg oceny bieżącej za rok

2002 2003 2004 2005 2006

m. Opole

benzen II B/C B/C A A A

dwutlenek azotu I A A A A A

dwutlenek siarki I A A A A A

tlenek węgla IIIb A A A A A

pył zawieszony PM10 I B/C B/C B C C

ołów IIIb A A A A A

ozon I A A A A A

powiat opolski

benzen IIIb A A A A A

dwutlenek azotu IIIb A A A A A

dwutlenek siarki II A A A A A

tlenek węgla IIIb A A A A A

pył zawieszony PM10 I B/C B/C B A A

ołów IIIb A A A A A

ozon I A A A A A
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3.5. Monitoring 
powietrza w Opolu 
i powiecie opolskim

Realizacji omówionych dotychczas 

ocen służy system państwowego mo-

nitoringu środowiska (PMŚ), będący 

zadaniem organów Inspekcji Ochro-

ny Środowiska. Państwowy moni-

toring środowiska stanowi system 

pomiarów, ocen i prognoz stanu śro-

dowiska oraz gromadzenia, przetwa-

rzania i rozpowszechniania informacji 

o środowisku. Obejmuje on zadania 

wynikające z odrębnych ustaw, zo-

bowiązań międzynarodowych Rze-

czypospolitej Polskiej oraz innych 

potrzeb wynikających z polityki eko-

logicznej państwa. Państwowy mo-

nitoring środowiska realizowany jest 

na podstawie:

• wieloletnich programów państwo-

wego monitoringu środowiska 

opracowanych przez Głównego In-

spektora Ochrony Środowiska i za-

twierdzanych przez ministra właś-

ciwego do spraw środowiska,

• wojewódzkich programów moni-

toringu opracowanych przez wo-

jewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska i zatwierdzonych przez 

Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska.

Oparty na tych założeniach program 

monitoringu jakości powietrza na te-

renie województwa opolskiego two-

rzony był na nowo od 2002 roku. Po-

czątkowo był on oparty wyłącznie na 

bazie wyników pochodzących z sieci 

pomiarowych Wojewódzkiej Stacji Sa-

nitarno-Epidemiologicznej w Opolu, 

natomiast w chwili obecnej program 

monitoringu tworzony jest już na ba-

zie stacji pomiarowych WIOŚ, wspo-

maganych wynikami Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Opolu.

Na obszarze powiatów opolskiego 

grodzkiego i ziemskiego, system mo-

nitorowania jakości powietrza zmie-

niał się w ostatnich latach, natomiast 

obecnie prowadzony jest w oparciu o 

następujące pomiary (tabela 3.2):

• automatyczne, ze stacji należącej 

do Wojewódzkiego Inspektora-

tu Ochrony Środowiska, gdzie od 

2005 roku prowadzone są pomiary 

w zakresie dwutlenku siarki, dwu-

tlenku azotu i pyłu PM10;

• manualne, prowadzone przez Wo-

jewódzką Stację Sanitarno-Epide-

miologiczną w Opolu, w zakresie 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, 

pyłu zawieszonego, ołowiu i kad-

mu;

• pasywne, zapoczątkowane w 2004 

roku i prowadzone przez Woje-

wódzki Inspektorat Ochrony Śro-

dowiska w Opolu (utrzymywane 

przy współudziale Urzędu Miasta 

Opola i Starostwa Powiatowego 

Tabela 3.2. Wykaz stacji pomiarowych sieci monitoringu powietrza w Opolu i powiecie opolskim funkcjonujących w roku 2006

Lp.
Lokalizacja stacji pomiarowej

Kod krajowy stacji
Właściciel stacji 

pomiarowej
Metoda

poboru prób
Rodzaj

pomiaru
Oznaczana 
substancja

Uwagi

1. Opole, ul. Minorytów 
OpOpole3a WIOŚ Opole automatyczna 1 godz.

SO
2
, NO

2
, 

pył PM10
Pomiary rozpoczęto 

w 2005 r.

2. Opole, ul. Mickiewicza 
OpOpole45 WSSE Opole manualna 24 godz. SO

2
, NO

2

Pomiary zakończo-
no w 2006 r.

3.
Opole, ul. Oleska 

OpOpole246
WSSE Opole manualna 24 godz.

pył PM10, 
Pb, Cd

Pomiary rozpoczęto 
w 2004 r.

4. Opole, Rynek - Ratusz
OpOpole31pas WIOŚ Opole pasywna miesięczny

benzen, 
SO

2
, NO

2

Pomiary rozpoczęto 
w 2004 r.

5. Opole, ul. Jodłowa
OpOpole32pas WIOŚ Opole pasywna miesięczny

benzen, 
SO

2
, NO

2

Pomiary rozpoczęto 
w 2004 r.

6. Opole, ul. Chabrów 
OpOpole34pas WIOŚ Opole pasywna miesięczny SO

2
, NO

2

Pomiary rozpoczęto 
w 2004 r.

7. Opole, ul. Zwycięstwa 
OpOpole33pas WIOŚ Opole pasywna miesięczny SO

2
, NO

2

Pomiary rozpoczęto 
w 2004 r.

8. Ozimek, Pl. Wolności 
OpOzimek38pas WIOŚ Opole pasywna miesięczny SO

2
, NO

2

Pomiary rozpoczęto 
w 2004 r.

9. Komprachcice, ul. Kolejowa 
OpKompr36pas WIOŚ Opole pasywna miesięczny SO

2
, NO

2

Pomiary rozpoczęto 
w 2004 r.

10. Prószków, ul. Opolska 
OpProszk39pas WIOŚ Opole pasywna miesięczny SO

2
, NO

2

Pomiary rozpoczęto 
w 2004 r.

11. Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska  
OpDobrzen37pas WIOŚ Opole pasywna miesięczny SO

2
, NO

2

Pomiary rozpoczęto 
w 2004 r.

12. Niemodlin, ul. B. Śmiałego 
OpNiemod35pas WIOŚ Opole pasywna miesięczny SO

2
, NO

2

Pomiary rozpoczęto 
w 2004 r.
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w Opolu), w których realizowane 

są pomiary stężeń dwutlenku 

siarki, dwutlenku azotu i ben-

zenu.

3.6. Stan 
zanieczyszczenia 
powietrza w Opolu 
i powiecie opolskim

Sposoby, metody i zakres dokony-

wania pomiarów i ocen poziomów 

substancji w powietrzu określa roz-

porządzenie MŚ z dnia 6 czerwca 

2002 r. (Dz.U.Nr 87 z 2002 r. poz.798) 

w sprawie oceny poziomów substan-

cji w powietrzu, przy czym w Opolu 

wykorzystywane są zarówno pomiary 

automatyczne, jak i manualne, wspo-

magane pomiarami pasywnymi, na-

tomiast na terenie powiatu opolskie-

go prowadzone są wyłącznie pomiary 

pasywne (rys.3.4).

Pomiary automatyczne 

Metoda automatyczna polega na wy-

korzystaniu automatycznych ana-

lizatorów, pozwalających na ciągły 

pomiar stężeń zanieczyszczeń powie-

trza, przy czym w zależności od mie-

rzonego zanieczyszczenia różnią się 

metody pomiaru np. fluorescencja ul-

trafioletowa – w przypadku SO
2
, che-

miluminescencja – NO
2
, czy osłabienie 

promieniowania β - pył PM10. Wyniki 

pomiarów uzyskane z automatycznej 

stacji z Opola przedstawiono w na 

rys.3.5. 

Jak wynika z przedstawionych danych, 

w roku 2006 pogorszyła się jakość po-

wietrza ze względu na wszystkie trzy 

mierzone zanieczyszczenia w porów-

naniu z rokiem 2005. 

Najistotniejszym problemem dla Opo-

la jest poziom zanieczyszczenia po-

wietrza pyłem zawieszonym PM10. 

Podczas gdy w  roku 2005 wystąpiło 

przekroczenie normy średniodobo-

wej (wartość poziomu dopuszczal-

nego dla 24-godzinnego uśredniania 

stężeń wynosi 50 μg/m3, z dopusz-

czalną częstością przekroczeń 35 razy 

w skali roku), to w roku 2006 nie speł-

nione zostały już oba kryteria, zarów-

no w zakresie poziomu 24-godzin-

nego jak również średniorocznego 

(wartość poziomu dopuszczalnego 

dla okresu roku wynosi 40 μg/m3). 

Stężenie średnie osiągnęło wartość 

47,3 μg/m3, co oznacza przekrocze-

nie wartości dopuszczalnej o 18%. Na 

tak wysoki poziom wpłynęły przede 

wszystkim poziomy stężeń, które wy-

stąpiły w styczniu 2006 roku, kiedy to 

odnotowano maksymalne stężenie 1-

godzinne na poziomie 769 μg/m3, a 

najwyższe stężenie średniodobowe 

osiągnęło wartość 495 μg/m3. 

W przypadku dwutlenku siarki, pozio-

my stężeń, które wystąpiły w rozpa-

trywanym okresie, utrzymywały się 

na dość niskim poziomie i nie zostało 

przekroczone kryterium 1-godzinne 

(wartość poziomu dopuszczalnego 

dla 1-godzinnego czasu uśredniania 

stężeń wynosi 350 μg/m3, z dopusz-

czalną częstością przekroczeń 24 razy 

w skali roku) oraz kryterium średnio-

dobowe (wartość poziomu dopusz-

czalnego dla 24-godzinnego uśred-

Rys.3.4.

Lokalizacja stacji

monitoringu jakości 

powietrza na terenie 

Opola i powiatu 

opolskiego

Stacja automatyczna w Opolu
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Rys.3.5. Roczne wartości stężeń uzyskane ze stacji automatycznej w Opolu 

niania stężeń wynosi 125 μg/m3, 

z dopuszczalną częstością przekro-

czeń 3 razy w roku), ponieważ maksy-

malne stężenie 1-godzinne wyniosło 

144 μg/m3, natomiast najwyższe stę-

żenie 24-godzinne osiągnęło wartość 

83 μg/m3.

Dwutlenek azotu utrzymywał się 

w latach 2005-2006 na średnim po-

ziomie i nie przekraczał dopuszczal-

nych poziomów ustalonych dla tego 

zanieczyszczenia. W roku 2006 mak-

symalne osiągnięte stężenie średnio-

dobowe osiągnęło wartość 160 μg/m3 

(wartość poziomu dopuszczalnego 

dla 24-godzinnego czasu uśredniania 

stężeń wynosi 200 μg/m3, z dopusz-

czalną częstością przekroczeń 18 razy 

w roku), natomiast średnia roczna wy-

niosła 27,0, co stanowi 67,5% dopusz-

czalnej normy (wartość poziomu do-

puszczalnego dla okresu roku wynosi 

40 μg/m3).

Pomiary manualne

Metoda manualna polega na pobie-

raniu prób powietrza przy pomocy 

aspiratora przepuszczającego okre-

śloną ilość powietrza przez próbnik 

lub płuczkę absorbującą określoną 

substancję, który następnie w labora-

torium poddaje się analizie i oblicza 

stężenie substancji w metrze sześcien-

nym powietrza. Na rys.3.6 zamieszczo-

no wyniki rocznych stężeń podstawo-

wych substancji zanieczyszczających 

powietrze w latach 2003-2006, prowa-

dzonych w Opolu metodą manualną 

przez Wojewódzką Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną.

Pomiar normowanego pyłu, ozna-

czanego metodą wagową jako PM10 

(czyli pył o średnicy ziaren mniejszej 

od 10 μm) rozpoczęto w Opolu w 2002 

roku. Wcześniej prowadzono wyłącz-

nie pomiary pyłu oznaczanego me-

todą reflektometryczną jako pył BS, 

która nie jest metodą referencyjną. W 

latach 2003-2005 pył PM10 utrzymy-

wał się na zbliżonym, dość wysokim 

poziomie, przy czym poziom uzyskany 

w roku 2005 był zbliżony do uzyskanej 

średniej ze stacji automatycznej. W 

roku 2006 nastąpił znaczny spadek 

poziomu pyłu na stacji manualnej, 

co odbiega od wyników uzyskanych 

z automatu, czego przyczyną może 

być znaczne zmniejszenie kompletno-

ści serii pomiarowej w skali roku.

W okresie ostatnich kilku lat poziom 

stężeń dwutlenku siarki utrzymywał 

się na dość niskim poziomie, w roku 

2006 stanowił 9% rocznej wartości 

odniesienia (którą przyjęto do oce-

ny z powodu braku rocznej wartości 

dopuszczalnej dla kryterium ochrony 

zdrowia). Nie był też przekraczany 24-

godzinny poziom dopuszczalny usta-

lony dla SO
2
, co potwierdzają wyniki 

uzyskane na stacji automatycznej. 

Podobną zależność, jak w przypadku 

pyłu wykazują stężenia dwutlenku 

azotu, które utrzymywały się w roz-

patrywanym okresie na dość wyso-

kim poziomie, przyczyną tego może 

być jednak położenie stacji pomiaro-

wej, która nie w pełni spełniała obec-

ne wymogi lokalizacyjne, stąd od roku 

2007 zaprzestano prowadzenia na niej 

pomiarów.

Poziom zanieczyszczenia powietrza 

ołowiem badano w roku 2006 na jed-

Rys.3.6. Roczne wartości stężeń uzyskane ze stacji manualnych w Opolu
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nej stacji w Opolu, gdzie nie stwier-

dzono przekroczeń, a uzyskana śred-

nia roczna osiągnęła 20% wartości 

dopuszczalnej. 

Pomiary pasywne

Metoda pasywna polega na pobiera-

niu prób powietrza metodą nie wy-

magającą wymuszonego przepływu 

powietrza przez układ pomiarowy. 

Zanieczyszczenia dostają się do prób-

nika na drodze dyfuzji lub przenikania 

i tam zostają zatrzymane za pomocą 

czynnika absorbującego, a po upły-

wie określonego czasu próbniki pod-

dawane są analizie i obliczane jest 

stężenie substancji zanieczyszczają-

cej powietrze, wyrażone w mikrogra-

mach na metr sześciennym.

Przy prowadzeniu serii pomiarowej 

w Opolu i powiecie opolskim wyko-

rzystywano metodę pasywną opra-

cowaną w Zakładzie Chemii Analitycz-

nej Politechniki Krakowskiej, opartą 

na japońskiej metodzie Amaya z mie-

sięcznym okresem ekspozycji (rys.3.7). 

Zastosowano próbniki pasywne 

umożliwiające równoczesne ozna-

czanie SO
2
 i NO

2
 Centrum Innowacyj-

no-Wdrożeniowego „PROPAGATOR”, 

natomiast pobór prób, analizy i obli-

czenia stężeń prowadzono w oparciu 

o PN-89/Z-04092/08 i procedury opra-

cowane przez Politechnikę Krakowską 

„Oznaczanie dwutlenku azotu i dwu-

tlenku siarki w powietrzu przy użyciu 

próbników pasywnych i chromato-

grafii jonowej”, uwzględniając średnie 

temperatury powietrza podczas eks-

pozycji próbników. 

Kampania pomiarowa, która rozpo-

częła się w roku 2004, kontynuowana 

była w latach 2005 i 2006 w czterech 

punktach w Opolu i pięciu na terenie 

powiatu opolskiego. Cykl pomiarów 

prowadzonych w 2006 r. wykazał, że 

wartości średnich stężeń są zróżnico-

wane w zależności od lokalizacji stacji 

pomiarowej.

W serii przeprowadzonej w Opolu 

najniższe stężenie dwutlenku azotu 

wyniosło 19,0 μg/m3 na stacji pomia-

rowej przy ul. Zwycięstwa, natomiast 

najwyższe stężenie odnotowano 

w Rynku przy Ratuszu, gdzie osiąg-

nęło wartość 28,2 μg/m3, tj. ok. 70% 

wielkości rocznej normy (wartość po-

ziomu dopuszczalnego dla okresu 

roku wynosi 40 μg/m3). Na terenie po-

wiatu opolskiego najniższe stężenie 

średnie wystąpiło na stacji pomiaro-

wej w Niemodlinie - 15,5 μg/m3, nato-

miast najwyższe stężenie odnotowano 

w Prószkowie, gdzie osiągnęło war-

tość 22,0 μg/m3, czyli 55% wielkości 

rocznej normy. Analiza wartości stę-

żeń, obliczonych dla sezonu grzew-

czego (01.10-31.03) i pozagrzewczego 

(01.04-30.09) wykazała, że w sezonie 

grzewczym stężenia były ok. 2-krot-

nie wyższe niż w sezonie pozagrzew-

czym. Na rys.3.8-3.9 przedstawiono 

rozkład uzyskanych stężeń, który wy-

kazuje ich minimalny poziom w okre-

sie maj-lipiec, natomiast najwyższy 

– w styczniu. Rozpatrując uzyskane 

wartości ekstremalne, to maksymalne 

stężenie w Opolu wystąpiło w styczniu 

w Rynku, osiągając wartość 55,9 μg/m3, 

a minimalne stężenie zarejestrowano 

w lipcu przy ul. Zwycięstwa – 4,0 μg/m3, 

natomiast na terenie powiatu opolskie-

go maksymalne stężenie wystąpiło 

w styczniu w Prószkowie, gdzie osiąg-

nęło poziom 43,8 μg/m3, a minimal-

ne stężenie uzyskano w lipcu w Kom-

prachcicach – 7,3 μg/m3.

Rys.3.7. Zmodyfikowany próbnik pasywny Amaya

Rys.3.8. Rozkład stężeń dwutlenku azotu uzyskanych 

z pomiarów pasywnych w Opolu w roku 2006
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Stężenia dwutlenku siarki – oznacza-

ne z tych samych, co stężenia dwu-

tlenku azotu próbników – utrzymy-

wały się na niższym poziomie niż 

w przypadku dwutlenku azotu, wa-

hając się w Opolu od 7,3 μg/m3 przy 

ul. Zwycięstwa, do 9,5 μg/m3 przy 

ul. Jodłowej, gdzie osiągnęły niespeł-

na 32% rocznej wartości odniesienia 

(wartość odniesienia dla okresu roku 

wynosi 30 μg/m3). Analogiczne po-

ziomy stężeń wystąpiły na terenie 

powiatu opolskiego, gdzie kształto-

wały się na poziomie od 6,3 μg/m3 

na stacji pomiarowej w Niemodlinie, 

do 8,6 μg/m3  w Ozimku, gdzie osiąg-

nęły niespełna 30% rocznej wartości 

odniesienia. W sezonie grzewczym, 

poziomy stężeń osiągnęły w Opolu 

4-7–krotnie wyższe wartości niż w se-

zonie pozagrzewczym, natomiast 

na terenie powiatu wartości stężeń 

były 5-6–krotnie wyższe niż w sezo-

nie letnim. Przedstawiony na załączo-

nych wykresach rozkład uzyskanych 

stężeń, wykazuje ich minimalny po-

ziom w okresie od maja do września, 

natomiast maksymalny w styczniu 

(rys.3.10-3.11). Maksymalne stężenie, 

spośród uzyskanych na wszystkich 

stacjach w Opolu wartości, wystąpiło 

w styczniu przy ul. Jodłowej - osiąga-

jąc 40,2 μg/m3, natomiast minimalne 

stężenie zarejestrowano przy ul. Zwy-

cięstwa w sierpniu, gdzie wyniosło 

0,6 μg/m3. Najwyższe uzyskane na te-

renie powiatu opolskiego stężenie 

osiągnęło 37,8 μg/m3 w styczniu w 

Dobrzeniu Wielkim, natomiast najniż-

sze stężenie wystąpiło, podobnie jak 

w Opolu, również w sierpniu, na sta-

cjach w Komprachcicach, Prószko-

wie i Niemodlinie, gdzie osiągnęło 

0,7 μg/m3.

Poziom stężeń benzenu badany był 

na terenie Opola w dwóch punktach 

pomiarowych, w których oznaczano 

dwutlenek azotu i dwutlenek siarki, 

lecz przy użyciu innych próbników - 

selektywnych dla benzenu. Ze wzglę-

du na brak możliwości wykonywania 

oznaczeń analitycznych benzenu, po 

miesięcznym czasie ekspozycji prób-

niki przekazywano do firmy specjalizu-

jącej się w tego typu analizach. Wyniki 

pomiarów z trzech próbników uśred-

niano i obliczono dla całego okresu 

ekspozycji średnią wartość, którą po-

równano z wartością poziomu do-

puszczalnego ustalonego dla roku ka-

lendarzowego na poziomie 5 μg/m3. 

W obu punktach pomiarowych nie 

stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnej dla benzenu, na stacji 

pomiarowej przy Ratuszu średnie stę-

Rys.3.9. Rozkład stężeń dwutlenku azotu uzyskanych 

z pomiarów pasywnych w powiecie opolskim w roku 2006

Rys.3.10. Rozkład stężeń dwutlenku siarki uzyskanych 

z pomiarów pasywnych w Opolu w roku 2006

Stanowisko do pomiarów pasywnych w Opolu w Rynku
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żenie benzenu wyniosło 3,3 μg/m3, nato-

miast przy ul. Jodłowej - 3,7 μg/m3, które 

stanowi 74% rocznej normy. Rozkład 

stężeń benzenu w skali roku przed-

stawiony został na rys.3.12 i nie wyka-

zuje tak wyraźnej sezonowej tenden-

Rys. 3.11. Rozkład stężeń dwutlenku siarki uzyskanych 

z pomiarów pasywnych w powiecie opolskim w roku 2006

Rys.3.12. Rozkład stężeń benzenu uzyskanych 

z pomiarów pasywnych w Opolu w roku 2006

cji jak w przypadku dwutlenku azotu 

i dwutlenku siarki. Rozpatrując pozio-

my stężeń ekstremalnych, to najwyż-

sze zarejestrowane stężenie benzenu 

wystąpiło w styczniu przy ul. Jodłowej 

– 9,7 μg/m3, natomiast najniższe na tej 

samej stacji w maju, gdzie wyniosło 

1,1 μg/m3.

Dzięki współpracy z Urzędem Miasta 

Opola i Starostwem Powiatowym w 

Opolu, od roku 2007 pomiary benze-

nu w Opolu są prowadzone na trzech 

stacjach, natomiast na terenie po-

wiatu opolskiego rozpoczęto pomia-

ry tego zanieczyszczenia na każdej 

z funkcjonujących do tej pory pięciu 

stacji pomiarowych. 

Rozpatrując trzy roczne serie pomiaro-

we przeprowadzone metodą pasywną, 

w zakresie pomiarów stężeń dwutlen-

ku azotu, dwutlenku siarki i benzenu, 

można zauważyć, że wykazały one 

pewne zróżnicowanie, w zależności od 

lokalizacji, pory roku oraz warunków 

meteorologicznych. W roku 2004 po-

ziom stężeń badanych substancji za-

nieczyszczających powietrze był znacz-

nie niższy, niż w latach 2005 i 2006 

(rys.3.13-3.15). W roku 2006, w Opo-

lu, wartości stężeń dwutlenku azotu 

i benzenu utrzymywały się na zbliżo-

nym poziomie w porównaniu z rokiem 

Stanowisko do pomiarów 

pasywnych w Opolu przy ul. Jodłowej

Rys.3.13. Porównanie rocznych stężeń 

dwutlenku siarki uzyskanych z pomiarów pasywnych
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2005, natomiast stężenia dwutlenku 

siarki osiągnęły znacznie niższe war-

tości. Na terenie powiatu opolskiego, 

w 2006 roku, stężenia dwutlenku azotu 

utrzymywały się na nieco wyższym po-

ziomie w porównaniu z rokiem 2005, 

z wyjątkiem Ozimka, gdzie różnica była 

dość istotna (jednakże w tym przypad-

ku może to być spowodowane brakiem 

trzech serii pomiarowych oraz zmianą 

lokalizacji stacji). W przypadku dwu-

tlenku siarki nastąpił spadek stężeń 

w odniesieniu do roku 2005, również 

z wyjątkiem Ozimka - gdzie utrzyma-

ła się tendencja wzrostowa. Na różni-

ce w poziomach stężeń w poszczegól-

nych latach, wpływają m.in. warunki 

pogodowe panujące w danym roku, 

im niższe temperatury w okresie zi-

mowym, tym wyższe poziomy stężeń 

dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. 

Rys.3.15. Porównanie rocznych stężeń 

benzenu uzyskanych 

z pomiarów pasywnych

Rys.3.14. Porównanie rocznych stężeń dwutlenku azotu 

uzyskanych z pomiarów pasywnych

Stanowisko do pomiarów 

pasywnych w Opolu przy ul. Zwycięstwa

Stanowisko do pomiarów pasywnych w Opolu przy ul. Chabrów

Stanowisko do pomiarów pasywnych w Prószkowie
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• prezentację nowoczesnych auto-

busów Miejskiego Zakładu Ko-

munikacyjnego w Opolu,

• znakowanie rowerów przez Poli-

cję,

• debatę publiczną w Ratuszu pt. 

„Problemy komunikacyjne Opo-

la”.

 

Wszystkie uzyskane wyniki pomia-

rów stężeń zanieczyszczeń powie-

trza, na bieżąco są wprowadzane do 

wojewódzkiej bazy zanieczyszczenia 

powietrza – JPOAT – która stanowi 

element Europejskiego Systemu In-

formacyjnego Inspekcji Ochrony Śro-

dowiska – EKOINFONET.

Już od kilku lat, w ramach prac nad 

poprawą jakości powietrza, organi-

zowany jest w Opolu „DZIEŃ BEZ SA-

MOCHODU” , którego koordynato-

rem jest Wydział Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola. 

W 2006 roku, w trakcie jego obcho-

dów, zorganizowano wiele atrak-

cji dla mieszkańców miasta, w tym 

m.in.:

• wystawę o tematyce rowerowej, 

• przejazd rowerowy „Masa kry-

tyczna”, 

• zamknięto dla ruchu drogowego 

Plac Wolności wraz z fragmen-

tem ulic: Ozimskiej i Mozarta,

• pomiary hałasu przeprowadzone 

na Placu Wolności przez Woje-

wódzki Inspektorat Ochrony Śro-

dowiska w Opolu,

• pozyskiwanie krwi z wykorzysta-

niem ambulansu Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa w Opolu,

• pokaz udzielania pierwszej po-

mocy poszkodowanym w wy-

padkach drogowych (Policja, 

Straż Pożarna, PCK),

• przejazdy kolejki dla dzieci (w 

trakcie których  przewodnicy 

PTTK opowiadali o przyrodzie 

miasta Opola)  połączone ze 

zwiedzaniem Ogrodu Zoologicz-

nego, nad których bezpieczeń-

stwem czuwała Straż Miejska, 
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4  HAŁAS

4.1. Zagrożenie 
hałasem 
środowiskowym

Hałasem nazywa się wszystkie niepo-
żądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub 
szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka 
sprężystego, działające za pośredni-
ctwem powietrza na organ słuchu i inne 
elementy organizmu ludzkiego.

Ochrona przed hałasem w rozumieniu 
ustawy Prawo ochrony środowiska pole-
ga na zapewnieniu jak najlepszego stanu 
akustycznego środowiska, w szczegól-
ności na utrzymaniu poziomu hałasu 
poniżej dopuszczalnego lub co najmniej 
na tym poziomie, oraz zmniejszeniu 
poziomu hałasu co najmniej do dopusz-
czalnego, gdy nie jest on dotrzymany. 

Równoważny poziom dźwięku jest 
to wartość poziomu ciśnienia akustycz-
nego ciągłego ustalonego dźwięku, 
skorygowanego według charakterystyki 
częstotliwościowej A, która w określo-
nym przedziale czasu odniesienia jest 
równa średniemu kwadratowi ciśnienia 
akustycznego analizowanego dźwięku 
o zmiennym poziomie w czasie. Rów-
noważny poziom dźwięku A określa 
się w decybelach (dB). Dopuszczalny 
poziom hałasu wyrażony jest równoważ-
nym poziomem dźwięku A w dB. 

Ze względu na powszechność wystę-

powania hałasu, właściwe kształto-

wanie klimatu akustycznego staje się 

aktualnie jednym z priorytetowych 

zadań w dziedzinie ochrony środo-

wiska. Hałas wpływa na pogorszenie 

jakości środowiska przyrodniczego 

oraz powoduje ujemne skutki zdro-

wotne społeczeństwa. Jest bardzo 

istotną uciążliwością środowiskową, 

powodującą pogarszanie się standar-

du życia. Szkodliwość działania hała-

su na organizm człowieka objawia się 

zmęczeniem, gorszą wydajnością na-

uki, trudnościami w skupieniu uwagi, 

zaburzeniami orientacji, drażliwością, 

podwyższeniem ciśnienia krwi, bó-

lem i zawrotami głowy, czasowym lub 

trwałym uszkodzeniem słuchu. U ma-

łych dzieci hałas budzi duży niepokój, 

niepewność, powoduje płacz. Wpływ 

hałasu na człowieka jest często baga-

telizowany, między innymi dlatego, że 

skutki oddziaływania hałasu nie są do-

strzegalne natychmiast. Może on być 

jedną z przyczyn pogorszenia jakości 

i wydajności pracy. Hałas oddziałuje 

ujemnie na organ słuchu i ośrodkowy 

układ nerwowy, powodując pojawie-

nie się ostrego lub przewlekłego ura-

zu akustycznego, któremu towarzyszy 

wiele reakcji obronnych, jak np. zmiany 

akcji serca, rytmu oddychania, ciśnie-

nia tętniczego krwi, temperatury ciała 

itp. Niektórzy lekarze rozróżniają tzw. 

zespół pohałasowy, obejmujący: bóle 

i zawroty głowy, osłabienie, zwiększo-

ną pobudliwość nerwową, zaburze-

nie snu, zwiększoną potliwość, uszko-

dzenie słuchu. Hałas wpływa również 

na zmniejszenie zrozumiałości mowy, 

zaburza wzrok i rozprasza uwagę. 

Udowodniono, że hałas jest przyczyną 

przedwczesnego starzenia i w 30 przy-

padkach na 100 skraca życie mieszkań-

ców dużych miastach o 8-10 lat. 

Z punktu widzenia szkodliwości 

dla zdrowia hałas można podzielić na:

• hałas o poziomie poniżej 35 dB

• hałas o poziomie od 35 do 70 dB

• hałas o poziomie od 70 dB do 85 dB 

• hałas o poziomie od 85 do 130 dB

• hałas poziomie od 130 dB do 150 dB

• hałas o poziomie powyżej 150 dB 

Według szacunkowych danych zagro-

żenie hałasem zewnętrznym w Polsce 

(Rys. 4.1) w latach 2002 –2005 wska-

zuje, że liczba osób eksponowanych 

na hałas w środowisku, niezależnie 

od źródła, kształtuje się następują-

co: w porze dziennej powyżej rów-

noważnego poziomu 55 dB ekspo-

nowane jest około 8,8 mln (+-15%) 

ludności kraju, natomiast w porze 

nocnej powyżej poziomu 45 dB pra-

wie dwa razy więcej tj. 16,8 mln (+-

15%) osób (przyjmując ostre kryteria, 

wymagane w ramach statystyki euro-

pejskiej) łączną liczbę mieszkańców 

Polski zagrożonych hałasem: w po-

rze dziennej powyżej poziomu rów-

noważnego 60 dB oraz w porze noc-

nej powyżej poziomu 50 dB, szacuje 

się na około 13 mln (w odniesieniu do 

polskich kryteriów, na obszarach za-

mieszkałych). 

Rys.4.1. Procentowy rozkład przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku w Polsce 

w porze dziennej, dla hałasu drogowego (w tym także ulicznego) 

dla trzech okresów czasu 1992 - 2005 
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Ponad 80% tej ekspozycji związane 

jest z oddziaływaniem hałasu komu-

nikacyjnego. Hałas drogowy związany 

jest z ruchem samochodowym i sta-

nowi główne zagrożenie na terenach 

zurbanizowanych. Wyniki porówna-

nia wskazują, że w latach 2002 – 2005 

wyraźnie wzrosło zagrożenia hałasem 

ponad poziom dopuszczalny (powy-

żej 60 dB) w porównaniu z poprzed-

nimi latami. W przypadku porównań 

dla pełnych okresów 5-letnich wystę-

puje wyraźny trend zwiększania się 

stopnia zagrożenia hałasem komuni-

kacyjnym. Porównania rozkładu prze-

kroczeń wskazują na wyraźny wzrost 

hałasu w zakresie 65–70 dB (5,1–10 

dB) w latach 2002 – 2005 w porówna-

niu z poprzednimi okresami 5-letnimi. 

Tendencje zmian hałasu drogowego 

zanalizowano przy przyjęciu dwóch 

kryteriów oceny: kryterium podzia-

łu wszystkich przypadków LAeq=60 

dB, odnoszące się do granicy między 

brakiem przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów dźwięku, a obszarem z wy-

stępującymi przekroczeniami, kryte-

rium podziału wszystkich przypad-

ków LAeq =70 dB, odnoszące się do 

granicy przejścia od umiarkowanej 

ekspozycji na hałas ponadnormatyw-

ny (poniżej 70 dB) do ekspozycji bar-

dzo wysokiej, w obszarze poziomów 

progowych.

Źródłami hałasu dla których zgod-

nie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi ustalono dopuszczalne 

wartości w środowisku są:

• drogi lub linie kolejowe, w tym to-

rowiska tramwajowe poza pasem 

drogowym,

• linie elektroenergetyczne,

• starty, lądowania i przeloty stat-

ków powietrznych,

• instalacje i pozostałe obiekty 

i grupy źródeł hałasu:

• hałas przemysłowy, 

• hałas komunalny.

Zgodnie z ostatnimi publikacja-

mi Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) można przyjąć następujące 

kryteria zdrowotne spowodowane 

ekspozycją na hałas. 

4.2. Kryteria oceny 
stanu akustycznego

Większość hałasów w środowisku (w 

tym hałas drogowy) charakteryzu-

je się zmiennymi poziomami w cza-

sie. Do oceny tego typu zjawisk aku-

stycznych wprowadzono wskaźnik 

- poziom równoważny Leq. Poziom 

równoważny jest podstawowym i je-

dynym normowanym parametrem 

liczbowego opisu klimatu akustycz-

nego. Klimat akustyczny w środowi-

sku oceniany może być zarówno su-

biektywnie (głównie na podstawie 

ankiet), jak też na podstawie zmie-

rzonych wartości poziomów dźwię-

ku. Zagadnienia dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku re-

guluje Rozporządzenie Ministra Śro-

dowiska z dnia 29 lipca 2004 r. (Dz. U. 

Nr. 178 poz. 1841 z 2004r.) w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku, wzorowane na roz-

wiązaniach niektórych państw człon-

kowskich Unii Europejskiej. Rozpo-

rządzenie wprowadza zróżnicowane 

poziomy hałasu w środowisku w za-

leżności od rodzaju źródła hałasu 

i na poziomie porównywalnym ze 

standardami obowiązującymi w tych 

państwach. Generalnie, jako tere-

ny chronione akustycznie, załącznik 

do rozporządzenia wyszczególnia 

tereny pod zabudowę budynkami 

mieszkalnymi, budynkami zamiesz-

kania zbiorowego, budynkami uży-

teczności publicznej przeznaczonych 

do wykonywania funkcji społecznej, 

służby zdrowia i związanych ze sta-

łym wielogodzinnym pobytem dzie-

ci i młodzieży, tereny uzdrowiskowe 

oraz tereny wypoczynkowo-rekrea-

cyjne poza miastem. 

W przypadku występujących ewiden-

tnych przekroczeń dopuszczalnego 

poziomu dźwięku w środowisku, ce-

lem ustalenia działań priorytetowych 

związanych z ograniczaniem uciąż-

liwości akustycznej w środowisku 

w myśl Rozporządzenia Ministra Śro-

dowiska w sprawie wartości progo-

wych poziomów hałasu (Dz. U. Nr. 8, 

poz. 81 z dnia 9 stycznia 2002 r.), 

zostały określone wartości pozio-

mu dźwięku w środowisku, których 

przekroczenie powoduje zaliczenie 

Środowisko Efekt zdrowotny
Poziom 

dźwięku 
A, [dB]

Przedział czasu 
odniesienia [h]

strefa zamieszkania dokuczliwość 50-55 16

pomieszczenia 
mieszkalne

zrozumiałość mowy 35 16

sypialnia zaburzenia snu 30 8

klasy szkolne
zaburzenia 
w komunikowaniu się

35 podczas lekcji

strefa przemysłowa, 
handlowa, komunikacyjna

uszkodzenia słuchu 70 24

muzyka w słuchawkach 
(np. walkman)

uszkodzenia słuchu 85 1

Tabela 4.1. Kryteria zagrożenia hałasem 
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obszaru do kategorii terenu zagrożo-

nego hałasem, wymagającego podję-

cia szybkiej i bezwarunkowej interwen-

cji w zakresie ochrony akustycznej. 

4.3. Klimat akustyczny 
miasta Opola i powiatu 
opolskiego

Opracowano na podstawie „Opracowanie 
Ekofizjograficzne Podstawowe Dla Miasta Opola”, 
Opole 2005; Program Ochrony Środowiska 
Powiatu Opolskiego na lata 2004-2007 
z Uwzględnieniem Perspektywy na lata 2008-2011.

Hałas komunikacyjny 
drogowy

Pod pojęciem hałasu drogowego 

rozumie się hałas pochodzący od 

środków transportu poruszających 

się po wszelkiego rodzaju drogach 

nie będących drogami kolejowymi. 

Jest to hałas typu liniowego. Układ 

Tabela 4.2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem 

hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 

Lp. Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym 
poziomem dźwięku A [dB]

Instalacje i pozostałe obiekty  i grupy 
źródeł hałasu drogi lub linie kolejowe

pora dnia 
– przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następującym

pora nocy 
– przedział czasu 

odniesienia 
równy 1 najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy

pora dnia 
– przedział czasu 

odniesienia równy 
16 godzinom

pora nocy 
– przedział czasu 

odniesienia równy 
8 godzinom

1
a) Obszary ochrony uzdrowiskowej
b) Tereny szpitali poza miastem

45 40 50 45

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogo-
dzinnym pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w miastach

50 40 55 50

3

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami rzemieślniczymi
c) Tereny wypoczynkowo – rekreacyjne poza miastem
d) Tereny zabudowy zagrodowej

55 45 60 50

4

a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 
tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową 
i koncentracją obiektów administracyjnych, handlo-
wych i usługowych

55 45 65 55

Lp. Przeznaczenie terenu

Wartość progowa poziomu hałasu wyrażona równoważnym pozio-
mem dźwięku A w dB

drogi lub linie kolejowe*
pozostałe obiekty i grupy źró-

deł hałasu

pora dnia 
(przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
16 godzinom)

pora nocy 
(przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
8 godzinom)

pora dnia 
(przedział 

czasu odnie-
sienia równy 

8 najmniej 
korzystnym 
godzinom 

dnia, kolejno 
po sobie na-
stępującym)

pora nocy 
(przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
jednej, naj-
mniej ko-

rzystnej go-
dzinie nocy)

1
Obszary ochrony 
uzdrowiskowej

60 50 50 45

2
Tereny wypoczynkowo-
rekreacyjne poza 

60 50 - -

3

1. Tereny zabudowy 
związanej ze stałym 
lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i 
młodzieży
2. Tereny zabudowy 
szpitalnej i domów 
opieki społecznej

65 60 60 50

4
Tereny zabudowy 
mieszkaniowej

75 67 67 57

Tabela 4.3. Wartości progowe poziomów hałasu w środowisku

* Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym
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drogowy stanowi o rozwoju dane-

go regionu i powiązaniach z innymi 

ośrodkami. Na terenie miasta Opo-

la i w powiecie opolskim podstawo-

wym źródłem hałasu jest ruch dro-

gowy. 

W Opolu do najbardziej uciążliwych 

odcinków dróg gdzie poziom hałasu 

w odległości 5 m od krawędzi jezdni 

przekracza 70 dB(A) zaliczyć należy 

z pewnością:

• ulice dzielnicy Śródmieście – ul. 

Ozimska, ul. Reymonta i ul. Kate-

dralna

• głównie ulice gdzie poza ruchem 

lokalnym jest także ruch tranzy-

towy, który dotychczas nie został 

przeniesiony na obwodnicę mia-

sta (np. ul. Wrocławska, Plebiscyto-

wa, Nysy Łużyckiej i Armii Ludowej, 

ciąg uliczny ul. Jana III Sobieskie-

go i ul. Budowlanych, ul. Często-

chowska, Strzelecka i Oświęcimska, 

oraz ulica Krapkowicka). 

• Obwodnica Północna Miasta

Najniższe poziomy hałasu występują 

na terenie wyspy Pasieka, gdzie brak 

jest istotniejszych ulic, a poziom ha-

łasu przy najbardziej ruchliwych – np. 

Strzelców Bytomskich – sięga 62,9dB 

(A) w porze dziennej. W przypadku ulic 

Powstańców Śląskich nocny poziom 

hałasu komunikacyjnego nie przekra-

cza 50dB (A) co pozwala stwierdzić, iż 

standardy jakości środowiska są tutaj 

zachowane. Biorąc pod uwagę osied-

la zabudowy wielorodzinnej w Opo-

lu: ZWM Chabry, Osiedle XXV Lecia 

oraz Osiedle Malinka to z przeprowa-

dzonych badań wynika, iż duże tereny 

zabudowy wielorodzinnej, wielokon-

dygnacyjnej mają najbardziej właści-

we warunki akustyczne. W przypadku 

dzielnicy ZWM hałas o poziomie po-

nadnormatywnym może pojawić się 

jedynie przy budynkach położonych 

nie dalej niż jak 20-25 metrów od ob-

wodnicy osiedla. Natomiast badania 

klimatu akustycznego na obszarze 

osiedli zabudowy jednorodzinnej cha-

rakteryzują się właściwym klimatem 

akustycznym i przy obecnym natę-

żeniu ruchu standardy jakości środo-

wiska są przekraczane w niewielkim 

stopniu. 

Powiat opolski posiada dobrze roz-

winiętą sieć dróg oraz sprawnie dzia-

łające systemy komunikacyjne. Przez 

powiat przebiega autostrada A-4 

z dwoma ważnymi węzłami komuni-

kacyjnymi. Ponadto przez teren po-

wiatu przebiegają trzy drogi krajowe: 

nr 45, nr 46, nr 94 oraz szereg dróg wo-

jewódzkich łączących Opole z innymi 

ośrodkami miejskimi, gdzie występu-

je nakładanie się ruchu tranzytowego 

z ruchem lokalnym, co stwarza znacz-

ne utrudnienia dla uczestników ruchu 

drogowego i uciążliwości dla terenów 

otaczających. Na podstawie wyni-

ków pomiarów intensywności ruchu 

na drogach krajowych wykonanych 

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-

wych i Autostrad największy ruch wy-

stępuje na odcinkach:

• DK 46 Niemodlin – Prądy, średni do-

bowy ruch SDR wynosi 10 176 poj./

dobę,

• DK 46 Prądy – Wrzoski, średni do-

bowy ruch SDR wynosi 16 524 poj./

dobę,

• DK 94 Opole – Izbicko, średni do-

bowy ruch SDR wynosi 14 093 poj./

dobę.

Układ drogowy powiatu uzupełniają 

drogi wojewódzkie, drogi powiatowe 

i drogi gminne. Wyniki pomiarów na-

tężenia hałasu w rejonie drogi DK-46 

w Chrząstowicach wykazują przekro-

czenia dopuszczalnego poziomu ha-

łasu w porze dnia – w odległości oko-

ło 30 m, a w porze nocy – około 100 

m mierząc od skraju drogi. W związ-

ku z tym znaczna część zabudowy wsi 

Lędziny i Dębska Kuźnia położone są 

w zasięgu ponadnormatywnego ha-

łasu. Natomiast przez teren gminy 

Dobrzeń Wielki przebiega droga wo-

jewódzka nr 454 z obciążeniem po-

jazdami ok. 10000/dobę, co stwarza 

dużą uciążliwość dla mieszkańców. 

Źródłem uciążliwego hałasu komuni-

kacyjnego na terenie gminy Tarnów 

Opolski jest również droga krajo-

wa Zgorzelec-Medyka na odcinkach 

biegnących przez Walidrogi (2 km) 

i Nakło (2 km) oraz droga wojewódzka 

Opole-Kędzierzyn na odcinku biegną-

cym przez Przywory (2 km). Poprawę 

tej sytuacji może przynieść budowa 
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obwodnic drogowych wyżej wymie-

nionych wsi.

Hałas komunikacyjny 
kolejowy

Pod pojęciem hałasu kolejowego ro-

zumie się hałas powstający w wyni-

ku eksploatacji linii 

kolejowych. Hałas 

kolejowy na terenie 

Opola ulegał w cią-

gu ostatnich lat 

istotnym zmianom, 

a to za sprawą mo-

dernizacji linii kole-

jowej relacji Wroc-

ław – Katowice, linia 

E – 30. Pomimo sto-

sowania w niektó-

rych przypadkach 

ekranów akustycz-

nych hałas kolejo-

wy ma wciąż bardzo 

duży zasięg. Zasięg 

poziomu hałasu 

w porze nocnej wynosi 240 – 250 

metrów i obejmuje głównie dzielni-

ce: Zaodrze, Szczepanowice, Śród-

mieście, Nową Wieś Królewską i Gru-

dzice. Druga linia kolejowa prowadzi 

ruch towarowy i poza odcinkiem kie-

dy przebiega przez dzielnicę Kwia-

tów, Górską, Generalską i Nową Wieś 

Królewską oddziałuje głównie na te-

reny przemysłowe dzielnicy Zakrzów, 

oraz tereny przemysłowo - składowe 

w sąsiedztwie ulicy Wschodniej. Ze 

względu na mniejsze prędkości skła-

dów zasięg hałasu jest zdecydowanie 

mniejszy niż to jest w przypadku linii 

E-30. Na terenie powiatu opolskiego 

hałas kolejowy kształtuje się na jed-

nakowym poziomie. W porze nocnej 

hałas pochodzący od linii kolejowej 

może przekraczać dopuszczalną war-

tość 50 dB w odległości do około 80 

m od osi torów. Lokalnie mogą wy-

stąpić niekorzystne zmiany ze wzglę-

du na stan infrastruktury (torowiska), 

prędkości przejazdu, rodzaju taboru 

kolejowego, stanu taboru kolejowe-

go, czy położenia torowiska (nasyp, 

wąwóz, teren płaski).

Hałas przemysłowy

Na hałas przemysłowy składają się 

wszelkie źródła dźwięku znajdują-

ce się na terenie zakładu, zarówno 

na otwartej przestrzeni (punktowe 

źródła hałasu), jak i w budynkach 

(wtórne źródła hałasu). Punktowymi 

źródłami hałasu są np. piły mecha-

niczne, wentylatory, czerpnie po-

wietrza, sprężarki, klimatyzatory itp. 

usytuowane na zewnątrz budynków. 

Na terenie miasta znajdują się dwie 

typowo przemysłowe dzielnice – Za-

krzów oraz dzielnica przemysłowa 

pomiędzy ulicami Wschodnią, Ozim-

ską i dzielnicą Grudzice. Na przestrze-

ni ostatnich lat charakter działalności 

na tych obszarach ulegał istotnym 

zmianom. W wielu przypadkach 

obiekty produkcyjne przekształcane 

były na tereny magazynowe przez co 

w znacznym stopniu ograniczało to 

emisję hałasu do środowiska. W po-

wiecie opolskim hałas przemysłowy 

kształtują głównie małe firmy pro-

wadzone przez osoby fizyczne pro-

wadzące działalność gospodarczą. 

Działalność tych obiektów kształtu-

je klimat akustyczny terenów bez-

pośrednio z nimi sąsiadujących. W 

związku z tym interwencje mieszkań-

ców na ponadnormatywne oddzia-

ływania hałasu, dotyczą uciążliwości 

związanych z prowadzoną działal-

nością gospodarczą w bezpośred-

nim sąsiedztwie miejsca zamieszka-

nia interweniujących. Są to głównie 

przypadki polegające na uskarżaniu 

się na zbyt głośną pracę zakładów 

drzewnych oraz instalacji klimatyza-

cyjnych i wentylacyjnych mieszczą-

cych się w sąsiedztwie zakładów, skle-

pów czy placówek usługowych.

4.4. Ochrona 
przed hałasem

Program działań doty-

czących ochrony śro-

dowiska przed hała-

sem i wibracjami jest 

w Polsce realizowany 

w skromnym zakresie. 

Istotne osiągnięcia w tej 

dziedzinie mają zatem 

swoje źródło w bada-

niach przeprowadzo-

nych w latach 1986-

1990. Pozwoliły one 

na opracowanie zbio-

ru skomputeryzowanych instrukcji, 

umożliwiających podjęcie kontroli 

stanu akustycznego środowiska, przy-

stąpienie przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Środowiska do wprowadze-

nia systemu ewidencji hałaśliwych 

obiektów w środowisku. Możliwa sta-

ła się nowelizacja ustaw i przepisów 

wykonawczych dotyczących ochrony 

środowiska przed hałasem i wibra-

cjami. Realizowane są w kraju prze-

ciwhałasowe ekrany akustyczne (patrz 

fotografie) (w Krakowie, w Płudach 

pod Warszawą), antywibracyjne pod-

torza tramwajowe (np. w Krakowie). 

Wykonywane są również liczne oce-

ny obiektów szczególnie uciążliwych 

dla środowiska, pomiary kontrolne, 

mapy akustyczne terenów wokół lot-

nisk i całych miast (np. w 1990r. zakoń-

czono prace nad planem akustycznym 

Bydgoszczy). 
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ODPADY    5

5.1. Wiadomości 
wstępne

Ustawa o odpadach definiuje odpady  

jako  „... każdą substancję lub przedmiot  

należący do jednej z kategorii, określo-

nych w załączniku nr 1 do ustawy (o od-

padach), których posiadacz pozbywa 

się, zamierza pozbyć się lub do ich po-

zbycia się jest obowiązany”.

Pod pojęciem gospodarowania odpa-

dami rozumie się zbieranie, transport, 

odzysk i unieszkodliwianie odpadów, 

w tym również nadzór nad takimi 

działaniami oraz nad miejscami odzy-

sku i unieszkodliwiania odpadów. 

W Ustawie o odpadach przyjęto hierarchię 

działań, jakie powinny być podejmowane 

w systemie gospodarki odpadami:

• zapobieganie i minimalizacja powsta-

wania odpadów,

• selektywna zbiórka,

• odzysk odpadów, w tym głównie recy-

kling,  jeżeli nie udało się zapobiec ich 

 powstaniu, 

• unieszkodliwianie tych odpadów, któ-

rych nie można było poddać odzyskowi,

• składowanie wyłącznie tych odpadów, 

których unieszkodliwienie w inny spo-

sób było niemożliwe z przyczyn tech-

nicznych lub nieuzasadnione z przyczyn 

ekonomicznych.

Istotnym elementem w zintegrowa-

nym systemie planowania gospodar-

ki odpadami jest monitoring odpa-

dów, czyli systematyczna ocena ilości 

i rodzajów wytwarzanych odpadów. 

Obecnie funkcjonujące systemy zbie-

rania danych o odpadach to:

• System statystyki państwowej,

• System Informatyczny Gospodarki 

Odpadami Przemysłowymi (SIGOP) 

– działający w ramach Państwowe-

go Monitoringu  Środowiska,

• System administracyjny – Woje-

wódzki System Odpadowy działa-

jący w Urzędach Marszałkowskich.

Zasady postępowania z odpadami, 

na szczeblu krajowym, wojewódz-

kim, powiatowym i gminnym regu-

lują Plany Gospodarki Odpadami  

(PGO). Plany te, a także programy mu-

szą uwzględniać ustawowe wymo-

gi ochrony środowiska, a żaden plan 

nie może pozostawać w sprzeczno-

ści z nadrzędnymi regulacjami w tym 

zakresie. Stworzenie planu gospo-

darki odpadami daje możliwość uzy-

skania ogólnego poglądu na gospo-

darkę odpadami na danym terenie 

(ilość powstających i przetwarzanych 

odpadów, rodzaj i ilość instalacji), co 

umożliwia zidentyfikowanie najważ-

niejszych problemów gospodarki od-

padami i rozwiązywanie ich w sposób 

kompleksowy. 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

uchwalony został w listopadzie 2003 r., 

powiatowy  PGO dla powiatu opolskiego 

uchwalono w lutym 2005 r., a dla miasta 

Opola w czerwcu 2005 r., natomiast pla-

ny gminne uchwalono w następujących 

terminach: gm. Chrząstowice – VI/05, gm. 

Dąbrowa – IX/05, gm. Dobrzeń W. – XII/

05, gm. Komprachcice –  IX/05, gm. Łub-

niany – IX/05, gm. Murów – IX/05, gm. 

Niemodlin – XII/05, gm. Ozimek – XI/05, 

gm. Popielów – VI/05, gm. Prószków – IV/

05, gm. Tarnów Op. – XII/05, gm. Tułowice 

– X/05, gm. Turawa – 01/06.

Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi zasady gospodarowa-

nia odpadami są: 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

 (tj. Dz.U. nr 129  poz. 902 z 2006 r. z późn. zmianami),

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. nr 39  poz. 251 z 2007 r. z późn. zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy 

 o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 100 poz. 1085 z późn. zmianami),

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 (tj. Dz.U. nr 236 poz. 2008 z 2005 r. z późn. zmianami),

• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 

 (Dz.U. nr 63 poz. 638 z późn. zmianami),

• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektó- 

 rymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. nr 63 poz. 639 z późn. zmianami),

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  

 (Dz.U. nr 180 poz. 1495),

• Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 (Dz.U. nr 25 poz. 202 z późn. zmianami),

• Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami 

 (Dz.U. nr 191 poz. 1956 z późn. zmianami),

Terminy uchwalenia PGO określone zostały w tzw. ustawie wprowadzającej 

(Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony śro-

dowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw) i były następu-

jące: 

• plan krajowy do 31 października 2002 r., 

• plany wojewódzkie do 30 czerwca 2003 r., 

• plany powiatowe do 31 grudnia 2003 r., 

• plany gminne do 30 czerwca 2004 r. 

Plany Gospodarki Odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. 

Sprawozdania z realizacji PGO obejmują okres dwóch lat kalendarzowych od 

daty ustawowej uchwalenia Planów, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

kończącego ten okres sprawozdawczy.
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5.2. Odpady 
komunalne 
i selektywna 
zbiórka odpadów 
komunalnych

Utrzymanie czystości i porządku jest 

zadaniem własnym gminy, prowa-

dzonym w ramach gospodarki komu-

nalnej, narzuconym Ustawą z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach, która okre-

śla zadania samorządów lokalnych 

oraz obowiązki właścicieli nierucho-

mości dotyczące utrzymania czystości 

i porządku, a także warunki udzielania 

zezwoleń podmiotom świadczącym 

usługi w tym zakresie. 

Obowiązkowe zadania własne gmi-

ny to:

• zapewnie wszystkim mieszkań-

com zorganizowanego systemu 

odbioru  wszystkich odpadów 

komunalnych,

• zapewnienie warunków funkcjo-

nowania systemu selektywnego 

zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych w celu ogranicze-

nia składowania odpadów ule-

gających biodegradacji, wydzie-

lenia odpadów niebezpiecznych 

ze strumienia odpadów komu-

nalnych, osiągnięcia poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych,

• zapewnienie warunków  do bu-

dowy, utrzymania i eksploatacji 

własnych lub wspólnych z inny-

mi gminami lub przedsiębiorca-

mi instalacji i urządzeń do odzy-

sku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych,

• udostępnienie mieszkańcom in-

formacji o znajdujących się na te-

renie gminy punktach zbierają-

cych zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny pochodzący z go-

spodarstw domowych,

• zapobieganie zanieczyszczeniu 

ulic, placów i terenów otwartych,

• zapewnienie zbierania, transpor-

tu i unieszkodliwiania zwłok bez-

domnych zwierząt.

Obowiązki właścicieli nieruchomo-

ści to:

• wyposażenie nieruchomości 

w urządzenia służące do zbie-

rania odpadów komunalnych 

oraz utrzymywanie tych urządzeń 

w odpowiednim stanie technicz-

nym i sanitarnym,

• zbieranie powstałych na terenie 

nieruchomości odpadów komu-

nalnych i usunięcie ich w określo-

nym terminie korzystając z usług 

firmy posiadającej zezwolenie 

na prowadzenie działalności w za-

kresie odbierania odpadów ko-

munalnych lub poprzez samo-

dzielne wywiezienie odpadów 

na składowisko,

• uprzątnięcie błota, śniegu, lodu 

i innych zanieczyszczeń z chod-

ników położonych wzdłuż nieru-

chomości.

Odpady komunalne są to odpady po-

wstające w gospodarstwach domo-

wych lub odpady o podobnym składzie 

i charakterze, pochodzące od innych 

wytwórców, nie zawierające odpadów 

niebezpiecznych. 

Wszyscy mieszkańcy Opola i powiatu 

opolskiego objęci są zorganizowanym 

odbiorem odpadów komunalnych. 

Ilości odpadów komunalnych z terenu 

miasta Opola i gmin powiatu opolskie-

go, zdeponowane na składowiskach 

odpadów w latach 2003 – 2005  przed-

stawiono na rysunku 5.1.

Selektywna zbiórka odpadów jest 

jednym z pod-

stawowych 

działań ma-

jących na ce-

lu zmniejszenie 

strumienia od-

padów trafiają-

cych na składowi-

sko i skierowanie 

Rys. 5.1. Odpady komunalne zdeponowane na składowiskach w latach 2003-2005

Rys. 5.2. 

Selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych w latach 2005-2006
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systemach: 

• kontenerowym: w osiedlach miesz-

kaniowych, na terenach miejskich, 

w przedsiębiorstwach, placówkach 

oświatowych, przy cmentarzach, 

centrach handlowych; inaczej sy-

stem gniazd recyklingowych.

• workowym: na obszarach wiejskich, 

terenach o zabudowie jednorodzin-

nej; inaczej system „u źródła”.

Ilości odpadów komunalnych z terenu 

miasta Opola i gmin powiatu opolskie-

go, zdeponowane na składowiskach 

odpadów w 2006 r. wraz z charaktery-

styką i podziałem rodzajowym selek-

tywnej zbiórki odpadów komunalnych 

przedstawiono w tabeli 5.1.

Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ 

w Opolu corocznie przeprowadza an-

kietyzację gmin województwa opol-

skiego w zakresie selektywnej zbiórki 

odpadów. Porównanie z lat 2005-2006 

dla Opola i powiatu opolskiego przed-

stawiono na rysunku 5.2.

Lp. Gmina

Miejsce 
składowania 

odpadów 
komunalnych

Ilość 
odpadów 

komunalnych
z terenu  gm. 

[Mg]

System 
selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych

Ilość odpadów zebranych 
w ramach segregacji [Mg]

M Sz P Tw N W

1 Opole Opole 56 172,0 kontenerowy: M, Sz, P, Tw, N
workowy: Sz, P, Tw 0,3 472,5 286,3 130,4 18,0 298,6

2 Chrząstowice Opole 1 247,1 kontenerowy: Sz, P, Tw, N
workowy: Sz, P, Tw –– 52,7 22,4 8,4 0,1 ––

3 Dąbrowa Opole 2 375,4 kontenerowy: M, Sz, P, Tw, N
workowy: Sz, P, Tw 0,01 90,2 26,4 18,3 0,5 48,0

4 Dobrzeń Wielki Chróścice 6 712,0 kontenerowy: M, Sz, P, Tw, N
workowy: Sz, P, Tw 1,74 5,1 21,2 11,3 0,1 ––

5 Komprachcice Domecko 2 337,3 kontenerowy: M, Sz, P, Tw, N
workowy: Sz, P, Tw 2,1 42,4 1,8 13,1 4,2 12,7

6 Łubniany
Kępa
Opole
Chróścice

817,1 kontenerowy: M, Sz, P, Tw, N
workowy: Sz, P, Tw 0,8 15,4 9,2 9,4 0,3 28,8

7 Murów Świercze 
Kępa 538,4 kontenerowy:Sz, P, Tw, N

workowy: Sz, P, Tw –– 26,3 14,1 10,0 0,1 ––

8 Niemodlin Okopy 1 915,3 kontenerowy: Sz, P, Tw –– 30,2 13,7 10,3 –– 24,0

9 Ozimek Kielcza
Opole 5 539,8 kontenerowy: Sz, P, Tw, N

workowy: M, Sz, P, Tw 9,0 106,1 39,3 17,2 0,2 ––

10 Popielów Opole 1 657,91 kontenerowy: Sz, P, Tw
workowy: Sz, P, Tw –– 42,1 10,1 4,9 –– 24,0

11 Prószków Domecko 2 882,9 kontenerowy: Sz, Tw –– 42,3 –– 7,4 –– 38,7

12 Tarnów Opolski Kosorowice 803,0 kontenerowy: M, Sz, P, Tw, N
workowy: Sz, P, Tw 0,7 44,9 16,6 11,7 1,9 ––

13 Tułowice Okopy  
Domaszkowice 1 141,0 kontenerowy: Sz, P, Tw –– 9,8 5,5 4,9 –– ––

14 Turawa Opole 2 309,3 kontenerowy: Sz, P, Tw, N
workowy: Sz, P, Tw –– 54,2 31,7 15,1 0,6 24,0

Metale Szkło Papier Tworzywa Odpady 
niebezpieczne

Odpady
wielkogabarytowe

Tabela 5.1. Gospodarka odpadami komunalnymi i selektywna zbiórka odpadów w Opolu i powiecie opolskim w 2006 r.*

* na podstawie ankietyzacji WIOŚ

pozyskanego w ten sposób surowca do 

wtórnego wykorzystania. 

Wdrażanie systemu selektywnego gro-

madzenia wybranych grup odpadów 

jest zadaniem własnym gmin i  wynika 

z obowiązujących aktualnie w Polsce, 

przepisów prawa: Ustawy o odpadach 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. i Ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach.

Prowadzona jest zazwyczaj w dwóch 
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W roku 2006 w Opolu ruszyła selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych systemem 
mobilnym. Polega on na zastosowaniu kontenera (z możliwością jego transportu), który mieści 
w sobie specjalistyczne pojemniki przystosowane do bezpiecznego przechowywania różnego 
rodzaju odpadów niebezpiecznych. W ramach zbiórki przyjmowane były m.in.: przeterminowane 
leki, baterie i akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki, opakowania po farbach, środkach ochro-
ny roślin, zużyte oleje silnikowe, lampy fluorescencyjne, termometry, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, tusze i tonery drukarskie. Są to odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia 
odpadów komunalnych, powstające w gospodarstwach domowych, a ze względu na swoje właści-
wości chemiczne i fizyczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Selektywny 
sposób zbierania odpadów niebezpiecznych gwarantuje ich właściwe unieszkodliwianie.

Zbiórka zużytych baterii i aku-
mulatorów małogabarytowych 
w placówkach oświatowych, 
obiektach handlowo – usługo-
wych i obiektach administracji 
publicznej na terenie miasta 
Opola.

Zbiórka puszek w placówkach 
oświatowych na terenie miasta 
Opola.

Zbiórka przeterminowanych 
leków odbywa się od września 
2004 roku w aptekach na terenie 
Opola, które dobrowolnie zade-
klarowały chęć przystąpienia do 
programu. 

Zbiórka termometrów odby-
wa się w aptekach na terenie 
Opola, które dobrowolnie 
zadeklarowały chęć udziału 
w akcji. 
Celem zbiórki jest stworzenie 
mieszkańcom Opola możliwo-
ści bezpiecznego  pozbywania 
się z gospodarstw domowych 
nieużywanych termometrów. 

Przykładowe sposoby selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych

5.3. Odpady 
niebezpieczne

Informacje o odpadach niebezpiecznych 

w województwie opolskim zbierane są 

w ramach Państwowego Monitoringu Śro-

dowiska i gromadzone w wojewódzkiej 

bazie danych SIGOP-W (System Infor-

matyczny Gospodarki Odpadami Prze-

mysłowymi). 

Od 1 października 2001 r. obowiązuje Usta-

wa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

określająca zasady postępowania z odpa-
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dami w sposób zapewniający ochronę ży-

cia i zdrowia ludzkiego oraz ochronę śro-

dowiska. Ustawa zawiera upoważnienia 

dla ministrów do wydawania rozporzą-

dzeń regulujących szczegółowo wybra-

ne zagadnienia dotyczące odzysku, unie-

szkodliwiania i składowania odpadów. 

Do najważniejszych z nich należy Roz-

porządzenie Ministra Środowiska z dnia 

27 września 2001 r. w sprawie katalo-

gu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), 

obowiązujące od dnia 1 stycznia 2002 

r. Dlatego nie jest możliwe porówny-

wanie ilości odpadów niebezpiecz-

nych wytworzonych przed rokiem 

2002 z odpadami wytworzonymi w la-

tach 2002 – 2005. 

W zależności od źródła powstawania 

Katalog dzieli odpady na 20 grup ze 

wskazaniem, które z nich są odpada-

mi niebezpiecznymi. Grupy od 01 do 19 

obejmują odpady z sektora gospodar-

czego, natomiast odpady komunalne 

sklasyfikowano w grupie 20.

Udział procentowy poszczególnych 

powiatów w ogólnej ilości wytwo-

rzonych odpadów niebezpiecznych 

na terenie Opolszczyzny w latach 

2002 - 2005 przedstawia schemat.

Gospodarkę odpadami niebezpiecz-

nymi w Opolu i powiecie opolskim 

przedstawiono na rysunkach 5.3a 

i 5.3b.

Wśród wytwarzanych odpadów niebez-

piecznych dominują: odpady  z prze-

róbki ropy naftowej, oczyszczania gazu 

ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki 
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okresowo magazynowane u wytwór-

ców. Do grupy tej należą głównie: od-

pady agrochemikaliów i środki ochro-

ny roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery 

i emulsje, przepracowane oleje, baterie 

i akumulatory, zużyte świetlówki i lam-

py rtęciowe, przeterminowane leki, ma-

teriały zawierające azbest, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny.

Dlatego dąży się do objęcia moni-

toringiem jak największej liczby wy-

twórców odpadów niebezpiecznych, 

rokrocznie poszerzając bazę o pod-

mioty gospodarcze i jednostki or-

ganizacyjne, wytwarzające odpady 

w niewielkich ilościach, ale w dużym 

rozproszeniu (takie jak: oleje przepra-

cowane, akumulatory, zużyte źródła 

światła, czyściwa, filtry olejowe, odpa-

dy medyczne), oraz o zakłady kontro-

lowane przez WIOŚ. 

Liczba producentów odpadów niebez-

piecznych objętych monitoringiem 

wynosiła odpowiednio w latach dla:

• miasta Opola: 2002 r. – 35, 

2003 r. – 43, 2004 r.  – 56, 2005 r. – 65.

• powiatu opolskiego: 2002 r. – 11, 

2003 r. – 15, 2004 r.  – 29, 2005 r. – 35

5.4. Składowiska 
odpadów 
komunalnych 

Czynne 
Składowiska 
Odpadów

W Opolu i powiecie opolskim 

do roku 2007 funkcjonowało 

pięć, czynnych i zorganizo-

wanych składowisk odpa-

dów  komunalnych, których 

charakterystykę za rok 2006 

przedstawiono w tabeli 5.2 

(» str. 62), rozmieszczenie na ry-

sunku 5.5 (» str. 63).

węgla, oleje odpadowe 

i odpady ciekłych pa-

liw, odpady z budowy, 

remontów i demonta-

żu obiektów budowla-

nych oraz infrastruktury 

drogowej, odpady me-

dyczne i weterynaryjne 

oraz odpady nie ujęte 

w innych grupach. Pro-

centowy udział grup od-

padów wytworzonych 

w największych ilościach przedstawia 

rysunek 5.4a i 5.4b.

Odpady niebezpieczne to problem nie 

tylko dużych zakładów przemysłowych, 

gdyż powstają one również w wyniku 

bytowania ludzi, prowadzenia gospo-

darstw domowych, działalności niewiel-

kich zakładów wytwórczych i usługo-

wych, w służbie zdrowia i szkolnictwie. 

Stąd powstają odpady niebezpieczne 

w dużym rozproszeniu, w niewielkich 

ilościach, u bardzo dużej ilości produ-

centów, które nie są objęte monitorin-

giem i trafiają, najczęściej, do strumie-

nia odpadów komunalnych, skąd nie 

są wydzielane i podlegają składowaniu 

na składowiskach komunalnych, lub są Składowisko to obiekt budowlany prze-
znaczony do składowania odpa-
dów. Wyróżnia się następujące 
typy składowisk odpadów:

• składowisko odpadów 
niebezpiecznych N

• składowisko odpadów 
obojętnych O

• składowisko odpadów 
innych niż niebezpieczne 
i obojętne IN

Udział procentowy powiatów w ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych 

w latach 2002-2005

Rys. 5.3b. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w powiecie opolskim

na podstawie bazy SIGOP-W

Rys. 5.3a. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w Opolu

na podstawie bazy SIGOP-W
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Na składowisko odpadów komunal-

nych w Kępie z dniem 31.XII.2006 r. nie 

są przyjmowane odpady komunalne.

Dodatkowe wyposażenie 
Miejskiego Składowiska 
Odpadów w Opolu 

Uruchomienie stacji mechanicznej 
segregacji (BRAM) wymieszanych 
odpadów komunalnych i doczysz-
czania odpadów z  selektywnej 
zbiórki

W maju 2006 został uruchomiony sy-

stem segregacji BRAM. Jest to zakład 

produkujący na dzień dzisiejszy pa-

liwo alternatywne do produkcji ce-

mentu, dla potrzeb Cementowni Gó-

rażdże. Inwestycja uruchomiona jest 

w całości przez inwestora zewnętrz-

nego Remondis Warszawa – Zakład 
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Produkcji Paliwa Alternatywnego.

Instalacja od września 2006 r. pracuje 

w trybie ciągłym – 24 godz. na dobę 

i posiada wydajność wynoszącą max. 

100.000 ton odpadów rocznie. 

W 2006 r. poddano odzyskowi 

ok. 20000 Mg odpadów w instalacji 

BRAM i wytworzono ok. 4.600 Mg pa-

liwa alternatywnego dla cementow-

ni. Balast pozostały z produkcji pali-

wa alternatywnego składowany jest 

na MSO w Opolu.

Budowa instalacji odzysku (rozdrab-
niania) odpadów budowlanych

Na terenie składowiska wyznaczony 

jest obszar o powierzchni ok. 5 ha, 

na którym gromadzone są – czasowo 

magazynowane – odpady mineral-

ne, obojętne dla środowiska. Jest to 
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Katalog odpadów dzieli odpady w zależności 
od źródeł ich powstawania na 20 następują-
cych grup:

1. odpady powstające przy poszukiwaniu, 
wydobywaniu, fizycznej i chemicznej 
przeróbce rud oraz innych kopalin
2. odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw 
hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, 
łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
3. odpady z przetwórstwa drewna 
oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozo-
wej, papieru i tektury
4. odpady z przemysłu skórzanego, futrzar-
skiego i tekstylnego
5. odpady z przeróbki ropy naftowej, oczysz-
czania gazu ziemnego oraz pirolitycznej 
przeróbki węgla
6. odpady z produkcji, przygotowania, 
obrotu i stosowania produktów chemii 
nieorganicznej
7. odpady z produkcji, przygotowania, 
obrotu i stosowania produktów chemii 
organicznej
8. odpady z produkcji, przygotowania, 
obrotu i stosowania powłok ochronnych 
(farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, 
szczeliw, farb drukarskich
9. odpady z przemysłu fotograficznego 
i usług fotograficznych
10. odpady z procesów termicznych
11. odpady z chemicznej obróbki 
i powlekania powierzchni metali oraz innych 
materiałów i z procesów hydrometalurgii 
metali nieżelaznych
12. odpady z kształtowania oraz fizycznej 
i mechanicznej obróbki powierzchni metali 
i tworzyw sztucznych
13. oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw
14. odpady z rozpuszczalnik organicznych, 
chłodziw i propelentów
15. odpady opakowaniowe, sorbenty, 
tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne 
i ubrania ochronne nieujęte w innych 
grupach
16. odpady nieujęte w innych grupach
17. odpady z budowy, remontów 
i demontażu obiektów budowlanych 
oraz infrastruktury drogowej (włączając 
glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
18. odpady medyczne i weterynaryjne
19. odpady z instalacji i urządzeń służących 
zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni 
ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i do 
celów przemysłowych
20. odpady komunalne łącznie z frakcjami 
gromadzonymi selektywnie. 

Rys. 5.4a. Udział wybranych grup odpadów w ogólnej masie odpadów niebezpiecz-

nych wytworzonych w Opolu w 2005 r.

Rys. 5.4b. Udział wybranych grup odpadów w ogólnej masie odpadów niebezpiecz-

nych wytworzonych w powiecie opolskim w 2005 r.
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Tabela 5.2. Składowiska odpadów komunalnych w Opolu i powiecie opolskim*

*  na podstawie bazy Karta Składowiska  

**  PZ pas zieleni, O ogrodzenie, K kompaktor,  B brodzik, S spychacz, W waga

***  GW gaz wysypiskowy, WP wody  podziemne, WPP wody powierzchniowe, WO wody odciekowe, OP opad atmosferyczny, SO struktura odpadów, 

 OPS osiadanie powierzchni składowiska

Gmina Administrator
składowiska

odpadów

Powierzchnia
składowiska odpadów Ilość odpadów

zdeponowanych
 w 2006 r. [Mg]

Stopień 
wypełnienia 
składowiska 

(%)

Segregacja 
odpadów 

na składowisku
Monitoring 

składowiska 
odpadów***Lokalizacja

 składowiska
całkowita 

[ha]
wykorzyst. 

[ha]
Wyposażenie

   składowiska **

Opole Zakład Komunalny 
Sp. z o.o. 
Opole

36,0 8,5 107.394,0

100%
I kwatera

3%
II kwatera

nie GW, WP, 
WPP, WO, 

OP, OPS, SOul. Podmiejska
PZ, O, W, 

K, B, S

Dobrzeń Wielki Gminny 
Z. G. K. i M. 
Dobrzeń Wielki

1,2 1,2              6.712,3 131%

tak
WP, WO, 

OP
Chróścice

PZ, O, W, 
K, B, S

Komprachcice
Z. G. K. i M. 
Komprachcice

1,2 1,0 5.527,3 35%

tak GW, WP, 
WPP, WO, 

OP, OPS, SODomecko
PZ, O, W, 

K, B, S

Łubniany
EKO – TRANS 
Kup

1,4 1,0 717,4 81%

nie
OP, WP, WO, 

OPS, SO
Kępa PZ, O, B, S

Tarnów Opolski
Z. G. K. i M. 
Tarnów Opolski

4,6 2,3 803,0 35%

nie GW, WP, 
WO, OP, 

OPSKosorowice PZ, O, B, S

Tabela 5.3. Charakterystyka składowisk odpadów przemysłowych w Opolu i powiecie opolskim*

* na podstawie bazy Karta Składowiska

Zarządzający 
Składowiskiem

Typ

Powierzchnia
całkowita

składowiska 
[ha]

Ilość odpadów zdeponowanych
 w  latach [Mg]:

Pojemność 
całkowita 

[Mg]     Monitoring 
  składowiska 

Nazwa Składowiska
Lokalizacja

2004 2005 2006
Stopień 

    wypełnie-
nia (%)

BOT 
Elektrownia OPOLE SA

IN 78,0 0,0 0,0 0,0

9.760.000,0
WP, WPP, 
WO, OP, 
OPS, SOSkładowisko Odpadów Paleniskowych

Opole, ul. Brzechwy
3%

Energetyka Cieplna 
Opolszczyzny SA

IN 9,2 8.961,7 10.351,4 10.305,6

346.200,0
WP, WPP,

OP, SO
Składowisko Odpadów Paleniskowych
Opole, ul. Harcerska

60%

Huta MAŁAPANEW 
sp. z o.o.

IN 8,9 0,0 0,0 0,0

2.350.000,0
WP, WPP,

 WO, OP, SO
Składowisko Odpadów Przemysłowych
Ozimek, Schodnia Stara

30%
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„czysty” gruz ceglany, betonowy, żel-

betonowy oraz zakamieniona posyp-

ka z wymiany gruntów w wykopach. 

Corocznie magazynowanych jest 

ok.  5.000 Mg odpadów mineralnych, 

które mogą stanowić surowiec do dal-

szego przetwarzania i wykorzystania, 

zarówno w technologii bezpiecznego 

składowania odpadów, jak również 

w innej działalności.

Obecnie na terenie „niecki odpadów 

mineralnych” zmagazynowanych jest 

ok. 80 tys. mg takich odpadów. 

We wrześniu 2006 r. zakupiono kru-

szarkę do odpadów budowlanych. 

Przeprowadzono pierwsze próby kru-

szenia. 

Nieczynne składowiska odpadów 
komunalnych (stan na koniec 
2006 r.)

• Opole (Al. Przyjaźni) – składowisko 

nieczynne od roku 1995. W 2000 r. 

zakończono proces rekultywacji, 

na bieżąco prowadzi się badania mo-

nitoringowe w zakresie wód podziem-

nych, wód odciekowych i gazu wysy-

piskowego.

• Opole (ul. Podmiejska) – w 2006 r. 

zakończono eksploatację i zgłoszono 

do zamknięcia I kwaterę Miejskiego 

Składowiska Odpadów.

• Murów (Stare Budkowice) składowi-

sko nieczynne od 2003 r.  Obecnie skła-

dowisko jest w trakcie rekulty-

wacji, badania monitoringowe 

prowadzone są w zakresie wód 

podziemnych, wód odcieko-

wych i gazu wysypiskowego.

• Niemodlin (Rogi) – składo-

wisko nieczynne od 2004 r.  

Opracowywany jest projekt 

zamknięcia i rekultywacji, ba-

dania monitoringowe pro-

wadzone są w zakresie wód 

podziemnych i odciekowych 

oraz gazu wysypiskowego.

• Popielów (Karłowice) – skła-

dowisko nieczynne od 2004 r. 

Rekultywację zakończono 

w 2006 r., badania monitorin-

gowe prowadzone są w zakresie wód 

podziemnych, wód odciekowych i ga-

zu wysypiskowego.

• Turawa (Bierdzany) – składowisko 

nieczynne od 2004 r. Obecnie opra-

cowywany jest projekt rekultywacji, 

badania monitoringowe prowadzone 

są w zakresie wód podziemnych, wód 

odciekowych i gazu wysypiskowego.

• Ozimek (Dylaki) – składowisko nie-

czynne od 2005 r. Opracowywany 

jest projekt zamknięcia i rekultywacji, 

badania monitoringowe prowadzone 

są w zakresie wód powierzchniowych, 

podziemnych i odciekowych oraz ga-

zu wysypiskowego.

5.5. Składowiska 
odpadów 
przemysłowych

Na terenie powiatu opolskiego i Opola 

zlokalizowane są 3 czynne składowi-

ska odpadów  innych niż komunalne. 

Charakterystykę składowisk przedsta-

wia tabela 5.3., a rozmieszczenie ry-

sunek 5.5.

Na składowisku BOT Elektrowni Opo-

le (od 2000 r.) i Huty Małapanew (od 

1998 r.) nie składuje się odpadów.  Od-

pady przeznaczone do składowania 

przekazywane są firmom zewnętrz-

nym, które prowadzą działalność 

w zakresie odzysku i unieszkodliwia-

nia odpadów.

5.6. Instalacje 
do termicznego 
unieszkodliwiania 
odpadów

WIOŚ w Opolu prowadzi bazę danych 

dotyczącą spalarni odpadów – Karta 

Spalarni. W województwie opolskim 

działają dwie spalarnie. Na terenie po-

wiatu opolskiego grodzkiego funkcjo-

nuje Spalarnia Odpadów Medycznych 

istniejąca od 1997 r. przy Wojewódz-

kim Centrum Medycznym, a dzierża-

wiona od 2000 r. przez firmę „ECO-

ABC” Sp. z o.o. z Bełchatowa. Spółka 

posiada decyzję Wojewody Opolskie-

go na usuwanie odpadów niebez-

piecznych, w tym na transport i unie-

szkodliwianie odpadów medycznych 

w spalarni dzierżawionej od WCM 

w Opolu. 

W spalarni odpadów medycznych 

unieszkodliwiane mogą być jedy-

nie odpady pochodzenia medyczne-

go i weterynaryjnego, bez mieszania 

z innymi odpadami w ilości do 511 Mg 

na rok. 

W roku 2005 przekształcono termicz-

nie ok. 500 Mg odpadów medycznych. 

Na terenie spalarni nie występują skła-

dowiska odpadów, a popiół palenisko-

wy i żużel ze spalania odpadów trans-

portowany jest do Bełchatowa.

Rys. 5.5. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów w 2006 r. 
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6  GLEBY

Gleba jest ważnym elementem śro-

dowiska  przyrodniczego. Właściwości 

gleby ulegają zmianie w wyniku ne-

gatywnego oddziaływania motory-

zacji, emisji gazowych i pyłowych za-

nieczyszczeń przemysłowych, w tym 

metali ciężkich, nadmiernej chemizacji 

rolnictwa, intensyfikacji produkcji rol-

nej, zakłócenia stosunków wodnych, 

zanieczyszczenia gleb odpadami.

6.1. Struktura 
użytkowania gruntów

Powierzchnia ogólna, według stanu 

ewidencji gruntów Wydziału Gospo-

darki Nieruchomościami Geodezji i Kar-

tografii Urzędu Miasta w Opolu oraz 

Wydziału Geodezji i Kartografii Staro-

stwa Powiatowego w Opolu  na dzień 

01.01.2007 r., wynosiła:

• dla Opola - 9 638 ha 

• dla  powiatu opolskiego  158 210 ha

Strukturę użytkowania gruntów przed-

stawiono na rysunkach 6.1a. i 6.1b.

6.2. Gleby użytkowane 
rolniczo

Gleby powiatu opolskiego w większo-

ści należą do gleb słabych wytworzo-

nych z piasków. Występują tu głównie 

utwory piaszczyste, miejscami utwo-

ry gliniaste i gleby organiczne. Są to 

mady we współczesnych dolinach 

rzecznych, a w miejscach niżej położo-

nych czarne ziemie. 

Na terenie Opola dominującym ty-

pem gleb są rędziny i mady rzeczne, 

co wynika z budowy geologicznej. 

Obserwuje się także występowanie 

czarnych ziem, gleb brunatnych i bieli-

cowych. Są to gleby gliniaste i piaszczy-

ste, w niewielkich ilościach występują 

gleby organiczne.

Mady to gleby powstałe w wyniku na-
gromadzenia się materiału niesionego przez 
wody. Zasadniczą cechą mad jest obecność 
w profilu naprzemianległych warstw o 
różnym składzie granulometrycznym. Mady 

tworzą się wzdłuż dolin rzecznych w obszarze 
zalewowym.

Rędziny są glebami wytworzonymi na zwie-
trzałych skałach wapiennych i gipsowych. Charak-
teryzują się dużą zawartością wapnia. Ich jakość 
zależy od stopnia związku ze skałą macierzystą. 
Silnie związane z podłożem, po nawilgoceniu stają 
się grząskie, a po wyschnięciu zbite. 

Gleby brunatne to mało żyzne gleby 
wytworzone pod wpływem lasów liściastych 
lub mieszanych z różnych skał macierzystych 
zasobnych w wapń. Na ich wytworzenie wpływ 
ma proces brunatniena, czyli pokrywanie cząstek 
glebowych rdzawobrunatną otoczką złożoną 
ze związków żelaza. Nie ulegają zakwaszeniu 
na skutek intensywnego obiegu biologicznego 
pierwiastków zasadowych, charakterystycznego 
dla wielogatunkowych lasów liściastych.

Gleby bielicowe to gleby charakteryzujące 
się bardzo kwaśnym odczynem, małą zawar-
tością próchnicy oraz niską wilgocią. Występują 
na obszarach porośniętych lasami iglastymi. 
Powstają z utworów piaszczystych, zwykle po-
chodzenia lodowcowego i rzecznego, w procesie 
bielicowania czyli wypłukiwaniu z górnych części 
gleby produktów rozkładu minerałów glebowych, 
głównie tlenków  i  wodorotlenków glinu i żelaza, 
krzemionki, fosforu, manganu i przemieszczaniu 
ich w dół. W rezultacie w górnych poziomach gleb 
bielicowych pozostaje biały kwarc. Bielicowanie 
równoznaczne jest z pogarszaniem właściwości 
fizycznych gleb, wymywaniem składników pokar-
mowych poza zasięg korzeni roślin oraz wpływa 
na wzrost zakwaszenia gleb. 

Czarne ziemie kształtują się z różnych skał 
macierzystych, najczęściej jednak z utworów 
zawierających węglan wapnia przy udziale ro-
ślinności łąkowo-zaroślowej lub darniowo-leśnej, 
na obszarach zarastających bagien, zanikających 
jezior lub przy obniżonym poziomie wód grunto-
wych. Gleby te zawierają od 2 do 5% próchnicy, 
a odczyn ich w całym profilu jest obojętny lub 
zasadowy. Wartość użytkowa czarnych ziem 
jest różna w zależności od miąższości poziomu 
próchniczego, bardzo urodzajne są czarne ziemie 
wykształcone z glin marglistych.

Rys 6.1a. Struktura użytkowania gruntów w Opolu w 2006 r.

Rys 6.1b. Struktura użytkowania gruntów w powiecie opolskim w 2006 r.
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Powierzchnia użytków rolnych 

na dzień 1 stycznia 2007 r. wynosiła:

• 4 748 ha w  Opolu,

• 72 745 ha w powiecie opolskim

Strukturę użytkowania użytków rolnych 

przedstawiono na rysunkach 6.2a. i 6.2b.

W celu oceny jakości gleb pod wzglę-

dem ich wartości użytkowej, uwzględ-

niającej cechy morfologiczne i fizycz-

ne, żyzność gleby, stosunki wodne 

w glebie, stopień kultury gleby i trud-

ność uprawy w powiązaniu z agrokli-

matem, rzeźbą terenu i stosunkami 

gospodarczymi przeprowadza się  

bonitację gleby, czyli podział gleb 

na klasy według ich jakości. Gleby 

dzieli się na sześć klas bonitacyjnych. 

W tabeli 6.1. przedstawiono klasyfi-

kację bonitacyjną gruntów ornych 

dla Opola i powiatu opolskiego.

• Gleby klasy I - gleby orne najlepsze. 
Są to gleby położone w dobrych warun-
kach fizjograficznych, najbardziej zasobne 
w składniki pokarmowe, posiadają dobrą 
naturalną strukturę, są łatwe do uprawy 
(czynne biologicznie, przepuszczalne, 
przewiewne, ciepłe, wilgotne). 

• Gleby klasy II - gleby orne bardzo 
dobre. Mają skład i właściwości podobne 
(lub nieco grosze) jak gleby klasy I, jednak 
położone są w mniej korzystnych warun-
kach terenowych lub mają gorsze warunki 
fizyczne, co powoduje, że plony roślin 
uprawianych na tej klasie gleb, mogą być 
niższe niż na glebach klasy I. 

• Gleby klasy III (IIIa i IIIb) - gleby 
orne średnio dobre. W porównaniu do gleb 
klas I i II, posiadają gorsze właściwości 
fizyczne i chemiczne, występują w mniej 
korzystnych warunkach fizjograficznych. 
Odznaczają się dużym wahaniem poziomu 
wody w zależności od opadów atmosfe-
rycznych. Na glebach tej klasy można już 
zaobserwować procesy ich degradacji. 

• Gleby klasy IV (IVa i IVb)  - gleby 
orne średnie. Plony roślin uprawianych 
na tych glebach są wyraźnie niższe niż 
na glebach klas wyższych, nawet gdy utrzy-

mywane są one w dobrej kulturze rolnej. 
Są mało przewiewne, zimne, mało czynne 
biologicznie. Gleby te są bardzo podatne 
na wahania poziomu wód gruntowych (zbyt 
podmokłe lub przesuszone). 

• Gleby klasy V - gleby orne słabe. Są 
ubogie w substancje organiczne, mało żyzne 
i nieurodzajne. Do tej klasy zaliczmy również 
gleby położone na terenach nie zmeliorowa-
nych albo takich, które do melioracji się nie 
nadają. 

• Gleby klasy VI - gleby orne najsłabsze. 
W praktyce nadają się tylko do zalesienia. 
Posiadają bardzo niski poziom próchnicy. 
Próba uprawy roślin na glebach tej klasy 
niesie ze sobą duże ryzyko uzyskania bardzo 
niskich plonów. 

6.3. Jakość gruntów 
użytkowanych 
rolniczo

Badania jakości gleb na obszarach 

użytkowanych rolniczo wykony-

wane są przez Okręgową Stację 

Chemiczno-Rolniczą w Opolu. 

Obejmują oznaczenia: kategorii 

agronomicznej gleby (KAG), od-

czynu (pH), potrzeby wapnowa-

nia, zawartości makroelementów 

w glebach użytkowanych rolni-

czo. 

W latach 2002 - 2006 w Opolu i po-

wiecie opolskim przebadano areał 

o łącznej powierzchni 21,6 tys. ha co 

stanowi ok. 30% powierzchni użyt-

Rys. 6.2a. Struktura użytkowania użytków rolnych Opola w 2006 roku

Rys. 6.2b. Struktura użytkowania użytków rolnych powiatu opolskiego w 2006 roku

Tabela 6.1. Klasyfikacja bonitacyjna gruntów ornych - według stanu na styczeń 2007 r.

POWIAT

Klasa gruntów

Powierzchnia w %

I II III IV V VI

Opole ––– 1,4 23,5 38,7 21,4 15,0

Opolski ––– 0,4 12,8 34,4 32,5 19,9
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ków rolnych powiatu opolskiego i po-

nad 45% powierzchni użytków rol-

nych Opola.

Kategoria gleb

Skład granulometryczny (uziarnienie) 

charakteryzuje stan rozdrobnienia mi-

neralnej części fazy stałej gleby. Jest 

on wyrażany procentowym udziałem 

poszczególnych cząstek mineralnych 

zwanych frakcjami granulometrycz-

nymi.

Ze względu na skład granulometrycz-

ny gleby dzielimy na cztery kategorie 

agronomiczne:

• I kategoria - gleby bardzo lekkie 

(<10% części spławialnych),

• II kategoria - gleby lekkie 

 (10-20 % części spławialnych),

• III kategoria - gleby średnie 

 (20-35% części spławialnych),

• IV kategoria - gleby ciężkie 

 (>35% części spławialnych).

Na rysunku 6.3. przedstawiono ka-

tegorie agronomiczne gleb użytków 

rolnych Opola i powiatu opolskie-

go w procentach przebadanych po-

wierzchni użytków rolnych w danej 

gminie.

Odczyn gleb

Wartość odczynu (pH) zależy od stę-

żenia jonów wodorowych w glebie. 

Powodem zakwaszania gleb są: pro-

cesy geologiczne i glebotwórcze za-

chodzące w glebie, ubytki jonów 

zasadowych z gleby wskutek ich wy-

mywania, pobierania wapnia przez 

rośliny, działanie nawozów fizjolo-

gicznie kwaśnych, intensyfikacja rol-

nictwa, działanie kwaśnych opadów 

przemysłowych. Reguluje on po-

bieranie składników pokarmowych 

przez rośliny z gleby.

Skutkiem zakwaszenia gleb jest utrud-

nione pobieranie przez rośliny skład-

ników pokarmowych. Równocześnie 

uaktywniają się związki toksyczne 

i wzrasta pobieranie metali ciężkich 

przez rośliny. Prowadzi to do zmniej-

szenia ilości plonów i pogorszenia ja-

kości uzyskanych produktów.

Na rysunku 6.4. przedstawiono odczyn 

użytków rolnych Opola i powiatu opol-

skiego w procentach przebadanych 

powierzchni użytków rolnych w danej 

gminie.

Potrzeby wapnowania

Wapnowanie poprawia właściwości fi-

zykochemiczne i biologiczne gleby. 

Wpływa na tworzenie żyzności gleby 

i efektywne wykorzystanie nawożenia. 

Podstawowymi wskaźnikami do okre-

ślenia potrzeb wapnowania jest wiel-

kość pH i kategoria agronomiczna gleby 

(KAG). Potrzeby wapnowania określają 

ilość stosowanych nawozów wapnio-

wych w zależności od składu granulo-

metrycznego gleby. W praktyce rolni-

czej wprowadzono pięć przedziałów 

określających potrzeby wapnowania, 

które przedstawiono w tabeli 6.2.

Aby wapnowanie spełniało pożądane 

efekty, musi być zastosowane w daw-

kach gwarantujących uzyskanie i utrzy-

manie optymalnego odczynu dla po-

trzeb uprawianych roślin. Wapnowanie 

jest najbardziej efektywnym sposo-

bem ograniczenia migracji istniejących 

i potencjalnych zanieczyszczeń gleb 

metalami ciężkimi.

Rys. 6.3. Procentowy udział kategorii agronomicznych gleb 

użytkowanych rolniczo Opola i powiatu opolskiego

Zakres pH Odczyn gleby

≤ 4,5 bardzo kwaśny

4,6 – 5,5 kwaśny

5,6 – 6,5 lekko kwaśny

6,6 – 7,2 obojętny

> 7,3 zasadowy

Rys. 6.4. Procentowy udział w przedziałach odczynu gleb 

użytkowanych rolniczo w Opolu i powiecie opolskim
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Na rysunku 6.5. przedstawiono udział 

gleb użytków rolnych Opola i powiatu 

opolskiego wymagających wapnowa-

nia w procentach przebadanych po-

wierzchni użytków rolnych w danej 

gminie.

Zawartość przyswajalnego 
fosforu, potasu i magnezu

O własnościach gleby decyduje jej skład 

chemiczny, który zależy od rodzaju mi-

nerałów glebowych, składu mechanicz-

nego, związków organicznych, klimatu 

glebowego, roślinności i fauny glebowej. 

Od składu chemicznego gleby, a zwłasz-

cza od zasobności w składniki pokarmo-

we, zależy jej żyzność. Poszczególne pier-

wiastki mogą występować w glebach w 

formie minerałów, związków chemicz-

nych, jonów, w formach przyswajalnych 

i nieprzyswajalnych dla roślin. Z regu-

ły tylko część pierwiastków występują-

cych w glebie jest dostępna dla roślin. 

Dla scharakteryzowania zasobności gle-

by konieczna jest znajomość ogólnej za-

wartości danego pierwiastka. Stanowi 

ona rezerwę, która w zależności od róż-

nych procesów glebotwórczych może 

być stopniowa udostępniana roślinom.

Określenie zawartości przyswajal-

nych form fosforu, potasu i magnezu 

w glebie pozwala na ustalenie dawek 

nawozów zapewniających zarów-

no wzrost i rozwój uprawianych ro-

ślin, jak i utrzymanie odpowiedniej 

zasobności gleb z uniknięciem ryzy-

ka zasolenia. Ocena zasobności gleb 

w makroelementy (P, K, Mg) przed-

stawiana jest w pięciu klasach.

Zasobność gleb w przyswajalny fo-

sfor, potas i magnez przedstawiono, 

na wykresach w procentach przeba-

danych powierzchni użytków rolnych 

w danej gminie, na rysunku 6.6a., 

6.6b. i 6.6c. 

Zasobność gleb w fosfor

Fosfor jest niezbędnym składnikiem 

dla rozwoju roślin. Jego obecność 

wpływa dodatnio na pobieranie przez 

rośliny innych składników pokarmo-

wych. Pełni ważne funkcje w proce-

sach życiowych, zwiększa odporność 

na choroby. Gleby zawierają niewie-

le fosforu, a przy tym tylko część tego 

pierwiastka jest dostępna dla roślin. 

Zawartość fosforu w glebach oznacza się 

w postaci tlenku fosforu. Ocenę zawarto-

ści fosforu przedstawiono w tabeli 6.3.

Zarówno w glebach silnie kwaśnych 

jak i zasadowych fosfor wiązany jest 

w związki trudno rozpuszczalne. Aby 

zapobiec tworzeniu się nieprzyswa-

jalnych dla roślin form fosforu należy 

regulować odczyn gleby i nawozić je 

Tabela 6.2. Przedziały potrzeb wapnowania

KAG
Zakresy pH dla przedziałów potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne

bardzo lekkie do 4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 od 5,6

lekkie do 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 od 6,1

średnie do 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 od 6,6

ciężkie do 5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 od 7,1

Rys. 6.5. Procentowy udział potrzeb wapnowania gleb

użytkowanych rolniczo w Opolu i powiecie opolskim

Ocena 
zawartości P

2
O

5
 w mg na 100 g gleby

bardzo niska do 5,0

niska 5,1-10

średnia 10,1-15

wysoka 15,1-20

bardzo wysoka od 20,1

Rys. 6.6a. Zasobność gleb w przyswajalny fosfor

Tabela 6.3. Ocena zawartości forsoru
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Tabela 6.4. Ocena zawartości potasu

nawozami fosforowymi i organiczny-

mi, gdyż w miarę rozkładu substancji 

organicznych fosfor uwalnia się i two-

rzy związki łatwo pobieralne przez ro-

ślinność. 

Zasobność gleb w potas

Potas występuje w glebie w znacznie 

większych ilościach niż fosfor, prze-

ważnie w postaci mineralnej. Uwalnia 

się podczas wietrzenia chemicznego. 

Jego obecność w glebie zapobiega 

przedwczesnemu dojrzewaniu roślin, 

wpływa korzystnie na rozwój syste-

mu korzeniowego i jest niezbędny do 

przebiegu niektórych procesów fizjo-

logicznych. 

Potas łatwo ulega wymywaniu przez 

wody opadowe, stąd im gleba lżej-

sza  tym zawartość potasu jest mniej-

sza. W glebach ciężkich wymywanie 

tego makroelementu jest utrudnio-

ne, ale mino dużej zawartości pota-

su występuje on w glebach ciężkich  

w formach nieprzyswajalnych przez 

rośliny. Na procesy wiązania potasu 

w związki nie pobieralne przez roślin-

ność ma wpływ także wzrost pH gle-

by oraz niskie nawożenie nawozami 

potasowymi.

Zawartość potasu w glebach ozna-

cza się w postaci tlenku potasu. Oce-

nę zawartości potasu przedstawiono 

w tabeli 6.4.

Zasobność gleb w magnez

Magnez jest pierwiastkiem bardzo 

ważnym dla procesów życiowych ro-

ślin, jest składnikiem chlorofilu. Im 

gleba lżejsza tym bardziej uboga 

w magnez. Jest to pierwiastek bar-

dzo ruchliwy i trudno utrzymać jego 

zapasy w glebie. Wyższe  zawarto-

ści  magnezu występują w głębszych 

warstwach gleby, dlatego młode, 

mało ukorzenione rośliny we wczes-

nych fazach rozwoju mogą wykazy-

wać niedobór tego pierwiastka. W 

miarę wzrostu roślin i głębszej pene-

tracji gleby przez system korzeniowy 

niedobór magnezu ustępuje, ale po-

zostawia to trwały ślad na późniejsze 

plony.

Zawartość magnezu w glebach ozna-

cza się w postaci tlenku magnezu. 

Ocenę zawartości magnezu przedsta-

wiono w tabeli 6.5.

Zawartość metali ciężkich

W latach 1992 - 1997, w ramach Ogól-

nokrajowego Programu Badań Rolni-

czej Przestrzeni Produkcyjnej, Okrę-

gowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w 

Opolu, pod kierunkiem IUNG w Puła-

wach przeprowadziła badania mające 

Ocena zawartości
K2O w mg na 100 g gleby

bardzo lekka lekka średnia ciężka

bardzo niska do 2,5 do 5,0 do 7,0 do 10,0

niska 2,6 – 7,5 5,1 – 10,0 7,6 – 12,5 10,1 – 15,0 

średnia 7,6 – 12,5 10,1 – 15,5 12,6 – 20,0 15,1 – 25,0

wysoka 12,6 – 17,5 15,6 – 20,0 20,1 – 25,0 25,1 – 30,0 

bardzo wysoka od 17,6 od 20,1 od 25,1 od 30,0

Rys. 6.6b. Zasobność gleb w przyswajalny potas

Tabela 6.5. Ocena zawartości magnezu

Ocena zawartości
MgO w mg na 100 g gleby

bardzo lekka lekka średnia ciężka

bardzo niska do 1,0 do 2,0 do 3,0 do 4,0

niska 1,1 – 2,0 2,1 – 3,0 3,1 – 5,0 4,1 – 6,0 

średnia 2,1 – 4,0 3,1 – 5,0 5,1 – 7,0 6,1 – 10,0

wysoka 4,1 – 6,0 5,1 – 7,0 7,1 – 9,0 10,1 – 14,0

bardzo wysoka od 6,1 od 7,1 od 9,1 od 14,1
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na celu ocenę stopnia zanieczyszcze-

nia gleb metalami ciężkimi - kadmem 

(Cd), miedzią (Cu), niklem (Ni), oło-

wiem (Pb) i cynkiem (Zn).

Według przyjętej siatki jeden punkt 

poboru reprezentował obszar ok. 400 

ha użytków rolnych, w każdym punk-

cie pobierano glebę z warstwy ornej 

od 0-20 cm.

Łącznie przebadano 225 próbek gleb, 

w tym 14 w Opolu.

Aktualnie obowiązujące kryteria oce-

ny zawartości zanieczyszczenia gleb 

metalami ciężkimi zawarte w za-

łączniku do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 

w sprawie standardów jakości gleby 

oraz standardów jakości ziemi   (Dz. U. 

z 2002 r.  Nr 165, poz. 1359) przedsta-

wiono w formie wyciągu.

Rozpoznanie stanu gleb użytkowa-

nych rolniczo pod względem zanie-

czyszczenia metalami ciężkimi jest 

istotne z uwagi na produkcję bez-

piecznej żywności dla człowieka. 

Występowanie w glebach podwyż-

szonych zawartości metali ciężkich 

będące następstwem działalności 

ludzkiej poprzez: emisje przemysło-

we, motoryzację, nadmierną chemi-

zację rolnictwa, powoduje degradację 

biologicznych właściwości gleb, ska-

żenie wód gruntowych oraz przecho-

dzenie zanieczyszczeń do łańcucha 

żywieniowego. 

Zawartość kadmu w glebach

Kadm jest pierwiastkiem występują-

cym w glebach w nieznacznych iloś-

ciach, a jego zawartość uzależniona 

jest od skały macierzystej, pH, typu 

gleby oraz wpływu takich czynników 

Rys. 6.6c. Zasobność gleb w przyswajalny magnez 

* Grupa B - grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami  i gruntów 
pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także grunty zabudowane 
i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów 
komunikacyjnych. 

Rodzaj  gruntów*
Wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich w glebie lub ziemi (mg/kg s.m.)

Cd Cu Ni Pb Zn

Grupa B 
warstwa 0 - 30 cm

4 150 100 100 300

jak: przemysłowe emisje kadmu do at-

mosfery, rozwój motoryzacji, niewłaś-

ciwe nawożenie, nawodnienia ścieka-

mi, stosowanie osadów ściekowych. 

Kadm wprowadzony do gleby jest 

łatwo rozpuszczalny w środowisku 

kwaśnym, a jego mobilność wzrasta 

w glebach lekkich. Staje się wtedy ła-

two pobieralny przez rośliny i włącza 

się do łańcucha pokarmowego. Uwa-

żany jest za niebezpieczny dla ludzi 

i zwierząt, gdyż łatwo się wchłania 

i długo pozostaje w organizmie. Ro-

śliny kumulują kadm w korzeniach, 

a jego toksyczne działanie może za-

burzać procesy fotosyntezy. Nadmiar 

kadmu powoduje zaburzenia czyn-

ności nerek, chorobę nadciśnieniową, 

zmiany nowotworowe płuc i nerek, 

zaburzenia w metabolizmie wapnia. 

Naturalna zawartość kadmu w gle-

bach nie zanieczyszczonych (wg 

zaleceń IUNG w Puławach) waha się 

w granicach od 0,3 mg/kg dla gleb 

lekkich do 1,0 mg/kg dla gleb cięż-

kich.
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Zawartość miedzi w glebach

Miedź jest metalem występującym 

w glebie w formie mało ruchliwych 

połączeń. Jej zawartość jest ściśle 

związana ze składem granulometrycz-

nym i odczynem gleby, obniżenie pH 

powoduje wzrost dostępności mie-

dzi. Wzrost zawartości Cu jest zwią-

zany z emisją pyłów z hut miedzi, na-

wożeniem gnojowicą, stosowaniem 

osadów ściekowych, nieracjonalnym 

stosowaniem środków ochrony roślin. 

Jest pierwiastkiem niezbędnym do 

prawidłowego przebiegu procesów 

życiowych roślin. Dla ludzi szkodliwy 

jest zarówno nadmiar jak i niedobór 

tego pierwiastka. 

Toksyczność miedzi może przeja-

wiać się w postaci zmian organów 

wewnętrznych, anemii, zaburzeniach 

układu krążenia, upośledzenia wzro-

stu.

Naturalna zawartość miedzi w gle-

bach nie zanieczyszczonych (wg zale-

ceń IUNG w Puławach) waha się w gra-

nicach od 10 mg/kg dla gleb lekkich 

do 25 mg/kg dla gleb ciężkich.

Zawartość niklu w glebach

Nikiel naturalnie występujący w gle-

bach pochodzi z wietrzenia skał mag-

mowych. Jest pierwiastkiem silnie 

związanym z substancją organiczną 

gleby. Jego rozpuszczalność wzrasta 

wraz z zakwaszeniem gleby. Wapno-

wanie ogranicza pobieranie Ni przez 

rośliny. Zanieczyszczenie gleb niklem 

spowodowane jest emisją pyłów prze-

mysłowych, nawożeniem ściekami 

i osadami komunalnymi. Nadmiar ni-

klu może spowodować u roślin za-

burzenia fotosyntezy, czy wiązania 

azotu. U ludzi i zwierząt powoduje 

alergie, uszkodzenia błon śluzowych, 

zmiany w szpiku kostnym.

Naturalna zawartość niklu w glebach 

nie zanieczyszczonych (wg zaleceń 

IUNG w Puławach) waha się w grani-

cach od 10 mg/kg dla gleb lekkich do 

50 mg/kg dla gleb ciężkich.

Zawartość ołowiu w glebach

Ołów jest naturalnym składnikiem 

gleb, jego zawartość w glebie zależy 

od skały macierzystej. Gleby są miej-

scem, gdzie akumuluje się większość 

antropogenicznie uruchomionego 

ołowiu pochodzącego m.in. ze spalin 

samochodowych, spalania odpadów, 

hutnictwa ołowiu, stosowania farb. 

Pierwiastek ten jest silnie wiązany 

w glebach i akumulowany w poziomie 

próchniczym. Choć jest mało ruchliwy 

to w kwaśnych i piaszczystych warun-

kach może być łatwo przyswajalny 

przez rośliny, co stwarza bezpośrednie 

zagrożenie dla organizmów żywych 

włączając się do łańcucha pokarmo-

wego. Ołów jest metalem toksycz-

nym dla człowieka docierającym do 

organizmu poprzez układ oddechowy 

i pokarmowy. Odkłada się w kościach, 

nerkach i wątrobie. Powoduje uszka-

dzanie tkanki nerwowej, szpiku kost-

nego i organów wewnętrznych.

Naturalna zawartość ołowi w glebach 

nie zanieczyszczonych (wg zaleceń 

IUNG w Puławach) waha się w grani-

cach od 20 mg/kg dla gleb lekkich do 

60 mg/kg dla gleb ciężkich.

Zawartość cynku w glebach

Cynk jest metalem ciężkim powszech-

nie występującym w przyrodzie. Na-

turalnym źródłem cynku jest skała 

macierzysta. Tworzy trwałe połącze-

nia z substancją organiczną gleby 

i akumuluje się w warstwie próchni-

czej. Związki cynku są łatwo rozpusz-

czalne, a wzrost kwasowości gleby 

i zawartości substancji organicznych 
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powoduje, że pobieranie cynku przez 

roślinność jest ułatwione. Dostępność 

cynku redukuje wapnowanie gleb. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia 

gleb cynkiem jest przemysł, nawoże-

nie nawozami organicznymi, nawad-

nianie pól wodami zanieczyszczonymi 

przez ścieki komunalne oraz transport 

samochodowy. Cynk jest pierwiast-

kiem niezbędnym w procesach regu-

lujących: metabolizm organizmów 

żywych, syntezę białek, produkcję in-

suliny, pracę mózgu. Nadmiar Zn ha-

muje funkcje wielu białek, zaburza go-

spodarkę wapniem i żelazem co może 

powodować anemię.

Naturalna zawartość cynku w glebach 

nie zanieczyszczonych (wg zaleceń 

IUNG w Puławach) waha się w grani-

cach od 50 mg/kg dla gleb lekkich do 

100 mg/kg dla gleb ciężkich.

6.4. Badania gleb 
prowadzone 
przez Starostów 
oraz identyfikacja 
terenów, na których 
nastąpiło 
przekroczenie 
standardów jakości 
gleby i ziemi

Ustawa Prawo ochrony środowiska na-

kłada na Starostę obowiązek okreso-

wych badań jakości oraz identyfikacji 

lokalnych skażeń gleby i ziemi.

Starosta prowadzi corocznie aktuali-

zowany rejestr zawierający informa-

cje o terenach, na których stwierdzo-

no przekroczenie standardów jakości 

gleby i ziemi, z wyszczególnieniem 

obszarów, na których obowiązek re-

kultywacji obciąża Starostę. Wykorzy-

stując rejestry Starostów Wojewódz-

ki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Opolu prowadzi zbiorcze zestawie-

nie takich terenów w województwie, a 

następnie w cyklu rocznym przekazu-

je tę informację do Głównego Inspek-

toratu Ochrony Środowiska.

Badania prowadzone 
przez Urząd Miasta 
w Opolu

W roku 2005 Instytut Chemii i Tech-

nologii Nafty i Węgla przeprowadził 

badania gleb pobranych z terenów 

komunikacji kolejowej (wzdłuż to-

rowisk na wszystkich głównych kie-

runkach) i drogowej (pasy drogowe 

głównych ciągów komunikacyjnych), 

terenów zabudowy przemysłowej, 

stacji paliw płynnych, terenów za-

budowy mieszkaniowej oraz tere-

nów niezabudowanych. Badania ro-

popochodnych przeprowadzone 

dla 10 prób gruntowych pobranych 

z terenu torowisk oraz dla 14 prób 

pobranych na głównych ciągach ko-

munikacji drogowej i stacjach paliw 

płynnych wskazują, że gleby poło-

żone w zasięgu oddziaływania głów-

nych źródeł zanieczyszczeń uznać 

można za niezanieczyszczone.

Badania zanieczyszczenia metalami 

ciężkimi (kadm, ołów, chrom i cynk) 

przeprowadzone dla 10 prób grun-

towych pobranych z terenu torowisk, 

14 prób pobranych na głównych cią-

gach komunikacji drogowej i stacjach 

paliw płynnych, 10 prób z terenów 

przemysłowych, 13 prób z terenów 

zabudowy mieszkaniowej oraz 12 

prób z terenów niezabudowanych 

wskazują, że gleby z terenu miasta 

można uznać za niezanieczyszczone 

metalami ciężkimi.

W roku 2006 rozpoczęto badania 

monitoringowe gleb wybranych tere-

nów miasta Opola, obejmujące około 

25 punktów pomiarowych, w najbar-

dziej zagrożonych strefach miasta. 
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W 2006 r. wykonano pomiary w 5 

punktach:

• Zrekultywowane Składowisko Odpa-

dów Komunalnych przy Al. Przyjaźni,

• Wytwórnia Mas Bitumicznych (nale-

żąca do Kopalni Surowców Skalnych 

w Bartnicy Sp. z o.o.), ul. Torowa,

• Nutricia Zakłady Produkcyjne 

Sp. z. o.o., ul. Marka z Jemielnicy,

• OZAS - ESAB Sp. z o.o., ul. Struga,

• Tabor Szynowy OPOLE S. A., 

ul. Rejtana.

Monitoring gleb obejmuje:

• ustalenie powietrznie suchej masy 

gleby,

• ustalenie przewodnictwa właściwe-

go,

• ustalenie odczynu gleby,

• ustalenie składu granulometryczne-

go,

• ustalenie zawartości węgla organicz-

nego,

• ustalenie obecności metali ciężkich 

(ołowiu, kadmu, chromu, niklu, cyn-

ku, rtęci),

• badanie zawartości związków ropo-

pochodnych, WWA (Wielopierście-

niowe Węglowodory Aromatyczne), 

BTX (Benzen Toluen Xylen), węglo-

wodorów C6-C12 (benzyny), C12-C35 

(oleje mineralne) i pestycydów chlo-

roorganicznych.

W roku 2007 zadanie jest realizowane 

w punktach:

• Quinto sp. z o.o. Opolski Zakład Me-

chaniczny OZAMECH, ul. Pomorska,

• Animex OZD S.A., ul. Arki Bożka,

• Miejska Oczyszczalnia Ścieków 

 należąca do WiK Sp. z o.o., 

 ul. Wrocławska 60,

• Miejskie Składowisko Odpadów 

 należące do Zakładu Komunalnego  

Sp. z o.o., ul. Podmiejska,

• Wytwórnia Mas Bitumicznych,

 ul. Żerkowicka.

Badania prowadzone 
przez Starostwo 
Powiatowe w Opolu

W roku 2005 przeprowadzono bada-

nia jakości gleb wokół pięciu zakładów 

przemysłowych (z obszarami przyle-

głymi) znajdującymi się na terenie lub 

w pobliżu powiatu opolskiego, które 

mają bezpośredni wpływ na stan za-

nieczyszczenia gleb. Były to:

• BOT Elektrownia OPOLE S.A. i oko-

liczne zakładami w Brzeziu k. Opola,

• Górażdże Cement S.A. w Choruli,

• Huta Małapanew Sp. z o.o. 

 w Ozimku,

• Huta Szkła JEDLICE S.A. w Jedlicach,

• Lhoist Opolwap S.A. w Tarnowie 

Opolskim.

Zakres prac obejmował przeprowa-

dzenie analiz fizyko-chemicznych: 

ustalenie powietrznie suchej masy 

gleby, określenie udziału części ziemi-

stych, badania odczynu gleby i skła-

du granulometrycznego, określenie 

zawartości metali ciężkich: ołowiu, 

kadmu, chromu, niklu, cynku, rtęci, 

związków ropopochodnych, WWA, 

BTX oraz utworzenie cyfrowej mapy 

zanieczyszczeń gleb w pobliżu bada-

nych obiektów.

Wstępne badania zawartości związ-

ków organicznych i nieorganicznych 

w glebach użytków rolnych przyle-

głych do pięciu zakładów przemysło-

wych zlokalizowanych na terenie po-

wiatu opolskiego wskazują na:

• brak zanieczyszczenia metalami 

ciężkimi, we wszystkich analizo-

wanych próbkach gleb pobranych 

z warstwy 0-30 cm,

• przekroczenia zawartości węglo-

wodorów aromatycznych - benze-

nu i toluenu  we wszystkich prób-

kach gleb,

• w przypadku benzo(a)pirenu od-

notowano brak przekroczeń stan-

dardów w próbkach pobranych 

przy Cementowni Górażdże, nato-

miast pozostałe obszary wykazują 

zanieczyszczenie i przekroczenie  

dopuszczalnych progów.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki 

analiz oraz fakt, że są to pierwsze bada-

nia dotyczące określenia stopnia zanie-

czyszczenia gleb na przedmiotowych 

obszarach należy przeprowadzić anali-

zy szczegółowe, w tym określenie stop-

nia antropogenizacji - porównanie war-

tości uzyskanych w skale macierzystej 

do zawartości poszczególnych związ-

ków warstwie ornej. Należy wziąć pod 

uwagę fakt występowania we wszyst-

kich próbkach benzenu i toluenu, któ-

rych pochodzenie nie musi wiązać się 

bezpośrednio z oddziaływaniem po-

jedynczego źródła emisji jakim jest za-

kład przemysłowy, a może być powo-

dowane przez źródła rozproszone, np. 

spalanie odpadów w gospodarstwach 

domowych (wszystkie badane próbki 

były narażone na bezpośredni wpływ 

zabudowań wiejskich), czy trans-

port samochodowy. Istotne znacze-

nie w wielkości emisji zanieczyszczeń 

na badanych obszarach mają aglo-

meracje miejskie - Opole i Ozimek. Za 

tym spostrzeżeniem przemawia fakt iż 

próbki potencjalnie czyste (zlokalizo-

wane przed zakładem, od strony do-

minujących wiatrów) również wska-

zywały na przekroczenie standardów 

gleb.  



STAN ŚRODOWISKA W OPOLU I POWIECIE OPOLSKIM  PRZYRODA

73

PRZYRODA      7

7.1. Ochrona
przyrody i krajobrazu 
Ziemi Opolskiej

Powiat opolski ziemski leży w środ-

kowej części województwa opolskie-

go. W Dolinie Odry usytuowany jest 

na wysokości 135 m. n.p.m. i docho-

dzi do 220 m. n.p.m. na wzgórzach 

koło Ozimka, Niemodlina, Ligoty Tu-

rawskiej i Budkowic Starych. W czę-

ści środkowej powiatu wyróżniamy 

Pradolinę Wrocławską, która obejmu-

je Dolinę Odry na wschodzie, Rów-

ninę Opolską na północy, Równinę 

Niemodlińską na południowym za-

chodzie, Dolinę Nysy Kłodzkiej w za-

chodniej części gminy Niemodlin. 

Wszystkie krainy geograficzne nale-

żą do Niziny Śląskiej. Jedynie niewiel-

ki fragment gminy Tarnów Opolski 

należy do Wyżyny Śląskiej. Ochrona 

przyrody w rozumieniu ustawy, pole-

ga na zachowaniu, zrównoważonym 

użytkowaniu oraz odnawianiu zaso-

bów następujących tworów i składni-

ków przyrody: dziko występujących 

roślin, zwierząt i grzybów (zarówno 

tych objętych jak i nie objętych ochro-

ną gatunkową), siedlisk przyrodni-

czych (zarówno tych pospolitych jak 

i rzadkich), tworów przyrody żywej 

i nieożywionej oraz kopalnych szcząt-

ków roślin i zwierząt, a także krajo-

brazu, zieleni w miastach i wsiach 

oraz zadrzewień. Ustanawianie sy-

stemu obszarów chronionych w celu 

ochrony różnorodności biologicznej 

jest jednym z priorytetowych kierun-

ków działalności w polskiej ochronie 

przyrody. 

Różnorodność biologiczna (ang. bio-
diversity) = bioróżnorodność – oznacza 
zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach 
jego organizacji. Zgodnie z Konwencją o róż-
norodności biologicznej (podpisaną w 1992 r. 
w czasie konferencji Narodów Zjednoczonych 
w Rio de Janeiro) różnorodność biologiczna 
to zróżnicowanie wszystkich żywych organi-

zmów występujących na Ziemi w ekosyste-
mach lądowych, morskich i słodkowodnych 
oraz w zespołach ekologicznych, których są 
częścią. Dotyczy ona różnorodności w obrębie 
gatunku (r. genetyczna ), pomiędzy gatunkami 
oraz różnorodności ekosystemów.

Środowisko przyrodnicze w Polsce 

charakteryzuje się bogatą różnorod-

nością biologiczną. Wynika to za-

równo z korzystnych warunków na-

turalnych, położenia geograficznego 

oraz takich czynników jak: długo-

letnie tradycje w ochronie zasobów 

przyrodniczych, zróżnicowany rozwój 

urbanistyczny i gospodarczy, oparte 

na tradycjach rolnictwo, chronione od 

wielu lat bogate i stare lasy. Na różno-

rodność biologiczną wpływają takie 

czynniki jak: bogactwo informacji ge-

netycznej, różnorodność genów, róż-

norodność genotypów, zróżnicowanie 

osobników populacji, różnice między 

populacjami w obrębie gatunku, me-

chanizm dziedziczenia cech, mecha-

nizmy ewolucji, historia kształtowania 

się różnorodności biologicznej, dy-

namika różnorodności biologicznej. 

Różnorodność biologiczną chronimy 

dla samego zachowania kształtu przy-

rody naszej planety, a przede wszyst-

kim dla zachowania zależności panu-

jących na poszczególnych poziomach 

układów ekologicznych decydujących 

o warunkach naszej egzystencji. Cele 

te realizowane są poprzez objęcie 

wybranych obszarów lub obiektów 

szczególnymi formami ochrony przy-

rody, takimi jak: park narodowy, rezer-

wat przyrody, park krajobrazowy, ob-

szar chronionego krajobrazu, ochrona 

gatunkowa roślin i zwierząt, pomnik 

przyrody, stanowisko dokumentacyj-

ne, użytek ekologiczny, zespół przy-

rodniczo-krajobrazowy. (Rys. 7.1.)

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody to obszary obejmujące 
zachowane w stanie naturalnym lub mało 
zmienionym ekosystemy, stanowiska rzadkich 
gatunków roślin i zwierząt lub elementy 
przyrody nieożywionej. Ze względu na sposób 
ochrony dzielimy je na rezerwaty ścisłe 
i rezerwaty częściowe.

Na obszarze Ziemi Opolskiej znajdu-

je się 5 rezerwatów przyrody o łącz-

nej powierzchni ok.100 ha., w których 

obiektami ochrony są w dwóch przy-

padkach ekosystemy leśne, w dwóch 

ekosystemy torfowiskowe, w jednym 

ekosystem wodny. Trzy kolejne rezer-

waty są na etapie projektowania. 

Rezerwat przyrody Jaśkowice ¢ 

– (rezerwat 

leśny) - po-

łożony jest 

na terenie 

Borów Nie-

modlińskich na północny zachód od 

wsi Jaśkowice. Powierzchnia łączna re-

Rys 7.1. Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych 

prawnie chronionych w Polsce w latach 1990-2005
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zerwatu wynosi 3,1 ha. W 160 letnim 

drzewostanie dominują sosny i świer-

ki. Towarzyszą im modrzewie, dęby 

i brzozy. Ochronie podlega bór mie-

szany sosnowo – dębowy z udziałem 

modrzewia sudeckiego. To właśnie 

wiekowe modrzewie nadają rezerwa-

towi swoisty charakter i podkreślają 

malowniczość tego miejsca. 

Rezerwat przyrody Prądy – (rezer-

wat torfowiskowy) - położony jest 

na terenie nadleśnictwa Opole. Po-

wierzchnia łączna rezerwatu wynosi 

78,29ha. Rezerwat otoczony jest ba-

giennym i wilgotnym borem sosno-

wym W zbiorowisku torfowiskowym 

spotkać można chronioną owadożer-

ną rosiczkę okrągłolistną . ¢

Rezerwat przyrody Przysiecz 

– (rezerwat leśny) - położony jest 

na południe od wsi Przysiecz. Po-

wierzchnia łączna rezerwatu wyno-

si 3,1 ha. Ochronie podlega las mie-

szany w którym występuje głównie 

świerk ¢ , dąb bezszypułkowy i mo-

drzew eu-

r o p e j s k i 

w  o d m i a -

nie sude-

ckiej. 

Rezerwat przyrody Staw Nowo-

kuźnicki - (rezerwat florystyczny)  

-położony jest na skraju wsi Nowa 

Kuźnia, niedaleko Prószkowa. Po-

wierzchnia łączna rezerwatu wyno-

si 20 ha. W skład rezerwatu wcho-

dzi staw otoczony szuwarami. ¢ 

Brzegi stawu porośnięte są przez 

szuwary trzciny pospolitej oraz pałki 

szerokolistnej. Na terenie rezerwa-

tu odnotowano lęgi 47 gat. ptaków. 

Od wielu lat nieprzerwanie na tere-

nie rezerwatu gnieżdżą się łabędzie 

nieme.

Rezerwat przyrody Złote Bagna  -

(rezerwat torfowiskowy) - położony 

jest na terenie gminy Niemodlin w 

nadleśnictwie Opole. Powierzchnia 

łączna rezerwatu wynosi 37,81 ha. 

Rezerwat chroni torfowisko przej-

ściowe, wraz z porastającymi je zbio-

rowiskami roślinnymi. Różnorodność 

biotopów, obfitość wody, przyczynia-

ją się szczegól-

nie do boga-

ctwa fauny, a 

szczególnie pta-

ków. Duże wra-

żenie robią łany 

wełnianki wąskolistnej  ¢  pokry-

wające w lipcu teren torfowiska bia-

łym puchem.

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są pozostałości 
ekosystemów w postaci niewielkich zbior-
ników wodnych, śródpolnych, śródleśnych, 
oczek wodnych i torfowisk. Użytki są stosun-
kowo nową formą ochrony przyrody wprowa-
dzoną w prawie polskim w 1991 r. Odgrywają 
one bardzo ważną rolę w krajobrazie, stano-
wiąc dogodne siedliska dla licznych gat. roślin 

i zwierząt. Objęcie ochroną niewielkich łąk 
położonych wewnątrz rozległych komplek-
sów leśnych wzbogaca ekosystemy w nowe 
biotopy i nisze ekologiczne.

Inną formą ochrony obszarowej 

są użytki ekologiczne. Na dzień 

31.12.2005 r. w wykazie użytków eko-

logicznych Wojewódzkiego Konser-

watora Przyrody na terenie powiatu 

opolskiego znajdowało się dziewięć 

użytków ekologicznych. 

Torfowisko Dębska Kuźnia – uży-

tek ekologiczny położony jest 

w gminie Chrząstowice. Powierzch-

nia użytku wynosi 5,19 ha. Uznany 

został Rozporządzeniem nr P/2/97 

Wojewody Opolskiego z dnia 3 lu-

tego 1997 roku. Jest to podmokły 

nieużytek z in-

teresując ymi 

zbiorowiskami 

roślinnymi w 

trakcie natu-

ralnej sukcesji. 

S z c z e g ó l n i e 

jest to miejsce 

bytowania i że-

rowania bociana czarnego. ¢ 

Jełowa – użytek ekologiczny poło-

żony jest w gminie Łubiany. Wyod-

rębniony w okolicy podmokłych łąk 

na południowy – zachód od Jełowej. 

Powierzchnia użytku wynosi 2,85 ha. 

Jest to ciągnący się pas podmokłych 

łąk z wieloma dobrze wykształcony-

mi zbiorowiskami łąkowymi i szuwa-

rowymi. Miejsce masowego wystę-

L.p. Nazwa obiektu Powierzchnia 
[ha] Gmina Obiekt ochrony

1 Stawy Niemodlińskie 720 Niemodlin Wielkie bogactwo awi-
fauny.

2 Stawy Tułowickie 467,73 Tułowice Wielkie bogactwo awi-
fauny.

3 Srebrne Źródło 18,38 Chrząstowice

Jeden z nielicznych na-
turalnych fragmentów 
grądów na terenie po-
wiatu, z licznymi gatun-
kami objętymi ochroną 
prawną.

Tabela 7.1. Projektowane rezerwaty przyrody w powiecie opolskim
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powania kukułki 

szerokolistnej  ¢ 

oraz kukułki krwi-

stej. 

Żurawie Bagno – 

użytek ekologicz-

ny położony jest 

w gminie Niemod-

lin. Powierzchnia 

użytku wynosi 5,06 ha. Przedmiotem 

ochrony jest 

tu interesu-

jący zespół 

roślinny oraz 

stanowiska 

stałego bytowania żurawia. ¢ 

Dzicze Bagno – użytek ekologiczny 

położony jest w gminie Niemodlin. 

Powierzchnia użytku wynosi 2,75 ha. 

Uznany został Rozporządzeniem Wo-

jewody Opolskiego z dnia 3.02.1997 r. 

Użytek jest środowiskiem bytowania 

i żerowania wielu gatunków ptaków 

wodnych. 

Antoniów – użytek ekologiczny poło-

żony jest w gminie Ozimek na terenie 

nadleśnictwa Krasiejów. Powierzchnia 

użytku wynosi 1,83 ha. Użytek chroni 

śródleśne bagno. Utworzony został 

ze względu na ciekawy zespół roślin-

ny oraz miejsce bytowania i żerowania 

zwierzyny leśnej. Rośnie tu m.in. ro-

siczka okrągłolistna, grzybienie białe 

i pływacz zwyczajny.  ¢ 

Gęsi Staw – użytek ekologiczny po-

łożony jest w gminie Popielów. Po-

wierzchnia użytku wynosi 3,14 ha. 

Usytuowany przy wale przeciwpo-

wodziowym na południe od Wielo-

pola. Na powierzchni wyznaczonej 

do ochrony objęto fragment staro-

rzecza z otwartym lustrem wodnym 

i przyległymi zabagnieniami. Użytek 

jest miejscem występowania rzad-

kich chronionych gatunków roślin i 

zwierząt. Z roślin wymienić tu należy: 

kotewkę orzecha wodnego  ¢  i grą-

żel żółty, nato-

miast świat zwie-

rząt reprezentują 

m.in.: szczeżuja i 

zaskroniec. Uży-

tek wkompono-

wany jest w leśny 

krajobraz nadodrzańskich grądów. 

Kolejne użytki ekologiczne o nazwach 

Płaszczyzna, Wodopój i Suchy 

Dół, położone są w gminie Turawa, a 

przedmiotem ochrony tych terenów 

są stanowiska naturalnych, śródleś-

nych zbiorników wodnych. 

Obszary Chronionego 
Krajobrazu 

Obszary Chronionego Krajobrazu two-
rzone są w celu zachowania wyróżniających 
się krajobrazowo terenów o różnych typach 
ekosystemów. Szczególnymi celami ochrony 
obszarów jest zachowanie terenów o walorach 
przyrodniczych i kulturowych oraz stabilizacja 
środowiska przyrodniczego przez tworzenie 
tzw. korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu, będą-

cy formą ochrony przyrody zajmuje ob-

szar rozleglejszy niż park krajobrazowy 

i jest przeznaczony głównie na rekrea-

cję, a działalność gospodarcza na jego 

terenie podlega tylko niewielkim ogra-

niczeniom. Powierzchnia łączna Ob-

szarów Chronionego Krajobrazu w po-

wiecie opolskim zajmuje 59577,9 ha. 

Na opisywanym terenie znajdują się 

duże fragmenty dwóch obszarów są to: 

Lasy Stobrawsko – Turawskie i Bory Nie-

modlińskie oraz przylegający do Obsza-

ru Borów Niemodlińskich Obszar Chro-

nionego Krajobrazu o nazwie Grodziec. 

Bory Niemodlińskie – to obecnie naj-

większy w Polsce kompleks leśny w za-

chodniej części górnej Odry - 480 km2 

najcenniejszych przyrodniczo lasów bę-

dących pozostałością dawnej Puszczy 

Śląskiej, z wciąż jeszcze zachowanymi 

fragmentami typowych dla polskiego 

niżu lasów mieszanych i liściastych. Lasy 

stanowią około 60% Obszaru Chronio-

nego Krajobrazu Borów Niemodlińskich. 

Ich wielkopowierzchniowy charakter re-

prezentowany jest najwyraźniej w obrę-

bie zwartego masywu pomiędzy doliną 

Ścinawy Niemodlińskiej, a doliną Odry. 

Duże powierzchnie leśne są jednostka-

mi stabilnymi ekologicznie, a ich wiel-

koobszarowy charakter nadaje im walor 

buforu wobec niszczących wpływów 

zewnętrznych. Jednym z najpoważniej-

szych zagrożeń dla bioróżnorodności 

opisywanego obszaru jest daleko idąca 

monotypizacja lasów (ponad 70% lasów 

to sosnowe monokultury). O rozmiarach 

tego procesu świadczą różnice pomię-

dzy potencjalną roślinnością naturalną 

tego obszaru, a stanem faktycznym. 

Efektem monotypizacji drzewostanów 

jest nie tylko zubożenie bioróżnorodno-

ści, ale także powtarzające się gradacje 

szkodników. Wieloletnie, interdyscypli-

narne badania terenowe prowadzone 

przede wszystkim przez Biologów Uni-

wersytetu Opolskiego zinwentaryzo-

wały na terenie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Borów Niemodlińskich 19 

gatunków roślin chronionych prawnie 

w tym 12 

chronionych 

ściśle (grążel 

żółty, grzy-

bienie bia-

łe, salwinia pływająca  ¢ , kotewka 

orzech wodny, kruszczyk szerokolistny, 

rosiczka okrągłolistna, bluszcz pospoli-

ty, bobrek trójlistkowy, śniedek baldasz-

kowaty, barwinek pospolity, śnieżyczka 

przebiśnieg, widłak goździsty) i 7 chro-

nionych częściowo (kopytnik pospolity, 

pierwiosnek wyniosły, bagno zwyczaj-

ne, kruszyna pospolita, konwalia majo-

wa, kalina koralowa, przytulia wonna). 

Dwa gatunki roślin - salwinia pływają-

ca i aldrowanda pęcherzykowata ¢ 

umieszczo-

ne  są na 

liście ga-

tunków za-

grożonych 
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w skali Europy. Nie mniej bogata jest 

również fauna. W sumie zewidencjo-

nowano 181 gatunków kręgowców 

chronionych, wśród nich są m.in.: 

kumak nizinny ropucha zielona, ro-

pucha szara, grzebiuszka ziemna, 

żaba jeziorkowa, żaba moczarowa, 

żaba śmieszka, traszka zwyczajna, 

traszka górska, traszka grzebienia-

sta, żmija zygzakowata, jaszczurka 

żyworodna. Ze względu na warunki 

środowiskowe, szczególnie zróżni-

cowana gatunkowo jest awifauna. 

Dotąd na terenie Borów Niemodliń-

skich zewidencjonowano 150 gatun-

ków lęgowych co stanowi około 34% 

całej ornitofauny krajowej. Status 

gatunków zagrożonych w skali świa-

ta przyznano derkaczowi i bielikowi. 

Status gatunków zagrożonych w ska-

li kraju przyznano 8 gatunkom: kani 

czarnej, kani rudej, bielikowi, bąko-

wi, bączkowi, zielonce, włochatce 

i podgorzałce. 

Obszar Chronionego Krajobrazu 

Lasy Stobrawsko – Turawskie został 

powołany w 1988 r. w centralnej i za-

chodniej części województwa opol-

skiego. Główną cechą tego stanowią-

cego pozostałość po Puszczy Śląskiej 

obszaru, są dość dobrze zachowane, 

zróżnicowane gatunkowo i siedlisko-

wo lasy. Występują tu siedliska boru 

mieszanego wilgotnego i świeżego, 

z dominacją drzewostanu sosnowego, 

natomiast w dolinach rzecznych, gdzie 

znajdują się ich najcenniejsze fragmen-

ty, których unikatowość związana jest 

z okresowymi zalewami, zalegają grą-

dy, łęgi i olsy, a poza nimi buczyny, dą-

browy i liściaste lasy mieszane. Walory 

te podkreślają: niezliczoną ilość boga-

tych w ekosystemy łąkowe cieków, 

obfitość terenów zabagnionych i pod-

mokłych, starorzecza, źródła i stawy, 

a także polodowcowe moreny i wy-

dmy (głównie w dolinach Bogacicy, 

Budkowiczanki i Stobrawy). Wszystko 

to stanowi o wysokich walorach kra-

jobrazowych i środowiskowych tego 

nieskażonego terenu, uznawanego 

za jeden z najcenniejszych obszarów 

Śląska Opolskiego. W obszarze La-

sów Stobrawsko-Turawskich znajdują 

się w szczególności florystyczne re-

zerwaty przyrody, w których wystę-

puje wiele typowych dla obszarów 

wodnych i torfowiskowych rzadkich 

i chronionych okazów fauny i flory. 

Poza bogactwem fauny i flory wy-

mienić należy kompleks 4 jezior tu-

rawskich, z których największe, o po-

wierzchni ok. 2200 ha i pojemności ok. 

100 mln m3, powstało w 1938 r. w wy-

niku spiętrzenia wód Małej Panwi. 

Wyjątkowe urozmaicenie przyrod-

nicze sprawia, że na obszarze Lasów 

Stobrawsko-Turawskich występuje 

bogactwo świata fauny i flory, w tym 

wiele charakterystycznych dla nizin-

nych środowisk leśnych i łąkowych 

gatunków rzadkich, częściowo lub 

ca łkowicie 

chronionych. 

Świat fauny 

r e p r e z e n -

tują m.in. 

(gniewosz plamisty  ¢ , padalec zwy-

czajny, ropucha paskówka, bekas  ¢ , 

brodziec samotny), a bogactwo fauny 

reprezentują (barwinek pospolity, bo-

brek trójlistkowy, borówka bagienna, 

czermień błotna). Ostatnim Obszarem 

Chronionego Krajobrazu położonym 

w powiecie opolskim na terenie gmi-

ny Niemodlin jest Grodziec. Jest to eko-

system leśno – łąkowy przylegający do 

granic Obszaru Chronionego Krajobra-

zu Bory Niemodlińskie. Powierzchnia 

użytkowa tego obszaru wynosi 312 ha. 

Zespół Opolskich 
Parków 
Krajobrazowych

STOBRAWSKI PARK 
KRAJOBRAZOWY

Materiał udostępniony przez Stobrawski Park Kra-
jobrazowy: autorzy zdjęć w rozdziale: Karolina Ol-
szanowska – Kuńka, Alina Paszko, Ireneusz Hebda 
i Dominik Łęgowski.

Ładza, ul. W. Reymonta 3,
46 – 034 Pokój
tel./fax 077-469-35-50, www.zopk.prv.pl

W brzmieniu ustawy o ochronie przy-

rody: „Park krajobrazowy obejmuje 

obszar chroniony ze względu na war-

tości przyrodnicze, historyczne i kultu-

rowe oraz walory krajobrazowe, w celu 

zachowania, popularyzacji tych war-

tości w warunkach zrównoważonego 

rozwoju.” Park taki ma służyć rekrea-

cji krajoznawczej, to znaczy turysty-

ce niepobytowej, wypoczynkowi, 

a także edukacji. Parki krajobrazowe 

są bardziej zawansowaną formą ochro-

ny przyrody.  W północnej i północno-

zachodniej części powiatu opolskiego 

znajduje się Stobrawski Park Krajo-

brazowy. Sam park zajmuje obszar 

52 636 ha i należy do największych par-

ków krajobrazowych w kraju.

Zasięgiem objął 12 gmin, z czego 5 na-

leży do powiatu opolskiego: Murów, 

Dobrzeń Wielki, Łubniany, Dąbrowa 

i Popielów.  Jest to park o charakterze 

nizinnym, o znacznym udziale sied-

lisk wodno-błotnych chroniący naj-

cenniejsze fragmenty Niziny Śląskiej. 

Obejmuje on zwarte tereny lasów 

Stobrawsko –  Turawskich. Znaczną 

powierzchnię parku zajmują mono-

kultury sosnowe, jednak zachowane 

są również fragmenty 200 letnich sta-

rodrzewi. Z dolinami rzek związane są 

głównie lasy liściaste, są to: grądy, łęgi 

jesionowo-olszowe, jesionowo-wiązo-

we oraz bardzo rzadki łęg wierzbowo-

topolowy. Na podmokłych siedliskach 

dolin rzecznych w okolicach Rybnej, 

Popielowa, Zieleńca i Pieczysk wystę-

puje ols, a w okolicach Lubszy żyzna 
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buczyna niżowa. Park położony jest 

w dorzeczu rzeki Stobrawy  ¢  (stąd 

nazwa parku), Budkowiczanki, Boga-

cicy, Brynicy i Smortawy. Od południa 

granica parku opiera się na Odrze ¢ 

i Nysie Kłodzkiej. To właśnie z dolina-

mi tych rzek związane jest życie wielu 

cennych gatunków zwierząt, głównie 

ptaków takich jak: kania czarna, ka-

nia ruda (symbol parku), muchołów-

ka białoszyja, koszatka, dzięcioł śred-

ni czy też orlik krzykliwy. Nad dużymi 

kompleksami stawów hodowlanych, 

których łącznie jest ok. 600 ha., do-

patrzymy się polującego bielika, cza-

pli siwej i białej, kormorana oraz wie-

lu gatunków kaczek. Jest to również 

miejsce godów licznych płazów m.in. 

kumaka nizinnego, żaby trawnej, rze-

kotki drzewnej . ¢   W lasach parku 

gniazdują bocian czarny, żuraw, sa-

motnik oraz włochatka. Bardzo ma-

lownicze i atrakcyjne przyrodniczo 

są doliny mniejszych rzek takich jak 

Budkowiczanka, która zamieszkana 

jest przez wydry, bobry czy ważkę 

świteziankę.  ¢ 

Wędrując ścieżka-

mi przyrodniczo-

krajobrazowymi, 

wzdłuż Budkowi-

czanki natkniemy 

się na ślady XIII-

to wiecznych budowli – słowiańskich 

warowni. Te średniowieczne grodzi-

ska otoczone były wałami (miejsca-

mi podwójnymi), które przetrwały do 

naszych czasów w doskonałym stanie. 

Na uwagę przyrodnika zasługują po-

rośnięte roślinnością wodną i bagien-

ną liczne na terenie parku starorzecza 

porośnięte m.in. kotewką orzechem 

wodnym oraz wodną paprocią – sal-

winią pływającą. 

Ogółem na terenie parku zinwentary-

zowano 49 gatunków roślin naczynio-

wych chronionych, w tym 7 gatunków 

wymagających ochrony czynnej, są to: 

kukułka Fuchsa, krwista i szerokolistna, 

nasięźrzał pospolity, kotewka orzech 

wodny, fiołek mokradłowy i zimowit 

jesienny. Atrakcją geologiczną i krajo-

brazową parku, są wyniesienia wydm 

dochodzące do 30 m wysokości. Dzisiaj 

wydmy te w większości porośnięte są 

suboceanicznym borem świeżym  ¢  

(na fot. wydmy w okolicy Ładzy). 

Fragmenty odsłoniętych wydm spot-

kamy koło Karłowic i Dąbrówki Łub-

niańskiej. Na przedpolu wydm i między 

wydmami wytworzyły się torfowiska z ty-

pową dla nich roślinnością – modrzewni-

8



STAN ŚRODOWISKA W OPOLU I POWIECIE OPOLSKIM PRZYRODA

78

STAN ŚRODOWISKA W OPOLU I POWIECIE OPOLSKIM  PRZYRODA

79

cą zwyczajną, bagnem zwyczajnym 

i rosiczką okrągłolistną. Na terenie par-

ku znajdują się 4 rezerwaty przyrody, 

są to: Rogalice – chroniący urozmaico-

ny gatunkowo las liściasty z domiesz-

ką świerka; Leśna Woda – chroniący 

fragment lasu mieszanego, w którym 

dominują buki i sosny; Śmiechowice - 

chroniący zgrupowanie około 200 let-

nich modrzewi europejskich, będąc 

przykładem niewłaściwego pojmowa-

nia ochrony rezerwatowej oraz rezer-

wat Lubsza będący częścią dawnych 

lasów Puszczy Śląskiej, z dominacją 

buka. Projektowane są dwa kolejne re-

zerwaty: Czapliniec- mający chronić ko-

lonię lęgową czapli siwej oraz Barucice 

– jeden z najlepiej zachowanych lasów 

liściastych  Opolszczyzny z bogatym 

runem obfitującym w rzadkie gatunki 

roślin. Na terenie parku powołano tak-

że użytki ekologiczne: Gęsi Staw, Jagie-

nieckie Łąki i ostatnio Puchacz. Gorąco 

zachęcam do pieszych bądź rowero-

wych wycieczek po Stobrawskim Parku 

Krajobrazowym. Na terenie parku przy-

gotowanych jest 11 ścieżek przyrodni-

czo krajobrazowych.

Jedną z wielu takich ścieżek jest ścieżka 

Między Murowem  a Zagwiździem.  

¢    Ścieżka o długości 8 km prowadzi 

malowniczą doliną rzeki Budkowiczan-

ka. Pierwsza część wzdłuż zarastające-

go nieczynnego kanału porośniętego 

roślinnością wodną i bagienną. Druga, 

brzegiem rzeki przez las liściasty z bo-

gatym runem leśnym. Atrakcją ścieżki 

jest średniowieczne grodzisko i zabyt-

kowa Kuźnia w Zagwiździu.  ¢  

Zespół przyrodniczo - 
krajobrazowy

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – jest 
to fragment krajobrazu naturalnego i kultu-
rowego zasługujący na ochronę ze względu 
na ich walory widokowe i estetyczne.

Do tej pory w powiecie opolskim po-

wołano tylko jeden zespół przyrod-

niczo-krajobrazowy - „Lipno”. Jest to 

zespół parkowy o charakterze ogro-

du dendrologicznego. Rośnie tu wiele 

o k a z ó w 

drzew, tak-

że egzotycz-

nych. Do naj-

ciekawszych 

należy ambrowiec amerykański  ¢ ,  

azalia japońska ¢ , grujecznik ja-

poński, hor-

tensja bu-

k i e t o w a , 

różanecznik 

f i o l e t o w y, 

mahonia pospolita. Wiele z nich za-

kwalifikowano do grupy najstarszych 

drzew w Polsce. Wśród nich jest je-

den z najokazalszych tulipanowców 

amerykańskich. Prawie 200-letni okaz 

mierzy w obwodzie 418 cm i ma 30 m 

wysokości. 

Śląskie dinozaury 
z Krasiejowa

Stanowiskami dokumentacyjnymi - są 
niewyodrębniające się na powierzchni lub moż-
liwe do wyodrębnienia, ważne pod względem 
naukowym i dydaktycznym, miejsca występo-
wania formacji geologicznych, nagromadzeń 
skamieniałości lub tworów mineralnych, 
jaskinie lub schroniska podskalne wraz z na-
muliskami oraz fragmenty eksploatowanych 
lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych 
i podziemnych. 

Na obszarze powiatu istnieje jedno 

stanowisko dokumentacyjne chronią-

ce sztuczną odkrywkę geologiczną 

w Krasiejowie o pow. 0,2 ha w gminie 

Ozimek, z licznymi skamieniałościami. 

W Krasiejowie od 1993 prowadzone 

są największe w Polsce wykopaliska 

paleontologiczne. W obrębie skał gór-

nego triasu w dwóch pokładach napot-

kano masowe nagromadzenia dużych 

fragmentów szkieletów jeziornych 

i lądowych kręgowców sprzed ok. 230 

mln lat. Światowy rozgłos zyskało zna-

lezienie przez zespół profesora Jerzego 

Dzika licznych szczątków pradinozaura 

Silesaurus opolensis  ¢ . 

Występują też liczne płazy z grupy 

labiryntodontów (Metoposaurus, 

Cyclotosaurus  ¢ ), 

gady z grupy teko-

dontów (Palaeor-

hinus, Aetosaurus). 

Krasiejowskie zna-

leziska tych zwie-

rząt są przeważnie znacznie bardziej 

kompletne od okazów znalezionych 

w innych lokalizacjach. Odkryto tak-

że hatterie, ryby, bezkręgowce i rośli-

ny. Dzięki znaleziskom skamieniałości 

w Krasiejowie utworzono dwa mu-

zea, jedno w dawnej szkole i drugie 

na samym złożu kostnym (otwarte w 

2006 r.). To ostatnie prezentuje od-

słonięty i nienaruszony przez badaczy 

fragment pokładu iłu z zachowanymi 

kośćmi i fragmentami szkieletów ga-

dów i płazów. Największe czaszki osią-

gają 0,5 m średnicy. Główna ekspozy-

cja skamieniałości krasiejowskich oraz 

ich rekonstrukcji znajduje się w Muze-

um Ewolucji w Warszawie.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze two-
ry przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich 
skupienia o szczególnej wartości przyrod-
niczej, naukowej, kulturowej, historycznej 
lub krajobrazowej, oraz odznaczające się 
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je 
wśród innych tworów, okazałych rozmiarów 
drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub 
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obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, 
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 
Twórcą pojęcia „pomnik przyrody” jest 
niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf 
Alexander von Humboldt (1769-1859). 
Podczas podróży po Ameryce Południowej 
tak nazwał on występujące stare, okazałe 
drzewa, w związku z czym początkowo 
termin „pomnik przyrody” odnosił się tylko 
do wiekowych drzew, lecz z czasem również 
do innych obiektów przyrody. Pomniki przy-
rody można podzielić na dwie kategorie: 
pomniki przyrody żywej i pomniki przyrody 
nieożywionej. 

Pomniki przyrody są bogatą spuści-

zną dendrologiczną jaka została nam 

po naszych przodkach Ogółem do re-

jestru pomników przyrody w powie-

cie opolskim wpisano 92 drzewa i są 

wśród nich drzewa uznane za najstar-

sze w Polsce: 550-letni cis pospolity 

rosnący w Łubnianach przy ul. Opol-

skiej (13 m wysokości, bardzo szeroka 

korona, pień rozdwajający się na wy-

sokości 1,7 m), 350-letni buk pospolity 

rosnący w lesie w miejscowości Lubie-

nie gm. Popielów (ok. 28 m wysokości, 

obwód pnia ponad 4 m), 380-letni dąb 

bezszypułkowy rosnący po lewej stro-

nie drogi z Turawy do Rzędowa (wy-

sokość 25 m i obwód pnia ponad 5,5 

m) - najstarsze i najokazalsze w kraju 

drzewo tego gatunku w kraju, 570-

letni okaz dębu szypułkowego we wsi 

Szydłowiec Śląski (na granicy z mia-

stem Niemodlin) liczący 25 m wyso-

kości i 865 cm w obwodzie. Za pomni-

ki przyrody uznaje się okazy należące 

do gatunków rodzimych lub obcych. 

Wiele gatunków obcego pochodze-

nia szczególnie dobrze zaaklimatyzo-

wało się w naszym kraju i stanowi już 

trwały składnik naszego krajobrazu. 

W mieście Opolu również odnajdu-

jemy sędziwe i okazałe drzewa, które 

zostały uznane za pomniki przyrody. 

Drzewa te są wybitnymi przedstawi-

cielami swoich gatunków i zasługują 

na ochronę. Wśród drzew pomniko-

wych obcego pochodzenia, występu-

jących w różnych miejscach naszego 

miasta, należy wymienić: tulipanow-

ca amerykańskiego (Liriodendron tu-

lipifera) oraz miłorzęba dwuklapowe-

go (Gingko biloba). Na terenie miasta 

Opola znajdują się 24 pomniki przyro-

dy, i są to jedyne formy ochrony przy-

rody. Wszystkie to pojedyncze drze-

wa. Część z tych drzew została uznana 

za pomniki przez Wojewodę Opolskie-

go w latach 2000 i 2001, natomiast 20 

z nich objęto uchwałą Rady Miasta 

Opola w 2005 r.

Lp. Nazwa Pomnika
Obwód

(cm)
Lokalizacja

1 Lipa drobnolistna 617 Opole-Grotowice

2 Dąb szypułkowy 420 Park na wyspie Bolko

3 Klon polny 266 przed budynkiem OUW

4 Buk pospolity 307 ogród przy ul. Piastowskiej 20

5 Miłorząb dwuklapowy 260 ul. Strzelców Bytomskich

6 Dąb szypułkowy 410 ul. Strzelców Bytomskich

7 Dąb szypułkowy 400 ul. N. Barlickiego

8 Platan klonolistny 560 ul. Niedziałkowskiego 6

9 Platan klonolistny 440 ul. Piastowska 17

10 Platan klonolistny 685 Plac Wolności

11 Platan klonolistny 440 Plac Wolności

12 Wiąz szypułkowy 373 ul. Mozarta-Żwirki i Wigury

13 platan klonolistny 407 ul. Barlickiego 2

14 platan klonolistny 412 ul. Barlickiego 2

15 tulipanowiec amerykański 259 ul. Piastowska 20

16 jesion wyniosły 372 ul. Piastowska 20

17 platan klonolistny 494 ul. Korfantego 1

18 platan klonolistny 394 ul. Wrocławska

19 platan klonolistny 394 ul. Wrocławska

20 platan klonolistny 425 ul. Wrocławska

21 platan klonolistny 505 ul. Odrowążów 2

22 dąb szypułkowy 400 ul. Strzelców Bytomskich 18

23 wiąz szypułkowy 300 ul. Oleska 9

24 dąb szypyłkowy 432 Park Pasieka

Wykaz pomników przyrody w Opolu
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7.2. Różnorodność 
przyrodnicza 
miasta Opola

Opracowano na podstawie „Inwentaryzacja i wa-
loryzacja przyrodnicza miasta Opola”, Opole 2000

Pod względem różnorodności biolo-

gicznej fauny i flory miasto Opole pre-

zentuje się bardzo dobrze. Bliskie są-

siedztwo lasu na peryferiach miasta, 

duża powierzchnia terenów rolnych, 

przecinająca miasto rzeka Odra, liczne 

zbiorniki wodne sprawiają, że na tere-

nie Opola można zaobserwować bar-

dzo bogatą listę zwierząt, w tym także 

liczne gatunki chronione. 

Liczną grupę organizmów zamieszku-

jących miasto stanowią ssaki z których 

należy wymienić: ryjówkę aksamitną, 

łasicę, rzadkiego gronostaja ¢ , który 

występuje w 

parku na Wy-

spie Bolko i w 

dolinie Odry 

oraz wydrę. 

Rzędem ssaków, których wszyscy kra-

jowi przedstawiciele podlegają ochro-

nie są nietoperze W Opolu jest tylko 

jedno stałe miejsce hibernacji - sztol-

nie w kamieniołomie przy ul. Lubo-

szyckiej. Jedynymi jak dotąd stwier-

dzonymi gatunkami w tych obiektach 

są gacki brunatne. Kolonie rozrod-

cze mają natomiast na terenie Opo-

la takie gatunki jak: gacek brunatny, 

mroczek późny oraz borowiec wiel-

ki i karlik malutki, spotykane w parku 

na Wyspie Bolko. Okresowo, szczegól-

nie na tere-

nie nowych 

d z i e l n i c , 

można spot-

kać sarny, 

jeże, kuny ¢ , zające, łasice i lisy. 

Spośród zwierząt bezkręgowych 

na terenie miasta występują rzadkie 

i chronione gatunki motyli. Do naj-

ciekawszych należy zaliczyć: szlaczko-

nia sylwetnika, modraszka malczyka, 

pazia królowej ¢ , modraszka tele-

jus, modraszka  nausitous, mieniaka 

s t r u ż n i k a 

o r a z  s t r z ę -

potka, który 

jest najrzad-

szym przed-

stawicielem 

fauny moty-

li dziennych Opola. Jedno z kilkuna-

stu stanowisk tego gatunku w Polsce 

znajduje się w kompleksie leśnym 

na wschodnich rubieżach miasta. 

W Opolu występują także liczne ga-

tunki płazów oraz gady. Rzadkimi 

przedstawicielami tych grup są: rze-

kotka drzewna, kumak nizinny ¢ , 

traszka grzebieniasta oraz beznoga 

jaszczurka padalec, jadowita żmija 

zygzakowata i niegroźny dla człowie-

ka zaskroniec. 

Miasto stanowi atrakcyjne środowisko 

dla ptaków. Zarówno w okresie rozrodu 

jak i migracji, a w szczególności zimo-

wania. Do najciekawszych gatunków 

lęgowych, decydujących o walorach 

faunistycznych należą m.in.: zausznik, 

bąk, bączek, cyranka, błotniak stawowy, 

zimorodek ¢ , kania rdzawa, przepiór-

ka, derkacz. 

Na terenie 

miasta moż-

na również 

zaobserwo-

wać łabę-

dzia nieme-

go, pustułkę, 

kuropatwę i przepiórkę. Natomiast 

na obrzeżach gniazduje bocian czar-

ny. Szczególne znaczenie dla ptaków, 

zwłaszcza w okresie wędrówek i zimy, 

ma rzeka Odra. Bardziej lub mniej re-

gularnie zatrzymuje się na niej około 90 

gatunków ptaków. W okresie zimowym 

dominują ptaki wodne i błotne, które 

najczęściej wykorzystują lustro wody. Są 

to głównie kaczki, nury i perkozy. 

Obszar miasta Opola, ze względu 

na znaczne zróżnicowanie siedlisk, obfi-

tuje w chronione i rzadkie gatunki roślin. 

Spośród gatunków objętych ochroną 

do najciekawszych zaliczyć należy: goź-

dzika pysznego, barwinka pospolitego, 

wawrzynka wilczełyko, bobrka trójlist-

kowego, który jest objęty ochroną tyl-

ko na tere-

nie naszego 

wojewódz-

twa, zimowi-

ta jesienne-

go, centurię 

nadobną ¢ 

i cieszynian-

kę wiosen-

ną.  ¢

Duże zróżnicowanie siedlisk umożli-

wiło rozwój wielu zbiorowiskom ro-

ślinnym, zarówno naturalnym (m.in. 

leśne, wodne, szuwarowe), jak i pół-

naturalnym oraz antropogenicznym 

(m.in. polne, łąkowe, ruderalne). Do 

najciekawszych należy zaliczyć: świet-

listą dąbrowę - rzadkie zbiorowisko 

leśne,  zespół rdestnicy stępionej, ze-

spół „lilii wodnych” oraz zespół pod-

wodnej formy przęstki pospolitej 

i bardzo rzadkie na Śląsku Opolskim 

zbiorowisko torfowiskowe - zespół tu-

rzycy Davalla, stwierdzone koło Nowej 

Wsi Królewskiej.  

Obszary preferowane 
do pełnienia funkcji 
przyrodniczych

Korytarze ekologiczne - to obszary łączące 
różne jednostki przestrzenne krajobrazu, rela-
tywnie wąskie i różniące się od otaczającego 
tła. Mają one różne pochodzenie i charakter 
(korytarze reliktowe, antropogeniczne, śro-
dowiskowe). Pod względem struktury można 
wyróżnić korytarze liniowe, pasowe i sieciowe. 

Obszar węzłowy - to jednostka ponade-
kosystemalna, wyróżniająca się z otoczenia 
bogactwem ekosystemów o charakterze 
zbliżonym do naturalnego, seminaturalnych 
i antropogenicznych, ekstensywnie użyt-
kowanych, bogatych w gatunki specyficzne 
dla tradycyjnych agrocenoz. 
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Krajobraz ekologiczny - definiuje się jako 
zespół ekosystemów zajmujących określony 
obszar, powiązanych ze sobą zależnościami 
funkcjonalnymi.

Struktura przestrzenna krajobrazu 

jest jednym z dominujących czyn-

ników wpływających na jego war-

tość przyrodniczą. Ekologiczny sy-

stem przestrzenny Opola jest dość 

rozbudowany. Zasadniczo składają 

się na niego struktury nadrzędne o 

charakterze węzłów i korytarzy eko-

logicznych różnej rangi. Pod wzglę-

dem struktury można wyróżnić ko-

rytarze liniowe, pasowe i sieciowe. 

Wśród obszarów węzłowych wyod-

rębniono: leśne i zadrzewione, łą-

kowe oraz wodne i wodno – błotne. 

Obszary węzłowe charakteryzują się 

dużą różnorodnością gatunkową, 

krajobrazową i siedliskową. Są one 

także ważnymi ostojami dla gatun-

ków rodzimych i wędrownych, a 

zwłaszcza dla gatunków rzadkich 

i zagrożonych wyginięciem. Obszar 

korytarzy zmniejsza stopień izolacji 

oddzielnych elementów krajobra-

zu i ułatwia przemieszczanie się ga-

tunków w obrębie całego krajobra-

zu oraz wpływa w znacznym stopniu 

na przemieszczanie się materii 

i energii w ekosystemie. Ekologicz-

ny system przestrzenny decyduje 

o zachowaniu bioróżnorodności 

florystycznej i faunistycznej. 

Obszary węzłowe na terenie miasta 

to wyróżniające się z otoczenia skupi-

ska osobników, gatunków, biomasy, 

pełniące rolę głównych centrów za-

silania dla całego układu przestrzen-

nego. 

Za węzłowe i leśne elementy ekolo-

gicznego systemu przestrzennego 

miasta należy uznać:

• kompleks leśny na północ od Bier-

kowic

• kompleks leśny na wschód od Gru-

dzic i Maliny

• kompleks leśny na wschód od Go-

sławic

• kompleks leśny Babiej Góry na po-

łudnie od Wójtowej Wsi

• kompleks zadrzewień starych wy-

robisk przy obwodnicy miasta 

w okolicach Sławic

• park na Wyspie Bolko

• Park Nadodrzański

• Leśno – parkowy kompleks w Gru-

dzicach 

Wśród ekosystemów łąkowych za 

węzłowe należy uznać: 

• Łąki położone w dolinie Potoku 

• Łąki położone w dolinie Odry i w jej 

sąsiedztwie 

• Łąki położone w dolinie Czarnki, 

Maliny i Swornicy 

Wśród ekosystemów wodnych i wod-

no – błotnych za obszary węzłowe 

dla struktury ekologicznej miasta 

uznano:

• Ujściowy odcinek Małej Panwi i Odry

• Starorzecza Odry pomiędzy ul. Par-

tyzancką i korytem rzeki

• Koryto Odry wraz ze strefą między-

wala od mostu na Wróblinie do Za-

krzowa 

• Rozwidlenie kanału Ulgi i Odry 

• Południowa część Kanału Ulgi ze staro-

rzeczami na zachód od Wyspy Bolko

• Wyrobiska koło osiedla Doliny 

i na wschód od Metalchemu i na po-

łudnie od Nowej Wsi Królewskiej, 

• Ujściowy przygraniczny odcinek 

Groszowickiego Potoku na południe 

od Metalchemu

• Wyrobisko pomiędzy ul. Rejtana i Ar-

mii Krajowej

Obszary korytarzy ekologicznych 

na terenie Opola to wydłużone struk-

tury przestrzenne zapewniające wa-

runki do migracji różnych gatunków, 

np. doliny rzek, uskoki, krawędzie. 

Uniwersalny korytarz ekologiczny 

powinien charakteryzować się boga-

ctwem siedlisk i nisz ekologicznych, 

gdyż jedynie to czyni go przydatnym 

do migracji różnych pod względem 

wymagań organizmów. Na podstawie 

analizy poziomej i pionowej struktury 

przestrzennej krajobrazu w Opolu zi-

dentyfikowano następujące korytarze 

ekologiczne:

1. O randze międzynarodowej

Dolina Odry – jest najważniejszym 

korytarzem ekologicznym miasta. 

Wielkość i długość Doliny sprawia, 

że zachowana jest możliwość migra-

cji gatunków z terenów południowej 

Europy do centralnych i północno – 

zachodnich obszarów Polski. Dolina 

Odry stanowi potencjalne miejsce 

wzbogacania terenów Opolszczyzny 

w południowe i górskie elementy 

florystyczne i faunistyczne. 

2. O randze regionalnej

Dolina Prószkowskiego Potoku 

- jest najważniejszym korytarzem 

ekologicznym zachodniej części mia-

sta. Zapewnia łączność przestrzenną 

ekologicznego systemu przestrzen-

nego Obszaru Chronionego Krajo-

brazu Bory Niemodlińskie z  kory-

tarzem ekologicznym doliny Odry 

i obszarem węzłowym biocentrum 

17M. ECONET-PL o randze międzyna-

rodowej Dolina Środkowej Odry.

Dolina Swornicy i Jemielnicy - jest 

najważniejszym korytarzem ekolo-

gicznym wschodniej części miasta. 

Doliny te tworzą korytarze ekolo-

giczne o randze regionalnej łączące 

obszary węzłowe 10 K Lasy Stobraw-

skie i 14 K Góra Św. Anny ECONET-PL 

z doliną Odry

Dolina Małej Panwi – stanowi nie-

wielki odcinek w północnej części 

miasta. 

3. O randze lokalnej

Dolina Olszanki – łączy Kanał Ulgi 

z doliną Prószkowskiego Potoku. 

Kanał Młynówka - jest wąskim i je-

dynym korytarzem ekologicznym 

o zbliżonej do naturalnej struktu-

rze w centrum miasta, powinien być 

bezwzględnie chroniony.
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Dolina Czarnki – łączy zwarty kom-

pleks leśny z doliną Odry, w okoli-

cach Cementowni Górażdże posia-

da obszar nieciągłości funkcjonalnej.

Dolina Maliny - jest najważniejszym 

lokalnym korytarzem ekologicznym 

miasta, posiada najlepiej zachowa-

ną strukturą funkcjonalno-prze-

strzenną.

Dolina Strugi Lutnia - jest ważnym 

lokalnym korytarzem ekologicznym 

łączącym Dolinę Odry z obszarami 

podmokłych Groszowickich Łąk.

Korytarze ekologiczne Opola często 

są przerywane strefami nieciągłości, 

powodowanymi występowaniem 

terenów zurbanizowanych i zwar-

tych ekosystemów pól uprawnych. 

Charakteryzują się jednak bogatą 

strukturą funkcjonalno-przestrzen-

ną. Składają się na nią ekosystemy 

zadrzewieniowe, wodne, niewielkie 

fragmenty łąk. W procesach zagospo-

darowania przestrzennego powinno 

się za wszelką cenę dążyć do odtwo-

rzenia i zachowania pełnej ciągłości 

strukturalno-funkcjonalnej korytarzy 

ekologicznych. Utrzymują one bo-

wiem równowagę przyrodniczą silnie 

przekształconych gospodarczo tere-

nów miasta. Spośród wskazanych po-

wyżej obszarów węzłowych oraz ko-

rytarzy ekologicznych najważniejsze 

znaczenie dla zachowania walorów 

przyrodniczo – krajobrazowych mia-

sta mają jednak zaprojektowane for-

my ochrony przyrody. 

Proponowane formy 
ochrony przyrody

Las Grudzicki (część leżąca na terenie 

Opola), jest proponowanym obsza-

rem chronionego krajobrazu. Położony 

jest na wschód od Grudzic, a głównym 

przedmiotem ochrony są kompleksy 

leśne i chronione prawnie gatunki ro-

ślin. Na obszarze tym występują bory 

sosnowe i monokultury sosny oraz nie-

wielkie kompleksy lasów liściastych 

i mieszanych. Interesujące gatunki ro-

ślin występujące na tym terenie to m.in.: 

wawrzynek 

wilc ze ł yko 

¢ , buław-

nik mieczo-

listny, podko-

lan biały i listera jajowata. 

Łąki w Nowej Wsi Królewskiej – jest 

proponowanym użytkiem ekologicz-

nym. Łąka położona jest w Nowej Wsi 

Królewskiej, a głównym przedmiotem 

ochrony są zbiorowiska szuwarowe, łą-

kowe, turzycowe i torfowiskowe, m.in.: 

łąki trzęślicowej, zespołu turzycy Da-

valla, zespołu ostrożenia łąkowego 

i zespołu sitowia leśnego. Występu-

je tu też wiele chronionych i rzadkich 

gatunków roślin. Do najciekawszych 

należy zaliczyć: goździka pysznego 

¢ , kukułkę 

szerokolist-

ną. Łąka w 

Nowej Wsi 

Królewskiej 

jest również 

występowania chronionych rzadkich 

gatunków płazów i gadów. Kamionka 

w Groszowicach – jest proponowanym 

zespołem – przyrodniczo – krajobrazo-

wym. Wyrobisko położone jest między 

Nową Wsią Królewską, a Groszowica-

mi. Głównym przedmiotem ochrony 

są zbliżone do naturalnych ekosyste-

my wodne i zadrzewione oraz stanowi-

ska lęgowe rzadkich ptaków.  Do  naj-

ciekawszych należą:  mewa śmieszka 

(do 500 par), 

c y r a n k a 

¢ (b. rzad-

ka), perkoz 

dwuczuby. 

Kamionka Piast – jest propono-

wanym zespołem przyrodniczo-

krajobrazowym. Wyrobisko położo-

ne w centrum miasta miedzy ulicą 

Rejtana, a ulicą Wapienną. Głównym 

przedmiotem ochrony są odkrywki 

pretendujące do ochrony w postaci 

stanowisk dokumentacyjnych przy-

rody nieożywionej i stanowiska lęgo-

we wielu ptaków takich jak: śmieszka 

(kilka tysięcy osobników), mewa po-

spolita (około 100 osobników,) mewa 

żół tonoga 

¢ (4 osob-

niki - gatu-

nek rzadki)

Kamionka Odra - jest proponowa-

nym zespołem przyrodniczo-krajobra-

zowym. Położona jest na Zakrzowie 

przy ul. Luboszyckiej. Wśród walorów 

przyrody nieożywionej do najbardziej 

interesujących można zaliczyć odsło-

nięte profile litologiczne wapieni mar-

glistych oraz margli ilastych turonu. 

Na jej terenie spotkać można licznie tu 

występującego chronionego storczy-

ka kruszczy-

ka błotnego 

i rzadkiego 

p r z e d s t a -

wiciela ro-

ślin górskich 

w naszej florze - lepiężnika białego ¢

Żwirownia w Malinie – jest propono-

wanym zespołem przyrodniczo – kra-

jobrazowym. położonym na północ 

od Maliny. Jest to miejsce występowa-

nia wielu zbiorowisk wodnych i szuwa-

rowych. Do najciekawszych gatunków 

spotykanych na tym terenie zaliczyć 

należy owadożernego pływacza zwy-

czajnego, pępawę różyczkolistną i po-

nikło igłowate. W miejscu tym lęgnie 

się wiele rzadkich gatunków ptaków. 

Do najciekaw-

szych należą: 

bąk, siewecz-

ka rzeczna 

rybitwa zwy-

czajna, brzegówka, perkoz dwuczu-

by ¢ , łabędź niemy ¢ ,błotniak sta-

wowy, remiz. 

Na terenie miasta proponuje się utwo-

rzenie dwóch obiektów w formie 

agrorezerwatu są to: Groszowickie 



STAN ŚRODOWISKA W OPOLU I POWIECIE OPOLSKIM PRZYRODA

82

STAN ŚRODOWISKA W OPOLU I POWIECIE OPOLSKIM  PRZYRODA

83

Łany i Królewskie Zagony. Propono-

wany do ochrony obszar Groszowi-

ckie Łany obejmuje użytki rolne, naj-

częściej uprawy zbożowe na zachód 

od Groszowic w bezpośrednim oto-

czeniu wyrobisk margla obecnie za-

gospodarowanych jako składowisko 

odpadów komunalnych miasta Opo-

la. Występują tu bardzo interesujące 

i zanikające w skali kraju zespoły se-

getalne z wieloma zagrożonymi wy-

ginięciem gatunkami kalcyfilnymi. 

Najbogatsze florystycznie są pasy 

wzdłuż miedzy i dróg polnych. Drugi 

proponowany do ochrony obszar to 

Królewskie Zagony. Położone na połu-

dnie od Nowej Wsi Królewskiej użytki 

rolne należą do najciekawszych pod 

względem florystycznym i fitosocjo-

logicznym na terenie miasta Opola. 

Najbardziej wartościowe agrocenozy 

wykształciły się pomiędzy pasem wil-

gotnych łąk rozciągających się u pod-

nóża wyniesienia zajętego przez za-

budowania dzielnicy, a zalanym wodą 

wyrobiskiem wapienia na południu. 

Z najbardziej interesujących gatun-

ków występują tu: miłek letni, dym-

nica drobna,  wilczomlecz drobny, 

rolnica pospolita, kurzyślad błękitny 

i tobołki przerosłe.  

Zieleń miejska Opola

Przyrodniczą przestrzeń miasta two-

rzą: lasy i zadrzewienia, użytki rol-

ne, zieleńce, parki, ogrody działkowe 

oraz grunty pod wodami. W Opolu 

tereny zielone zajmują obecnie pra-

wie 2/3 obszaru z czego na lasy i zie-

leń miejską przypada ponad 1000 ha. 

Z zasobnej niegdyś wysokiej roślinno-

ści Opola zachowały się dwa okazałe 

drzewa zaliczane do pomników przy-

rody są to lipa drobnolistna rosnąca 

w Grotowicach i dąb szypułkowy ros-

nący na wyspie Bolko. Poza tymi oka-

zami zarejestrowano jeszcze wiele do-

rodnych drzew, których wiek, pokrój 

i wymiary kwalifikują je do objęcia 

ochroną prawną jako pomniki przy-

rody ożywionej. Najokazalszą wśród 

tych drzew jest topola czarna – drze-

wo o największym obwodzie (640 cm) 

w Opolu; rośnie ona nad Odrą poniżej 

mostu we Wróblinie. 

W mieście, a zwłaszcza na Wyspie Bol-

ko i terenach parkowych nad Odrą, 

rosną różnorodne gatunki drzew 

i krzewów okrytozalążkowych i na-

gozalążkowych. Drzewa i krzewy 

okrytozalążkowe to: klon polny, klon 

jesionolistny, klon zwyczajny, klon ja-

wor, platan ¢ , kasztanowiec biały, 

olsza czarna, brzoza brodawkowata, 

grab pospolity, leszczyna pospolita, 

dąb szypułkowy, dąb czerwony, dąb 

błotny, je-

sion wynio-

sły. Drzewa 

i krzewy 

nagozaląż-

kowe to: miłorząb dwuklapowy ¢ , 

jodła pospolita, jodła jednobarwna, 

choina kanadyjska, modrzew europej-

ski, świerk pospolity, świerk serbski, 

świerk kłujący daglezja zielona, sosna 

górska, sosna wejmutka, sosna czarna, 

sosna limba, sosna pospolita, cis po-

spolity, cyprysik groszkowy, żywotnik 

wschodni, jałowiec pospolity. Warto 

zwrócić uwagę na to, że takie gatun-

ki jak: cis pospolity, sosna limba, sos-

na górska i jarząb szwedzki podlegają 

całkowitej ochronie. 

Miasto Opole posiada prawie 600  ha 

powierzchni terenów zielonych. W 

skład terenów zieleni urządzonej 

wchodzą: parki i zieleńce, ogrody 

działkowe, cmentarze, zieleń obiek-

tów sportowych, zieleń towarzyszą-

ca budownictwu jednorodzinnemu 

(ogrody przydomowe) i wielorodzin-

nemu (zieleń osiedlowa), zieleń izo-

lacyjna zakładów przemysłowych 

i tras komunikacyjnych oraz zieleń 

przyuliczna. Na szczególną uwagę 

zasługuje Park miejski na Wyspie Bol-

ko, który jest jednym z ciekawszych 

i najlepiej zachowanych zakątków 

przyrodniczych Opola. Na terenie 

Wyspy Bolko wykształciło się wiele 

zbiorowisk roślinnych, w tym wodne, 

szuwarowe i leśne. Znajduje się tu je-

dyne na terenie Opola naturalne sta-

nowisko objętego ochroną barwinka 

pospolitego. Innym interesującym 

gatunkiem, rzadkim w wojewódz-

twie opolskim, jest czosnek niedź-

wiedzi. Występuje tylko w dwóch 

miejscach i na każdym z nich jego po-

pulacja składa się z niewielkiej liczby 

osobników. 

7.3. Sieć Natura 2000

Rozdział opracowany na podstawie infor-
macji zawartych na stronie internetowej: 
natura2000.mos.gov.pl

Obszar Natura 2000 to nowa for-

ma ochrony przyrody (obok takich 

już istniejących jak park narodo-

wy, rezerwat przyrody, czy inne), 

wprowadzona do polskiego pra-

wa dotyczącego ochrony przyrody 

w 2004 r., choć niektóre zapisy do-

tyczące tych obszarów włączono już 

do prawa polskiego w 2001 r. Natura 

2000 to też nazwa ekologicznej sie-

ci obszarów chronionych, która jest 

wprowadzana we wszystkich kra-

jach Unii Europejskiej, a którą two-

rzą poszczególne obszary Natura 

2000 wyznaczane zgodnie z jedno-

litymi, naukowymi kryteriami za-

pisanymi w dyrektywie Rady Euro-
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pejskiej Wspólnoty Gospodarczej 

(EWG to wcześniejsza niż Unia Euro-

pejska forma współpracy krajów Eu-

ropy Zachodniej) z 1992 r. o ochro-

nie siedlisk naturalnych oraz dzikiej 

fauny i flory w Europie. Za obszary 

Natura 2000 uznaje się najistotniej-

sze tereny dla zachowania zagrożo-

nych lub bardzo rzadkich gatunków 

roślin, zwierząt, czy charaktery-

stycznych siedlisk przyrodniczych 

mających znaczenie dla ochrony 

wartości przyrodniczych całej Eu-

ropy – czyli tzw. różnorodności bio-

logicznej. Sposób ochrony w obrę-

bie każdego z tych obszarów może 

być jednak inny. Bardzo istotnym 

elementem tego nowego systemu 

ochrony przyrody jest monitoring 

stanu siedlisk przyrodniczych oraz 

siedlisk gatunków roślin i zwierząt 

oraz ich populacji, za pomocą któ-

rego sprawdzana jest skuteczność 

działań ochronnych. Podstawowymi 

aktami prawa międzynarodowego 

obowiązującymi w Unii Europejskiej 

są dyrektywy. Do zawartych w nich 

uregulowań muszą być dostosowa-

ne przepisy poszczególnych krajów 

członkowskich. Dwie z europejskich 

dyrektyw w całości poświęcone są 

zagadnieniu ochrony środowiska. 

Pierwsza z nich znana jest pod po-

toczną nazwą: Dyrektywa Ptasia, 

druga - Dyrektywa Siedliskowa. Sieć 

Natura 2000 jest konstruowana i bę-

dzie funkcjonować w oparciu właś-

nie o te dwa akty prawne. Kluczo-

wy w ustalaniu obszarów ochrony 

w ramach sieci Natura 2000 jest fakt, 

iż kryteria przyjęte przy wyznacza-

niu sieci mają wyłącznie charakter 

przyrodniczy - ocenia się więc stan 

obszaru, zagrożenia, stopień izolacji, 

wartość obszaru dla zachowania ga-

tunku lub typu siedliska w skali glo-

balnej itp. Nadrzędna jest więc po-

trzeba ochrony przyrody.

Wpływ obywateli 
na powoływanie 
obszarów sieci 
Natura 2000

Przed wysłaniem do Komisji Europej-

skiej propozycji sieci obszarów Natura 

2000 Minister Środowiska konsultuje 

kształt sieci z: 

• radami gmin na których są pla-

nowane obszary sieci – rady mają 

30 dni na złożenie opinii na temat 

tych propozycji. Obywatele mogą 

więc kierować swoje uwagi od-

nośnie obszarów znajdujących się 

na terenie danej gminy do radnych 

gminnych by ci przekazali je na fo-

rum rady gminy. 

• wszystkimi obywatelami podczas 

konsultacji społecznych mających 

miejsce przed wysłaniem propozy-

cji listy obszarów do Komisji Euro-

pejskiej albo przed przyjęciem roz-

porządzenia o ich zatwierdzeniu. 

Uwaga! Wziąć udział w konsulta-

cjach można jedynie w wyznaczo-

nym do tego czasie. 

Obywatele i organizacje społeczne 

mogą mieć jednak większy wpływ 

na tworzenie listy obszarów Natura 

2000 niż tylko opiniowanie jej. Mogą 

ponadto brać udział w kontroli pro-

cesu tworzenia listy i ocenianiu czy 

proponowane oficjalne listy rządo-

we są wystarczające. Z drogi tej sko-

rzystały polskie pozarządowe orga-

nizacje ekologiczne i stworzyły przy 

pomocy swoich ekspertów propozy-

cję dodatkowej listy obszarów sieci 

Natura 2000, poszerzającej propo-

zycję rządową o 152 obszary „sied-

liskowe” i o 69 obszarów „ptasich” 

– propozycja ta nosi nazwę tzw. 

„Shadow list”.

Sieć Natura 2000 w Polsce - wy-

znaczono dotychczas 72 obszary 

specjalnej ochrony ptaków, a pol-

ski rząd zgłosił Komisji Europejskiej 

zamiar utworzenia 35 nowych ob-

szarów ptasich oraz ok. 184 obsza-

ry ochrony siedliskowej. Zdaniem 

przyrodniczych organizacji pozarzą-

dowych w Polsce powinno powstać 

około 140 obszarów „ptasich” i około 

400 obszarów „siedliskowych. Łącz-

nie wytypowano 256 obszarów Natu-

ra 2000, w tym 8 obszarów specjalnej 

ochrony siedlisk mających wspólną 

granicę i powierzchnię. Ponad 62 % 

obszarów Natura 2000 pokrywa się 

w Polsce z innymi formami ochrony 

przyrody. 

Obszary Natura 2000 w Polsce

źródło: strona internetowa natura2000.mos.gov.pl
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Grądy Odrzańskie – Obszar 
Specjalnej Ochrony

Ostoja obejmuje 70-cio kilometrowy 

odcinek doliny Odry między Naro-

kiem a Wrocławiem, jeden z najcen-

niejszych na całym odcinku górnej 

Odry, w którego wschodniej części 

zachowane zostały duże partie sła-

bo zniekształconych lasów łęgowych 

i grądowych o wysokich walorach 

przyrodniczych. Ekstensywna gospo-

darka prowadzona w całym obsza-

rze skutkuje też dobrym stanem za-

chowania zbiorowisk nieleśnych, zaś 

szerokie międzywale na odcinku za-

chodnim pozwalało na w miarę regu-

larne zalewy przy wysokich stanach 

wód. Wartość tego obszaru była wie-

lokrotnie podkreślana. Teren bardzo 

zróżnicowany pod względem sied-

lisk - cześć wschodnią zajmuje kom-

pleks leśny z przewagą grądów ży-

znych i podsychających postaci łęgu 

wiązowojesionowego. W niewiel-

kich płatach występują tu także łęgi 

wierzbowo-topolowe, starorzecza, 

ziołorośla eutroficzne oraz szuwary 

i turzycowiska z klasy Phragmitetea. 

W części zachodniej zachowało się 

znacznie mniej fragmentów leśnych, 

za to duże obszary zajmują szuwary 

i turzycowiska, starorzecza oraz różne 

stadia rozwojowe łęgów wierzbowo-

topolowych. 

Obszar Specjalnej Ochrony wyty-

powano ze względu na:

• 7 typów siedlisk uznanych za waż-

ne dla Unii Europejskiej na mocy 

Załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC, 

w tym jeden priorytetowy, łącznie 

zajmujących 30% powierzchni; o 

22 gatunki ptaków objęte ochroną 

zgodnie z Załącznikiem I Dyrekty-

wy 79/ 409/EEC; 

• 10 gatunków ptaków regularnie 

migrujących nie ujętych w Załącz-

niku I Dyrektywy 79/409/EEC; 

• 7 gatunków zwierząt podlegają-

cych ochronie na mocy Załącznika 

II Dyrektywy 92/43/EEC; 

• 19 gatunków roślin i zwierząt chro-

nionych na mocy porozumień 

i konwencji międzynarodowych 

(Załącznik IV 92/43/EEC, Konwen-

cja Berneńska); 

• 13 gatunków z Polskiej Czerwonej 

Księgi Roślin. 

7.4. Lasy

Las jest jednym z odnawialnych zasobów 
przyrody, powstającym w wyniku procesu 
lasotwórczego jako kompleks, w którym 
roślinność, swoista dla danego regionu bio-
geograficznego i wyróżniająca się wybitnym 
ilościowym udziałem drzew rosnących zwarcie, 
w którym świat zwierzęcy, klimat lokalny, 
stosunki wodne i gleba związane są ze sobą 
wzajemnymi wpływami i współzależnościami 
(Mała Encyklopedia Leśna, PWN, Warszawa 
1980).

W sensie prawnym, zgodnie z usta-

wą o lasach z dnia 28 września 1991 r. 

(tekst jedn. Dz.U z 2005 r. Nr 45, poz. 

435) lasem jest grunt o zwartej po-

wierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty 

roślinnością leśną (uprawami leśnymi) 

- drzewami i krzewami oraz runem leś-

nym - lub przejściowo jej pozbawio-

ny: przeznaczony do produkcji leśnej 

lub stanowiący rezerwat przyrody lub 

wchodzący w skład parku narodowe-

go albo wpisany do rejestru zabytków. 

Do lasu należą także grunty związane 

z gospodarką leśną, zajęte pod wyko-

rzystywane dla potrzeb gospodarki 

leśnej: budynki i budowle, urządze-

nia melioracji wodnych, linie podziału 

przestrzennego lasu, drogi leśne, tere-

ny pod liniami energetycznymi, szkół-

ki leśne, miejsca składowania drewna, 

a także wykorzystywane na parkingi 

leśne i urządzenia turystyczne.

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycz-

nego w Opolu z roku 2005, powierzch-

nia gruntów leśnych województwa 

opolskiego stanowi 255 tys. ha, z czego 

lasy zajmują 248 tys. ha, co odpowiada 

średniej lesistości na poziomie 26,4%. 

W Opolu powierzchnia gruntów leś-

nych zajmuje 0,93 tys. ha, z czego 

0,91 ha to lasy, co warunkuje lesistość w 

wysokości 9,4%, natomiast w powiecie 

opolskim powierzchnia gruntów leś-

nych zajmuje obszar 72,4 tys. ha, z cze-

go lasy to 70,4 tys. ha, co daje bardzo 

wysoki średni wskaźnik lesistości wy-

noszący 44,4%. Na rys.7.2 przedstawio-

no przestrzenne rozmieszczenie lasów 

Opola i powiatu opolskiego na tle całe-

go województwa.

Lesistość (wskaźnik lesistości) – jest to 
procentowy stosunek powierzchni lasów do 
ogólnej powierzchni rozpatrywanego obszaru 
(Raport o stanie lasów w Polsce 2005, PGL LP, 
Warszawa 2006).

W strukturze własnościowej lasów 

dominują lasy publiczne, w Opolu 

stanowią 94,5%, w tym lasy pozosta-

jące w zarządzie Państwowego Go-

spodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

to 92,4%, a w powiecie opolskim lasy 

publiczne zajmują 97,2% powierzchni, 

z czego w zarządzie Lasów Państwo-

wych – 96,4%.

Nad lasami terytorialnie należącymi 

do Opola i powiatu opolskiego, pieczę 

Typ obszaru Nazwa obszaru Kod obszaru Lokalizacja

OSO 
- dyrektywa 
Ptasia

Grądy
Odrzańskie

PLB020002

Woj. opolskie(7879,8 ha):Brzeg, Skar-
bimierz, Lewin Brzeski, Lubsza, Dą-
browa, Dobrzeń Wielki, Popielów.

Woj. Dolnośląskie(12581,5 ha)

SOO 
- dyrektywa 
siedliskowa

Forty Nyskie PLH160001 Nysa(49,7 ha)

Góra św. Anny PLH160002
Zdzieszowice, Leśnica, Strzelce Opol-
skie, Ujazd(5174,6 ha)

Załęczański 
Łuk Warty

PLH100007
woj. łódzkie, śląskie, opolskie: 
Rudniki(9055,2 ha)

Opolskie obszary Natura 2000
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sprawuje sześć nadleśnictw 

(w ramach zarządu Lasów Pań-

stwowych), których zasięg nie po-

krywa się z powiatowym podziałem 

administracyjnym, są to: Nadleśni-

ctwo Opole, Nadleśnictwo Prószków, 

Nadleśnictwo Tułowice, Nadleśnictwo 

Turawa, Nadleśnictwo Kup oraz Nad-

leśnictwo Brzeg, a ich charakterystykę 

przedstawiono na podstawie danych 

z poszczególnych Nadleśnictw.

Nadleśnictwo Opole

Lasy wchodzące w skład Nadleśnictwa 

Opole położone są na terenie miasta 

Opola, powiatu opolskiego (z gmi-

nami: Chrząstowice, Dąbrowa, Kom-

prachcice, Niemodlin, Ozimek, Tarnów 

Opolski, Tułowice i Turawa), a także 

powiatu brzeskiego (z gminą Lewin 

Brzeski) oraz oleskiego (z gminą Do-

brodzień i Zębowice). Zasięg admini-

stracyjny Nadleśnictwa Opole obej-

muje 688 km2, natomiast powierzchnia 

gruntów leśnych wynosi 22 828,19 ha. 

Nadleśnictwo składa się z 4 obrębów 

i 13 leśnictw: Obręb Dąbrowa (Leśni-

ctwa: Narok, Dąbrowa, Lipowa), Ob-

ręb Grudzice (Leśnictwa: Suchy Bór, 

Walidrogi, Grotowice), Obręb Krasie-

jów (Leśnictwa: Dąbro-

wice, Knieja, Krasiejów, 

Grodziec), Obręb Zbi-

cko (Leśnictwa: Zawada, 

Chrząstowice, Dębska Kuź-

nia). W ramach Opola i powiatu opol-

skiego, Nadleśnictwo Opole zajmuje 

17 831 ha powierzchni gruntów leś-

nych, o lesistości 19,5%. W struktu-

rze udziałów siedlisk leśnych, w całym 

nadleśnictwie, przeważają siedliska 

borowe stanowiące 59,5%, następ-

nie lasowe – 38,9% oraz olsy – 1,6%. 

Na rys. 7.3 przedstawiono porównanie 

udziałów siedlisk leśnych w poszcze-

gólnych nadleśnictwach. 

Typ siedliskowy lasu – obejmuje siedliska 
o podobnej żyzności i potencjalnej naturalnej 
zdolności produkcyjnej, rozpatrywane pod 
kątem użyteczności w hodowli lasu. 

Bory – stanowią najbardziej ubogą grupę 
siedlisk, o glebach silnie kwaśnych, z runem 
borowym i sosną w drzewostanie jako głów-
nym gatunkiem lasotwórczym.

Lasy – to siedliska żyzne i bardzo żyzne, 
o glebach słabo kwaśnych lub obojętnych, 
charakteryzujące się wielowarstwowym drze-
wostanem, z licznymi gatunkami krzewów 
i bogatym runem leśnym. Naturalne drzewo-
stany tworzą głównie: dąb, buk, jodła, olsza, 
jesion oraz liczne gatunki domieszkowe.

Ols – jest to siedlisko bardzo żyzne, występują-
ce najczęściej na obrzeżach jezior, łąk, pastwisk 
lub w dolinach rzecznych. Zajmuje siedliska 
bagienne, z bardzo płytką lub płytką wodą 
gruntową, o odczynie słabo kwaśnym do obo-
jętnego. Wysoki poziom wód gruntowych jest 
przyczyną częstego okresowego lub stałego 
podtapiania. Siedlisko olsu charakteryzuje się 
dużym bogactwem gatunkowym roślinności 
dna lasu.

Las łęgowy – zajmuje siedliska żyzne i bardzo 
żyzne, okresowo zalewane lub podtapiane, o 

dużych wahaniach poziomu wody gruntowej 
w ciągu roku. Jest to jedno z najżyźniejszych 
siedlisk, o czym świadczy piętrowa budowa runa 
leśnego (Hodowla Lasu, E. Murat, Wydawnictwo 
Świat, Warszawa 1998).

W większości lasów naszego kraju 

przeważają drzewostany z sosną, jako 

Rys. 7.2. Przestrzenne rozmieszczenie lasów województwa opolskiego

źródło: 
Biuro Planowania Przestrzennego 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Opolu

Rys. 7.3. Udział powierzchniowy siedliskowych typów lasu wg nadleśnictw
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gatunkiem panującym. Podobna sy-

tuacja występuje na terenie Nadleś-

nictwa Opole, gdzie udział sosny jest 

wysoki i wynosi 86,7% powierzchni, 

czyli najwięcej spośród wszystkich 

nadleśnictw gospodarujących na te-

renie Opola i powiatu opolskiego 

(rys.7.4).

Rys.7.4. Skład gatunkowy 

drzewostanów Nadleśnictwa Opole

W strukturze wieko-

wej lasu, w Nadleś-

nictwie Opole prze-

ważają drzewostany 

V (81-100 lat) i  III (41-60 lat) klasy wieku, 

zajmując odpowiednio 30,2% i 25,2% 

powierzchni oraz 42,1% i 26,9% miąż-

szości zasobów drzewnych. Drzewo-

stany ponad stuletnie zajmują 7,8% 

powierzchni, a przypada na nie 11,1% 

miąższości.

Klasy wieku drzew

I 1-20 lat

II 21-40 lat

III 41-60 lat

IV 61-80 lat

V 81-100 lat

VI 101-120 lat

VII 121-140 lat

VIII 141 i więcej lat

Miąższość drewna – oznacza objętość 
drewna, mierzoną w m3 (Raport o stanie lasów 
w Polsce 2005, PGL LP, Warszawa 2006).

Średnioroczny plan odnowień i zale-

sień dla całego nadleśnictwa przewi-

duje 195 ha, natomiast średnioroczny 

rozmiar pozyskania drewna wynosi 

ok. 91 tys. m3. W obrębie Nadleśnictwa 

Opola, na terenie Opola i powiatu 

opolskiego, znajduje się 5 stawów 

hodowlanych o łącznej powierzch-

ni 202,64 ha oraz różnorodne formy 

ochrony przyrody: Rezerwaty Przy-

rody „Prądy” i „Srebrne Źródła”, Ob-

szary Chronionego Krajobrazu „Bory 

Niemodlińskie” i „Lasy Stobrawsko-

Turawskie”, Stobrawski Park Krajobra-

zowy, 4 użytki ekologiczne i 13 pomni-

ków przyrody.

Odnowienia – są to nowe drzewostany 
powstałe w miejscu dotychczasowych, usu-
niętych w toku użytkowania lub zniszczonych 
w wyniku klęsk żywiołowych. Wyróżnia się od-
nowienia naturalne, gdy drzewostany powsta-
ją z samosiewu lub odrośli oraz odnowienia 
sztuczne, gdy drzewostany są zakładane przez 
człowieka.

Zalesienia – to lasy założone na gruntach nie-
leśnych, użytkowanych wcześniej rolniczo lub 
będących nieużytkami (Raport o stanie lasów 
w Polsce 2005, PGL LP, Warszawa 2006).

Nadleśnictwo Prószków

Lasy Nadleśnictwa Prószków poło-

żone są w centralnej części woje-

wództwa. Terytorialnie  nadleśnictwo 

zajmuje obszar 595 km2, w zasięgu 

czterech powiatów: opolskiego (gmi-

ny: Prószków, Komprachcice, Tułowi-

ce), krapkowickiego (gminy: Krapko-

wice, Strzeleczki, Walce), prudnickiego 

(gminy: Głogówek, Biała) i nyskiego 

(gmina: Korfantów). Lasy podzielone 

są na 3 obręby leśne i 12 leśnictw: Ob-

ręb Prószków (Leśnictwa: Dębowiec, 

Ochodze, Wybłyszczów i Przysiecz), 

Obręb Chrzelice (Leśnictwa: Rzym-

kowice, Jeleni Dwór, Chrzelice, Smo-

larnia) oraz Obręb Dobra (Leśnictwa: 

Rogów, Kopalina, Strzeleczki, Pietnia). 

Powierzchnia gruntów leśnych wynosi 

17 788,82 ha, natomiast lesistość 28%. 

Największą powierzchnię spośród 

siedlisk leśnych zajmują lasy – 78,3%, 

następnie bory – 21,8% oraz olsy 

0,6%. W strukturze gatunkowej prze-

ważają drzewostany sosnowe, któ-

re na terenie Nadleśnictwa Prószków 

stanowią wysoki odsetek powierzch-

ni wynoszący 82,2%, natomiast spo-

śród gatunków liściastych przeważa 

dąb, zajmujący 8,2% obszaru nadleś-

nictwa (rys. 7.5).

Rys. 7.5. Skład gatunkowy 

drzewostanów Nadleśnictwa Prószków

Największy udział 

w strukturze wiekowej 

stanowią drzewostany 

III i V klasy wieku, sta-

nowiące odpowiednio 25,0% i 17,2% 

powierzchni oraz 28,1% i 23,8% miąż-

szości, natomiast drzewostany VI kla-

sy wieku (101-120 lat) i starsze, zajmu-

ją powierzchnię 13,5%, co daje 17,7% 

miąższości zasobów drzewnych. 

Przewidywana średnioroczna wiel-

kość odnowień i zalesień dla Nadleś-
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nictwa Prószków wynosi 173 ha, nato-

miast pozyskanie drewna na poziomie 

79 tys. m3.  W obrębie działalności 

nadleśnictwa występuje 5 zbiorników 

wodnych o łącznej powierzchni 8,5 ha 

oraz obszary objęte ochroną praw-

ną: Rezerwaty Przyrody: Blok, Jeleni 

Dwór, Jaśkowice i Przysiecz, Obszar 

Chronionego Krajobrazu „Bory Nie-

modlińskie” i 1 użytek ekologiczny.

Nadleśnictwo Tułowice

Nadleśnictwo Tułowice obejmuje 

swym zasięgiem zachodnią część Bo-

rów Niemodlińskich, po autostradę A4 

i wiele mniejszych kompleksów leś-

nych położonych wokół Niemodlina 

i Grodkowa. Łączna powierzchnia 

Nadleśnictwa wynosi 17 356 ha, w tym 

grunty leśne – 16 428 ha, a lesistość – 

23%. Nadleśnictwo gospodaruje na 

gruntach należących administracyj-

nie do trzech powiatów: opolskiego 

(na powierzchni 9 433,75 ha z gmina-

mi: Dąbrowa, Niemodlin, Tułowice), 

brzeskiego (gminy: Grodków i Olszan-

ka) oraz nyskiego (gminy: Korfantów, 

Łambinowice, Skoroszyce). Nadleśni-

ctwo tworzą 2 obręby leśne i 12 leś-

nictw: Obręb Niemodlin (Leśnictwa: 

Szydłowiec, Głębocko, Gnojna, Gosz-

czowie, Grabin, Dębina, Sosnówka) 

oraz Obręb Tułowice (Leśnictwa: Św. 

Hubert, Tułowice, Przechód, Kuźni-

ca Ligocka, Łambinowice). Na tere-

nie nadleśnictwa występuje 13 ty-

pów siedliskowych lasu, przy czym 

w Obrębie Niemodlin największe po-

wierzchnie zajmują siedliska lasowe, 

natomiast w Obrębie Tułowice domi-

nują siedliska borowe. Ogólnie siedli-

ska lasowe zajmują 47,9% powierzch-

ni, borowe - 46,8%, natomiast olsy 

– 5,3% powierzchni leśnej. Udziały 

poszczególnych gatunków lasotwór-

czych przedstawiono na rys. 7.6., gdzie 

na uwagę zasługuje stosunkowo niski 

udział sosny – 54% oraz wyższe udzia-

ły dębu, brzozy i świerka. 

Rys. 7.6. Skład gatunkowy 

drzewostanów Nadleśnictwa Tułowice

W Nadleśnictwie Tułowi-

ce dominują drzewa w 

III i V  klasie wieku, które 

stanowią 22,0% i 20,4% 

powierzchni, natomiast drzewostany 

w wieku powyżej 100 lat porastają 14,0% 

powierzchni. Największą zasobność od-

notowano dla tych samych grup wieko-

wych: klasa V – 29,0%, klasa III – 24,5%, 

natomiast klasa VI i starsze – 17,4%. 

W roku 2006, wielkość odnowień 

i zalesień wyniosła 304 ha, nato-

miast pozyskanie drewna osiągnęło 

ok. 96 tys. m3. W Nadleśnictwie Tuło-

wice znajduje się ponad 40 zbiorni-

ków wodnych, o łącznej powierzchni 

376,45 ha, z czego niemal wszystkie to 

stawy rybne, wyodrębniono również 

formy ochrony przyrody, tzn. Rezer-

waty Przyrody: Kokorycz, Dębina, Zło-

te Bagna, Obszar Chronionego Krajo-

brazu „Bory Niemodlińskie”, pomniki 

przyrody: 29 drzew i 1 głaz narzutowy, 

oraz 4 użytki ekologiczne. 

Nadleśnictwo Turawa

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Tu-

rawa wynosi 296 km2. Powierzch-

nia ogólna nadleśnictwa stanowi 

17 456,99 ha, z czego grunty leśne 

zajmują obszar 16 826,11 ha, przy wy-

sokim wskaźniku lesistości  kształtują-

cym się na poziomie 57%. Teren Nad-

leśnictwa podzielony jest na 3 obręby, 

obejmujące 12 leśnictw oraz dodatko-

wo leśnictwa ds. szkółkarskich i ds. ło-

wieckich: Obręb Turawa: (Leśnictwa: 

Kadłub Turawski, Bierdzany, Rzędów, 

Marszałki), Obręb Jełowa (Leśnictwa: 

Laskowice, Jełowa, Morcinek, Dąbrów-

ka) i Obręb Kuźnice Kluczborskie (Leś-

nictwa: Bukowo, Grabice, Dębiniec, 

Zagwiździe). Wśród typów siedlisko-

wych lasu największy udział stanowią 

siedliska borowe – 74,1%, a następnie 

lasy – 24,8% i olsy – 1,1%, natomiast 

w składzie gatunkowym znacznie 

przeważają drzewostany iglaste, co 

przedstawione zostało na rys. 7.7.

Rys. 7.7. Skład gatunkowy

drzewostanów Nadleśnictwa Turawa
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Nadleśnictwo Brzeg

Lasy Nadleśnictwa Brzeg leżą po pra-

wej stronie rzeki Odry (z wyjątkiem 

dwóch leśnictw) i tylko częściowo 

obejmują teren powiatu opolskiego 

(gmina Popielów), natomiast większa 

część znajduje się na terenie powia-

tu brzeskiego (gminy: Brzeg, Lubsza, 

Olszanka, Lewin Brzeski, Grodków) 

oraz namysłowskiego (gminy: Namy-

słów, Świerczów, Pokój), zachodząc 

nieznacznie na teren województwa 

dolnośląskiego. Powierzchnia leśna 

zajmuje obszar 15 768,17 ha i podzie-

lona jest na 2 obręby i 12 leśnictw: 

Obręb Lubsza (Leśnictwa: Dobrzyń, 

Rogalice, Barucice, Lubsza, Nowy 

Świat oraz Szkółkarskie) i Obręb Kar-

łowice (Leśnictwa: Kuźnica Katowi-

cka, Roszkowice, Kurznie, Stobrawa, 

Rybna, Prędocin). Teren Nadleśni-

ctwa charakteryzuje się bogactwem 

siedlisk, lasy stanowią 61,6%, bory 

– 31,2%, a olsy i łęgi 7,2%, przy czym 

znaczny jest udział siedlisk wilgot-

nych wynoszący 44%. Na siedliskach 

boru mieszanego świeżego i miesza-

nego wilgotnego oraz lasu mieszane-

go świeżego i mieszanego wilgotne-

go gatunkiem panującym jest sosna, 

natomiast wraz ze wzrostem żyzności 

siedlisk wzrasta udział gatunków liś-

ciastych (rys. 7.9).

Rys. 7.9. Skład gatunkowy 

drzewostanów Nadleśnictwa Brzeg

W lasach  Nadleśnictwa 

Brzeg znajduje się 5 

Rezerwatów Przyrody: 

Przylesie, Leśna Woda, 

Rogalice, Lubsza i Śmiechowice, które 

nie znajdują się w obrębie powiatu 

opolskiego. 

W strukturze wiekowej lasu, przewa-

żają drzewostany w wieku do lat 60, 

zajmując w klasie I -19,9% powierzch-

ni, w klasie II – 20,1% i w klasie III – 

25%, co równocześnie odpowiada ni-

skiej miąższości zasobów drzewnych 

w wieku do 40 lat, natomiast wysokiej 

w wieku 41-60 lat, wynoszącej 32,0%. 

Drzewostany ponad stuletnie zajmują 

11,3% powierzchni, a przypada na nie 

17,1% miąższości. 

W latach 2003-2006, średnia wielkość 

odnowień i zalesień wyniosła 164 ha, 

natomiast średnie pozyskanie drewna 

osiągnęło 78 tys. m3. Na terenie Nad-

leśnictwa Turawa znajdują się cztery 

zbiorniki wodne – stawy rybne, o łącz-

nej powierzchni 59,35 ha, a także wy-

różniono dwa obszary objęte ochroną 

prawną, tj. Obszar Chronionego Kra-

jobrazu – Lasy Stobrawsko-Turawskie 

i Stobrawski Park Krajobrazowy.

Nadleśnictwo Kup

Lasy Nadleśnictwa Kup leżą na pra-

wym brzegu Odry, na północ od Opo-

la i stanowią część Borów Stobraw-

skich. Większa część lasów (ok. 70%) 

leży w powiecie opolskim (gminy: Do-

brzeń Wielki, Łubniany, Murów i Popie-

lów), natomiast pozostała część w po-

wiecie namysłowskim (gminy: Pokój 

i Świerczów). Powierzchnia zasięgu 

terytorialnego Nadleśnictwa Kup wy-

nosi 406 km2, natomiast powierzch-

nia leśna zajmuje 19 900,93 ha, przy 

wysokiej lesistości osiągającej 49,8%. 

Teren Nadleśnictwa Kup składa się 

z 3 obrębów i 14 leśnictw oraz dodat-

kowo leśnictwa ds. szkółkarskich i ds. 

łowieckich: Obręb Kup (Leśnictwa: 

Murów, Kup, Brynica, Masów, Kup 

Nowy), Obręb Pokój (Leśnictwa: Dą-

brówka Dolna, Kozuby, Czarna Woda, 

Winna Góra, Zieleniec), Obręb Popie-

lów (Leśnictwa: Ładza, Kaniów, Lubie-

nie, Chróścice). W Nadleśnictwie Kup 

siedliska borowe stanowią 54,5%, a 

pozostałą część siedliska lasowe, przy 

czym siedliska wilgotne  i mokre prze-

kraczają połowę powierzchni. Sosna 

w znacznym stopniu zdominowała 

lasy Nadleśnictwa Kup, gdzie zajmuje 

powierzchnię 78,4% (rys. 7.8).

Rys. 7.8. Skład gatunkowy 

drzewostanów Nadleśnictwa Kup

Struktura wiekowa la-

sów Nadleśnictwa Kup 

jest zdominowana przez 

drzewostany II i III klasy 

wieku, czyli w wieku 21-60 lat, które 

zajmują odpowiednio 20,5% i 22,9% 

powierzchni, natomiast drzewosta-

ny w wieku powyżej 100 lat stano-

wią 8,5%. Największą zasobność od-

notowano w drzewostanach w klasie 

III – 30,2% i klasie IV – 23,5%, nato-

miast w drzewostanach najstarszych 

– 12,1%.

Wielkość odnowień i zalesień w Nad-

leśnictwie Kup wynosi 173 ha, nato-

miast użytkowanie lasu, czyli pozyska-

nie drewna – ok. 81 tys. m3. W ramach 

form ochrony prawnej wyróżniono: 

Stobrawski Park Krajobrazowy, 3 użyt-

ki ekologiczne oraz ustalono strefową 

ochronę wybranych gatunków zwie-

rząt.



Zakład rozpoczął działalność w 1947 roku jako Zakłady Jajczar-
sko-Drobiarskie i po wielu przekształceniach stał się jednym z 
czołowych w Polsce producentów drobiu i wyrobów drobiowych. 
Od m-ca sierpnia 2004 zakład wchodzi w skład Grupy Animex 
Sp.z o.o., a od października 2005 roku występuje pod obecną na-
zwą ANIMEX – Opolskie Zakłady Drobiarskie S.A. w Opolu.
 
Działalność zakładu obejmuje ubój drobiu wraz z produkcją mięsa 
drobiowego i jego przetworów, a także – prowadzone w jednost-
kach terenowych – chów i hodowlę drobiu wraz z produkcją jaj 
wylęgowych.

W roku 2005 przeprowadzono modernizację Zakładu Drobiar-
skiego w Opolu polegającą na przebudowie budynku produkcyj-
nego w celu spełnienia wymagań weterynaryjnych i sanitarnych 
określonych przepisami Unii Europejskiej oraz na wymianie 
wyeksploatowanego parku maszynowego na wysokowydajne 
maszyny i urządzenia. 

W ramach przeprowadzonej przebudowy uwzględniono również 
ograniczenie oddziaływania zakładu na środowisko. Wykonano 
modernizację instalacji chłodniczej – dotychczasowe skraplacze 
wymieniono na nowe przystosowane do pracy także na sucho i 
tym samym znacznie ograniczono emisję hałasu podczas pracy 
tych urządzeń. 

Przeprowadzono remont instalacji wentylacyjnej wraz z zainsta-
lowaniem instalacji klimatyzacji pomieszczeń produkcyjnych de-
montując jednocześnie uciążliwe dla środowiska pod względem 
hałasu dotychczasowe wentylatory ścienne i okienne, a nowe 
centrale wentylacyjne wyposażono w cichobieżne wentylatory 
promieniowe i tłumiki hałasu.

Zmniejszenie emisji hałasu związane z realizacją wymienionych 
powyżej działań spowodowało, że obecnie Zakład nie przekracza 
dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku.

W ramach gospodarki wodno - ściekowej zakład dąży do jak 
największego ograniczenia zużycia wody przy zachowaniu obo-
wiązujących wymagań sanitarnych. Dzięki wprowadzeniu reżimu 
technologicznego i zastosowaniu układu centralnego mycia, 
wprowadzeniu układów technologicznych wykorzystujących 
zamknięty obieg wody, zastosowaniu automatycznych układów 
regulujących pobór wody przez urządzenia technologiczne, a tak-
że poprzez wymianę wyeksploatowanej myjki klatek zmniejszono 
zużycie wody o ok. 8.000 m3/m-c w porównaniu do lat poprzed-
nich, tym samym zmniejszając ilość ścieków wprowadzanych do 
kanalizacji miejskiej.

W 2004 roku zamknięto Wydział Produkcji Mączki. Odpady 

powstające w procesie produkcyjnym są przekazywane do 
unieszkodliwiania każdego dnia po zakończeniu procesu produk-
cyjnego i odbierane systematycznie przez uprawnione jednostki 
zewnętrzne.

Jednocześnie zamknięcie tego wydziału przyczyniło się do likwi-
dacji występującej podczas produkcji mączki uciążliwości zapa-
chowej. 

Po likwidacji wydziału mączki zmniejszyło się również zapotrzebo-
wanie na ciepło, a tym samym znacznie ograniczono emisję dwu-
tlenku siarki z kotłowni zakładowej (z 40.455 kg/rok w 2004 r. do 
33.845 kg/rok w 2006 r).

W latach 2001-2002 zlikwidowano komory wędzarnicze z dymo-
generatorami na wiórki drzewne i zastąpiono je komorami z wbu-
dowanymi dymogeneratorami tarciowymi znacznie ograniczając 
tym samym emisję zanieczyszczeń z procesu wędzenia, która wy-
stępuje tylko podczas wietrzenia komór i trwa ok. 2 min. na cykl.
  
W 2006 roku zaprzestano stosowania freonu jako czynnika chło-
dzącego poprzez całkowite zdemontowanie urządzeń i instalacji. 

Spółka ANIMEX – OZD S.A. dokłada wszelkich starań, aby 
chronić środowisko poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom oraz 
ciągłe doskonalenie proekologiczne, spełnianie wymagań ochrony 
środowiska, jak również dbanie o wzrost świadomości ekologicz-
nej oraz odpowiedzialności wszystkich pracowników naszej firmy.

Dla upowszechnienia tej świadomości na terenie siedziby zakładu 
organizowane są od 2005 roku obchody Światowego Dnia Mo-
nitoringu Wód – World Water Monitoring Day mającego na celu 
rozpropagowanie problemu czystości wód. Impreza ma charakter 
edukacyjny – do udziału w obchodach zapraszana jest młodzież z 
opolskich szkół, która przeprowadza testy i badania czystości rzeki 
Malina przepływającej przez teren zakładu. W trakcie trwania im-
prezy przeprowadzane są konkursy z wiedzy ekologicznej.

ANIMEX - Opolskie  Zak³ady  Drobiarskie S.A.
ul. Arki Bo¿ka 1, 45-411 Opole

tel. 077-4008600, fax. 077-4008601, e-mail: sekretariat@ozd.pl;  www.ozd.pl



CELE PROJEKTU 

Głównym celem Projektu 
jest ochrona zasobów 

zbiornika wód podziemnych GZWP 333 Opole – Za-
wadzkie, który znajduje się na terenie województwa 
opolskiego i śląskiego. Zbiornik ten obejmuje swym 
zasięgiem około 1.035 km2 powierzchni. Jest to 
jeden z najbogatszych pod względem zasobności 
zbiorników w Polsce. Miasto Opole oraz tereny je 
otaczające czerpią wodę głównie ze zbiornika wód 
podziemnych. Realnym zagrożeniem dla zbiornika 
są nieskanalizowane obszary aglomeracji miejskich 
i siedlisk wiejskich, które powodują, że wody zbior-
nika z roku na rok mają coraz gorszą jakość. Wiele 
peryferyjnych terenów miasta oraz otaczające gminy 
nie posiadają kanalizacji, a na tym terenie istnieje 
problem z przenikaniem ścieków do ziemi poprzez 
krasowe łatwo przepuszczalne warstwy wapienne. 

Oprócz zanieczyszczenia wód podziemnych istnieje 
również na niektórych terenach zagrożenie dla zdro-
wia pochodzące z wód powierzchniowych. Zdecydo-
wana większość miejscowości z obszaru zbiornika 
nie posiada systemów zbiorowego odprowadzania 
i unieszkodliwiania ścieków. Ścieki sanitarne w 
tych miejscowościach odprowadzane są do wód 
powierzchniowych lub do gruntu. Zaistniała, zatem 
wyraźna potrzeba skanalizowania tych terenów. 
Powstrzymanie degradacji wód podziemnych, głów-
nie zbiornika triasowego, poprawa czystości wód 
powierzchniowych oraz ograniczenie do minimum 
odprowadzania nieczyszczonych ścieków do ziemi 
jest warunkiem zaopatrzenia województwa opol-
skiego oraz regionów ościennych w wodę pitną 
dobrej jakości. 

W Projekcie uczestniczy siedem opolskich Gmin: 
Chrząstowice, Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, 
Opole, Prószków i Tarnów Opolski; przy czym Bene-
ficjentem Końcowym Projektu jest Gmina Opole. 

W wyniku realizacji 4 zadań powstanie:
- ponad 265 kilometrów kanalizacji grawitacyjnej
- około 170 kilometrów kanalizacji ciśnieniowej 
- 71 pompowni sieciowych 
- 2357 pompowni przydomowych

Oprócz kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej  oraz 
realizowanej przy okazji kanalizacji deszczowej po-
wstają trzy strategiczne obiekty:

Stacja uzdatniania wody (SUW) w Grotowicach, 
to strategiczny obiekt  składający się z dwóch 
zbiorników o pojemności po 5000 m3 każdy wraz 
z urządzeniami peryferyjnymi oraz przepompownią 
o wydajności 1500 m3 na dobę. Zakończenie prac 
przewidywane jest w 2007 roku.

Kolektor “K” w okolicy opolskiego Ronda to ruro-
ciąg ogólnospławny o średnicy od 1200 do 1800 
mm przeznaczony dla ścieków i wód opadowych, 
powstający w wyjątkowo trudnych warunkach z po-
wodu konieczności przekładek uzbrojenia terenu i 
koniecznością koordynacji robót  z firmą  SKANSKA, 
która realizuje inny obiekt pod nazwą  „Zabezpie-
czenie przeciwpowodziowe”. Przebieg Kolektora 
początkowo wzdłuż brzegu Odry a później przez za-
bytkowe ulice Opola jest trudnym przedsięwzięciem 
technicznym również z powodu spodziewanych wy-
kopalisk archeologicznych kolidujących z budową.

Magistrala wodociągowa „Południe” 
Rzeczona magistrala to alternatywny, główny ruro-
ciąg o średnicy 500 mm, który ma zagwarantować 
pewność zaopatrzenia miasta Opola w wodę dobrej 
jakości. Stać się to ma za sprawą  zmiany struktu-
ralnej polegający na zmniejszeniu dostaw wody z 
obecnego źródła (Zawada), które na wskutek wy-
eksploatowania nie zapewnia stałości dostaw wody 
odpowiedniej jakości. Swój początek będzie miała 
na Nowej Wsi Królewskiej, pobiegnie wzdłuż obwod-
nicy, a jej koniec będzie na ulicy Wrocławskiej. 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI ISPA w OPOLU

Budowa kanalizacji w Przyworach



Fabryka Norgips zlokalizowana jest  
w Brzeziu, nieopodal  Elektrowni Opole, 
na powierzchni 20 ha. Produkcję płyt 
rozpoczęto w 1998 roku.

Zlokalizowanie zakładu obok elektrowni 
Opole pozwala produkować płyty 
gipsowo-kartonowe na bazie gipsu 
przemysłowego, który jest uzyskiwany 
w procesie odsiarczania spalin, 
powstających w wyniku spalania 
węgla. Ten syntetycznie powstały 
gips ma większy stopień czystości 
niż gips naturalny, a stosowanie go 
pozwala znacznie zmniejszyć emisję 
spalin do  atmosfery oraz nie zakłóca 

równowagi ekologicznej, ponieważ 
nie jest wydobywany z naturalnych 
pokładów.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych 
technologii produkcji oraz najdłuższej, 
mającej około 500 m długości, linii 
technologicznej w Polsce, jesteśmy w 
stanie wyprodukować 200 m2 płyty 
gipsowo - kartonowej w ciągu jednej 
minuty ; taka zdolność produkcyjna 
umożliwia docelowo wytworzyć około 70 
mln m2 płyty rocznie, przy zatrudnieniu 
stu kilku osób.

Fabryka Norgips w Brzeziu koło Opola



Obecnie produkujemy cztery typy płyt 
gipsowo-kartonowych:

- zwykłe
typ A (dawniej GKB)

- impregnowane
typ H2 (dawniej GKBI)

- ognioochronne
typ DF (dawniej GKF)

- impregnowane ognioochronne
typ DFH2 (dawniej GKFI) 

Ciągle udoskonalamy technologię 
produkcji płyt gipsowo-kartonowych 
prowadząc badania nowych materiałów 
zużywanych w procesie oraz szukając  
rozwiązań m.in: produkcji, pakowania 

i dystrybucji; mając na względzie 
optymalizację oraz jak najmniejsze 
zużycie mediów i surowców mogących 
obciążać środowisko naturalne.
Eksportujemy znaczną część wlumenu 
sprzedaży do wielu państw Unii 
Europejskiej, m.in. do Łotwy, Estonii, 
Litwy, Czech, Węgier, Słowacji, Bułgarii, 
Rumunii, Francji. jak również do Rosji 
i Białorusi na podstawie posiadanych 
certyfikatów poszczególnych państw 
na nasze produkty. Ponadto spełniamy 
wymagania systemu zapewnienia jakości 
ISO 9001:2000 oraz wymagania normy 
europejskiej EN 520 dotyczące, płyt 
gipsowo-kartonowych.

Fabryka Norgips w Brzeziu koło Opola



Cementownia „ODRA” S.A. jest ściśle 
związana pod względem historycznym, 
gospodarczym i społecznym z Opolem i 
regionem opolskim. Jest to dynamicznie 
i nowocześnie zarządzana firma, która 
swój ciągły rozwój i wyniki ekonomicz-
ne łączy z troską o środowisko i otocze-
nie społeczne. Funkcjonuje w oparciu 
o wdrożony Zintegrowany System Za-
rządzania wg norm ISO9001 : 2000, ISO 
14001: 2004 oraz PN-N 18001 : 2004.

Cementownia produkuje rocznie ponad 
0,6 mln ton różnego rodzaju produktów. 
W swojej ofercie posiada cement port-
landzki, żużlowy, hutniczy oraz spoi-
wo stabilizacyjne. Wszystkie produkty 
oznaczone są znakiem dopuszczenia do 
obrotu na europejskim rynku - znakiem 
„CE”. Ponadto posiadają one aprobaty 
techniczne Instytutu Badawczego Dróg 
i Mostów w Warszawie, zezwalające na 
ich stosowanie w budownictwie dro-
gowym. Firma osiągnęła stabilną pozy-
cję na rynku cementu z siecią odbiorców 
krajowych i zagranicznych (Niemcy, Cze-
chy i Austria). 

Cementownia „ODRA” S.A. jest obecnie 
najstarszym na Opolszczyźnie i zarazem 
w Polsce zakładem specjalizującym się 
w produkcji cementu. Korzenie zakładu 
sięgają roku 1899, kiedy to na obecnym 
terenie powstała fabryka cementu port-
landzkiego składająca się z trzech sa-
modzielnych jednostek produkcyjnych. 
Pod koniec 1992 r. Cementownia „Odra”, 
będąca do tej pory przedsiębiorstwem 
państwowym, została przekształcona w 
jednoosobową spółkę Skarbu Państwa 
– Cementownia „ODRA” S.A. Punktem 
przełomowym było pozyskanie zagra-
nicznego inwestora - niemieckiej firmy 
Miebach Projektgesellschaft GmbH z 
Dortmundu. 

Dzięki prywatyzacji firmy uzyskano po-
ważne środki na działalność inwestycyj-
ną, mającą na celu dostosowanie zakła-
du do międzynarodowych standardów 
umożliwiających podniesienie wydajno-
ści i efektywności produkcji. Rozpoczę-
ła się przebudowa cementowni. Jednym 

z jej efektów było przejście z „mokrej” 
metody produkcji klinkieru (półproduk-
tu do produkcji cementu) tzw. energo-
chłonnej, na energooszczędną, „suchą”. 
W miejsce czterech pieców obrotowych 
zainstalowano jeden, którego wydaj-
ność wynosi 1200 ton klinkieru na dobę. 

Przebudowaną linię technologicz-
ną wraz z towarzyszącymi obiektami 
przekazano do eksploatacji  w grud-
niu 1999 r. Równolegle z moderniza-
cją procesu produkcji prowadzone 
były prace zmierzające do ogranicze-
nia szkodliwego wpływu zakładu na 
środowisko. Dzięki przeprowadzonej 
gruntownej modernizacji technicznej 
i technologicznej oddziaływanie za-
kładu na środowisko zostało radykal-
nie ograniczone. Na piecu obrotowym 
zainstalowano urządzenia do ciągłe-
go monitoringu emisji pyłów i gazów, 
zmniejszono również negatywną dzia-
łalność zakładu związaną z emisją ha-
łasu. 

ISO 9001 • ISO 14001 • PN-N 18001

Certyfikat nr 5874D, 5874U, 5874ACEMENTOWNIA „ODRA” S.A., 45-005 OPOLE, UL. BUDOWLANYCH  9
tel. centrala 077 40 20 899, sekr. 077 40 20 810, fax 077 45 42 860
www.odrasa.com.pl  •  e-mail: info@odrasa.com.pl

Nasza Misja:
„Produkcja klinkieru i cementu na poziomie zaspokajającym potrzeby i oczekiwania klientów, 

bezpieczna i przyjazna środowisku w harmonii z lokalną społecznością.”  



Działalność Cementowni powiązana jest 
ściśle z działaniami na rzecz poprawy 
ochrony środowiska naturalnego. Od czasu 
modernizacji zakład stosuje nowoczesną 
energooszczędną technologię produkcji 
klinkieru w piecu obrotowym, przy której 
zużycie ciepła na wypalanie klinkieru jest o 
ponad połowę niższe aniżeli przed moder-
nizacją. Cementownia jest również właś-
cicielem instalacji do segregacji odpadów 
komunalnych (systemu BRAM). Eksploata-
cję instalacji rozpoczęto w roku 2006. Od-
zyskiwane w niej odpady palne stanowią 
alternatywne paliwo handlowe. 

Funkcjonowanie zakładu jest ciągle udo-
skonalane. Tuż po modernizacji pieca 
uruchomiono linię automatycznego pa-
letyzowania i foliowania cementu oraz za-
instalowano elektroniczne wagi samocho-
dowe.

W 2004 roku zakład w krótkim czasie wdro-
żył Zintegrowany System Zarządzania 
obejmującego zarządzanie jakością wg 
normy EN ISO 9001:2000, zarządzanie śro-
dowiskiem wg normy EN ISO 14001:2004, 
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną 
pracy wg normy PN-N 18001:2004. Inne 
działania na rzecz ochrony środowiska to 
montaż kolejnych filtrów odpylających na 
młynach cementu, na silosach cementu 
oraz przejście na częściowe zasilanie za-
kładu tzw. ekologiczną energią elektrycz-
ną produkowaną w skojarzeniu z produkcją 
ciepła przez ECO Opole. 

Najnowszą inwestycją Cementowni jest 
uruchomiany w czerwcu 2006 r. automa-
tyczny terminal załadunku cementu luzem. 
Inwestycja ta zautomatyzowała i skróciła 
czas załadunku oraz poprawiła jakość ob-
sługi naszych odbiorców. Jest ona kolej-
nym krokiem unowocześniającym  zakład, 
czynionym również z myślą o ochronie śro-
dowiska, ponieważ załadunek na terminalu 
odbywa się w sposób bezpyłowy. Kolejne 
ekologiczne inwestycje to:  
• hermetyzacja (obudowa) hal surow-

ców i półproduktów w celu likwidacji 
emisji pyłów ze zmagazynowanych 
materiałów do otoczenia, rozpoczęta 
w październiku 2006 r. jest aktualnie 
kontynuowana. Zakończenie przewi-
duje się w 2008 r.  

• trwająca wymiana ostatnich starych 
filtrów tkaninowych na nowe na pozo-
stałych dwóch młynach cementu,  

• wykorzystanie energii cieplnej aktual-
nie trafiającej do atmosfery z chłodnika 

klinkieru w procesie suszenia żużla w 
nowej pneumatycznej suszarni, która 
zostanie wyposażona w nowy filtr tka-
ninowy – realizacja rozpocznie się jesz-
cze w bieżącym roku i potrwa do roku 
2008. W efekcie ograniczona zostanie 
emisja pyłów oraz zanieczyszczeń ga-
zowych.

Pozostałe inwestycje: 
• zabudowa siódmego młyna cementu 

wraz z filtrem tkaninowym, która zo-
stanie ukończona w najbliższych mie-
siącach, 

• wdrażanie w zakładzie komputerowe-
go Zintegrowanego Systemu Wspo-
magającego Zarządzanie Zakładem, 
które już zostało rozpoczęte a zakoń-
czone będzie w 2008 r.,

• uruchomiono w kwietniu br. nową ste-
rownię i serwerownię wyposażoną w 
nowoczesne sterowniki mikroproceso-
rowe, która 
docelowo 
będzie do-
stosowana 
do pełnie-
nia funkcji 
s t e r o w n i 
centralnej 
zakładu. 

Cementownia 
należy do naj-
większych pra-
codawców w 
regionie, stwa-
rzającym dobre i 
stabilne warunki 
pracy i płacy za-
trudnionym pra-
cownikom.  Za-
trudnia w chwili 
obecnej ok. 350 osób. Poprzez współpracę z 
sieciami betoniarni, zakładami produkcyjny-
mi i różnego rodzaju firmami usługowo-han-
dlowymi Cementownia  przyczynia się do 
utrzymania zatrudnienia i tworzenia nowych 
miejsc pracy w regionie opolskim oraz na te-
renie całego kraju. Zakład współpracuje z jed-
nostkami badawczymi, m.in. z Instytutem Mi-
neralnych Materiałów Budowlanych w Opolu 
i Krakowie, Instytutem Badawczym Dróg i 
Mostów w Warszawie, Politechniką Opolską 
– Wydział Budownictwa. Współpraca doty-
czy projektów badawczych, organizacji kon-
ferencji i sympozjów naukowych.

W styczniu 2006 r. Opolska Kapituła Umie-
jętności i Kompetencji za systematyczne 

inwestowanie w rozwój firmy, stosowanie 
nowoczesnych technologii produkcji, me-
tod zarządzania i dbałość o ochronę śro-
dowiska przyznała Cementowni  „ODRA” 
Srebrny Laur Umiejętności i Kompe-
tencji w kategorii „Inwestycja zagra-
niczna w Polsce”.  To wysokie wyróżnienie 
jest wyrazem uznania samorządu gospo-
darczego województwa opolskiego i po-
dziękowaniem za współuczestniczenie w 
kreowaniu w regionie warunków do dyna-
micznego rozwoju gospodarki i tworzenia 
klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsię-
biorczości. 

Cementownia „ODRA” wzięła również udział 
w konkursie  III Edycji Opolskiej Nagrody Ja-
kości, organizowanym przez Opolską Izbę 
Gospodarczą pod patronatem Wojewody 
Opolskiego i Marszałka Województwa Opol-
skiego. Dążenia Cementowni do zwiększe-
nia konkurencyjności poprzez polepszenie 

jakości swoich usług, wyrobów, udoskona-
lanie technologii i filozofii zarządzania zosta-
ło nagrodzone uzyskaniem dnia 1 czerwca 
2006 r. prestiżowej nagrody i tytułu Laure-
ata Opolskiej Nagrody Jakości. Nagroda 
stanowi dowód na możliwość propagowa-
nia polityki jakości dającej korzyści zarówno 
Przedsiębiorcy jak i w szczególności poten-
cjalnemu klientowi. Jest ona również uzna-
niem dla projakościowych działań i rozwią-
zań stosowanych w Cementowni.

Plany Cementowni są nierozerwalnie zwią-
zane z podnoszeniem standardu i jakości 
oferowanych wyrobów, a także dalszymi 
ekologicznymi inwestycjami w technologię 
i technikę produkcji. 

Automatyczny terminal załadunku cementu luzem



Huta Szk³a �Jedlice� SA wchodzi w sk³ad grupy kapita³owej War-
ta Glass, drugiego co do wielko�ci producenta opakowañ ze szk³a 
bezbarwnego w Polsce. Huta Jedlice jest trzecim co do wielko�ci 
producentem s³oików w Polsce. Jest równocze�nie jedynym wy-
twórc¹ opakowañ ze szk³a bezbarwnego w województwie opol-
skim. Du¿e zró¿nicowanie kszta³tów i pojemno�ci oraz wyj¹tkowe 
walory estetyczne i ekologiczne sprawiaj¹, ¿e opakowania z Jed-
lic zyskuj¹ uznanie kluczowych producentów artyku³ów spo¿yw-
czych w kraju i za granic¹.

Dziêki zrealizowanym w latach 1998-2006 projektom inwestycyjnym o ³¹cznej warto�ci 140 mln z³, huta sta³a siê no-
woczesnym zak³adem wyposa¿onym w najnowocze�niejsze automaty szklarskie i aparaturê kontrolnopomiarow¹. 
Dziêki zautomatyzowaniu procesu pakowania i transportu wewnêtrznego oraz dziêki nowym halom magazynowym 
znacznie podniesiono efektywno�æ logistyczn¹ firmy.

Jednym z kluczowych surowców wykorzystywanych w procesie 
produkcyjnym przez firmê jest st³uczka szklana. Ze wzglêdów 
ekonomicznych i ekologicznych coraz efektywniej wykorzysty-
wany jest ten cenny surowiec.

W ostatnich latach Huta Jedlice zrealizowa³a liczne inwestycje i 
modernizacje proekologiczne. Niektóre z nich to:

1. 1996 - Zmiana systemu opalania pieców szklarskich z gazu 
generatorowego (czadnicowego) na gaz ziemny. Efekt-
zmniejszenie ³adunku zanieczyszczeñ emitowanych do atmo-
sfery o 30 proc.

2. 1998-1999 - Modernizacja pieca wannowego nr 2, wynikiem 
czego by³o dalsze ograniczenie emisji zanieczyszczeñ.

3. 1999 - Monta¿ i uruchomienie pieca odzysknicowego ciep³a 
na potrzeby grzewcze zak³adu.

4. 2001-2002 - Wdro¿enie i certyfikacja systemów jako�ciowych wg 
norm ISO 9001:2000 i ISO 14001:2000.

5. 2003 - Budowa i uruchomienie nowej stacji segregacji st³uczki szkla-
nej. Dziêki tej inwestycji wzros³y mo¿liwo�ci prowadzenia kwalifi-
kowanego odzysku, pozyskiwanej z rynku, st³uczki szklanej. 

6. 2004 - Wybudowanie nowego niskoemisyjnego pieca wannowe-
go nr 1.

7. 2005 -Zrealizowany du¿y program eliminacji ha³asu powstaj¹cego 
w procesie produkcji.

Ci¹g³y rozwój potencja³u produkcyjnego zarówno Huty Szk³a �Jedlice� SA 
jak i Grupy Warta Glass odbywa siê w sposób zintegrowany ze �rodowiskiem 
i �wiatowymi wymaganiami ekologicznymi. Rezultatem jest m.in. uzyskanie 
przez Hutê Jedlice, w pa�dzierniku 2005 r., Pozwolenia Zintegrowanego -
jednego z pierwszych tego typu pozwoleñ emisyjnych na Opolszczy�nie.

Huta Szk³a �Jedlice� SA, Jedlice, 46-040 Ozimek
tel. +48 (0) 774005540, fax +48 (0) 774005545, info@jedlice.wartaglass.pl www. wartaglass.pl
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Nadleśnictwo Tułowice powstało w 1945 roku i obejmowało wów-

czas kilka kompleksów leśnych, z których największy stanowił część 

Borów Niemodlińskich. Obecnie po reorganizacji swym zasięgiem 

obejmuje zachodnią część Borów Niemodlińskich, po autostradę A4 

i wiele  mniejszych  kompleksów  leśnych  położonych  wokół  Niemod-

lina i Grodkowa. Ogółem powierzchnia Nadleśnictwa wg stanu na dzień 

01.01.2007 r. wynosi 17 356 ha, w tym grunty leśne stanowią 16 443 ha.

Nadleśnictwo położone jest w województwie opolskim w zasięgu 

trzech powiatów: brzeskiego, nyskiego i opolskiego na terenie gmin: 

Olszanka, Lewin Brzeski, Grodków, Korfantów, Łambinowice, Skoroszy-

ce, Tułowice, Niemodlin, Dąbrowa Niemodlińska.

Lasy Nadleśnictwa Tułowice położone są w dorzeczu rzeki Nysy Kłodz-

kiej, do której uchodzą liczne rzeki 

i potoki. Najważniejsze z nich to: Ści-

nawa Niemodlińska, Cielnica, Mły-

nówka, Młynówka Bielicka, Stara 

Struga, Struga Grodkowaka i Kryn-

ka. Wiele z tych cieków płynie na-

turalnymi korytami, stanowiąc cen-

ną pozostałość naturalnej przyrody. 

Lasy mają charakter typowo nizinny, 

choć występują tu licznie niewielkie 

wzniesienia i sfałdowania. Urozmai-

cona rzeźba terenu oraz liczne poto-

ki pozwoliły na zlokalizowanie sieci 

stawów rybnych, co podnosi walory 

turystyczne lasów Nadleśnictwa.

Stawy rybne - oprócz pełnienia funkcji gospodarczych - są ostoją i miej-

scem lęgowym dla ptactwa wodnego (bąk, czapla siwa, łabędź nie-

my, perkoz dwuczuby, dzikie kacz-

ki, gęsi) oraz cennym regulatorem 

stosunków wodnych w okolicznych 

lasach.

Lasy Nadleśnictwa są ostoją wielu 

gatunków zwierząt łownych (jeleń, 

sarna, dzik, lis, borsuk, kuna) i chro-

nionych (orzeł bielik, żuraw, wydra 

i bóbr).

Oprócz funkcji gospodarczych lasy 

Nadleśnictwa Tułowice coraz sze-

rzej pełnią rolę poznawczą i tury-

styczną. Dla przyjeżdżających tu-

rystycznie, jak i mieszkańców Opolszczyzny, Nadleśnictwo oferuje 

liczne parkingi leśne zlokalizowane przy głównych trasach: Niemod-

lin – Nysa, Niemodlin – Grodków, Tułowice – Korfantów. Na spacery 

natomiast zaprasza do parków w: Korfantowie, Tułowicach, Krasnej 

Górze, Kopicach i Szydłowcu. Parki te charakteryzują się wysokimi 

walorami krajobrazowymi, stylowymi i historycznymi.

Na szczególną uwagę zasługuje Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy 

w Lipnie z jednym z najciekawszych w Polsce ogrodów botanicznych. 

W parku tym występuje wiele gatunków obcego pochodzenia (jeden 

z najokazalszych egzemplarzy żywotnika olbrzymiego w kraju o ob-

wodzie pnia 425 cm, różaneczniki, azalie, kalmie tulipanowce, ambro-

wiec amerykański, kasztanowiec drobnokwiatowy, aralie japońskie, 

miłorząb dwuklapowy i inne).

W celu przybliżenia nietuzinkowych walorów przyrodniczych pozo-

stałości dawnego parku w Lipnie oraz Zespołu Przyrodniczo-Krajobra-

zowego, wytyczono tu dwie ścieżki 

przyrodniczo – dydaktyczne, nato-

miast w pobliżu miejscowości Łam-

binowice na obszarze po niemie-

ckim obozie jenieckim utworzono 

ścieżkę historyczno – przyrodniczą.

Znaczna część obszaru Nadleśni-

ctwa (13 400 ha) położona jest w 

zasięgu Obszaru Chronionego Kra-

jobrazu „Bory Niemodlińskie”.

Dla propagowania najciekawszych 

zakątków „Borów Niemodlińskich”, 

przez tereny leśne Nadleśnictwa wytyczono trasy piesze i pieszo-rowe-

rowe o łącznej długości ponad 120 km.

Aby zachować fragmenty Puszczy Niemodlińskiej, naturalne zbio-

rowiska grądowe oraz ekosystem 

torfowiska utworzono trzy rezer-

waty przyrody: „Kokorycz”, „Dębi-

na” i „Złote Bagna” o łącznej po-

wierzchni około 133 ha. Uznano 

także pięć użytków ekologicznych 

– urokliwe zakątki urozmaicone 

bagnami otoczonymi lasami, a 

licznie występujące na terenie ca-

łego Nadleśnictwa wiekowe sosny 

i dęby oraz głazy narzutowe more-

ny czołowej lodowca stanowią po-

mniki przyrody.

Lasy Nadleśnictwa Tułowice do-

starczają również cennego surowca drzewnego dla zakładów prze-

twórczych w regionie, w ilości średnio ok. 80 tys. m3 w tym: wielkowy-

miarowego ok. 43 tys. m3; średniowymiarowego ok. 37 tys. m3.

PGL Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Tułowice

ul. Parkowa 14/14a 
49 – 130 Tułowice

tel. (77) 4600 109; 4600 615
fax (77) 4600 123
e-mail: tulowice@katowice.lasy.gov.pl 



Przedsiębiorstwo Labtar Sp. z o. o. powstało w 1993 roku na drodze przekształcenia Za-
kładu Materiałów Przeciwwybuchowych “PYŁOWNIA” w Tarnowie Opolskim, będącego 
niegdyś częścią zlikwidowanego Przedsiębiorstwa Materiałów Budowlanych Przemysłu Wę-
glowego w Katowicach.  

Przedsiębiorstwo Labtar Sp. z o. o. w Tarnowie Opolskim zajmuje się przerobem wysoko-
węglanowych skał, z których powstają następujące grupy wyrobów: 

• pyły przeciwwybuchowe dla kopalń węgla kamiennego,        

• sorbenty do odsiarczania spalin, 
   drobno i grubo ziarniste,      

• wypełniacze dla budownictwa, 

• kredy pastewne drobno i grubo ziarniste.

Od dnia przekształcenia Spółki w samodzielną jednostkę organizacyjną rozpoczął się proces 
modernizacji zakładu, zmierzający do zmniejszenia jego uciążliwości dla środowiska, zwięk-
szenia wydajności i rozszerzenia gamy oferowanych  wyrobów. 

Od roku 1994 przeprowadzano szereg modernizacji istniejących urządzeń filtracyjnych, 
stosując nowoczesne rozwiązania łączące cyklony i wysokowydajne filtry workowe w jed-
nolite układy zapewniające wysoki stopień sprawności. Dzięki temu udało się osiągnąć duży 
spadek poziomu emisji, umożliwiający obniżenie wskaźników zawartych w decyzji admini-
stracyjnej, jak również opracować i wprowadzić gospodarkę odpadami opierającą się na  
recyklingu.

Pomimo osiągnięć Zarząd Spółki inwestuje w nowoczesne rozwiązania, poprzez szereg 
programów środowiskowych, minimalizujących negatywny wpływ na środowisko, między 
innymi usunięcie niebezpiecznych kondensatorów zawierających PCB (Polichlorowane bife-
nyle), obniżenie zużycia wody,  energii elektrycznej oraz produktów ropopochodnych. 

W celu podnoszenia jakości produktu i usług, minimalizacji uciążliwości zakładu dla środowiska 
oraz podnoszenia świadomości pracowników podjęto decyzję o wdrożeniu zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskiem zgodnie z wymaganiami norm 
ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004. 

PRZEDSIĘBIORSTO LABTAR Sp. z o. o.
47-050 Tarnów Opolski, ul. Św. Jacka 12
tel. 077 46 44 123, 077 46 44 596, 077 46 45 660



Nadleśnictwo Turawa w obecnych granicach zostało utworzone 

1 stycznia 1973 roku z byłych Nadleśnictw Jełowa, Kuźnice Kluczborskie 

i Turawa. Obecnie gospodaruje na łącznej powierzchni 17 455,96 ha, 

z czego 17 015,91 ha to lasy. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa 

znajduje się 296 km2. Nadleśnictwo składa się z trzech obrębów – Je-

łowa, Kuźnice Kluczborskie i Turawa. W jego skład wchodzi dwanaście 

leśnictw, dodatkowo wydzielono leśnictwo ds. łowieckich oraz gospo-

darstwo szkółkarskie z siedzibą na Szkółce Podkraje.

Przed rokiem 1945 lasy obrębów Jełowa i Kuźnice Kluczborskie stano-

wiły własność państwa, natomiast obręb Turawa znajdował się w po-

siadaniu znanego na Śląsku rodu Garnier (4 398,37 ha) oraz rodziny Au-

loch (551,93 ha). W jednym z budynków przypałacowych, stanowiącym 

byłą własność rodziny Garnier, znajduje się obecnie siedziba Nadleśni-

ctwa Turawa.

Do ważniejszych obiektów kultury materialnej, znajdujących się w za-

sięgu terytorialnym Nadleśnictwa (na gruntach obcych własności), na-

leży miejsce kultu Matki Boskiej - kapliczka z XVIII wieku z cudownym 

źródłem, zwana STUDZIONKĄ, położona w Dąbrówce Łubniańskiej. 

Do najciekawszych obiektów sakralnych należą kościoły drewniane w 

Bierdzanach (XVI wiek), Laskowicach (1686 rok), Zakrzowie Turawskim 

i kościół szachulcowy w Radomierowicach (1786-1790). W Zagwiździu 

można podziwiać kompleks zabytków dawnej huty z XVIII wieku, zało-

żonej przez króla pruskiego Fryderyka II. W samej Turawie znajduje się 

pałac z parkiem hrabiowskiego rodu Garnier, w którym obecnie mieści 

się dom dziecka.

Lasy Nadleśnictwa położone są w V Śląskiej Krainie Przyrodniczo-Leś-

nej. Występują tu tereny piaszczyste z wydmami, rzadziej z glinami, 

sporadycznie występują głazy. Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana 

- teren jest zupełnie płaski z niewielkimi wypiętrzeniami. Wśród siedli-

skowych typów lasu przeważają bory (74,2 %), lasy zajmują 24,7 %, olsy 

- 1,1 % powierzchni. Siedliska wilgotne zajmują 64,3 % powierzchni cał-

kowitej.

Do gatunków panujących na terenie Nadleśnictwa należy sosna zwy-

czajna (82,7 %), olsza czarna (5,4 %), świerk pospolity (4,7 %) oraz brzoza 

(4,2 %). Pozostałe gatunki stanowią 3 % powierzchni.

Lasy ochronne zajmują 12 738 ha, w tym 11 816 ha  to tereny wodo-

chronne. Teren całego Nadleśnictwa zaliczono do I strefy zagrożeń 

przemysłowych, co oznacza konieczność stałej przebudowy drzewo-

stanów iglastych i wprowadzanie określonego udziału gatunków liś-

ciastych, zwłaszcza buka i dębu. W procesie tym wykorzystuje się od-

nowienia naturalne oraz materiał sadzeniowy wyprodukowany przez 

Szkółkę Podkraje z nasion pozyskanych głównie z własnych drzewosta-

nów nasiennych, w tym wyłączonych.

Ze względu na swe walory przyrodniczo-rekreacyjne, cały obszar Bo-

rów Stobrawsko-Turawskich uznany został za Obszar Chronionego Kra-

jobrazu, a w roku 1999 na najbardziej atrakcyjnej jego części, w tym na 

8,85 tys. ha lasów Nadleśnictwa utworzono Stobrawski Park Krajobra-

zowy. 

Przez tereny Nadleśnictwa prowadzą trzy ścieżki przyrodniczo – kra-

jobrazowe, bądź ich fragmenty, które zostały utworzone staraniem 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. W roku 2006 obok siedziby 

Nadleśnictwa na terenie fragmentu starego parku powstał ogród edu-

kacyjny.

W Lasach Państwowych obowiązują zasady proekologicznej, wielo-

funkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, łączącej funkcje 

gospodarcze i społeczne z ochroną przyrody i kształtowaniem środo-

wiska naturalnego. W rozumieniu gospodarki wielofunkcyjnej las to nie 

tylko drzewostan produkujący drewno, lecz żywy ekosystem rządzący 

się swoimi naturalnymi prawami, a prawa te są respektowane i wspie-

rane przez gospodarkę leśną.

PGL Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Turawa

ul. Opolska 35 
46-045 Turawa

tel. 077 421 20 11, 421 20 37, fax 077 421 20 74
www.katowice.lasy.gov.pl/turawa 

e-mail: turawa@katowice.lasy.gov.pl 



Stan środowiska jest pochodną wielu czynników, z któ-

rych najistotniejsze to zagrożenia pierwotne. Ich narasta-

nie bądź kumulacja powoduje lawinę zagrożeń wtórnych 

degradujących środowisko. Najistotniejsze w naszym po-

wiecie zagrożenia pierwotne to skażenie powietrza atmo-

sferycznego imisjami przemysłowymi, komunikacyjnymi 

i komunalnymi, zanieczyszczenia wód i wysypiska odpa-

dów różnego pochodzenia. Wskaźnikiem stanu środowi-

ska są lasy. Ich zdrowotność i stan sanitarny świadczą o 

istniejących zagrożeniach i wskazują ich źródła pierwot-

ne.

Znaczną część powiatu brzeskiego stanowią lasy. Nad-

leśnictwo Brzeg gospodaruje na powierzchni leśnej nie-

spełna 16 tysięcy hektarów, obejmując swoim zasięgiem 

działania tereny 6 gmin w powiecie brzeskim. Lasy są nie 

tylko źródłem surowca drzewnego, lecz także miejscem 

powstawania wielu innych dóbr niezbędnych dla ludzi i 

gospodarki. 

Cały obszar nadleśnictwa Brzeg znajduje się w zasięgu 

stałego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

emisjami przemysłowymi. W I strefie zagrożeń znajduje 

się 13710 ha i II strefie 557 ha terenów nadleśnictwa. Więk-

szość brzeskich lasów to tereny o różnej kategorii ochron-

ności; lasy glebo i wodochronne, lasy na powierzchniach 

badawczych, stanowiące cenne fragmenty przyrody ro-

dzimej, rezerwaty i ostoje zwierząt podlegających ochro-

nie gatunkowej.

Ogólny stan zdrowotny lasów brzeskich jest dobry. Nie 

wynika on jedynie z małych zagrożeń ale jest składową 

stałej i celowej, zrównoważonej działalności leśników, 

zmierzającej do zachowania wszystkich walorów lasu i 

przyrody w zmieniających się warunkach i przy istnieją-

cych zagrożeniach. Destrukcyjny wpływ na jakość lasów 

a tym samym środowiska mają długotrwałe susze, sta-

łe obniżanie się poziomu wód gruntowych powodujące 

degradację siedlisk, okresowe podtopienia i powodzie. 

Skutkuje to osłabieniem sosny, dębu, brzozy i buka oraz 

innych gatunków choć w mniejszym stopniu. Osłabienie 

drzewostanów powoduje wzmożoną aktywność szkodni-

ków owadzich co powoduje dalsze zmniejszenie odpor-

ności lasu. 

Dla stałej kontroli stanu zagrożenia prowadzony jest w le-

sie monitoring techniczny w wyznaczonym i założonym 

punkcie pomiaru zanieczyszczenia powietrza zlokalizo-

wany przy granicy powiatu brzeskiego, w okolicach wsi 

Kurznie.

PGL Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Brzeg

ul. Kilińskiego 1 
49-300 Brzeg

tel. 077 41 63 785, fax 077 41 63 393
www.lasykatowice.com.pl 

e-mail: brzeg@katowice.lasy.gov.pl

Podtopiona uprawa dębu w czasie wiosennych roztopów 2005 r. 
w Leśnictwie Roszkowice

Siedziba Nadleśnictwa Brzeg



Obecnie prowadzi się pomiary koncentracji SO
2
 i NO

2
 me-

todą pasywnych samplerów oraz składu chemicznego 

wód opadowych przy pomocy kolektorów plastykowych. 

Metale ciężkie oznaczane dotąd w opadzie pyłu, oznacza-

ne są w wodzie opadowej. Pomiarów dokonuje Laborato-

rium Monitoringu Lasu Zakład Badań i Systemów Informa-

cji Przestrzennych IBL w Sękocinie Las. Prowadzony jest 

również monitorng biologiczny na stałych powierzch-

niach obserwacyjnych, gdzie pomiary i obserwacje po-

zwalają na badanie reakcji ekosystemu na zmieniające 

się warunki otoczenia. Na terenach pozostających w za-

sięgu szkodliwego oddziaływania imisji przemysłowych, 

komunalnych i komunikacyjnych, nadleśnictwo prowadzi 

stopniową przebudowę drzewostanów. Uwzględniając 

antrpogeniczne zmiany warunków środowiska tworzy się 

leśne zespoły zdolne do trwania w niekorzystnych warun-

kach, aby mogły pełnić funkcje ochrony gleb, wody i po-

wietrza oraz pełnić funkcje rekreacyjne i kulturowe.

Średnie wartości koncentracji gazowych zanieczyszczeń 

powietrza wg krain przyrodniczo-leśnych w 2003 r.

Dwutlenek siarki (SO2) i tlenki azotu (NOx), obecne w 

powietrzu obok dwutlenku węgla, pełnią główną rolę w 

procesie zakwaszania opadów atmosferycznych. Wywie-

rają wpływ bezpośredni powodując uszkodzenia aparatu 

asymilacyjnego drzew oraz pośredni, powodując - w wy-

niku przejścia przez warstwę koron - powstania roztworu 

wypłukanych składników mineralnych, nierzadko w po-

staci jonów mocnych kwasów. Zakwaszenie gleby powo-

duje, szczególnie na glebach ubogich i pod drzewostana-

mi świerkowymi, uruchomienie toksycznego aluminium 

oraz metali ciężkich. 

Do pozytywnych efektów gospodarki leśnej w naszym te-

renie należy kształtowanie lokalnego klimatu, produkcja 

tlenu i pochłanianie dwutlenku węgla, rekreacja psychicz-

na i fizyczna, wpływ na jakość gleb i zapobieganie ich ero-

zji, pochłanianie szkodliwych imisji, retencja, wpływ na 

ilość i jakość wody, tłumienie hałasu.

Celowa i zrównoważona gospodarka leśna prowadzona 

przez nadleśnictwo na podstawach ekologicznych daje 

pewność dostarczania tych dóbr w aspekcie ogólnospo-

łecznym. Nie do przecenienia są również walory kulturo-

we i krajobrazowe oraz edukacyjne. Mimo stale rosnącej 

świadomości społecznej niezbędne jest szerokie propa-

gowanie wiedzy ekologicznej aby powszechnie rozumia-

ny był obowiązek dbałości o zachowanie zasobów lasu. 

Świadomość tej konieczności i obowiązku wśród spo-

łeczeństwa jest warunkiem trwałości, powszechnej do-

stępności i możliwości korzystania z nieprzebranych dóbr 

lasu.

Dla upowszechnienia tej świadomości Nadleśnictwo 

Brzeg podejmuje wiele różnych inicjatyw w propagowa-

niu wiedzy o aktywnych formach ochrony zasobów przy-

rody. Podejmuje działalność edukacyjną i propagatorską 

kierowaną do dzieci i młodzieży szkół wszystkich szczebli. 

Wyrazem tego działania są tworzone przez nadleśnictwo 

edukacyjne ścieżki przyrodniczo-leśne. Istotnym elemen-

tem edukacji ekologicznej, kształtowania właściwych po-

staw i stosunku do środowiska jest turystyka. Turystyka i 

wypoczynek to nieodłączne elementy leśnej scenerii. Dla 

odwiedzających las przygotowano w terenie sieć parkin-

gów, szlaków rowerowych. Wyznaczone są szlaki turystyki 

pieszej. Prowadzą one przez najbardziej atrakcyjne przy-

rodniczo tereny. Parkingi i miejsca odpoczynku wyposa-

żone są w zadaszenia, ławki i stoły, pojemniki na śmieci.

Zajęcia z młodzieżą 
na jednej z leśnych ścieżek edukacyjnych
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