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większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014 – 2019  
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2026 roku 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZESŁANKI OGÓLNE, KONCEPCJA TWORZENIA  PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. stanowi, że Rzeczypospolita Polska zapewnia 

ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój 
to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 
politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb  poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Istota rozwoju zrównoważonego polega  
w głównej mierze na zapewnieniu obecnych potrzeb bez ograniczania przyszłym pokoleniom 
możliwości nieograniczonego rozwoju. 

Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych (w tym samorządów szczebla 
gminnego), które poprzez swoją politykę winny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne 
swoich mieszkańców.  

Polskie przepisy z zakresu ochrony środowiska przewidują tworzenie różnych typów 
planów i programów mających kluczowe znaczenie w tworzeniu warunków do redukcji emisji 
zanieczyszczeń,  są to w szczególności: Polityka ekologiczna państwa oraz Programy ochrony 
środowiska wykonywane dla poszczególnych szczebli (samorządów).  
Najistotniejszym dokumentem w tym zakresie jest Uchwała Rady Ministrów nr 58 z dnia                
15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 
z perspektywą do 2020 roku”(BEiŚ)1. 
 

Obowiązujące przepisy prawne nie określają konkretnej zawartości programów 
ochrony środowiska. W ustawie Prawo ochrony środowiska nie został również określony 
okres, na jaki powinien zostać uchwalony program, jak również nie został określony 
obowiązek aktualizacji dokumentu. 
 

Niniejszy Program ochrony środowiska przygotowany został w oparciu o założenia 
zawarte w następujących dokumentach: 
- ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.2; 
- strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko z perspektywą do 2020 r.”1; 
- wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska opracowane przez Ministerstwo Środowiska (Warszawa, 2 września 2015). 
 
Tworzony dokument definiuje cele i zadania dla najbliższych siedmiu lat, monitoring 
realizacji programu oraz nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie założeń programu. 
Program ochrony środowiska spełnia wymagania zawarte w opracowanym przez 
Ministerstwo Środowiska dokumencie „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”. 

                                                      
 
1 Dz. U. z 2014 r. poz.469. 
2 Tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r. poz.519 ze zm. 
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Oznacza to, że w przygotowanym programie uwzględnione zostały: 

 zadania własne gminy, w szczególności przedsięwzięcia, które będą finansowane w 
całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy; 

 zadania koordynowane finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków 
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, 
wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale 
podległych bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim bądź centralnym. 

Podczas opracowywania programu uwzględniono założenia zawarte w wojewódzkim                        
i powiatowym programie ochrony środowiska oraz programach sektorowych i istniejących 
planach rozwoju. 
 

1.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska w art. 17, w celu realizacji 

polityki ochrony środowiska, nakazuje organom wykonawczym sporządzanie odpowiednio 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, uwzględniając cele 
zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa                       
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju3. 
Niniejszy dokument dotyczy programu ochrony środowiska dla szczebla gminnego. 

Program ochrony środowiska jest dokumentem kształtującym lokalną politykę 
środowiskową. Analizuje i ocenia istniejące uwarunkowania przyrodnicze. Przedstawia 
mocne i słabe strony każdego z komponentów środowiska oraz ocenia możliwe szanse 
poprawy stanu środowiska lub zagrożenia nieosiągnięcia standardów środowiskowych. 
Efektywność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede wszystkim 
od polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania zainteresowania                                    
i zrozumienia ze strony społeczności lokalnej. 
 

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Program ochrony środowiska dla Gminy 

Krapkowice  na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026” (POŚ).  
Celem nadrzędnym wyżej wskazanego Programu jest długotrwały, zrównoważony rozwój 
Gminy Krapkowice, w którym kwestie ochrony środowiska są rozważane na równi                                 
z kwestiami rozwoju społecznego i gospodarczego. 
Aby osiągnąć wyznaczony cel w opracowaniu zawarto diagnozę stanu środowiska 
naturalnego w obrębie administracyjnym ocenianej gminy. Wyznaczono równocześnie 
obszary działań priorytetowych, cele strategiczne i kierunki koniecznych działań oraz 
możliwość ich oceny (weryfikacja, stopień wykonania), doskonalenia (weryfikacja, 
aktualizacja). Wyżej wskazane prace stworzyć mają warunki do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju gminy.  

                                                      
 
3 Tekst jednolity- Dz. U. z 2017 r. poz.1376 ze zm. 
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Program ochrony środowiska jest dokumentem planowania strategicznego. 
Uchwalenie dokumentu przez Radę Miejską w Krapkowicach przyczyni się do poprawy                       
i uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie gminy, poprawy jakości środowiska 
naturalnego gminy, poprawy jakości życia mieszkańców gminy, zrównoważonego rozwoju 
gminy. 

Cele i działania proponowane w Programie posłużą do tworzenia warunków mających 
na celu zachowanie cennych walorów gminy oraz poprawę stanu środowiska przyrodniczego. 
 
 

1.4. METODYKA OPRACOWANIA „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA GMINY KRAPKOWICE” ORAZ TOK PRACY 

 
Dla osiągnięcia zamierzonego celu przyjęto określony tok pracy, na który składało się 

kilka zasadniczych etapów. 
 
Etap I.  PRACE PRZYGOTOWAWCZE  
Gromadzenie materiałów źródłowych oraz danych dotyczących aktualnego stanu środowiska 
w gminie. Źródłem danych były dokumenty udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy 
Krapkowice, dane statystyczne publikowane przez GUS oraz opracowania prowadzone                   
w ramach monitoringu przez WIOŚ w Opolu. 
Na tym etapie wystąpiono także o udostępnienie danych będących w posiadaniu: 

 instytucji samorządowych (Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego),  

  organów zajmujących się problematyką ochrony środowiska (Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska                         
w Opolu), 

 przedsiębiorstw (Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Krapkowicach). 

Równolegle do wyżej prowadzonych prac przeprowadzono analizę dokumentów 
strategicznych wyższego szczebla (unijnych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych). 
 
 
ETAP II.  OPRACOWANIE CHARAKTERYSTYKI AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA 

WRAZ Z OCENĄ 
Przedstawiono charakterystykę poszczególnych komponentów środowiska, w szczególności 
istniejących warunków abiotycznych i biotycznych, istniejących walorów środowiskowych 
wraz z oceną istniejącego stanu środowiska przyrodniczego w obszarze administrowanym 
Gminy Krapkowice. 
 
 
ETAP III.  WYZNACZENIE CELÓW I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ, OCENA STOPNIA 

WYKONALNOŚCI PRZYJĘTYCH DZIAŁAŃ  
Na podstawie oceny stanu środowiska określono obszary interwencji oraz działań 
priorytetowych, cele strategiczne i kierunki koniecznych działań oraz możliwość ich oceny 
(weryfikacja, stopień wykonania), doskonalenia (weryfikacja, aktualizacja).  
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ETAP IV.  OPINIOWANIE  
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”, podczas tworzenia POŚ duży 
nacisk położono na proces planowania, który miał charakter jak najbardziej otwarty.                        
W procesie planowania uwzględniono udział społeczeństwa, w tym przeprowadzenie 
konsultacji ze społeczeństwem, dających możliwość zgłaszanie wniosków, uwag i opinii do 
Projektu POŚ. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice został opracowany  
w oparciu o obowiązujące przepisy, przy uwzględnieniu aktów prawa wspólnotowego, 
krajowego oraz regionalnego. Przebieg poszczególnych etapów przedstawiono graficznie. 
 

 
 
RYSUNEK 1. ETAPY PRAC – Tworzenie POŚ dla Gminy Krapkowice 
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1.5. ŹRÓDŁA DANYCH I INFORMACJI 

 
Przy opracowaniu POŚ wykorzystano dane oraz materiały pochodzące m.in.                        

z następujących źródeł:  

 Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 

 Główny Urząd Statystyczny w Opolu, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 

 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, 

 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

 Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, 

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, Zakład w Opolu, 

 Wodociągi i Kanalizację Sp.  z. o.o. w Krapkowicach. 
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2. STRESZCZENIE 

Czym jest POŚ 

Program ochrony środowiska jest dokumentem kształtującym lokalną politykę 
środowiskową. Analizuje i ocenia istniejące uwarunkowania przyrodnicze. Przedstawia 
mocne i słabe strony każdego z komponentów środowiska, wyznacza kierunki interwencji, 
cele i kierunki działań jakie należy podjąć w perspektywie najbliższych lat, tak by utrzymać go 
na poziomie zgodnym z przepisami istniejącego prawa. Wskazuje także na źródła 
finasowania działań oraz sposoby monitorowania oraz oceny  ich realizacji.   
 
Spójność z dokumentami strategicznymi i programami  

Program zapewnienia spójność i kontynuację działań na każdym szczeblu, w celu osiągnięcia 
jednorodnego efektu ekologicznego. Wyznaczone w niniejszym Programie obszary 
interwencji, kierunki i zadania są zgodne z celami strategicznymi dokumentów poziomu 
krajowego, wojewódzkiego oraz regionalnego. Opracowany Program ochrony środowiska 
bierze pod uwagę cele nadrzędne zapisane w innych dokumentach oraz ocenia i analizuje 
możliwość ich realizacji na poziomie gminnym biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania                
i zagrożenia środowiskowe.   
 
 
Cele i kierunki interwencji POŚ 

W oparciu o ocenę stanu środowiska i cele priorytetowe dokumentów strategicznych                       
i programowych wyższego szczebla wyznaczono cele środowiskowe, kierunki interwencji 
oraz zadania jakie przewiduje się zrealizować w latach obowiązywania niniejszego 
dokumentu. W tym celu opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem 
ram czasowych jego realizacji. 
 
 
Ocena stanu środowiska na terenie Gminy Krapkowice 

Oceny stanu środowiska na terenie Gminy Krapkowice dokonano w 11 obszarach 
interwencji. Obszary te mają kluczowe znaczenie  w podejmowaniu działań strategicznych 
zmierzających do poprawy stanu poszczególnych elementów środowiska.  
Ocenie poddano obszary/komponenty środowiska: 

 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO, 

 OCHRONA PRZED HAŁASEM, 

 OCHRONA PRZED ODDZIAŁYWANIEM PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH, 

 GOSPODAROWANE WODAMI, 

 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, 

 ZASOBY GEOLOGICZNE, 

 OCHRONA GLEB, 

 GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW, 

 OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 

 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU, NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 

 DZIAŁANIA EDUKACYJNE I ZARZĄDZANIE SYSTEMOWE.  
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Ocenę JAKOŚCI POWIETRZA na terenie Gminy Krapkowice oparto o wyniki WIOŚ w Opolu. 
Teren Gminy Krapkowice przynależy do strefy opolskiej, w której odnotowano w 2016 r. 
przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego 
PM2,5, bezno(a)pirenu, benzenu i ozonu. Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza 
w Gminie Krapkowice jest niska emisja. Dokonana ocena pozwala stwierdzić,  
iż zanieczyszczenia trafiają do powietrza ze źródeł: powierzchniowych, liniowych, 
punktowych i niezorganizowanych. Źródłami są również zanieczyszczenia napływowe 
(powstające na terenach przemysłowych: Zdzieszowic oraz Kędzierzyna –Koźla). 
Za powstawanie niskiej emisji w gminie uznaje się w pierwszej kolejności indywidualne 
paleniska domowe opalane paliwami kopalnymi. Gmina Krapkowice posiada opracowany                  
i przyjęty Plan gospodarki niskoemisyjnej. 
 
 
Oceną KLIMATU AKUSTYCZNEGO zajmuje się WIOŚ w Opolu. Hałas przemysłowy w gminie 
stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje głównie na terenach sąsiadujących              
z zakładami przemysłowymi. Na terenie gminy występuje nadmierny hałas kształtowany 
przez ruch komunikacyjny. Przez gminę przebiegają drogi krajowe, wojewódzkie o dużym 
natężeniu ruchu, przy których stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów hałasu (A4, DK nr 45, DW 409). Drogi te przebiegają w pobliżu terenów 
niezamieszkałych oraz w pobliżu terenów o ustanowionym standardach ochronony 
akustycznej. Ciągi komunikacyjne, oprócz hałasu i wibracji stanowią zagrożenie dla 
bezpieczeństwa  w ruchu, ze względu na systematyczny wzrost natężenia ruchu, zwłaszcza 
samochodów ciężarowych, hałas komunikacyjny staje się jednym z  istotniejszych zagrożeń 
środowiska.  
Z POPH wynika, że na obszarze Gminy Krapkowice, zarówno w rejonie dróg krajowych,               
jak i wojewódzkich, występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 
komunikacyjnego, tym samym, dla poprawy klimatu akustycznego zaplanowano kierunki                   
i działania naprawcze niezbędne do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu.                        
Za realizację poszczególnych działań oraz finansowanie ich odpowiedzialny jest podmiot 
zarządzający danym źródłem hałasu (zarządca drogi). Stan akustyczny na terenach 
wrażliwych objęty jest monitoringiem prowadzonym przez zarządców ww. ciagów 
komunikacyjnych. Narzędziem do monitorowania hałasu są mapy akustyczne. 
 
Badaniami NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH zajmuje się WIOŚ w Opolu.                       
Na podstawie pomiarów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych wyżej wskazany 
podmiot na obszarze Gminy Krapkowice nie stwierdzono przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego hałasu  (poniżej 7,0 V/m) w punkcie objętym pomiarem. 
 
OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH realizowana jest w oparciu o przepisy szczególne zawarte 
w ustawie Prawo wodne. Badania i ocena jakości wód powierzchniowych oraz wód 
podziemnych w ramach PMŚ prowadzone są przez WIOŚ lub/i państwowe służby 
hydrogeologiczno-meteorologicznej. 
Obszar Gminy Krapkowice położony jest w granicach 12 jednolitych części wód 
powierzchniowych (JCWP), 11 z nich odznaczają się złym stanem, dobry stan wód 
charakteryzuje wyłącznie JCWP PLRW 60001711772 Ziemnica. 
Brak zagrożenia nieosiągnięcia celu środowiskowego stwierdzono jedynie dla 3 spośród 12 
JCWP. Jakość wód powierzchniowych w obrębie JCWP na terenie Gminy Krapkowice nie jest 
zadowalająca. Zbyt wiele jest derogacji (odstępstw) osiągnięcia celów, a terminy ich 
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osiągnięcia zostały przesunięte do 2021/2027r.  Obszar Gminy Krapkowice nie znajduje się  
w zasięgu występowania jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych (JCWPj), 
przybrzeżnych  (JCWPprz) i przejściowych (JCWP prze).   
Obszar Gminy Krapkowice w całości położony jest w granicach jednolitej części wód 
podziemnych JCWPd PLGW6000127 o numerze 127. Ta część jednolitych wód podziemnych 
kwalifikowana jest do II klasy ocenianej jako woda dobrej jakości. 
 
 
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA – Gmina Krapkowice posiada uregulowany system 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Według stanu na koniec 2017 r. 
100% mieszkańców gminy korzystało z sieci wodociągowej, 93% mieszkańców podłączonych 
było do kanalizacji sanitarnej.  Na terenie gminy funkcjonują ujęcia wód.  Usługi dla ludności 
w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków świadczy przedsiębiorstwo 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach.    
Gmina Krapkowice przynależy do Aglomeracji „Krapkowickiej”. Aglomeracja powołana 
została do życia w roku 2007 r. w obecnych, zmienionych  granicach funkcjonuje od roku 
2015 na obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin. Równoważna liczba 
mieszkańców (RLM) aglomeracji „Krapkowice” wynosi 40 852. 
Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji „Krapkowice” oczyszczane są na oczyszczalni 
zlokalizowanej w północnej części miasta Krapkowice.  Jest to oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów (MBB) eksploatowana przez BIOKRAP Sp. 
z o.o. w Krapkowicach na podstawie aktualnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego 
Starosty Krapkowickiego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Odry istniejącym 
wylotem podstawowym w km 127+245 oraz wylotem awaryjnym w km 127+100                                
z oczyszczalni ścieków w m. Krapkowice. Oczyszczalnia redukuje zanieczyszczenia do 
poziomu: BZT - 99%, ChZT – 97%, Zaw. Og. – 99%, Azot og. -83%, Fosfor  og.– 96%. 
 
ZASOBY GEOLOGICZNE - na terenie Gminy Krapkowice występuje jedno udokumentowane 
złoże surowców mineralnych (piasku). Znajduje się ono między Krapkowicami a Steblowem 
przy ul. Prudnickiej. Jest to złoże kruszywa naturalnego „Krapkowice S”. Obecnie złoże to nie 
jest objęte koncesją i nie jest eksploatowane. 
 
GLEBY - na terenie Gminy Krapkowice obserwuje się zróżnicowanie typów gleb, które 
wytworzone są  głównie z piasków i glin. Gleby wytworzone z piasków pokrywają północno-
zachodnią i centralną część obszaru opracowania natomiast w część wschodniej                                   
i południowo-zachodniej pojawiają się gleby gliniaste. W granicach gminy nie występują 
gleby klasy I, a gleby chronione klasy II i IIIa i b  zajmują ok. 14% gruntów ornych. Najwięcej 
jest gleb klasy V. Obejmują one ok. 29% gruntów ornych. W kompleksach bonitacji gleb 
gruntów ornych dominuje żytni dobry, żytni słaby i pszenny dobry. Największą część 
stanowią kompleksy żytnie. 
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GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW - Gmina 
Krapkowice funkcjonuje w Południowo-Wschodnim Regionie Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi (RGOK) utworzonym w województwie opolskim (region tworzą 22 gminy).  
 
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest w oparciu o dokonany podział 
odpadów na następujące frakcje: 

 odpady surowcowe tzw. „suche” tj. tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metale, papier i tektura, 

 szkło opakowaniowe, 

 odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone powstające                         
w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 

 popiół powstający w okresie od 1 listopada do 31 marca, 

 pozostałe zmieszane odpady komunalne. 
Odpady komunalne odbierane są z posesji mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji. 
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych uzależniona jest od rodzaju zabudowy.  
Odbiór odpadów powierzony jest firmie zewnętrznej wybranej w drodze przetargu. Obecnie 
mieszkańcy płacą gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. podatek 
śmieciowy, natomiast gmina gospodaruje środkami z pobieranych od mieszkańców opłat za 
odpady, egzekwując jednocześnie od wybranej w drodze przetargu firmy odpowiednią jakość 
usług. W ramach zbiórek akcyjnych odbierane są bezpośrednio od mieszkańców gminy:  
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 
odpady niebezpieczne.  
W roku 2017 złożono 4181 deklaracji, z tego 169 stanowiły deklaracje „zerowe”.                         
Z otrzymanych deklaracji wynika, że selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych 
zadeklarowało 7370 gospodarstw domowych (co stanowi 97,9%), a 161 gospodarstw 
domowych zdeklarowało zbiórkę odpadów w sposób nieselektywny (co stanowi 2,1%). 
 
W związku z faktem, że systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nie objęto 
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, ich właściciele 
zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów z podmiotem zajmującym się odbiorem 
odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonym przez 
Burmistrza Krapkowic. 
 
Gmina Krapkowice w 2017 r. osiągnęła: 

 32,22% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła, liczonych łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów 
komunalnych, 

 100,00% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 19,06% poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

 

Gmina Krapkowice posiada opracowany „Programy usuwania azbestu z terenu Miasta                        

i Gminy Krapkowice na lata 2008 – 2032”. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 

aktualizowana jest na bieżąco na podstawie informacji/zgłoszeń dostarczanych od właścicieli 

nieruchomości.  
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ZASOBY PRZYRODNICZE - na terenie gminy nie występują: parki narodowe, parki 
krajobrazowe, rezerwaty, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, użytki 
przyrodniczo-krajobrazowe. 
Wyodrębniono natomiast:  

 Obszar Chronionego Krajobrazu „BORY NIEMODLIŃSKIE”, 

 Obszar NATURA 2000 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „ŻYWOCICKIE ŁĘGI” 
PLH160019, 

 pomniki przyrody (19 sztuk), 

 siedliska przyrodnicze podlegające ochronie: twardowodne, oligo- i mezotroficzne 
zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic, starorzecza i inne naturalne, eutroficzne 
zbiorniki wodne, zalewane muliste brzegi rzek, pionierskie murawy napiaskowe                      
i naskalne, murawy kserotermiczne, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, mokre łąki 
użytkowane ekstensywnie, torfowiska alkaliczne, szuwary wielkoturzycowe, grąd 
subkontynentalny, łęg jesionowo-olszowy, łęg wiązowo-jesionowy, łęg topolowo-
wierzbowy, olsy i łozowiska . 

Prawną ochroną objęto także stanowiska występowania gatunków, dla których 
obowiązujące prawo ustanowiło ochronę ścisłą i częściową. Na terenie gminy stwierdzono 
występowanie blisko 300 gatunków roślin, co stanowi 12% flory krajowej. 
Przez gminę przebiera KORYTARZ DOLINA ODRY stanowiący korytarz ekologiczny ECONET         
o znaczeniu międzynarodowym oraz korytarze ekologiczne o randze regionalnej Dolina 
Osobłogi, Dolina Swornicy, Potoku Abisynia. 
Na terenie Gminy Krapkowice występuje także szereg obszarów, które zakwalifikować można 
do prawnej ochrony w postaci m.in.: obszarów Natura 2000 (Dolina Środkowej Odry), 
obszarów chronionego krajobrazu (dolina Osobłogi i dolina Swornicy), zespołów 
przyrodniczo – krajobrazowych (Rogów Opolski, Dąbrówka Górna), użytków ekologicznych 
(Lipiennik, Źródliska koło Gwoździc, Starorzecze Odry w Otmęcie, Łęg nad Odrą                                 
w Żywocicach, Starorzecze w Żużeli,  stanowisko dokumentacyjne - kamieniołom wapieni  
w Rogowie Opolskim). Unikalne są również źródła wodne zlokalizowane w lasach Rogowa 
Opolskiego.  
 
 
ZAGROŻENIE POWAŻNYMI AWARIAMI - do potencjalnych zagrożeń mogących doprowadzić 
do sytuacji kryzysowych należy zaliczyć przede wszystkim: pożary, katastrofy, awarie                                                
i niekontrolowane przenikanie różnych substancji do środowiska naturalnego, transport 
drogowy i kolejowy – ryzyko skażenia przez rozszczelnienie cystern z substancjami 
niebezpiecznymi, awarie urządzeń technicznych w zakładach przemysłowych, klęski 
żywiołowe, anomalie pogodowe (susze, huragany, intensywne opady, powodzie).  
 
Na terenie gminy nie ma zakładów stwarzających zagrożenie dla środowiska. Działalnością 
kontrolną w zakresie poważnych awarii zajmują się WIOŚ oraz Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach 
Na okoliczność wystąpienia potencjalnych zdarzeń kryzysowych Burmistrz Krapkowic w roku 
2017 przygotował oraz przekazał do zatwierdzenia Staroście Krapkowickiemu „Plan 
zarządzania kryzysowego Miasta i Gminy Krapkowice”. 
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Zagrożenia powodziowe na terenie gminy są odnotowywane co pewien okres, mniej więcej 
co 10 lat. Występuje natomiast możliwość podtopień upraw w okresie wiosennych roztopów 
i w czasie wystąpienia intensywnych opadów deszczu w górnych dopływach rzeki Odry. 
 
EDUKACJA EKOLOGICZNA - jest koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa                     
w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć globalnie, 
działać lokalnie". Ważnym elementem jest łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną 
oraz działaniami praktycznymi. Obejmuje ona przedstawianie we wszystkich działaniach 
tematyki z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Musi docierać do wszystkich grup 
społecznych i wiekowych. 
 
Cele i kierunki interwencji POŚ 

1. Obszar interwencji: OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 
Cel: Poprawa stanu czystości powietrza na terenie gminy w stosunku do roku bazowego 
Kierunek interwencji:  

 Realizacja zadań wskazanych w programach ochrony powietrza (POP), dedykowanych 
jednostce samorządu terytorialnego – gminie. 

 Poprawa stanu czystości powietrza na terenie Gminy Krapkowice. 
 

2. Obszar interwencji: OCHRONA PRZED HAŁASEM 
Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego na terenie gminy. 
Kierunek interwencji:  

 Monitorowanie stanu środowiska w zakresie zagrożenia hałasem. 
Cel: Wzmocnienie działań mających na celu zapobiegnie sytuacjom konfliktowym w zakresie 
oddziaływania akustycznego. 
Kierunek interwencji:  

 Realizacja działań zapobiegających powstania sytuacji konfliktowych w zakresie 
oddziaływania akustycznego.  

 
3. Obszar interwencji: OCHRONA PRZED ODDZIAŁYWANIEM PÓL 

ELEKTROMAGNETYCZNYCH 
Cel: Utrzymanie poziomu PEM na obecnym poziomie. 
Kierunek interwencji:  

 Monitoring stanu środowiska w zakresie PEM. 
 

4. Obszar interwencji : GOSPODAROWANE WODAMI 
Cel: Niepogarszanie stanu wód. 
Kierunek interwencji:  

 Monitoring stanu środowiska w zakresie jakości wód powierzchniowych. 
Cel: Regulacja cieku. 
Kierunek interwencji:  

 Kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych. 
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego. 
Kierunek interwencji: Ograniczenie zasięgu i skutków powodzi. 
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5. Obszar interwencji : GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Cel: Ochrona wód 
Kierunek interwencji :  

 Zarządzanie gospodarką wodną, zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej 
jakości usług w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną osiągnięci dobrego stanu 
ekologicznego wód. 

 Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 
 

6. Obszar interwencji: ZASOBY GEOLOGICZNE 
Cel: Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin 
Kierunek interwencji :  

 Pobudzanie aktywności potencjalnych przedsiębiorców w zakresie możliwości 
poszukiwania i eksploatacji kopalin. 

 Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w eksploatowanych złożach.  

 Poprawa dostosowania działań w zakresie planowania przestrzennego i lokalizacji 
inwestycji do potrzeb ochrony kopalin, również w obrębie złóż nieeksploatowanych. 

 
7. Obszar interwencji: OCHRONA GLEB 

Cel: Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania 
oraz kierunków i intensywności produkcji do ich naturalnego potencjału przyrodniczego 
Kierunek interwencji:  

 Promowanie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie programów działań 
proekologicznych oraz zwiększanie świadomości rolników w zakresie ochrony i 
racjonalnego użytkowania gleb 

 Ochrona gleb o najlepszych walorach użytkowych i wartościowych z punktu widzenia 
przyrody   

Cel: Ochrona gleb przed negatywnym wpływem czynników naturalnych. 
Kierunek interwencji:  

 Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną. 
 

8. Obszar interwencji: GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU 
ODPADÓW 

Cel: Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której 
priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz stworzenie niezbędnej 
infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich efektywny 
recykling 
Kierunek interwencji :  

 Minimalizacja składowanych odpadów poprzez rozbudowę infrastruktury do 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  budowę nowych oraz rozbudowę 
instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu), termicznego przekształcania                    
z odzyskiem energii oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów, udoskonalanie 
systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

 Zadania kontrolne, edukacyjne i informacyjne. 
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9. Obszar interwencji: OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO 

Cel: Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej 
Kierunek interwencji :  

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

 Obejmowanie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo. 
Cel:  Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia 
jego ochrony. 
Kierunek interwencji:  

 Gromadzenie informacji o środowisku i poprawa procesu udostępniania informacji              
o środowisku. 

Cel:  Rozwój oraz utrzymanie terenów  zielonych. 
Kierunek interwencji:  

 Utrzymanie oraz tworzenie nowych terenów zielonych. 
Cel:  Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna.   
Kierunek interwencji: 

 Zwiększanie lesistości województwa. 

 Poprawa zdrowotności istniejących drzewostanów.   
 
 

10. Obszar interwencji: ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU, NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA 
ŚRODOWISKA 

Cel:  Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku 
wystąpienia.  
Kierunek interwencji:  

 Wzmocnienie skuteczności działań służb reagujących w przypadku wystąpienia awarii. 
 
 

11. Obszar interwencji: DZIAŁANIA EDUKACYJNE I ZARZĄDZANIE SYSTEMOWE.  
Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społeczeństwa,                 
w tym dzieci i  młodzieży, firm. 
Kierunek interwencji :  

 Zapewnienie szerokiego udziału społecznego przy podejmowaniu decyzji mogących 
mieć wpływ na środowisko. 

 Budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, wyposażenie i doposażenie obiektów 
infrastruktury służącej edukacji ekologicznej. 

 Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze 
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

 Upowszechnianie systemów zarządzania środowiskiem. 
 
Spójność z dokumentami strategicznymi 

POŚ wpisuje się w szereg dokumentów strategicznych poziomu krajowego, regionalnego                   
i lokalnego. Zgodność założeń POŚ z dokumentami wyższego szczebla gwarantuje, że 
podejmowane działania będą uporządkowane i spójne na poziomie lokalnym i regionalnym. 
Nawiązanie do celów strategicznych wyższego poziomu powoduje, że zaplanowane w POŚ 
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działania nie są przypadkowe, lecz służą osiągnięciu celów długoterminowych będących 
kontynuacją jednorodnej polityki strategicznej i ekologicznej. 
 
 
System zarządzania, monitorowania i finasowania POŚ 

Zarządzanie POŚ prowadzone będzie  zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w oparciu 
o instrumenty: prawne, finansowe, społeczne i strukturalne. 
Wyznaczone w POŚ instrumenty umożliwią wprowadzenie przepisów, egzekwowanie ich 
oraz pozyskiwanie funduszy na działania ograniczające wpływ degradacji środowiska 
związanej z działalnością człowieka. 
Gmina Krapkowice jest podstawową jednostką, na której spoczywać będzie realizacja 
wyznaczonych zadań. Istnieją także zadania przewidziane do realizacji na terenie gminy, 
które będą realizowane na poziomie  jednostek powiatowych, wojewódzkich czy krajowych 
wg przyjętych przez nie zadań i przydzielonych im kompetencji. 
 Do zadań JST szczebla gminnego w zakresie ochrony środowiska należy przede wszystkim 
stanowienie prawa lokalnego – w formie podejmowania uchwał oraz wydawania decyzji 
administracyjnych związanych z zawartością POŚ,  wykonywanie zadań wyznaczonych w POŚ 
oraz innych, wynikających z odpowiednich przepisów prawnych, wydawanie pozwoleń                   
i warunków korzystania ze środowiska, racjonalne planowanie przestrzenne   
z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, kontrolowanie gospodarczego korzystania ze 
środowiska, monitorowanie stanu poszczególnych komponentów środowiska, 
programowanie działań systemowych służących ochronie środowiska, tworzenie oraz 
realizacji długookresowych polityk środowiskowych, realizacja zadań/przedsięwzięć 
służących ochronie środowiska. 
Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska wiąże się z koordynacją przebiegu wdrażania                    
i realizacji zadań, bieżącą oceną realizacji i aktualizacją celów i kierunków interwencji, 
monitorowaniem skutków realizacji wyznaczonych zadań oraz sprawozdawczością w zakresie 
wykonania POŚ. Monitorowanie wdrażania postanowień Programu ochrony środowiska 
polegać będzie głównie na działaniach organizacyjno-kontrolnych. Na potrzeby POŚ ustalono 
odpowiednie wskaźniki monitorowania. Wskaźniki te opisują wartość bazową oraz wartość 
docelową jaka powinna być osiągnięta w wyniku realizacji określonych w programie celów 
środowiskowych. 
 
Głównymi źródłami finansowania działań zawartych w POŚ będą środki własne gminy, środki 
inwestorów, mieszkańców oraz podmiotów komunalnych. Środki te będą stanowiły 
uzupełnienie i wkład własny dla źródeł krajowych i zagranicznych – szczególnie krajowych 
funduszy ekologicznych i funduszy unijnych w ramach ściśle sprecyzowanych programów 
operacyjnych. 
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3. SPÓJNOŚĆ POŚ DLA GMINY KRAPKOWICE Z DOKUMENTAMI 
STRATEGICZNYMI 

 
Potrzeba opracowania nowego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice 

wynika ze zmieniającej się polityki ekologicznej na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym. Postęp społeczno-gospodarczy wymusza wyznaczanie nowych 
celów i kierunków działań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu                                      
i dbaniu o środowisko przyrodnicze. Ważnym jest, aby wyznaczone zadania w różnych 
sferach rozwoju były ze sobą spójne i zakładały dbałość o elementy przyrodnicze. 
 
Jako założenia wyjściowe do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice przyjęto 
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, 
programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających 
problematykę ochrony środowiska. Niezbędne było również uwzględnienie zamierzeń 
rozwojowych gminy zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym.  
 Zwrócono jednocześnie uwagę, iż lokalna polityka ochrony środowiska winna zawierać cele 
zawarte w strategiach i programach (operacyjnych i rozwoju), wynikających z ustawy                     
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
 
 Niniejszy Program ochrony środowiska wpisuje się w szereg dokumentów strategicznych 
poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego. Zgodność założeń POŚ z dokumentami 
wyższego szczebla gwarantuje, że podejmowane działania będą uporządkowane i spójne na 
poziomie lokalnym i regionalnym. Nawiązanie do celów strategicznych wyższego poziomu 
powoduje, że zaplanowane w POŚ działania nie są przypadkowe, lecz służą osiągnięciu celów 
długoterminowych będących kontynuacją jednorodnej polityki strategicznej i ekologicznej.  
 
Najważniejsze dyrektywy unijne dotyczące ochrony środowiska zostały transponowane do 
prawa polskiego głównie w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
Pozostałe przepisy zawarte są w wielu innych ustawach i rozporządzeniach. Program 
ochrony środowiska odzwierciedla pewne ogólne zasady, które leżą u podstaw polityki 
ochrony środowiska w Unii Europejskiej oraz odnoszą się do polityki ekologicznej Polski. 

 

3.1. DOKUMENTY SZCZEBLA KRAJOWEGO  

Uwarunkowania wynikające z krajowych dokumentów strategicznych uwzględnione                       
w niniejszym dokumencie: 

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

 Strategia Rozwoju Kraju 2020 (DSRK), 

 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.(BiŚ), 

 Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (PEP).,  

 Projekt Polityki Wodnej Państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016),  

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

 MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry, 

 Program Wodno-Środowiskowy Kraju, 
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 Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), 

 Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce do roku 2020 (KPOP), 

 Aktualizacja (IV) Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych(AKPOŚK) , 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO), 

 Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, 

 Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030) (KPOP), 

 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (POKA), 

 Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, 

 Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności 
Biologicznej, 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 
roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (KLIMADA), 

 Krajowy Plan Działania w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych, 

 Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ).   
 
 

3.2. DOKUMENTY RANGI REGIONALNEJ   

Uwarunkowania wynikające z wojewódzkich dokumentów strategicznych uwzględnione  
w niniejszym dokumencie: 

 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2020 (POŚ 
WO), 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014–2020, 

 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020,  

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022                     
z uwzględnieniem lat 2023-2028 (PGO WO), 

 Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na 
przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla 
strefy opolskiej (POP), 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego dla 
terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 
pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów 
rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019 (POPH). 

 
Uwarunkowania wynikające z powiatowych dokumentów strategicznych uwzględnione                                   
w niniejszym dokumencie: 

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2016-2019                         
z perspektywą na lata 2020-2023, 

 Strategia Rozwoju Powiatu Krapkowickiego do roku 2020. 
 
Uwarunkowania wynikające z gminnych dokumentów strategicznych uwzględnione                                   
w niniejszym dokumencie: 

 Strategii rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014-2020, 
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 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Krapkowice, 

 Aktualnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (tabela 4). 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice na lata 2016-2020, 

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2013-2028, 

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023. 
 
Polityka ekologiczna jest to świadoma i celowa działalność władz różnych szczebli                              
w odniesieniu do środowiska przyrodniczego. Polityka ta określa cele, metody oraz środki 
zarządzania środowiskiem. Poniższe zapisy wskazują zakres spójności celów POŚ z celami 
strategicznymi, głównymi oraz kierunkami działań wskazanymi w obowiązujących 
dokumentach strategicznych szczebla krajowego oraz regionalnego, wyżej wskazane cele  
odniesiono do obszarów: 

1. Ochrona powietrza atmosferycznego, 
2. Ochrona przed hałasem, 
3. Ochrona przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 
4. Gospodarowane wodami, 
5. Gospodarka wodno-ściekowa, 
6. Zasoby geologiczne, 
7. Ochrona gleb, 
8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 
9. Ochrona zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, 
10. Adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 
11. Działania edukacyjne i zarządzanie systemowe.  

 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice wpisuje się w następujące dokumenty  
rangi krajowej oraz cele środowiskowe w nich zawarte:   
 

1. DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU. POLSKA 2030. FALA 
NOWOCZESNOŚCI  (DSRK) 

 
Cel 7. „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 
środowiska", kierunek interwencji:  

 Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,  

 Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,  

 Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce,  

 Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii,  

 Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki,  

 Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.  
 
Cel 8. „Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania 
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych", kierunek interwencji : 

 Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach,  

 Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na wsi                 
i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie - miasta,  
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 Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-
spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz stymulujący wzrost 
pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,  

 Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych stymulujących rozwój miast.  
 
Cel 9. „Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski" kierunek interwencji : 

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

 
2. STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 (DSRK) 

 
Obszar strategiczny I. SPRAWNE I EFEKTYWNE PAŃSTWO:  
Cel 1.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem, priorytetowy kierunek 
interwencji: 

 1.1.5 - Zapewnienie ładu przestrzennego,  
 
Cel 1.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb                            
i aktywności obywatela, priorytetowy kierunek interwencji: 

 1.3.3. -  Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela.  
 
Obszar strategiczny II . KONKURENCYJNA GOSPODARKA: 
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki - priorytetowy kierunek interwencji: 

 II.2.3. - Zwiększenie konkurencyjności i modernizacja sektora rolno-
spożywczego.  

 
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko - priorytetowe kierunki interwencji: 

 II.6.1. - Racjonalne gospodarowanie zasobami, 

 II.6.2. - Poprawa efektywności energetycznej, 

 II.6.3. - Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii,  

 II.6.4. - Poprawa stanu środowiska,  

 II.6.5. - Adaptacja do zmian klimatu. 
 

Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu - priorytetowe kierunki interwencji: 

 II.7.1. - Zwiększenie efektywności zarządzania w sektorze transportowym,  

 II.7.2. - Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych,  

 II.7.3. - Udrożnienie obszarów miejskich. 
 

Obszar strategiczny III. SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I TERYTORIALNA: 
Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych, priorytetowy 
kierunek interwencji: 

 III.2.1. - Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych, 
 
Cel   III.3.   Wzmocnienie   mechanizmów   terytorialnego   równoważenia   rozwoju   oraz   
integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, 
priorytetowe kierunki interwencji: 
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 III.3.1. - Tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych i finansowych dla 
realizacji działań rozwojowych w regionach,  

 III.3.2. - Wzmacnianie ośrodków wojewódzkich,  

 III.3.3.- Tworzenie   warunków  dla   rozwoju   ośrodków regionalnych, 
subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów 
wiejskich,  

 III.3.4. - Zwiększenie spójności terytorialnej 
 
 

3. STRATEGIA „BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKO – PERSPEKTYWA DO 
2020 R. (BiŚ) 

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska: 

 racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin, 

 gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody,  

 zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka 
leśna, 

 uporządkowanie zarządzania przestrzenią.   
 
Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia                 

w energię: 

 lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, 

 poprawa efektywności energetycznej, 

 zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych, 

 modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowania do 
wprowadzenia energetyki jądrowej,  

 rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy, 

  wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,  

 rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich, 

 rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących paliwa 
alternatywne.   

Cel 3. Poprawa stanu środowiska   

 zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, racjonalne 
gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne, 

 ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki, 

 wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych                                                  
i środowiskowych,   

 promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania 
zielonych miejsc pracy. 

 
 

4. POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU (PEP) 
 

Kierunek - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, cele główne: 

 dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju 
gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną,  

 konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15.  
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Kierunek - WZROST BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW PALIW I ENERGII, cele główne: 

 racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

 zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł                   
i kierunków dostaw gazu ziemnego. 

 
Kierunek - WYTWARZANIE I PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ CIEPŁA, cel główny: 

 zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu 
maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych 
środowisku technologii. 
 

Kierunek - ROZWÓJ WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, W TYM 
BIOPALIW, cele główne:  

 wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do 
poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych,  

 osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz 
zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji,  

 ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy 
oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, 
tak aby nie doprowadzić   do   konkurencji   pomiędzy   energetyką   odnawialną                     
i   rolnictwem   oraz   zachować różnorodność biologiczną,  

 wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących 
stanowiących własność Skarbu Państwa,  

 zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych 
warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych 
surowcach,  

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,  

 zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to 
przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen.  

 
Kierunek - OGRANICZENIE ODDZIAŁYWANIA ENERGETYKI NA ŚRODOWISKO, główne cele: 

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

 ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów 
wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych, 

 ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych 
i podziemnych,  

  minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich                      
w gospodarce,  

 zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. 
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5. PROJEKT POLITYKI WODNEJ PAŃSTWA 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) 

 
Cel główny: zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz 
istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze, w połączeniu                           
z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu 
uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do 
wyrównywania dysproporcji regionalnych.  
Cele strategiczne: 

 osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, 

 zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę, 

 zaspokojenie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych 
gospodarki, 

 ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków powodzi i susz oraz reformę 
systemu zarządzania i finansowania gospodarki wodnej. 

 
 

6. PLAN GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA ODRY  
 

Cele środowiskowe oraz wyjątki wyznaczone dla JCWP, JCWPd oraz normy i cele dla 
obszarów chronionych : 

Dla WÓD POWIERZCHNIOWYCH: 

 zakaz pogarszania stanu, 

 stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi  

 eliminowanie lub stopniowa redukcja zrzutu , emisji i strat  priorytetowych 
substancji niebezpiecznych z wód powierzchniowych oraz zapobieganie 
dopływowi lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń. 

 
Naturalne jednolite części wód (NWB): 

 dobry stan ekologiczny,  

 dobry stan chemiczny. 
 
Silnie zmienione/sztuczne jednolite części wód (HMWB/WB): 

 dobry stan ekologiczny,  

 dobry stan chemiczny. 
 
Dla WÓD PODZIEMNYCH: 

 zakaz pogarszania stanu, 

 zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń, 

 dobry stan ilościowy, dobry stan chemicznych, 

 odwrócenie znaczącego rosnącego trendu stężenia zanieczyszczeń wód 
podziemnych 

 
OBSZARY CHRONIONE:  

 osiągnięcie wszelkich norm i celów RDW, i ile przepisy prawne , na podstawie 
których wyznaczono poszczególne obszary chronione, nie zawierają innych 
ustaleń. 
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Dobry stan w przypadku większości wód nie został osiągnięty do roku 2015. 
Zanieczyszczeń wód powstałych w ciągu dziesięcioleci nie da się często wyeliminować w ciągu 
kilku lat, a z pewnością nie we wszystkich wodach jednocześnie. Dlatego w roku 2015 
dokonano aktualizacji planów gospodarowania wodami oraz programów działań w oparciu o 
doświadczenia zdobyte w poprzednich latach. W chili obecnej obowiązuje zasada, że jeśli do 
danej jednolitej części wód odnosi się kilka celów, wówczas stosuje się ten, który jest 
najbardziej wymagający (artykuł 4 ustęp 2 RDW).  

 
Termin osiągnięcia celów środowiskowych to 22 grudnia 2015 roku. Termin osiągnięcia 

dobrego stanu JCWP i JCWPd, może zostać dwukrotnie przedłużony o sześć lat wraz                             
z podaniem uzasadnienia, tj. do 22 grudnia 2027 roku. 

 
Szczegółowy cel środowiskowy: 

 Zachowanie lub przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków poprzez możliwość 
swobodnej migracji organizmów wodnych, 

 Uszczegółowiony cel środowiskowy - osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego 
oraz możliwość migracji organizmów wodnych. 

 
Wyjątki: integralną częścią celów środowiskowych opisanych w artykule 4 RDW jest 
możliwość przedłużenia terminów osiągnięcia tych celów, ustalenia mniej rygorystycznych 
celów, względnie dopuszczenia do przejściowego pogorszenia lub dopuszczenie do 
nieosiągnięcia dobrego stanu (pod określonymi warunkami). Sztuczne i silnie zmienione 
JCWP według artykułu 4 ustęp 3 RDW są szczególną kategorią jednolitych części wód                        
z własnym systemem klasyfikacji oraz własnymi celami, które za każdym razem zorientowane 
są na porównywalne kategorie naturalnych jednolitych części wód powierzchniowych.  
Możliwe odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych zgodnie z artykułem 4, ustępy od 
4 do 7 RDW: 
Termin osiągnięcia celów środowiskowych może zostać wydłużony przy uzasadnieniu, że cele 
środowiskowe nie mogą zostać osiągnięte w danym czasie z powodu niekorzystnych 
warunków naturalnych oraz braku możliwości technicznych lub w ustalonym terminie cele 
można byłoby osiągnąć tylko przy nieproporcjonalnie wysokich nakładach, a nakłady te 
stałyby się ekonomicznie uzasadnione w przypadku wydłużenia terminu. 
Zasadniczo najlepszy możliwy stan należy osiągnąć najpóźniej do 2027 roku.  
Mniej rygorystyczne cele środowiskowe dla wód podziemnych mogą być stosowane                                 
w następujących przypadkach:  

 punktowe zanieczyszczenie jednolitych części wód podziemnych: skażenie gleby                    
i wód podziemnych spowodowane oddziaływaniem starych, niezabezpieczonych 
składowisk odpadów jest tak znaczne, że przywrócenie im dobrego stanu nie jest 
wykonalne ani z powodów technicznych, ani przy zachowaniu proporcjonalnych 
kosztów;  

 wpływ kopalni węgla brunatnego na jednolite części wód podziemnych: odwanianie 
złoża niezbędne dla zapewnienia bezpiecznych warunków eksploatacji górniczej ma 
wpływ na wody podziemne zarówno w aspekcie hydrodynamicznym, jak                                      
i hydrochemicznym. 
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7. MASTERPLAN DLA OBSZARU DORZECZA ODRY 
 

Cele określone w Master Planach dla poszczególnych dorzeczy: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 
podziemnych, 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych                           
(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW), 

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 
rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek 
działalności człowieka. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co 
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie 
tego stanu. 

 
 

8. PROGRAM WODNO-ŚRODOWISKOWY KRAJU 
 
Cele główne dokumentu: 

 niepogarszanie stanu części wód, 

 osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych,  

 spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych                    
i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych na 
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, 
narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, 
przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia, przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt 
wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których 
utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie), 

 zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 
środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

 
 

9. RAMOWA DYREKTYWA WODNA 
 
Główny cel środowiskowy: 

 uzyskanie dobrego stanu wód do 2015 r., przy czym istnieje możliwość odroczenia 
tego terminu do 2021 lub najpóźniej do 2027 roku, przewidziano złagodzenie celu 
w stosunku do poszczególnych jednolitych części wód.  (ustalenie celów mniej 
rygorystycznych; czasowe pogorszenie stanu wód; nieosiągnięcie celów ze względu 
na realizację nowych inwestycji). 
 

Cel główny przewiduje uzyskanie dobrego stanu: 
-  ekologicznego i chemicznego dla wód powierzchniowych,  
-  chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych.  
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Przewidziano równocześnie zasadę: 

 nie pogarszanie stanu części wód.  

 zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 
środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji (lista substancji priorytetowych 
znajduje się w Dyrektywie – córce 2455/2001)  

 spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych aktach prawnych unijnych                      
i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych. 

 równoprawne traktowanie użytkowników wód, tj. sektora komunalnego, przemysłu              
i rolnictwa, przy uwzględnieniu konieczności ochrony środowiska naturalnego;  

  zobowiązanie do ochrony zasobów wodnych pod względem ilościowym                                            
i jakościowym, a także do ochrony ekosystemów wodnych i lądowych zależnych od 
wód 

 
 

10. AKTUALIZACJA (IV) KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 
KOMUNALNYCH 

 
Główne cele dokumentu: 

 ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie 
ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. 

 
11. KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2022 (KPGO) 

 
Główne cele dokumentu: 

 zmniejszenie ilości powstających odpadów komunalnych, w tym ograniczenie 
marnotrawienia żywności, 

 zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania                          
z odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi 
biodegradacji, 

 doprowadzenie do funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów 
komunalnych zgodnego z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, 

  zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu 

 zbieranych odpadów - zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie, 

 zapewnienie jak najwyższej jakości selektywnie zbieranych odpadów aby mogły one 
zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi, 
selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła, 
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 
 
 

12. KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW   
 

Cele strategiczne dokumentu:   

 rozwój zrównoważonej gospodarki opartej na efektywniejszym wykorzystaniu 
zasobów, poszanowaniu środowiska i osiągnięciu wyższej konkurencyjności, 
dzięki wykorzystaniu technologii o niższym zapotrzebowaniu na surowce                           
i energię oraz umożliwiającej wykorzystanie surowców wtórnych                            
i odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie powinien być realizowany cel 
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społeczny budowy świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa na rzecz 
zrównoważonego rozwoju poprzez edukację ekologiczną opartą na 
propagowaniu działań o charakterze niematerialnym np. propagowanie 
inwestycji w rozwój kompetencji, naukę, rozpowszechnianie kultury, turystyki 
zamiast dóbr materialnych, ograniczenia zbędnej konsumpcji, uczenia 
podejmowania świadomych wyborów i wsparciu dobrych praktyk oraz 
inicjatyw społecznych.  

Cele ilościowe w odniesieniu do ogólnej masy wytwarzanych odpadów:   

 utrzymanie wzrostu gospodarczego przy całkowitej masie wytwarzanych 
odpadów na stałym poziomie, wskaźnik: masa odpadów wytwarzanych                         
w Polsce [Mg/rok] według danych GUS,  

 ograniczenie obciążenia PKB odpadami, wskaźnik: masa wytwarzanych 
odpadów w Polsce w odniesieniu do PKB [kg /Euro PKB] 

 
13. PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032 (POKA) 

 
Cele dokumentu:   

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do roku 2023,  

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych, spowodowanych 
obecnością azbestu na terytorium kraju,  

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.   
  

14. KRAJOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DO ROKU 2020 (Z PERSPEKTYWĄ  
DO 2030) (KPOP) 

 
Celem głównym dokumentu: jest poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej 
Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony 
środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.  

Celami szczegółowymi dokumentu są:  

 osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych 
niektórych substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE 
oraz utrzymanie ich na tych obszarach, na których są dotrzymywane,                                   
a w przypadku pyłu PM2,5 także pułapu stężenia ekspozycji oraz Krajowego 
Celu Redukcji Narażenia,  

 osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji                                
w powietrzu na poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań 
wynikających z regulacji prawnych projektowanych przepisami prawa 
unijnego 

 
15. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

 
Cel główny: adaptacja wszystkich sektorów do wymogów gospodarki niskoemisyjnej.  
Cele szczegółowe:   

 rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,   

 poprawa efektywności energetycznej,   

 poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,  

  rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,   
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 promocja nowych wzorców konsumpcji.   
 
 

16. KRAJOWA STRATEGIA OCHRONY I UMIARKOWANEGO UŻYTKOWANIA 
RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ  
 

Cel nadrzędny: 
Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej w skali lokalnej, krajowej   i globalnej oraz 
zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jej organizacji 
(wewnątrzgatunkowego, międzygatunkowego i ponadgatunkowego), z uwzględnieniem 
potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz konieczności zapewnienia 
odpowiednich warunków życia i rozwoju społeczeństwa. 
 
Cele strategiczne:   

 rozpoznanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej oraz istniejących              
i potencjalnych zagrożeń,   

 skuteczne usunięcie lub ograniczanie pojawiających się zagrożeń różnorodności 
biologicznej,   

 zachowanie i/lub wzbogacenie istniejących oraz odtworzenie utraconych 
elementów różnorodności biologicznej,   

 pełne zintegrowanie działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej                        
z działaniami oddziaływujących na tę różnorodność sektorów gospodarki oraz 
administracji publicznej i społeczeństwa (w tym organizacji pozarządowych), przy 
zachowaniu właściwych proporcji pomiędzy zapewnieniem równowagi 
przyrodniczej, a rozwojem społeczno-gospodarczym kraju,   

 podniesienie wiedzy oraz ukształtowanie postaw i aktywności społeczeństwa na 
rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,  

  udoskonalenie mechanizmów i instrumentów służących ochronie                                
i zrównoważonemu użytkowaniu różnorodności biologicznej,   

 rozwinięcie współpracy międzynarodowej w skali regionalnej i globalnej na rzecz 
ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów różnorodności biologicznej,  

 użytkowanie różnorodności biologicznej w sposób zrównoważony,                              
z uwzględnieniem równego i sprawiedliwego podziału korzyści i kosztów jej 
zachowania, w tym także kosztów zaniechania działań rozwojowych ze względu 
na ochronę zasobów przyrody.   

 
 

17. STRATEGICZNY PLAN ADAPTACJI DLA SEKTORÓW I OBSZARÓW WRAŻLIWYCH  
NA ZMIANY KLIMATU DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 (KLIMADA) 

 
Celem główny: zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania 
gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu.  
Cele szczegółowe:   
Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska;   
Cel 2. Skuteczną adaptację do zmian klimatu na obszarach wiejskich;   
Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu;   
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Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem 
zmian klimatu;   
Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu;   
Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu.   

 
 

18. KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 
 
Plan określa cele związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia, do 
osiągnięcia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności 
energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla 
osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii 
finalnej. 

 
19. NARODOWA STRATEGIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

 
Podstawowe cele:   

 upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia, uwzględniając również 
pracę i wypoczynek człowieka, czyli objęcie permanentną edukacją ekologiczną 
wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej;   

 wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich 
stopniach edukacji formalnej i nieformalnej;   

 tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów edukacji ekologicznej, 
stanowiących rozwinięcie Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, a ujmujących 
propozycje wnoszone przez poszczególne podmioty, realizujące projekty edukacyjne 
dla lokalnej społeczności;  

 promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji ekologicznej.  
  

 
20. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014–2020 

 
Cel tematyczny: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. 
Kierunki: 
4.I.  Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
4.II.  Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwach, 
4.III.  Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią                          

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w 
budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym, 

4.IV.  Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich        
i średnich poziomach napięcia, 

4.V.  Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,                          
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych, mających 
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu, 

4.VI.  Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. 
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice wpisuje się w następujące dokumenty  
rangi wojewódzkiej i cele środowiskowe w nich zawarte:   
 

1. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 
2016-2020 (POŚ WO) 

 
Cele podstawowe:  

1. Poprawa stanu jakości powietrza na terenie województwa w stosunku do roku 
bazowego. 

2. Poprawa klimatu akustycznego na terenie województwa.  
3. Wzmocnienie działań mających na celu zapobieganie sytuacjom konfliktowym                          

w zakresie oddziaływania akustycznego.  
4. Utrzymanie PEM na obecnym poziomie.  
5. Niepogarszanie stanu wód.  
6. Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego.  
7. Regulacja cieków.  
8. Przeciwdziałanie skutkom suszy.  
9. Poprawa stanu wód.  
10. Aktualizacja danych.  
11. Ochrona wód.  
12. Zapewnienie dostępu do awaryjnego źródła wody.  
13. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin.  
14. Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania 

oraz kierunków i intensywności produkcji do ich naturalnego potencjału 
przyrodniczego.  

15. Ochrona gleb przed negatywnym wpływem czynników naturalnych.  
16. Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na powierzchnię 

ziemi (zwłaszcza zmniejszanie udziału terenów o przekształconej i zanieczyszczonej 
powierzchni ziemi).  

17. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności 
biologicznej.  

18. Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia 
jego ochrony.  

19. Ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego wsparciem dla ochrony środowiska 
przyrodniczego.  

20. Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna.  
21. Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku 

wystąpienia. Podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań 
społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, firm. 

 
2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014–2020, 

wer. 3 
Oś Priorytetowa (IV.2.A.1 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego                                
i naturalnego) 
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Cel szczegółowy 1: WZMOCNIONE MECHANIZMY OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI              
W REGIONIE. 
 
Działaniem komplementarnym do inwestycji podejmowanych na rzecz odbudowy                  
i ochrony siedlisk w regionie jest budowa świadomości społecznej w obszarze 
bioróżnorodności. W celu podnoszenia niewystarczającej świadomości i wrażliwości 
ekologicznej mieszkańców i turystów w regionie planowana jest promocja walorów 
przyrodniczych, podkreślenie potrzeby ich ochrony. Rozbudowa, modernizacja                     
i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej 
pozwolą objąć swoim działaniem zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych 
korzystających z walorów lokalnych zasobów przyrodniczych. Szczególnie ważne jest 
prowadzenie szkoleń i kampanii przyczyniających się do odbudowy poczucia 
odpowiedzialności za szkody w środowisku jako skutku działań społeczno-
gospodarczych.   
Realizacji celu szczegółowego – Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów 
naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie. 
 
Cel szczegółowy 2: ZWIĘKSZONY UDZIAŁ ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE 
 
Cele szczegółowe :  

 ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych;  

 zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do 
szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku 
energii z odpadów;  

 zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych 
występujących w strumieniu odpadów komunalnych; 

 wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów. 
 

 
Cel szczegółowy 4: ZWIĘKSZONY ODSETEK LUDNOŚCI KORZYSTAJĄCEJ Z SYSTEMU 
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW ZGODNEGO Z DYREKTYWĄ DOTYCZĄCĄ ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 
 
Głównym celem realizacji ww. celu w regionie jest kontynuowanie podjętych prac                                                               
w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury gospodarki komunalnej w celu 
wypełnienia założeń Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 
 
Cel szczegółowy 5: OBNIŻONE POZIOMY ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE 
Cel  – Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich 
zachowanie. 
 

 
3. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO ROKU 2020  

 
Cel główny: zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji.    
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice w swoich celach jest zgodny                                
z następującymi celami  Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020:  
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Cel strategiczny 7  

 Wysoka jakość środowiska wśród których znalazły się m.in. następujące cele 
operacyjne:  Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej 
oraz związana z tym budowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci 
elektroenergetycznej, ciepłowniczej i gazowniczej,  

 Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki i łączący się z tym:  
  rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, w tym budowa, rozbudowa                                    

i modernizacja głównych źródeł wytwarzania energii,  
  wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych technologii wytwarzania energii, 

w tym propagowanie Kogeneracji wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,  
 rozwój energetyki opartej na OZE, w szczególności energii z biomasy, wiatru, 

wody, ciepła z ziemi, słońca, 
 poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych, użyteczności 

publicznej i zakładów przemysłowych,  
 rozwój innowacyjnych technologii niskoemisyjnych (zgodnie z BAT),  
 poprawa jakości powietrza – wdrażanie programów ochrony powietrza. 
 

 
4. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

 
Głównym celem polityki przestrzennej województwa opolskiego jest kształtowanie struktury 
przestrzennej, która będzie pobudzała rozwój województwa, zapewniała konkurencyjność               
w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała niekorzystne różnice w warunkach 
życia wewnątrz regionu. 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego określił 6 podstawowych 
celów rozwoju przestrzennego regionu. Cele te wyznaczają ramy dla działań skutkujących 
oczekiwanym pozytywnym przeobrażeniem przestrzeni regionu:  

 wzmacnianie funkcji ośrodków węzłowych,   

 rozwój systemów infrastruktury,  

 ochrona i rozbudowa systemu obszarów chronionych,  

 wielofunkcyjny rozwój obszarów otwartych.  

 wsparcie i aktywizacja obszarów problemowych. 
 

 
5. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2016-

2022  Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2023-2028 (PGO WO) 
 
Cel podstawowy: opracowanie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, umożliwiającego wypełnienie podstawowych zasad 
gospodarki odpadami, które stanowią:  

 zapobieganie powstawaniu odpadów,  

 wykorzystanie odpadów w procesie recyklingu, odzysku, unieszkodliwiania 
odpadów, których nie można przetworzyć innymi metodami,  

 zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów 
(szczególnie odpadów biodegradowalnych),  

 wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów.  
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Cele główne wyznaczone w gospodarce odpadami komunalnymi, w tym odpadami 
żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji,  

 zmniejszenie ilości powstających odpadów:   
 ograniczenie marnotrawienia żywności,   
 wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów 

zbiorowego żywienia,  

 zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi 
odpadami ulegającymi biodegradacji,  

  doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów 
zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadam. 

 
 

6. PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY OPOLSKIEJ I MIASTA OPOLA ZE 
WZGLĘDU NA PRZEKROCZENIE POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH PYŁU PM 10                              
I POZIOMU DOCELOWEGO BENZO(A)PIRENU ORAZ POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH 
PYŁU PM 2,5, OZONU I BENZENU DLA STREFY OPOLSKIEJ (POP) 

 
Cel główny poprawa stanu powietrza na terenie obu stref. 
W obszarach występowania przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu 
zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu konieczne są do przeprowadzenia działania 
zmierzające do redukcji emisji ze źródeł sektora komunalno-bytowego. Związane jest to                   
z likwidacją lub wymianą systemów grzewczych na niskoemisyjne, spełniające najlepsze 
dostępne normy jakości spalin. Działanie to przeprowadzane jest głównie poprzez 
stworzenie systemu zachęt finansowych do likwidacji (poprzez podłączenie do sieci 
ciepłowniczej) lub wymiany indywidualnych systemów grzewczych na takie, które 
ograniczają znacząco emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz poprzez zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii, m.in. pompy ciepła, instalacje solarne. W tym celu zasadne jest 
podjęcie działań przygotowawczych, takich jak np.: przeprowadzenie inwentaryzacji 
systemów grzewczych, określenie możliwości technicznych podłączeń budynków do sieci 
ciepłowniczej lub gazowej, a także podjęcie współpracy z dostawcami ciepła systemowego                                            
i paliw gazowych w celu wypracowania wspólnej polityki poprawy konkurencyjności 
ekologicznych mediów grzewczych. W celu zwiększenia efektu ekologicznego w zakresie 
ograniczenia emisji powierzchniowej wskazana jest wspólna realizacja zadania polegającego 
na likwidacji/ wymianie źródła ciepła oraz przeprowadzenia termomodernizacji. 
Działanie wspomagające: przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, m.in.                      
w zakresie konieczności likwidacji źródeł niskiej emisji. 
 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice wpisuje się w następujące dokumenty  
rangi powiatowej, gminnej oraz cele środowiskowe w nich zawarte:   
 

1. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA LATA 
2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023 

Cele ekologiczne (w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej, priorytetowe 
kierunki działań): 

 środowisko dla zdrowia, 

 dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 
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 wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa,  

  ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,  

 zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 
 
Cele średniookresowe do 2023 r.: 

 Doprowadzenie do sytuacji, aby projekty dokumentów strategicznych wszystkich 
sektorów gospodarki były, zgodnie z obowiązującym prawem, poddawane 
procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny były uwzględniane 
w ostatecznych wersjach tych dokumentów,  

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

 Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą: „myśl 
globalnie, działaj lokalnie”,  

 Wprowadzanie innowacyjności pro środowiskowej i upowszechnianie idei systemów 
zarządzania środowiskowego  

 Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,  

 Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury 
gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego, 

 Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, 

 Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu 
pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Powiatu Krapkowickiego oraz 
utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi 
standardami jakości środowiska,  

 Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych,  

 Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego 
rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa,  

 Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas               
i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe,   

 Ochrona mieszkańców Powiatu Krapkowickiego przed szkodliwym oddziaływaniem 
pól elektromagnetycznych , 

 Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora 
ochrony środowiska z sektorem zdrowia, 

 Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad 
wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii, 

 Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 
 

2. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAPKOWICKIEGO DO ROKU 2020 
 
OBSZAR IV – EKOLOGIA 
Cel operacyjny 1 - Rozwój odnawialnych źródeł energii, 
Cel operacyjny 2 - Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego, 
Cel operacyjny 3 - Podnoszenie świadomości ekologicznej. 
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3. STRATEGII ROZWOJU MIASTA  I GMINY KRAPKOWICE NA LATA 2014-2020 
Cele strategiczne:  

 rozwój mieszkalnictwa,  

 rozwój gospodarczy, 

 rozwój turystyki,  

 rozwój gminy. 
 

4. STUDIUM UWARUNKOWAŃ  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY KRAPKOWICE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE 
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
 
Cele podstawowe:  

 rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz 
problemów związanych z jej rozwojem,  

 sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki 
przestrzennej gminy, w tym zasad ochrony interesu publicznego,  

 stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji                                 
o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych bez planów.  

  
 

5. PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ                
I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA I GMINY KRAPKOWICE NA LATA 2013-2028  

 
Założenia do planu nie tworzą ram dla POŚ, opracowanie obejmuje m. in:  

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe,  

 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 
gazowych,  

 możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej,  

 możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw                                 
i energii, energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach 
energii,   

  zakres współpracy z innymi gminami.  
  
Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa  
gazowe należy:  

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  na 
obszarze gminy; 

2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;  
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie 

gminy.  
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Celem założeń jest  m.in.:   

 Umożliwienie podejmowania decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego Gminy Krapkowice,  

 Obniżenie kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Krapkowice poprzez 
wskazanie optymalnych sposobów realizacji potrzeb energetycznych, 

 Ułatwienie podejmowania decyzji lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych               
i mieszkaniowych, 

 Wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w energię, które mogą być wspierane ze 
środków publicznych, 

 Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej, 

 Zwiększenie efektywności energetycznej. 
 
Takie działania wpływają tym samym na przyszły stan i jakość środowiska przyrodniczego 
gminy ora terenów ościennych. 
  

 
6. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KRAPKOWICE NA LATA 2016-2023  

 
Cel podstawowy: odpowiednie zarządzanie procesem wyprowadzania obszaru 
rewitalizacji ze stanu kryzysowego.  
Główny cel działań rewitalizacyjnych: poprawa jakości życia mieszkańców oraz 
wizerunku Gminy Krapkowice. 
 

7. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KRAPKOWICE NA LATA 2016-2019 
 
Celem główny: wsparcie zmiany w kierunku niskoemisyjnego i efektywniej oraz racjonalnie 

korzystającego z zasobów społeczeństwa. 
 
Cele szczegółowe:  

 1,43 % zredukuje emisję gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r. 

 o 0,46 % zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz na rok 2020  r. 

 zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii do 3,87 % (dla Polski 
– do 15%). 
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4. CHARAKTERYSTYKA GMINY KRAPKOWICE 

4.1. POŁOŻENIE I UWARUNKOWANIA Z NIM ZWIĄZANE 

Gmina miejsko-wiejska Krapkowice położona jest w powiecie krapkowickim,                       
w centralnej części województwa opolskiego. Od zachodu Gmina Krapkowice graniczy                       
z gminą Strzeleczki, od wschodu z gminami Gogolin i Zdzieszowice, od południa z gminami 
Walce i Głogówek, od północy z gminą Prószków  i Tarnów Opolski. 

         
RYSUNEK 2.  Lokalizacja Gminy Krapkowice 

 
 
 
Gmina ma charakter miejsko-wiejski.  
Zajmuje  ona powierzchnię ok. 97 km2, przy tym miasto 
zajmuje powierzchnię 21 km2. W skład Gminy 
Krapkowice wchodzi miasto Krapkowice oraz                        
11 sołectw  o zróżnicowanym obszarze i zaludnieniu: 
Borek, Dąbrówka Górna, Gwoździce, Kórnica, Nowy 
Dwór Prudnicki, Pietna,  Rogów Opolski, Steblów, 
Ściborowice, Żużela, Żywocice. 
 
 
 
 

 

 
RYSUNEK 3.  Sołectwa wchodzące w skład Gminy Krapkowice 

 
 
 

 

 

województwo : 
opolskie 
powiat: krapkowicki  
Gmina: Krapkowice 
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Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną J. Kondrackiego (2002) Krapkowice 
zlokalizowane są w następujących jednostkach:  

 megaregion – Europa Środkowa (3);  

 prowincja – Niż Środkowoeuropejski (31); 

 podprowincja – Niziny Środkowopolskie (318);  

 makroregion – Nizina Śląska (318.5);  

 mezoregion – Kotlina Raciborska (318.59).  
Pod względem morfologicznym rejon ten leży na obszarze zachodnich krańców Wyżyny 
Śląskiej.  
 

Część południową w granicach wsi Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki, Ściborowice, Pietna, 
Żywocice, Steblów i Żużela obejmuje mezoregion Kotlina Raciborska. Wsie Żywocice   i Żużela 
są tu związane z doliną Odry, która jest wklęsłą osią strukturalną Kotliny, pozostałe obejmują 
obszary polodowcowej wysoczyzny zbudowanej z glin zwałowych. Większość obszaru 
północnej części gminy w granicach wsi Dąbrówka Górna, Rogów Opolski i Gwoździce 
zlokalizowana jest w Pradolinie Wrocławskiej obejmującej dolinę Odry wraz z jej 
nadzalewowymi terasami. Niewielki fragment północno-zachodniej części położony                         
w granicach kompleksu Borów Niemodlińskich należy do Równiny Niemodlińskiej. Granica 
między Kotliną Raciborską i Pradoliną Wrocławską przebiega równoleżnikowo na wysokości 
miasta w obrębie krapkowickiego przełomu Odry przez cokół zbudowany ze skał 
węglanowych środkowego triasu. Granica między Pradoliną Wrocławską i Równiną 
Niemodlińską jest bardzo mało czytelna i przebiega południkowo wzdłuż zamazanej 
geomorfologicznie krawędzi wysoczyzny.  
 

4.2. WARUNKI KLIMATYCZNE 

Położenie miasta oraz gminy w dolinie rzeki Odry jest istotnym czynnikiem 
kształtującym warunki klimatyczne,  dzięki tej lokalizacji Gmina Krapkowice należy do 
obszarów o najłagodniejszych warunkach klimatycznych w województwie. 
 
Parametry klimatyczne w ocenianym terenie: 

 średnia temperatura roczna - 8,5 0C,  

 średnia temperatura stycznia - 1,5 0C,  

 średnia temperatura czerwca – 17 0C,  

 usłonecznienie - 1450 - 1500 h,  

 termiczne pory roku: przedwiośnie(25 II÷3 IV), wiosna (3 IV÷30 IV), przedlecie (30 IV ÷5 
VI), lato (5 VI÷5 I X),  polecie (5 IX÷5 X), jesień (5 X - 10 XI), przedzimie (10 XI÷ 15 XII), 
zima (15 XII÷25 II), 

 opady atmosferyczne - ok. 650 mm,  

 opady półrocza ciepłego - ok. 430 mm,  

 opady półrocza chłodnego - ok. 220 mm,  

 maksymalne opady – lipiec – ok. 85 mm,  

 minimalne opady – luty , marzec – ok. 40 mm,  

 maksymalne dobowe sumy opadów z  prawdopodobieństwem p = 1% - 100 mm,  

 liczba dni z pokrywą śnieżną - ok. 65 dni,  

 maksymalna grubość pokrywy śnieżnej - ok. 55 cm,  

 data zaniku pokrywy śnieżnej - do 30 III,  
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 średnia roczna liczba dni z burzą - ok. 20 dni,  

 średnia roczna prędkość wiatru - 2,5÷3 m/s,  

 dominujące kierunki wiatrów – sektor zachodni,  

 udział cisz atmosferycznych - ok. 10% 

 długość okresu wegetacyjnego – 200÷220 dni.  
  
Na obszarze gminy występują strefy topoklimatyczne:    

 Dolina Odry, Osobłogi wraz z dolinkami dopływów – doliny rzek, do których spływa 
zimnei wilgotne powietrze z przyległych wysoczyzn. W nich występuje możliwość 
pojawienia się mgieł i przymrozków, niższych temperatury, zwiększona wilgotność 
powietrza oraz zwiększona prędkość wiatrów,   

 Terasy nadzalewowe Odry i Osobłogi –  strefa o korzystnych warunkach 
klimatycznych ze względu na wyniesienie 3-15 m ponad dno dolin rzecznych. 
Występuje tu mniejszy wpływ negatywnych czynników pogodowych 
charakterystycznych dla den dolin rzek i korzystniejsze warunki   

 Wysoczyzny polodowcowe i ostańce erozyjne skał starszego podłoża – strefy 
najbardziej korzystnych warunków mikroklimatycznych. Stanowią je obszary dobrze 
przewietrzane i nasłonecznione. Występuje tu brak zastoisk mas zimnego powietrza. 
Mniejsze jest również prawdopodobieństwo powstania mgieł i przymrozków.      

 
Większość terenów gminy jest dobrze nasłoneczniona. Również przewietrzanie 

terenów jest dobre, ponieważ nie  są one narażone na występowanie mgieł, zastoisk 
mrozowych  i przymrozków.  Najwyższe opady przypadają na miesiące letnie, najniższe na 
miesiące zimowe. Gorsze warunki klimatyczne  występują w dolinach rzek, ale doliny są                
w większości płytkie, więc ich przewietrzanie jest stosunkowo lepsze. Okresowo pojawiają 
się  wiatry halne i sporadyczne zwiększone opady, które mogą powodować miejscowe 
zalania.  Można zatem przyjąć, że panujące w Gminie Krapkowice należą do bardzo dobrych. 

 

4.4.  SUROWCE MINERALNE  

Na terenie gminy Krapkowice występuje jedno udokumentowane złoże surowców 
mineralnych (piasku). Znajduje się ono między Krapkowicami, a Steblowem przy                                  
ul. Prudnickiej. Jest to złoże kruszywa naturalnego „Krapkowice S” zatwierdzone decyzją 
Wojewody Opolskiego nr OŚ.II 7520-3/2/97 z 23.09.1997 r. Bilansowe zasoby złoża  
w kategorii C2 wynoszą 7175 tys. ton.  Obecnie złoże to nie jest objęte koncesją i nie jest 
eksploatowane. 

 

4.5.  HYDROGEOLOGIA 

Obszar objęty opracowaniem położony jest w granicach Przedsudeckiego Regionu 
Hydrogeologicznego na granicy Podregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego i Głuchołaskiego. 
Zasoby wód podziemnych związane są z występującymi utworami geologicznymi.  

Pod względem położenia wobec jednostek hydrogeologicznych Polski Gmina 
Krapkowice należy do strefy granicznej: Regionu Bytomsko-Olkuskiego (teren                                    
w Krapkowicach), Regionu Opolskiego (teren północno-zachodniej części gminy), Regionu 
Przedsudeckiego (teren południowej części).  Granica między regionami wyznaczona jest 
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przez strefę uskoków tektonicznych i przebiega w przybliżeniu z południa na północ wzdłuż 
Odry po lewej stronie jej koryta oraz wzdłuż linii Żużela – Ściborowice.  

   

4.5.1. WODY PODZIEMNE 

 
Z poziomów wodonośnych możemy wyróżnić poziom czwartorzędowy (piaski i żwiry 

wodnolodowcowe,  piaski i żwiry rzeczne) w  starej dolinie Odry i dolinie kopalnej Osobłogi                 
i Odry. Najzasobniejszy jest w dolinach kopalnych oraz współczesnych dolinach.                                
Pod powierzchnią obszaru gminy występują brzegowe części Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych (GZWP) 332, 333, 335 i 336. O występowaniu brzegowych stref wodonośnych 
w tych zbiornikach decyduje złożona tektonika. Obecność aż czterech zbiorników wód pod-
ziemnych należących do GZWP na terenie gminy jest fundamentalnym uwarunkowaniem 
rozwoju zagospodarowania przestrzennego, w szczególności na obszarach zasilania                            
i w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przestrzenne rozmieszczenie zasięgów zbiorników 
przedstawiono na rysunku 4 Należy zwrócić uwagę na znaczne różnice w zasięgu granic  
w różnych opracowaniach i na brak bardzo szczegółowych opracowań branżowych.  

 
RYSUNEK 4.  Położenie GZWP Opolszczyzny – zasięg terytorialny zbiorników GZWP 332, 333, 335 i 336, 

lokalizacja Gminy Krapkowice 
ŹRÓDŁO:  Własne w oparciu o materiał zamieszczony w „STRATEGII ROZWOJU INFRASTRUKTURY 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2003 – 2008” 
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Głębokość zalegania wód gruntowych w czwartorzędzie na obszarze gminy 
przedstawia się następująco:  

 w dolinach rzecznych od 0,0-0,5 m p.p.t. w obrębie zamulonych i zatorfionych 
dawnych koryt rzecznych i lokalnych obniżeń innej genezy, do 0,5-1,5 m p.p.t.                      
w obrębie płaskich teras zalewowych z madami,  

 na nadzalewowych terasach rzecznych od 1,5 do 3,0 m p.p.t.,  

 na terenach wysoczyzny polodowcowej od 1,5-2,5 m w niżej położonych 
obszarach do 3-5 m na obszarach wyżej wyniesionych,  

 na wychodniach klastycznych osadów trzeciorzędowych od 1,0 do 5,0 m p.p.t.,  

 na wychodniach osadów węglanowych triasowych od 10 do 20 m p.p.t.   
 

Typowe średnioroczne wahania głębokości zalegania wód I-ego poziomu wodonośnego 
wynoszą przeciętnie 0,5 m, maksymalnie 1 m. Na dużym obszarze gminy szczególnie w części 
wschodniej  wahania zwierciadła wód podziemnych zależą w dużej mierze od stanów wód 
powierzchniowych w rzekach Odra i Osobłoga.  Zwierciadło wód podziemnych poziomu 
czwartorzędowego jest swobodne. Lokalnie może być napięte w dolinach rzecznych pod 
glinami aluwialnymi i na  wysoczyznach pod glinami zwałowymi. Nieznaczne nachylenie 
terenu oraz mało zróżnicowana budowa geologiczna podłoża czwartorzędowego wpływa na 
małą dynamikę przepływu wód podziemnych.  Na obszarze gminy występują duże zasoby 
wody pitnej, które ujmowane są z poziomów triasu trzeciorzędu i czwartorzędu. 
Charakterystykę  zbiorników przedstawiono poniżej. 
 

Tabela 1. Charakterystyka zbiorników wód podziemnych GZWP 328, 333,335 i 336 
 

Numer zbiornika Nazwa zbiornika Stratygrafia: 
Szacunkowe 

zasoby dyspozycyjne 
[tys. m³/dobę] 

Średnia 
głębokość ujęć 

[m] 

GZWP 332 
Subniecka 

Kędzierzyn-
Głubczyce 

 

Tr, Qk 130 80-120 

Region hydrogeologiczny: SNG1, SNK (Pps)  
Powierzchnia GZWP (km2): 1350  
Powierzchnia ONO (km2): 800  
Powierzchnia OWO (km2): 1000  
Wiek utworów wodonośnych: trzeciorzęd i czwartorzęd dolin kopalnych  
Typ zbiornika: porowy  
Klasa jakości wód: Ic – nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia,  
(Ib) – do użytku bez uzdatnienia,  
(Id) – nie przeznaczone dla ludności do picia 

Numer zbiornika Nazwa zbiornika Stratygrafia 
Szacunkowe 

zasoby dyspozycyjne 
[tys. m³/dobę] 

Średnia głębokość 
ujęć [m] 

GZWP 333 
Zbiornik 

Opole -Zawadzkie 
 

T2 120-140 200 

Region hydrogeologiczny: MK-S  
Powierzchnia GZWP (km2): 750  
Powierzchnia ONO (km2): 750  
Wiek utworów wodonośnych: Trias środkowy  
Typ zbiornika: szczelinowo-krasowy  
Klasa jakości wód: Ib (Ic, Id) bardzo czyste i czyste do użytku bez uzdatnienia  
Jest to jeden z najzasobniejszych zbiorników wód podziemnych w kraju, dlatego w całości zaliczono go do 
obszaru najwyższej ochrony (ONO). 
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Numer zbiornika Nazwa zbiornika Stratygrafia 
Szacunkowe zasoby 

dyspozycyjne 
[tys. m³/dobę] 

Średnia głębokość 
ujęć 
[m] 

GZWP 335 
Zbiornik Krapkowice-

Strzelce Opolskie 
T1 50 100–600 

Region hydrogeologiczny: MK-S  
Powierzchnia GZWP (km2): 2050  
Powierzchnia OWO (km2): 1000  
Wiek utworów wodonośnych: trias dolny  
Typ zbiornika: szczelinowo-porowy  
Klasa jakości wód: Ic nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia  
Powierzchnia 1000 km2 zbiornika zaliczana jest do obszaru wysokiej ochrony (OWO). 

Numer zbiornika Nazwa zbiornika Stratygrafia 

Szacunkowe 
zasoby 

dyspozycyjne 
[tys. m³/dobę] 

Średnia głębokość 
ujęć [m] 

GZWP 336 
Zbiornik  

Niecka Opolska  
K 20 50–80 

Region hydrogeologiczny: NO  
Powierzchnia GZWP (km2): 138  
Powierzchnia OWO (km2): 58  
Wiek utworów wodonośnych: kreda górna  
Typ zbiornika: szczelinowo-porowy  
Klasa jakości wód: Ic, II nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia, częściowo nie przeznaczone dla 
ludności do picia  

ŹRÓDŁO: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice 4 

 
 

4.5.2. WODY POWIERZCHNIOWE 

 
Obszar gminy zlokalizowany jest na obszarze dorzecza Odry. Wyróżnia się tu następujące 
dorzecza II rzędu: 

 Osobłogi – w części centralno-zachodniej, 

 Swornicy – w części południowo-zachodniej, 

 Potoku Abisynia – w części wschodniej, 

 przyrzecze Odry – obejmujące cieki położone w dolinie zalewowej, w znacznej części 
będące pozostałością połączeń paleomeandrów z Odrą. 

 
Występują także liczne małe bezimienne cieki wodne, którymi administruje Nadzór Wodny                                                                                      
w Krapkowicach, Zarząd Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie.   
 
Gmina Krapkowice posiada 12.740 mb rowów komunalnych pełniących ważną funkcję                    
w zakresie melioracji (rowy nawadniające oraz odwadniające). Stan rowów monitorowany 
jest na bieżąco, konserwacje posiadanych urządzeń wodnych przeprowadzane są wg 
dokonanej oceny ich  stanu.  Obok rowów komunalnych do melioracji szczegółowej zaliczana 

                                                      
 
4Zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej  w Krapkowicach nr XXI/346/2013 z dnia 11 września 2013r 
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jest także gęsta sieć rowów stanowiących własność rolników  indywidualnych oraz innych 
jednostek. Rowy podlegają działającej na terenie Gminy Krapkowice Spółce Wodnej. 

 

4.5.3. USYTUOWANIE W JEDNOSTKACH PODZIAŁU HYDROLOGICZNEGO POLSKI  

Gmina Krapkowice (woj. opolskie) położona jest w zlewniach następujących jednolitych 
części wód powierzchniowych (JCWP): 

 Wiński Potok - PLRW6000171178, 

 Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi - PLRW60001911759, 

 Ziemnica -PLRW60001711772, 

 Zakrzówka - PLRW60001711774, 

 Odra od Osobłogi do Matej Panwi - PLRW60002111799, 

 Prószkowski Potok - PLRW60001711969,  

 Swornica - PLRW600017117549,  

 Jasionna- PLRW600017117569,  

 Dopływ z Kórnicy- PLRW600017117676, 

 Osobłoga od Prudnika do Odry - PLRW600019117699,  

 Biała od Śmickiego Potoku do Osobłogi - PLRVV6000191176899,  

 Jaźwina-  PLRW6000171176929 
oraz w jednolitej części wód podziemnych JCWPd PLGW6000127. 
 

 

4.6.  SPOŁECZEŃSTWO – PODSTAWOWE INFORMACJE  

 
4.6.1. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA, TRENDY ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH 

 
Według stanu na dzień 31.12.2017 r. Gminę Krapkowice zamieszkiwało łącznie 22 046  

osób. Na liczbę tę składa się 10 530 mężczyzn oraz 11 516 kobiet. W podziale na miasto                       
i wieś sytuacja ta przedstawia się następująco: 
 
Tabela 2. Ilość osób zamieszkałych w Gminie Krapkowice - wg stanu na dzień 31.12.2017 r.  
 

GMINA OBSZAR LICZBA MIESZKAŃCÓW 

Krapkowice 
(1605023) 
 

Miasto 
(1605024) 

15 829 

Wieś 
(1605025) 

6 217 

Razem: 
(1605023) 

22 046 

ŹRÓDŁO: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice 

 

Gęstość zaludnienia wynosi ok. 235 osób na km2. Liczba mieszkańców gminy stanowi prawie 
34,2 % ludności powiatu krapkowickiego (stan na rok 2016) i 2,2% województwa opolskiego. 
Jak wynika z danych zgromadzonych w gminnym rejestrze ewidencji mieszkańców stałe 
zameldowanie na obszarze gminy posiadają 22 046 osób – z czego w mieście Krapkowice 
zamieszkuje 15 829 osób. Najliczniejszym sołectwem są Żywocice – 1064 stale 
zameldowanych mieszkańców, następnie Steblów – 982, Dąbrówka Górna – 849, Kórnica – 
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648, Rogów Opolski – 626, Żużela – 557, Gwoździce – 417, Pietna – 370, Ściborowice – 276, 
Borek – 108, Nowy Dwór Prudnicki – 132 oraz Ligota – 98. 
 
 

4.6.2. PROGNOZOWANE ZALUDNIENIE GMINY 
 

Na podstawie danych o liczbie ludności na terenie Gminy Krapkowice w latach 2011 – 
2017, a także na podstawie prognozy liczby ludności na obszarach wiejskich oraz miejskich 
podregionu opolskiego – powiat krapkowicki, opracowanej przez GUS, w poniższej tabeli 
zobrazowano prognozę liczby ludności Gminy Krapkowice na lata 2019 -2026. 
 
Tabela 3. Stan zaludnienia w Gminie Krapkowice w latach 2019 –2026 wg prognoz 
 
Rok Trend dla 

obszarów 
wiejskich powiatu 

krapkowickiego 

Liczba ludności 
na obszarach 

wiejskich Gminy 
Krapkowice 

Trend dla 
obszarów 

miejskich powiatu 
krapkowickiego 

Liczba ludności 
na obszarach 

wiejskich Gminy 
Krapkowice 

Trend 
ogólny 

Liczba 
ludności 
Gminy 

Krapkowice 

2019 28.958 6.250 33.834 16.259 62.792 22.509 

2020 28.839 6.224 33.540 16.118 62.379 22.342 

2021 28.720 6.198 33.275 15.990 61.995 22.189 

2022 28.601 6.173 32.995 15.856 61.596 22.028 

2023 28.482 6.147 32.730 15.728 61.212 21.875 

2024 28.363 6.121 32.365 15.553 60.728 21.674 

2025 28.101 6.065 31.974 15.365 60.075 21.423 

2026 27.982 6.039 31.709 15.238 59.691 21.277 

ZRÓDŁO:  Aktualizacjia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2013-2028” – fragment (tabeli 3) 

 

 

4.7. ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY  

 
4.7.1. STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 

Gmina Krapkowice zajmuje powierzchnię 97,44 km2, co stanowi 10,35% powierzchni 
województwa opolskiego i 22 % powierzchni powiatu krapkowickiego. Miasto Krapkowice 
zajmuje powierzchnię  ok. 21 km2, pozostały teren to obszary wiejskie. 
 
Strukturę przestrzenną Gminy Krapkowice charakteryzują: 

 zrównoważona sieć osadnicza wraz z dobrze wykształconą siecią powiązań 
międzyosadniczych,  

 centralny ośrodek ponadlokalny stanowi powiatowe miasto Krapkowice                    
(z zabudową miejską),   

 równomiernie rozłożona sieć osadnicza (tj. ośrodki sublokalne - wsie                                
z dominującą zabudową zagrodową) wykształciła się wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych (dróg ponadlokalnych), 

 średni stopień zalesienia,  

 występowanie obszarów użytkowanych rolniczo,  

 obecność średnich i dużych zakładów przemysłowych,  
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 występowanie obszarów objętych prawną ochroną (Natura 2000, Obszar 
Chronionego Krajobrazu, pomniki przyrody) 

 występowanie tras drogowych o znaczeniu ponadregionalnym  i regionalnym, 

 wyodrębnione w krajobrazie: dolina rzeki Odry oraz rzeka Odra, Osobłoga.  
 

Podstawowa funkcją gminy jest przemysł i rolnictwo. Wykształciły się także funkcje 
usługowe, mieszkaniowe oraz turystyka. 

Funkcja przemysłowa bazuje na istniejącym potencjale produkcyjnym i tradycjach 
związanych z przemysłem papierniczym, elektromaszynowym, obuwniczym, przetwórstwie 
rolno-spożywczym. 

Funkcja rolnicza wynika z korzystnych uwarunkowań glebowo-przyrodniczych, 
wysokiego udziału użytków rolnych w ogólnej strukturze użytkowania gruntów, 
dotychczasowych tradycji i potencjału produkcyjnego, znaczącej skali zatrudnienia                             
w rolnictwie, potencjalnie wysokiego poziomu hodowli, istniejącej bazy przetwórstwa rolno-
spożywczego i wysokich możliwości rozwoju przetwórstwa, poziomu usług na rzecz rolnictwa 
i ludności wiejskiej. 

Funkcja usługowa dotyczy w szczególności miasta Krapkowice. Rozwój tej funkcji 
wynika z regionalnej roli Krapkowic jako siedziby powiatu krapkowickiego. Charakter 
subregionalny posiada ponadpodstawowa opieka zdrowotna, opieka społeczna, placówki 
oświatowe, obiekty administracji, kultury, usługi handlu (w tym handlu 
wielkopowierzchniowego), rzemiosła usługowego. 

 Funkcja mieszkaniowa skoncentrowana jest głównie w mieście Krapkowice. 
Występuje  w zabudowie wielorodzinnej o średniej i wysokiej intensywności zabudowy oraz 
w zabudowie jednorodzinnej (w większości o niskiej intensywności zabudowy). 

Zabudowa wielorodzinna w formie osiedli mieszkaniowych została zlokalizowana                         
w mieście zasadniczo w 2 rejonach: w Otmęcie w części północno-zachodniej - osiedle XXX-
lecia, osiedle Sady i ul. Damrota oraz w rejonie ul. Prudnickiej – osiedla 1000-lecia –               
osiedla Powstańców Śląskich. Na terenach osiedli wielorodzinnych zdecydowanie dominują 
budynki o jednorodnej funkcji mieszkalnej. Na terenie śródmieścia - w ogólnomiejskim 
ośrodku usługowym obok budynków o jednorodnej funkcji mieszkalnej występują budynki 
mieszkalne z uzupełniającą funkcją usługową (w parterach). 

 

Gmina Krapkowice posiada „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krapkowice”5 . 

W granicach Gminy Krapkowice obowiązuje 58 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, które opracowywano na przestrzeni 21 lat (1997-2017). 
Zajmują one powierzchnię ok. 3411 ha, czyli ok.  35,4 % powierzchni gminy. 

                                                      
 
5  Zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XXI/346/2013 z dnia 11 września 2013 r. 
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Tabela 4.  Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
w Gminie Krapkowice 

Lp. Oznaczenie terenu 
(lokalizacja) 

Nr uchwały Rady 
Miejskiej  

w Krapkowicach 

Publikacja 
w Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego  

1. C47UK,UZ – ul. Piastowska 
w Krapkowicach 

XXXVII/314/97 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 29/1997 

2. C43aSB – ul. Piastowska 
w Krapkowicach 

XXXVII/314/97 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 29/1997 

3. C45aKS – ul. Ks. Koziołka  
w Krapkowicach 

XXXVII/314/97 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 29/1997 

4. C26aS,P,KS – ul. Żeromskiego  
w Krapkowicach 

XXXII/394/98 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 24/1998 

5. C37 MN 
ul. Koziołka-Dambonia 

w Krapkowicach 

XXXII/394/98 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 24/1998 

6. B1aMN,U - Żywocice XXXII/391/98 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 22/1998 

7. D1aMN,U - Pietna XXXII/391/98 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 22/1998 

8. D5MN - Pietna XXXII/391/98 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 22/1998 

9. H1aMRj Nowy Dwór  XXXII/391/98 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 22/1998 

10. Ma5MN - Dąbrówka Górna  XXXII/391/98 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 22/1998 

11. Rejon ul. Limanowskiego droga krajowa 45 
w Krapkowicach 

XIII/195/2000 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 26/2000 

12. Rejon ul. Prudnickiej - POM 
w Krapkowicach 

XXV/402/2001 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 51/2001 

13. D1bMN - Pietna XXV/403/2001 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 49/2001 

14. Węzeł Dąbrówka Górna  
na autostradzie A4 

XXX/489/2001 
 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 6/2002 

15. D1cKS - Pietna XXXIV/548/2002 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 87/2002 

16. Tereny między ul. Opolską, a linią 
kolejową – teren „MON”w Krapkowicach  

XXXVI/575/2002 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 119/2002 

17. Tereny zakładów OTMĘT  XXXVI/574/2002 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 119/2002 

18. Teren przy ul. Ks. Duszy 
w Krapkowicach 

 IV/31/03 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 15/2003 

19. Rejon ul. Prudnickiej - POM 
w Krapkowicach 

 VIII/108/03 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 81/2003 

20. Rejon ul. Prudnickiej  
w Krapkowicach 

 VIII/109/03 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 85/2003 

21. Teren przy ul. Kilińskiego - 3 Maja  VIII/110/03 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 85/2003 

22. Teren zakładów papierniczych        
 z obszarem przyległym w Krapkowicach  

 XI/180/04 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 34/2004 

23. Rejon ulicy Ks. Duszy 
w Krapkowicach 

 XVI/235/2004 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 76/2004 

24. Rejon ulic Prudnickiej, Mieszka 
 i Sportowej w Krapkowicach 

 XVI/236/2004 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 76/2004 

25. Rejon ulicy 3 Maja   XVI/237/2004 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 

http://static.krapkowice.pl/download/275/uchwala-nr-xxxiv-548-2002.doc
http://static.krapkowice.pl/download/attachment/16351/uchwala-rm-nr-iv-31-03-w-sprawie-zmainy-miejscowego-planu-ogolnego-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-krapkowice.doc
http://static.krapkowice.pl/download/attachment/16762/uchwalarm-nr-viii-108-03-w-sprawie-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-terenow-przemyslowo-skladowo-uslugowych-w-rejonie-ulprudnickiej.doc
http://static.krapkowice.pl/download/attachment/16788/uchwala-rm-nr-viii-109-03-w-sprawie-miejscowego-planu-zagosp-przestrzennego-terenu-budownictwa-mieszkaniowego-jednorodzinnego-ulprudnicka.doc
http://static.krapkowice.pl/download/attachment/16787/uchwala-rm-nr-viii-110-03-w-sprawie-zmiany-miejscowego-planu-ogolnego-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-krapkowice.doc
http://static.krapkowice.pl/download/attachment/16669/uchwala-nr-xi-180-04-w-sprawie-zmiany-miejscowego-planu-ogolnego-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-krapkowice_zaklady-papiernicze.doc
http://static.krapkowice.pl/download/attachment/16606/uchwala-rm-nr-xvi-235-2004-w-sprawie-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowaniaprzestrzennego-mkrapkowice-w-rejonie-ulksduszy.doc
http://static.krapkowice.pl/download/attachment/16607/uchwala-rm-nr-xvi-236-2004-w-sprawie-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennegomkrapkowice-w-rejonie-ulic-prudnickiej-mieszka-i-sportowej.doc
http://static.krapkowice.pl/download/attachment/16608/uchwala-rm-nr-xvi-237-2004-w-sprawie-planu-zagospodarowania-przestrzennym-mkrapkowice-w-rejonie-ul3-maja.doc
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w Krapkowicach Nr 76/2004 

26. Teren zakładu przemysłu skórzanego 
"Otmęt" w Krapkowicach 

XXVI/355/2005 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 78/2005 

27. Teren ul. Żeromskiego   
w Krapkowicach 

 XXVI/357/2005 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 81/2005 

28. Rejon ul. Ks. Koziołka  
w Krapkowicach 

XXVI/356/2005 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 80/2005 

29. Rejon  ul. 3 Maja (TESCO) 
w Krapkowicach 

IX/73/2007 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 
80/2007 

30. Rejon ulic Opolskiej  
i Limanowskiego w Krapkowicach 

IX/74/2007 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 80/2007 

31. Rejon ul. Prudnickiej i przy drodze 
krajowej 45 w Krapkowicach 

XIV/160/2008 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 62/2008 

32. Rejon ul. Prudnickiej i przy drodze 
krajowej 45 w Krapkowicach 

XIV/161/2008 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 62/2008 

33. Rejon zakładów papierniczych  XIV/162/2008 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 62/2008 

34. Teren wsi Żużela  XXXI/342/2010 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 91/2010 

35. Rejon zakładów papierniczych  
w Krapkowicach 

NR II/11/2010 
 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 8/2011 

36. Dąbrówka Górna  XI/153/2012 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 412/2012 

37. Rogów Opolski  XI-154-2012 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 413/2012 

38. Węzeł Dąbrówka Górna  
na autostradzie A4 

XII/170/2012 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 
722/2012 

39. Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego teren byłych zakładów 
przemysłu skórzanego „OTMĘT”  

XVII/253/2012 
 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 420/2013 

40. Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  

wsi Żużela  

 XXIII-371-2013  Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 2814/2013 

41. Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

zakładu przemysłu skórzanego  
„Otmęt”  

 XXIII-372-13 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 2809/2013 

 

42. Krapkowice, rej. ul. Opolskiej, dz. 46/7, 
46/9, 46/10 z mapy 3 

VI/61/2015 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 1205/2015 

43. Tereny mieszkaniowe przy ul. Prudnickiej 
w Krapkowicach 

VI/62/2015 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 1206/2015 

44. Tereny pomiędzy drogą krajową nr 45,  
 a ul. Limanowskiego 

VI/63/2015 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 1207/2015 

45. Gwoździce XIV/192/2016 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 632/2016 

46. Krapkowice, w rejonie ul. Parkowej, 
Kozielskiej, Prudnickiej  

XV/199/2016 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 771/2016 

47. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przy ul. Ks. Duszy  

w Krapkowicach 

XV/196/2016 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 768/2016 

48. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów przemysłowo -

usługowych przy ul. Prudnickiej w 
Krapkowicach 

XV/197/2016 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 769/2016 

49. Miejscowy plan zagospodarowania XV/198/2016 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 

http://static.krapkowice.pl/download/274/uchwala-nr355-2005.doc
http://static.krapkowice.pl/download/attachment/16500/uchwala-nr-xxvi-357-2005-w-sprawie-miejscowego-planu-zagosp-przestrzennego-w-rejonie-ulzeromskiego-w-krapkowicach.doc
http://static.krapkowice.pl/download/277/uchwala_nr_xxvi-356-2005.doc
http://static.krapkowice.pl/download/279/uchwala-ix-73-07.doc
http://static.krapkowice.pl/download/282/uchwala-nr-xxxi-wersja-2.pdf
http://static.krapkowice.pl/download/8844/uchwala-nr-ii112010.doc
http://static.krapkowice.pl/download/284/uchwala-xi-154-2012-dabrowka-mpzp-tekst.pdf
http://static.krapkowice.pl/download/287/uchwala-nr-xi-154-2012-rogow-opolski.pdf
http://static.krapkowice.pl/download/292/uchwala_wezel-dabrowka.pdf
http://static.krapkowice.pl/download/292/uchwala_wezel-dabrowka.pdf
http://static.krapkowice.pl/download/attachment/28145/uchwala-nr-xxiii-371-2013-zuzela.pdf
http://static.krapkowice.pl/download/attachment/28147/uchwala-nr-xxiii-372-13-w-spr-zmiany-miejscplanu-zagosp-otmet.pdf
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przestrzennego obejmujący teren  
w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach  

Nr 770/2016 

50. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Rogów Opolski 

i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek)  

bXXIII/286/2016 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 209/2017 

51. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie węzła 

autostradowego w Dąbrówce Górnej  

XXVI/306/2017 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 792/2017 

52. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przy ulicy Limanowskiego 

w Krapkowicach 

XXVI/307/2017 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 793/2017 

53. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krapkowice 

(w rejonie ulic Ks. Koziołka, Górnej,   
Żeromskiego, Chrobrego)  

XXVI/308/2017 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 816/2017 

54. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części miasta 

Krapkowice pomiędzy ulicami Górną,  
Ks. Koziołka, Transportową i  rzeką Odrą  

XXVII/324/2017 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 1251/2017 

55. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic Prudnickiej 

i Przemysłowej w Krapkowicach 

XXVIII/331/2017 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 1433/2017 

56. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów inwestycyjnych 

przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim  

XXX/355/2017 Dz.Urz.Woj.Opolskiego 
Nr 1761/2017 

57. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Żywocice 

XXX/356/2017 Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
Nr 1926/2017 

58. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i 

Oleandrów w Krapkowicach 

XXXIII/373/2017 Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
Nr 2466/2017 

ŹRÓDŁO:    Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice, Urząd Miasta 
i Gminy Krapkowice (stan na 31.12 2017 r.) 

 
Po analizie struktury rzeczowej miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, można je następująco podzielić:  

 35,6 % powierzchni planów przeznaczonych jest pod zabudowę mieszkaniową,  

 23,3% pod zabudowę produkcyjno-usługową,  

 37,6% powierzchni pozostawiono w użytkowaniu rolniczym lub leśnym,  

 3,5% powierzchni przeznaczono pod pozostałe funkcje (drogi, wody 
powierzchniowe, infrastruktura).  

Powierzchnie te zbliżone są do średniej krajowej, co oznacza, że żadna z podstawowych 
funkcji zagospodarowania przestrzeni wyznaczona w planach, nie jest przekroczona bądź 
dominująca. 
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4.7.2. FORMY UŻYTKOWANIA TERENÓW 

 
Tabela 5. Struktura zagospodarowania gruntów Gminy Krapkowice  
 

Rodzaje gruntów Powierzchnia 
[ha)] 

Struktura 
[%] 

Użytki rolne, w tym: 6.495  66,7 

grunty orne 5.750  88,5 

sady  25  0,4 

łąki trwałe  564  8,7 

pastwiska  156  2,4 

Lasy i grunty leśne  1 719  26,5 

Pozostałe grunty i nieużytki 1 530  23,6 

RAZEM:  9 744  100 
ŹRÓDŁO: GUS/Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014-2020 

 
 

4.8. ROZWÓJ GOSPODARCZY 

 

Z uwagi na walory lokalizacyjne i przyjazny klimat dla przedsiębiorców, Krapkowice 
stanowią istotny punkt na gospodarczej mapie Opolszczyzny. Gmina Krapkowice to jedna                                  
z najbardziej dynamicznie rozwijających się rejonów i gmin województwa opolskiego. 
Obecnie na terenie gminy działa ponad dwa tysiące podmiotów gospodarczych, w tym 95 
prężnie działających średnich i dużych firm. 

 
Na koniec 2017 r. działalność gospodarczą w Gminie Krapkowice prowadziło 2.165 
podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, z tego 34 podmioty 
reprezentowały sektor rolniczy, 212 przemysł, natomiast 1.622 podmiotów sklasyfikowano 
jako pozostałą działalność gospodarczą.  
 

 
 
Biorąc pod uwagę wielkość firm, w Gminie Krapkowice przeważają 

mikroprzedsiębiorstwa, tj. podmioty zatrudniające do 10 osób. Wśród branż dominuje 
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sektor budowlany, motoryzacyjny (budowa części i podzespołów do samochodów) oraz 
szybko rozwijający się  sektor logistyczny.  
 
Z danych publikowanych przez GUS w roku 2017 w sektorze prywatnym funkcjonowały  
1.182 firmy zarządzane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
pozostałą część stanowiły: spółki handlowe (216 podmiotów), w tym spółki handlowe                   
z  udziałem  kapitału  zagranicznego (64 podmioty), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
(164 podmiotów), spółki cywilne (164 firmy). W Gminie Krapkowice sektor prywatny 
prowadzi także spółdzielnie (9 podmioty), fundacje ( 9 podmiotów) oraz stowarzyszenia                      
i organizacje społeczne (71 firm). 
 

Poniższy wykres przedstawia udział sektora publicznego oraz prywatnego wg branż                          
w ogólnej liczbie podmiotów prowadzących działalność na tym terenie. 
 

 
 
Gmina Krapkowice to ważny ośrodek gospodarczy ze szczególnie dobrze rozwiniętym 
potencjałem przemysłowym. Do głównych gałęzi przemysłu należą: przemysł papierniczy, 
obuwniczy, lekki i spożywczy. Prywatna działalność gospodarcza prowadzona na terenie 
Gminy Krapkowice koncentruje się głównie na: handlu hurtowym i detalicznym (ok. 26% 
wszystkich podmiotów gospodarczych), budownictwie (ok. 14%) oraz na przetwórstwie 
przemysłowym (ok. 9 %). Ponadto, na terenie gminy występuje znaczna koncentracja 
przedsiębiorstw produkcyjnych, terenów magazynowo – składowych, gęsta sieć 
infrastruktury komunikacyjnej oraz technicznej.  
Na terenie miasta Krapkowice istotne znaczenie odgrywa przemysł. Zgodnie z miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego funkcja przemysłowa została wyznaczona                     
w następujących obszarach: 
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 dzielnica przemysłowo – składowa w rejonie ul. Opolskiej, tereny METSÄ TISSUE 
KRAPKOWICE S.A., 

 tereny położone po zachodniej stronie od ul. Opolskiej do ul. Limanowskiego i od                   
ul. Limanowskiego do drogi krajowej Nr 45, 

 dzielnica Krapkowic Otmęt w strefie dawnych Śląskich Zakładów Przemysłu 
Obuwniczego „Otmęt”, 

 zachodnia część miasta w rejonie ul. Prudnickiej w sąsiedztwie zakładów 
przemysłowych (POM Sp. z o. o.), 

 obszary w rejonie węzłów autostradowych „Opole Południe” oraz „Krapkowice”. 

 

Największymi pracodawcami w Gminie Krapkowice są:  

 METSÄ TISSUE KRAPKOWICE S.A. - producent papierów higienicznych,  

 COROPLAST HARNESS TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. komandytowa - producent  wiązek 
przewodów elektrycznych oraz elektronicznych, 

 ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE Sp. z o.o. - dystrybutor kruszyw drogowych                          
i kolejowych,  

 POM Sp. z o.o. -  Konstrukcje stalowe i urządzenia przemysłowe,  

 MULTISERWIS Sp. z o.o. - usługi w zakresie izolacji przemysłowych oraz usługi 
montażowe głównie w budownictwie tunelowym, 

 PAUL SCHOCKEMOHLE LOGISTICS POLSKA sp. z o.o. - spedycja i magazynowanie, 

 PRO-VENT Sp. z o.o.  - produkcja systemów wentylacyjnych, 

 H.NIEMEYER-POLSERW Sp. z o.o. – zakład świadczący usługi związane z obróbką 
elementów metalowych, 

 BUDOPAP Sp. z o.o. - budownictwo przemysłowe, 

 PIOMAR Sp. z o.o. - międzynarodowy transport towarów i usługi magazynowe,  

 N-STEEL Sp. jawna - producent obuwia skórzanego, 

 OMMER Sp. z o.o. - produkcja toreb i worków reklamowych. 
 
 

4.9. ROLNICTWO  

 

Na obszarze gminy prowadzona jest zróżnicowana działalność rolnicza,  użytki rolne 
zajmują tu  ok. 6,5 tys. ha (67 % powierzchni gminy), następnie lasy i grunty leśne (tj. 26,5% 
ogółu powierzchni). Dominującym typem użytkowania gruntów jest typ rolno-leśny.  

 
W części południowej i północnej gminy spotkać można obszary charakteryzujące się 

dobrą jakością gruntów rolnych oraz dobrze rozwiniętą rolniczą bazę produkcyjną. Na 
obszarze Gminy Krapkowice dominują grunty średnie i słabe pod względem przydatności 
rolniczej. Dzięki pieczołowicie kultywowanej tradycji rolnej oraz wysokiej kulturze agrarnej, 
grunty położone w granicach gminy stanowią zaplecze produkcyjne wysokiej jakości 
produktów rolnych.  
Pod względem typologicznym przeważają na obszarze gminy gleby autogeniczne z typami 
gleb brunatnych kwaśnych i wyługowanych, gleb rdzawych, a na tarasach rzeki Odry                        
i Osobłogi występują mady rzeczne i gleby organiczne.  
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Największą powierzchnię zajmują tu grunty klasy RV (29 %) natomiast jedynie 8 % to grunty 
o lepszej przydatności rolniczej (RII i RIIIa).  
Na obszarze gminy prowadzona jest zróżnicowana działalność rolnicza w zależności od 
warunków naturalnych i ekonomicznych.  
Gleby na terenie Gminy Krapkowice można zakwalifikować do następujących kompleksów 
przydatności rolniczej:  

 Kompleks I -  pszenny bardzo dobry stanowi 2% wszystkich gruntów ornych, zaliczane 
są gleby klasy I i II. 

 Kompleks II -  pszenny dobry pokrywa 14% gruntów ornych, należą tu gleby klas IIIa  
i IIIb, 

 Kompleks III -  pszenny wadliwy z glebami klas IVa stanowi 17% gruntów ornych, 

 Kompleks IV -  żytni bardzo dobry, należą do niego grunty klas IIIa, IIIb, IVa co stanowi 
27% gruntów ornych, 

 Kompleks VI -  żytni słaby, należą tu grunty klasy V co stanowi 29% gruntów ornych, 

 Kompleks VII - żytni najsłabszy, obejmuje grunty klasy VI, które w Gminie Krapkowic 
stanowią 11% powierzchni gruntów ornych. 

 

Na koniec 2013 roku na terenie Gminy Krapkowice funkcjonowało 781 gospodarstw rolnych. 
Największy udział stanowiły gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 do 5 ha – 444 szt. (tj. ok. 
57% wszystkich gospodarstw rolnych). Gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha stanowiły 
blisko 14% wszystkich gospodarstw rolnych. 
 

 
Źródło: Strategia rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014 – 2020 6 
 

Na terenie Gminy Krapkowice w strukturze własności użytków rolnych sektor prywatny 
obejmuje ponad 80% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Sektor publiczny obejmuje 
grunty Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, gospodarstw spółek mieszanych z przewagą 
mienia państwowego, zasobów gruntów i rolniczych jednostek gospodarki uspołecznionej. 
Największe przedsiębiorstwa rolne sektora publicznego to Rogowska Hodowla Roślin                      

                                                      
 
6 Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014-2020 
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w Dąbrówce Górnej, „Agroland” Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne w Ligocie Krapkowickiej, 
Stadnina Koni Moszna - Zakład Gospodarczy w Kórnicy. 
Spodziewać się należy, że sektor prywatny sukcesywnie zwiększać będzie swój potencjał. 
Tym samym nastąpi wzrost wielkości indywidualnych gospodarstw rolnych. Tendencja ta 
może być spotęgowana w przypadku zmniejszenia ilości gospodarstw rolnych poprzez ich 
połączenie. 
 

4.10. TURYSTYKA  

 

Gmina Krapkowice zaliczana jest do regionów o najcieplejszym klimacie w Polsce. 
Wczesna wiosna, ciepłe lato, długa jesień, łagodny przebieg zimy oraz umiarkowana ilość 
opadów atmosferycznych tworzą wyjątkowo korzystne warunki dla turystyki i wypoczynku  
w okresie całego roku. Innym ważnym czynnikami warunkującymi konkurencyjność tego 
regionu jest lokalizacja gminy oraz stan środowiska naturalnego i jego atrakcyjność 
turystyczna. Czynniki te wpływają  na jakość życia mieszkańców regionu oraz na napływ 
podmiotów gospodarczych i kapitału spoza niego.  

Gmina Krapkowice to teren malowniczo położony w dolinie rzeki Odry, w środkowej 
części województwa opolskiego. Miejsce pełne zieleni i interesujących zakątków, gdzie 
tradycja współgra  z nowoczesnością, a przyroda naturalnie wtapia się w krajobraz okolicy. 
 
 
Legenda:  
1.Pałac w Dąbrówce Górnej 
2. Zamek i zespół parkowy w Rogowie Opolskim 
3. Ruiny zamku rycerskiego w Otmęcie 
4. Zakłady Papiernicze 
5. Zamek Krapkowice 
6. Rynek 
7. Baszta i ruiny miejskie  
8. Port jachtowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RYSUNEK 5.  Atrakcje turystyczne Gminy Krapkowice  
ŹRÓDŁO: http://www.turystykawgminie.pl/mapa/krapkowice 

 

Okoliczne lasy i wody tworzą znakomitą bazę rekreacyjną dla ludzi spragnionych 
wypoczynku. Główne elementy tworzące bazę  turystyczno-rekreacyjną regionu: 

 zieleń niska i wysoka ciągnąca się wzdłuż doliny Odry i Osobłogi, 

 park miejski w Otmęcie i park leśny (las komunalny) w Krapkowicach, park wiejski we 
wsi Żużela, 

1 

2 

3,4,5,6,7, 8 

http://www.turystykawgminie.pl/mapa/krapkowice
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 zabytkowe parki w Dąbrówce Górnej i Rogowie Opolskim, 

 układ urbanistyczny miasta z zabytkowym zamkiem, murami miejskimi i licznymi 
zabytkami architektury, liczne zabytki techniki, w tym piece wapiennicze, 

 kompleksy leśne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne i pomniki 
przyrody, 

 wody otwarte, w tym rzeka Odra, Osobłoga, stawy, 

 obiekty kultury materialnej z parkami krajobrazowymi na terenach wiejskich. 
Ziemia Krapkowicka to również idealne miejsce dla miłośników rekreacyjnej jazdy na 
rowerze. Rowerzyści znajdą tu profesjonalnie przygotowane i oznakowane trasy rowerowe, 
będące efektem wspólnego polsko-czeskiego projektu realizowanego z funduszy 
europejskich. Trasy przebiegają drogami asfaltowymi oraz polnymi przez najciekawsze 
zakątki gminy i gmin ościennych, aż do granicy z Republiką Czeską. 

 
 

4.11. INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Przez teren Gminy Krapkowice przebiegają ważne szlaki komunikacyjne (tabela 6): 

 autostrada A4 kierunek wschód – zachód (Zgorzelec – Korczowa) , 

 krajowa nr 45 kierunek północ – południe (Złoczew – granica państwa); 

 drogi wojewódzkie nr: 409, 415, 416, 423, 424, 428; 

 drogi powiatowe. 
Istotne powiązanie komunikacyjne stanowi również rzeka Odra w ramach Odrzańskiej 
Drogi Wodnej. 

 
RYSUNEK 6.  Powiązania komunikacyjne Gminy Krapkowice  
ŹRÓDŁO: http://portal.gison.pl/krapkowice/ 
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Gmina Krapkowice leży w bliskim sąsiedztwie Opola, które oddalone jest ok. 20 km od 
granic gminy. W odległości ok. 90 km od granic Gminy Krapkowice znajdują się duże 
aglomeracje: Wrocław oraz Katowice. Dzięki drodze krajowej nr 45 relacji Praszka – 
Kluczbork – Opole – Krapkowice – Racibórz, zapewnione jest dobre połączenie z Wrocławiem 
oraz innymi ośrodkami gospodarczymi Dolnego i Górnego Śląska oraz z Republiką Czeską. 
Większość miejscowości gminnych jest dobrze skomunikowana z miastem Krapkowice, 
będącego siedzibą władz Gminy Krapkowice, jak i władz powiatu.  
 

Największym atutem Krapkowic jest ich położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków 
komunikacyjnych: tradycyjnego szlaku handlowego do Czech i Moraw oraz jednego                           
z najważniejszych szlaków drogowych Europy - Autostrady A4 przebiegającej przez północną 
część gminy. Dzięki dwóm zjazdom (węzeł „Opole Południe” i węzeł „Krapkowice”). 
Krapkowice stanowią istotny węzeł komunikacyjny, usytuowany w samym środku A4. Bez 
przeszkód z Krapkowic można dotrzeć w niecałą godzinę do Wrocławia i Katowic,                         
a w niewiele ponad 4 godziny można dojechać do stolic europejskich: Warszawy, Pragi                     
i Berlina. 
Atrakcyjność Krapkowic wyznacza dodatkowo bezpośrednia drogowa bliskość Aglomeracji 
Katowickiej i Wrocławskiej oraz terenów przemysłowych Czech w okolicy Ostrawy.                         
W związku z tym, że Gminę Krapkowice przecina rzeka Odra, to mieszkańcy przemieszczając 
się z części Krapkowic położonej z jednej strony rzeki na drugą, na co dzień korzystają                      
z mostu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 409 przy ulicy Ks. Koziołka. 
Jest to jedyny most na terenie gminy przeznaczony w chwili obecnej do ruchu pojazdów 
samochodowych. Obecnie trwają prace związane z dostosowaniem dawnego mostu 
kolejowego, wykorzystywanego przez pieszych i osoby poruszające się jednośladami                       
(tj. rowerami, skuterami lub motorami) do ruchu aut i utworzenia tym samym drugiej 
przeprawy przez Odrę, co znacznie poprawi komunikację w mieście. 
 
 

4.11.1. SIEĆ DROGOWA 
 

Infrastrukturę drogową Gminy Krapkowice tworzą drogi wymienione w tabeli poniżej.: 
 

Tabela 6. Drogi stanowiące połączenia regionalne i ponadregionalne 
 

DROGI STANOWIĄCE POŁĄCZENIA PONADREGIONALNE 

Długość 
drogi  

w granicach 
gminy [km] 

DROGI KRAJOWE I 
AUTOSTRADY 

AUTOSTRADA A4 

 

Odcinek autostrady A4  
Zgorzelec – Medyka.  
Autostrada przebiegającej przez 
północną część Gminy, na tym 
odcinku droga krajowa posiada 
dwa węzły: „Dąbrówka” ze zjazdem 
na drogę krajową 45 oraz węzeł 
„Gogolin” ze zjazdem na drogę 
wojewódzką nr 423 .  

8,23 

Doga krajowa  

Nr 45 

Złoczew – Granica Państwa przez 
Krapkowice. 

17,68 

DROGI Droga Nr 409 
klasy głównej (G) przebiega przez 
teren gminy przez miejscowości: 

10,20 
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WOJEWÓDZKIE 

łączna długość : 

26,6 km 

 

relacji Dębina – Strzelce 
Opolskie 

Steblów, Krapkowice. 

Droga Nr 415  
Zimnice – Krapkowice 

 

klasy głównej (G) przebiega przez 
teren gminy przez miejscowości: 
Dąbrówka Górna , Rogów Opolski, 
Gwoździce, Krapkowice 

6,29 

Droga Nr 416 

Krapkowice-Racibórz 

klasy głównej (G) przebiega przez 
teren gminy przez miejscowości: 
Ściborowice, Pietna, Żywocice, 
Krapkowice 

9,35 

Droga Nr 423 

Opole – Kędzierzyn Koźle 

klasy głównej (G) przebiega przez 
miejscowości: Krapkowice 
 

0,76 

Droga Nr 428 

Dąbrówka Górna – 
Wybłyszczów 

klasy głównej (G) przebiega przez 
miejscowości: Dąbrówka Górna 

0,56 

DROGI STANOWIĄCE POŁĄCZENIA REGIONALNE 
 

DROGI 
POWIATOWE 

łączna długość : 

7,291 km 

 

1813 O   (Żużela - Głogówek) 2,12 

1835 O  przez Gwoździce 2,04 

1811 O (Kórnica - Dobra) 1,19 

2141 O (ul. Dworcowa Krapkowice) 0,58 

1814 O (ul. Kozielska Żywocice) 1,36 

DROGI GMINNE 
Łączna długość: 

101,064 km 

Steblów sołectwo 11,125 

Dąbrówka Górna sołectwo 8,93 

Rogów Opolski sołectwo 7,65 

Gwoździce sołectwo 6,55 

Pietna sołectwo 1,45 

Borek sołectwo 4,40 

Kórnica sołectwo 5,86 

Nowy Dwór sołectwo 2,25 

Żużela sołectwo 3,04 

Żywocice - sołectwo 4,27 

Krapkowice - miasto 7,55 

ŹRÓDŁO: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice  

 

Stan techniczny dróg (autostrady, drogi krajowej oraz dróg wojewódzkich i powiatowych) 
uznać należy za dobry. Drogi gminne o nawierzchni bitumicznej charakteryzują się dobrym 
stanem ogólnym. Jednakże w przypadku dróg gminnych, duży udział posiadają także drogi               
o nawierzchni tłuczniowej, brukowej i gruntowej. 
 
 
4.11.2. POZOSTAŁE CIĄGI KOMUNIKACYJNE PIESZE I ROWEROWE (ŚCIEŻKI ROWEROWE 

ORAZ CHODNIKI) 
Tabela 7. Ciągi komunikacyjne piesze i rowerowe Gminy Krapkowice 
 

Obszar Chodniki  
[km] 

Drogi rowerowe  
[km] 

Miasto Krapkowice 29,217 39,2 

Wiejski - sołectwa 16,305 12,8 
ŹRÓDŁO: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice 

../../../Gosia/AppData/Roaming/drogi/Załącznik%20do%20protokołu%20Nr%20XXIX_stan%20techniczny%20infrastruktury%20drogowej%20na%20terenie%20miasta%20i%20gminy%20Krapkowice.doc
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Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańcom 
gminy,  planuje się dalszą rozbudowę chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy 
Krapkowice, w tym budowę nowego ciągu pieszo - rowerowego od ul. Kilińskiego                             
w Krapkowicach po śladzie kolejowym do autostrady A4 na osiedlu XXX lecia o dł. 1,081 km.  
Trasa ciągu przebiegać będzie po śladzie linii kolejowej zamkniętej dla ruchu w latach 90-tych 
XX wieku. Planowane zamierzenie inwestycyjne przyczyni się do poprawy obsługi 
komunikacyjnej pomiędzy miejscami pracy, a miejscem zamieszkania. 
 

 
RYSUNEK 7.  Lokalizacja projektowanego ciągu pieszo-rowerowego łączącego  Halę Widowiskowo- 

Sportową im. Władysława Piechoty w Krapkowicach z osiedlem XXX-lecia (po starym śladzie 
kolejowym) wraz dwoma stanowiskami park & bike & ride 

ŹRÓDŁO:  Google Earth Pro 
 

 
4.11.3.  SIEĆ KOLEJOWA 
 

Przez Gminę Krapkowice przebiega jednotorowa linia kolejowa znaczenia miejscowego                
Nr 306 relacji Prudnik – Krapkowice – Gogolin (obecnie nieczynna, torowisko rozebrane).  

Na terenie miasta w rejonie zakładów papierniczych Metsa Tissue Krapkowice S.A. 
zlokalizowana jest bocznica kolejowa PKP. Linia na odcinku Krapkowice – Gogolin została 
zamknięta, natomiast na odcinku Prudnik – Krapkowice ruch został zawieszony ze względu 
na modernizacje linii.  Najbliższy aktywny węzeł kolejowy znajduje się w Gogolinie. 
 
 

4.11.4.  TRANSPORT PUBLICZNY  
 

Infrastruktura komunikacyjna to również transport publiczny. Obecnie, Gmina 
Krapkowice zapewnia obsługę autobusową umożliwiającą połączenie z pobliskimi miastami 
głównie dzięki liniom PKS Strzelce Opolskie oraz przedsiębiorców prywatnych. Układ linii                  
i przystanków zapewnia dobrą dostępność dla większości obszarów Gminy. 
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4.11.5.  TRANSPORT WODNY 
 

Ogromną zaletą Krapkowic, oprócz dogodnych połączeń drogowych, jest doskonale 
utrzymana droga żeglowna na Odrze, tzw. „Odra Górna”, czyli skanalizowana droga wodna 
od śluzy w Kędzierzynie-Koźlu do śluzy w Brzegu Dolnym. W granicach gminy znajduje się 
odcinek Odry pomiędzy śluzą Krapkowice km 123,5, a śluzą Rogów km 129,7 rzeki Odry. 
Droga wodna „Odry Górnej skanalizowanej” ma parametry regionalnej drogi wodnej klasy III.  
Parametry żeglugowe  na tym odcinku są ograniczone przez konstrukcję mostu drogowego  
w Krapkowicach. Most ten posiada zbyt wąskie przęsło żeglugowe, tylko o szerokości                        
25 metrów (o 15 metrów mniej niż wymagają tego parametry drogi wodnej klasy III). 
Powyższe braki są szczególnie istotne dla potencjalnego transportu kontenerów odrzańską 
drogą wodną. 
 
 

4.12. INFRASTRUKTURA CIEPLNA, SIEĆ GAZOWA 

 

4.12.1.  GAZOCIĄGI  
  

Gmina Krapkowice zaopatrywana jest w gaz ziemny gazociągami wysokiego ciśnienia 
relacji:  

 Zdzieszowice – Wrocław; Ø 400 CN 4,0 MPa; 

 Oborowiec – Racibórz; Ø 500/300/250 CN 6,3/40 MPa.  
 
Na terenie miasta znajdują się dwie stacje redukcyjno-pomiarowe. Na terenie gminy 
Krapkowice zgazyfikowane jest miasto Krapkowice. Gaz ziemny znajduje się częściowo także 
na terenie Dąbrówki Górnej. Miasto Krapkowice zasilane jest gazem ziemnym 
doprowadzanym z magistrali gazociągu wysokoprężnego relacji Obrowiec – Raciborz (DN250 
CN 4,0 MPa) poprzez odgałęzienie DN100 CN 4,0 MPa do stacji redukcyjno-pomiarowej SRPIo 
Krapkowice ul. Prudnicka, a także z magistrali gazociągu wysokoprężnego relacji Zdzieszowice 
– Opole – Wrocław (DN400 CN 4,0 MPa) poprzez odgałęzienie DN100 CN 4,0 MPa do stacji 
redukcyjno- pomiarowej SRPIo Krapkowice –Otmęt. Na system gazowniczy dystrybucyjny 
Gminy Krapkowice w zarządzie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. składają się gazociągi 
podwyższonego średniego, średniego i niskiego ciśnienia, oraz stacje gazowe Io oraz IIo. 
Ponadto Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zarządza stacją gazową SRP I° Krapkowice              
ul. Prudnicka, którą nabyła od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na 
terenie objętym opracowaniem nie przebiegają dystrybucyjne sieci gazowe wysokiego 
ciśnienia. Dystrybucyjne sieci niskiego, średniego i podwyższonego średniego ciśnienia 
występują  w Krapkowicach, Rogowie Opolskim, Dąbrówce Górnej i Steblowie. Łączna 
długość dystrybucyjnej sieci gazowej (stan na 31.12.2017r.), występującej w Gminie 
Krapkowice: 51728 m, (z czego 45726 m: Miasto Krapkowice,6002 m: obszar wiejski).  Łączna 
liczba czynnych przyłączy gazowych (stan na 31.12.2017r.) to 1161 sztuk, w czego 1105 sztuk 
do budynków mieszkalnych.  
Planowana jest dalsza rozbudowa sieci gazowej oraz systematyczne zwiększanie liczby 
odbiorców gazu ziemnego. 
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4.12.2.  ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  
  

Istnieje rozbudowany układ sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, 
zapewniający pełne zaopatrzenie w energię elektryczną. Podstawowym źródłem zasilania 
Gminy Krapkowice w energię elektryczną jest bezpośrednie powiązanie z siecią krajowego 
systemu elektroenergetycznego.   
 

Gmina Krapkowice zaopatrywana jest w energię elektryczną za pomocą stacji 
elektroenergetycznej GPZ Krapkowice 110/15 kV, położonej na terenie miasta Krapkowice. 
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców gminy następuje za pomocą torów magistralnych 
linii średniego napięcia wychodzących ze stacji GPZ, zapewniając odpowiednią jakość dostaw 
mocy i energii elektrycznej odbiorcom komunalno-bytowym, a także grupie odbiorców 
przemysłowych i usługowych. Ponadto na terenie gminy (w granicach administracyjnych 
miasta) znajduje się przemysłowa stacja elektroenergetyczna GPZ Papiernia Krapkowice 
110/6 kV, będąca źródłem zasilania w energię elektryczną przedsiębiorstwa Metsa Tissue 
Krapkowice S.A. Na terenie gminy funkcjonuje 129 stacji transformatorowych 15/0,4 kV o 
łącznej mocy ok. 39 000 kVA. Długość linii średniego napięcia na terenie gminy w zarządzie 
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu wynosi 126,639 km, w tym: sieć napowietrzna 
wynosi 71,585 km, a sieć kablowa wynosi 55,054 km. Sieci średniego napięcia wykonane są 
jako linie napowietrzne oraz kablowe. Długość linii niskiego napięcia bez przyłączy                           
w zarządzie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu wynosi 150,394 km, w tym: sieć 
napowietrzna bez przyłączy stanowi 94,845 km, a sieć kablowa bez przyłączy stanowi                 
55,549 km. 
 
4.12.3.  ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ  
  

Na obszarze Gminy Krapkowice potrzeby cieplne odbiorców zaspakajane są przez: 
energię cieplną z miejskiego systemu ciepłowniczego ECO S.A. Zakład Energetyki Cieplnej                              
w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 39; energię cieplną z kotłowni lokalnych a także energię 
cieplną z indywidualnych źródeł energii. Ponadto, na terenie gminy zlokalizowany jest system 
ciepłowniczy należący do firmy METSÄ TISSUE KRAPKOWICE S.A. 

 Miejski system ciepłowniczy obejmuje: źródła ciepła, sieci przesyłowe i rozdzielcze oraz 
węzły cieplne rozprowadzające nośnik grzewczy do odbiorców ciepła i ciepłej wody 
użytkowej. Przedsiębiorstwo ECO S.A. ZEC Krapkowice eksploatuje: kotłownię centralną 
(systemową) K– 651 przy ul. 3 Maja 39 w Krapkowicach; kotłownię lokalną K– 652 przy                  
ul. Kilińskiego 25 w Krapkowicach oraz kotłownię lokalna K– 671 przy ul. Pułaskiego 19  
w Krapkowicach. Podstawowym źródłem ciepła systemowego jest centralna kotłownia K– 651 
opalana miałem węglowym. Oprócz miejskiego systemu ciepłowniczego, potrzeby cieplne 
odbiorców Gminy Krapkowice zaspakajane są w oparciu o kotłownie lokalne oraz 
indywidualne źródła energii, przy wykorzystaniu kotłów głównie w oparciu o węgiel 
kamienny, a także w mniejszym stopniu w oparciu o gaz ziemny, olej opalowy, biomasę                          
w postaci drewna lub jego pochodnych, gaz płynny oraz energię elektryczną. 
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4.12.4.  ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
 

Odnawialne źródła energii[1] to źródła, wykorzystujące w procesie przetwarzania 
energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, 
fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwana z biomasy, biogazu 
pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach 
odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych  
i zwierzęcych. 
 

Gmina Krapkowice, modernizując swoje obiekty, dokłada starań by stosowane 
rozwiązania nie pozostawały w tyle za najlepszymi dostępnymi technologiami. Stąd też nie 
mogło zabraknąć odnawialnych źródeł energii w należących do gminy budynkach 
użyteczności publicznej. 
1. Hala Widowiskowo-Sportowa im. Władysława Piechoty  (ul. Kilińskiego 1 A, 47-303 

Krapkowice): 

 20 kolektorów solarnych o powierzchni 240 m², 

 30 pomp ciepła o mocy 52 kW (każda),  

  wymienniki ciepła. 
2. Krapkowicka Pływalnia Delfin (ul. Wrzosów, 47-300 Krapkowice): 

  panele fotowoltaiczne o powierzchni 260 m² i mocy 40 kW. 
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy (ul. Główna 2, 47-300 Krapkowice): 

 panele fotowoltaiczne o powierzchnia absorbera ok. 2m2. 
4. Hala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach (ul. Średnia 48,47-300 

Krapkowice) 

 pompa ciepła Steibel Eltron WPF 20 pracująca w systemie woda-solanka. 
Dodatkowo budynek jest ogrzewany poprzez system wentylacyjny. 
Wentylacja mechaniczna  z centralą wentylacyjno- grzewczą GEO-WENT 2000 
o mocy pompy ciepła 10 kW. 

 

Na terenie Gminy Krapkowice mogą być realizowane niżej wymienione inwestycje, 
wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE), na podstawie wydanych decyzji                              
o środowiskowych uwarunkowaniach:  
 

1. Elektrownia wiatrowa zlokalizowana na działkach nr 63/3; 64/3; 65/3; 66/3; 67/6                
w obrębie miejscowości Krapkowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 
przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym; 

2. Elektrownia wiatrowa zlokalizowana na działkach nr 31, 32, 34, 35, 38, 152 w obrębie 
miejscowości Krapkowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem 
energetycznym i telekomunikacyjnym; 

3. Instalacja na działkach 946 oraz 947, w obrębie miejscowości Żywocice, elektrowni 
fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW, składającej się  z wolnostojących nie 
związanych z gruntem paneli fotowoltaicznych wraz  z infrastrukturą towarzyszącą; 

                                                      
 
[1] - tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 755-  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
(definicja)  
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4. Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 
działki 115/4 w miejscowości Krapkowice; 

5. Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Krapkowice I” o mocy 1 MW zlokalizowanej                         
w pobliżu miejscowości Żywocice. 

Na terenie Gminy Krapkowice[2] funkcjonują również Elektrownia Wodna Krapkowice o mocy 
1,26 MW oraz dwie małe elektrownie wodne o łącznej mocy 0,2 MW.  
 
 
 

5. OCENA STANU ŚRODOWISKA 

5.1. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

 
5.1.1. OCENA STANU 
 

Źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy są w głównej mierze: kotły 
indywidualne mieszkańców, kotłownie lokalne, źródła gospodarcze (Zakłady) oraz pojazdy 
spalinowe poruszające się po drogach. Najczęściej emitowanymi do powietrza 
zanieczyszczeniami są przede wszystkim: tlenek siarki, tlenek węgla, wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (WWA), benzo-a-piren, sadza, kadm oraz drobne pyły (PM10, 
PM2,5) powstające w szczególności w wyniku spalania węgla oraz innych paliw stałych. 
 
Skutkiem emisji ww. substancji jest ich wysoce negatywny wpływ na jakość życia i zdrowie 
mieszkańców, a także powodowanie zaburzeń prawidłowego funkcjonowania ekosystemów. 
 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Krapkowice są: 

 źródła powierzchniowe, powstające w instalacjach związanych z ogrzewaniem 
mieszkań w sektorze komunalno-bytowym oraz z lokali usługowych (kotłowniach 
lokalnych, paleniskach indywidualnych), których eksploatacja nie wymaga 
uzyskania pozwolenia i nie musi być formalnie zgłaszana w stosownych urzędach, 
ale także emisja niezorganizowana z parkingów, wypalania traw, spalania liści czy  
odpadów w ogrodach, itp.). Mają one znaczący wpływ na lokalny stan 
zanieczyszczenia powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji.  

 źródła liniowe, związane z pracą silników spalinowych  w trakcie ruchu, emisja ze 
źródeł ruchomych związanych jest z transportem pojazdów samochodowych                
i zużywanymi do tego celu paliwami; nisko usytuowane źródło emisji liniowej 
często prowadzi do powstania wysokich stężeń zanieczyszczeń w strefie 
przebywania ludzi.  

 źródła punktowe wprowadzają substancje ze źródeł energetycznych                             
i technologicznych do powietrza emitorem (kominem) w sposób zorganizowany,  

 pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu. 

                                                      
 
[2] Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krapkowice na lata 2016-2019  
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 emisje napływające spoza terenu gminy, zgodnie z dominującym kierunkiem 
wiatru, tj. emisja napływowa, z terenów o większej koncentracji ludności, 
bardziej uprzemysłowionych. 

 
PRZYCZYNY ZMIAN I OBECNEGO STANU JAKOŚCI POWIETRZA 
W Gminie Krapkowice jednym z głównych zagrożeń dla warunków życia i zdrowia człowieka 
oraz stanu środowiska jest emisja antropogeniczna.  
Jej uciążliwość wynika głównie z rozproszenia źródeł emisji, w tym występowania „emisji 
niskiej” z palenisk domowych oraz  obecności zakładów produkcyjnych na obszarze gminy.  
Stale rosnące wskaźniki ilości samochodów osobowych przypadających na mieszkańca oraz 
ruchu tranzytowego przez gminę, powodują że transport drogowy jest kolejnym 
oddziaływaniem powodującym emisję  zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy.  
 
 
ŹRÓDŁA POWIERZCHNIOWE, NISKA EMISJA  
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Krapkowice jest niska 
emisja. Pojęciem niskiej emisji określa się umownie emisję zanieczyszczeń wprowadzanych 
do powietrza emitorami (kominami) o wysokości do 40 metrów. Tym samym 
odpowiedzialnymi za powstawanie niskiej emisji w gminie uznaje się w pierwszej kolejności 
indywidualne paleniska domowe opalane paliwami kopalnymi, a następnie lokalne 
kotłownie opalane paliwem stałym, dostarczające ciepło do obiektów komunalnych, 
użyteczności publicznej, zakładów usługowych, małych przedsiębiorstw oraz transport.  
Oprócz miejskiego systemu ciepłowniczego (opisanego w pkt 4.12 POŚ), potrzeby cieplne 
odbiorców Gminy Krapkowice zaspakajane są w oparciu o kotłownie lokalne oraz 
indywidualne źródła energii, przy wykorzystaniu kotłów głównie na węgiel kamienny, a także 
w mniejszym stopniu na gaz ziemny, olej opalowy, biomasę w postaci drewna lub jego 
pochodnych, gaz płynny oraz energię elektryczną. Większość z nich to małe kotłownie lokalne 
oraz ogrzewanie piecowe. Część obiektów użyteczności publicznej, usługowych i zakładów 
produkcyjnych posiada własne przestarzałe kotłownie węglowe, mało przyjazne dla 
środowiska naturalnego7.   

 
W strukturze rodzajowej nośników energii wykorzystywanej na terenie gminy dominuje 
węgiel kamienny (70%), wykorzystywany do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. 10% stanowi zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych                        
i usługach. 5% stanowi energia wykorzystana na ogrzewanie obiektów z sieci cieplnej, a 6% 
energia wykorzystana w ramach zużycia gazu ziemnego, natomiast 4% stanowi biomasa, tj. 
drewno wykorzystywane przez mieszkańców na cele grzewcze. Pozostałą część stanowi 
zużycie paliw w transporcie lokalnym. Minimalna wartość odnosi się do oleju opałowego. 
 
Jak wykazała inwentaryzacja roku bazowego łączna oszacowana wielkość emisji dwutlenku 
węgla na terenie Gminy Krapkowice w roku 2009 kształtowała się na poziomie            
136.317 Mg CO2. 

Tak też 80% emisji dwutlenku węgla pochodzi z sektora budynków mieszkalnych, co 
związane jest z wykorzystywaniem różnych nośników (węgla kamiennego, ciepła sieciowego, 
oleju opałowego, etc.) na cele ogrzewania budynków, a także ze zużyciem energii 

                                                      
 
7 Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice na lata 2016-2019 
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elektrycznej na cele bytowe przez mieszkańców Gminy. 13% w bazowej emisji dwutlenku 
węgla stanowi emisja z sektora usługowego. 4% stanowi sektor budynki, wyposażenie                        
i urządzenia komunalne, 2% emisja dwutlenku  węgla w transporcie. Komunalne  
oświetlenie  publiczne stanowi ok. 1% łącznej emisji CO2 w Gminie Krapkowice. 

 
Wśród przyczyn negatywnego wpływu sektora komunalno-bytowego na stan jakości 
powietrza zalicza się m.in.:  

 spalanie paliw stałych w nieefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych 
urządzeniach grzewczych małej mocy. To nie paliwa, a technologie są odpowiedzialne 
za emisje zanieczyszczeń; nawet gaz ziemny, propan-butan, nieodpowiednio spalane 
będą powodować wysokie emisje PM (BC – sadzy) i WWA (w tym B(a)P). 
Najczystszym paliwem kopalnym jest gaz, a następnie olej opałowy;  

 brak krajowych uregulowań prawnych w odniesieniu do standardów emisji z instalacji 
spalania paliw stałych o mocy poniżej 1 MW;  

 brak uregulowań w odniesieniu do jakości paliw stałych – węglowych i stałych 
biopaliw stosowanych w tym sektorze;  

 wysokie zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń mieszkalnych wynikające                             
z przestarzałej techniki budowlanej i nieodpowiedniej jakości materiałów 
budowlanych;  

 niska świadomość społeczna wysokiej szkodliwości zanieczyszczeń pochodzących ze 
„złego” spalania paliw stałych dla zdrowia ludzi i środowiska oraz małej efektywności 
ekonomicznej „złych praktyk” wytwarzania ciepła użytecznego w tego typu 
instalacjach.  

Gmina Krapkowice posiada Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice  – Uchwała  
Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia 
,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice" oraz Uchwała Nr XXXIX/456/2018 
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Planu 
pierwotnego.  
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie 
kierunków rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest redukcja 
emisji gazów cieplarnianych, podniesienie efektywności energetycznej oraz zwiększenie 
poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Kluczowym elementem Planu jest 
wyznaczenie celów krótko-, średnio- i długoterminowych, realizujących określoną wizję 
gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. 
Opracowanie Planu jest odpowiedzią na potrzebę ograniczania emisji z sektora komunalno – 
bytowego i transportu oraz poprawę efektywności energetycznej w gminie. Działania 
obejmują również zapewnienie odpowiedniego udziału energii odnawialnej w bilansie 
energetycznym gminy. 
 
 
ŹRÓDŁA LINIOWE 
Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego określono liczbę pojazdów 
wykorzystywanych na terenie Gminy Krapkowice (12.319 pojazdów). Struktura zużycia 
poszczególnych paliw kształtuje się następująco: benzyna 82%, olej napędowy 8%, gaz 
LPG 10%. Do wyliczeń przyjęto średnie wartości spalania paliw (dla samochodów osobowych: 
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benzyna 8 l/100 km, olej napędowy - 6 l/100 km, LPG - 9 l/100 km; dla samochodów 
ciężarowych: olej napędowy - 40 l/100 km). Łączna długość dróg na terenie Gminy 
Krapkowice (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) wynosi około 107 km. 
Emitowane są przede wszystkim tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu 
(NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest emisja zanieczyszczeń pyłowych 
pochodzących głównie za ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg. Pyły te często 
zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź. W czasie ruchu pojazdów na drodze 
dochodzi również do tzw. wtórnego pylenia, czyli ponownego unoszenia pyłu znajdującego 
się na drodze. Na wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych ma wpływ cały szereg 
czynników, w tym struktura i natężenie ruchu pojazdów, organizacja ruchu samochodowego, 
płynność ruchu pojazdów na drodze oraz stan techniczny dróg i pojazdów. Z punktu widzenia 
oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska duże znaczenie mają przebiegająca 
przez teren gminy autostrada A4 oraz droga krajowa nr 45 oraz drogi wojewódzkie Nr 415, 
416, 423 i 428 (tabela 6). Drogi gminne stanowią uzupełnienie podstawowego układu sieci 
dróg.   
 Generalnym Pomiarem Ruchu (GPR) na terenie Gminy Krapkowice został objęty jeden punkt 
pomiarowy zlokalizowany w ciągu  przebiegu autostradzie A4 oraz trzy  punkty w ciągu  drogi 
krajowej 45. 
Wykonywany w okresach 5 letnich Generalny Pomiar Ruchu (GPR) w rejonie autostrady A4 
oraz drogi krajowej DK45 w wyznaczonych punktach pomiarowych, zlokalizowanych na 
terenie gminy wykazuje wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego w tym rejonie.  
Wyniki pomiarów wykonywanych na drogach w 2010 i 2015 roku przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 8. Pomiar na autostradzie A4 ( nr. punktu pomiarowego 41013) w latach 2010,2015 

węzeł „Opole Południowe”/węzeł „Krapkowice” 
 

Droga rok Dł. 
(km)(*) 

Sdrr 
Poj. 

Silnik. 
Ogółem 

Motocykle Sam. 
osobowe 

Mikrobusy 

Lekkie 
sam. 

Ciężarowe 

Sam ciężarowe Autobusy Ciągniki 
rolnicze bez 

przycz. 
z 

przycz. 

(pojazdów/dobę) 

(nr pkt pomiarowego: 41013) 

A4  
Węzeł „Opole 
Południowe”/węzeł 
„Krapkowice „(*) 

2010 7,000 25.173 36 15.052 2.241 1.462 6.269 113 0 

2015 6,964 29.195 43 17.526 3.047 933 7.448 198 0 

(nr pkt pomiarowego: 41002) 

DK45 
Większyce- Krapkowice 

2010 18,800 5.339 37 3.875 497 238 647 29 16 

2015 18,786 6.166 29 4.464 450 143 1.044 26 10 

(nr pkt pomiarowego: 41020) 

DK45 
KRAPKOWICE/PRZEJŚCIE/ 

2010 1,00 7.620 43 5.876 604 190 839 52 16 

2015 0,985 7.897 48 5.664 645 204 1.272 51 13 

(nr pkt pomiarowego: 41001) 

DK45 
Krapkowice-Dąbrówka 
Górna 

2010 7,800 8.335 39 6.306 689 240 1.027 29 5 

2015 7,782 8.991 32 6.608 719 175 1.433 21 3 

(*) w roku 2010 punkt pomiarowy 41013 został opisany jako węzeł „Dąbrówka Górna” /węzeł „Gogolin” 
ŹRÓDŁO: http://siskom.waw.pl/nauka/gpr/WYNIKI_GPR2015_DK.pdf 
  

Z analizy danych wynika, że na odcinku A4 położonej w granicach Gminy Krapkowice oraz jej 
sąsiedztwie w latach 2010-2015 odnotowano 16% wzrost ilości pojazdów mechanicznych 
poruszających się w jednym kierunku, w pozostałych mierzonych punktach nastąpił także 

http://siskom.waw.pl/nauka/gpr/WYNIKI_GPR2015_DK.pdf
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wzrost ilości pojazdów, w tym w poszczególnych odcinkach drogi krajowej DK45 
odnotowano: 

 15,5 % wzrost na drodze Większyce- Krapkowice,  

 3,63% wzrost Krapkowice/Przejście, 

 7,87% wzrost Krapkowice Dąbrówka Górna. 
Stale wzrastająca liczba pojazdów mechanicznych powoduje zwiększenie ilości 
zanieczyszczeń komunikacyjnych emitowanych do atmosfery. Kumulacja zanieczyszczeń jest 
szczególnie uciążliwa wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (ruch tranzytowy) oraz                 
w centrum miasta. Z punktu widzenia ochrony przed hałasem i wibracjami niekorzystne jest 
zjawisko wzrostu ilości samochodów ciężarowych tj. samochody ciężarowe powyżej 3,5 t                  
i autobusy na drogach. Ruch tranzytowy pojazdów ciężkich powinien być w jak największym 
stopniu przekierowany poza miejscowości, gdyż wówczas możliwe będzie ograniczenie 
oddziaływania hałasu i wibracji na zabudowę zlokalizowaną wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 
W związku z tym, że przez teren gminy przebiegają drogi krajowe, wojewódzkie oraz 
powiatowe, ruch drogowy jest stosunkowo duży.  
 
 
ŹRÓDŁA PUNKTOWE /EMISJE PRZEMYSŁOWE  
Stan i jakość powietrza atmosferycznego zależy w dużej mierze od ilości zakładów 
produkcyjnych, od procesów w nich prowadzonych oraz od warunków wprowadzania 
zanieczyszczeń do atmosfery (rodzaju emisji i jej wielkości). 
 
Poniżej wyszczególniono podmioty gospodarcze, położone na terenie Gminy Krapkowice, 
prowadzące Zakłady w oparciu o posiadane pozwolenia emisyjne, pozwolenia zintegrowane 
oraz dokonane zgłoszenia emisji z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, 
należą do nich: 

1. podmioty posiadające pozwolenia zintegrowane: 

 METSÄ TISSUE KRAPKOWICE S.A.  dla instalacji: 
 do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów 

włóknistych,  
 do produkcji papieru lub tektury, o łącznej zdolności produkcyjnej 360 

Mg/dobę, 
 do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,                            

o pojemności 148 690 m3 (111 500 Mg)  
oraz instalacji pozostałych  zlokalizowanej w Zakładzie w Krapkowicach przy                                
ul. Opolskiej 103 . 

 Gospodarstwo Rolne Barbara i Bernard MARKS dla instalacji do chowu drobiu 
(brojlerów) o maksymalnej liczbie 62 000 stanowisk, zlokalizowanej w Ligocie 17, 
gm. Krapkowice,  

 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Piotr GROEHL dla instalacji do chowu drobiu                
o maksymalnej obsadzie 60 00 sztuk, zlokalizowanej na terenie fermy                         
w Rogowie Opolskim. 

 
2. firmy prowadzące zakłady w oparciu o pozwolenia sektorowe: 

 Przedsiębiorstwo Produkcji Systemów Regałowo-Meblowych z siedzibą                       
przy ul. Limanowskiego 54 w Krapkowicach (produkcja  mebli i regałów), 
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 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „POM” Sp. z o.o. z siedzibą przy             
ul. Prudnickiej 30 w Krapkowicach (produkcja konstrukcji metalowych, 
urządzenia przemysłowe), 

 Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” S.A. z siedzibą przy ul. Opolskiej 79A                     
w Krapkowicach (produkcja konstrukcji metalowych, urządzenia i maszyny 
przemysłowe, lakiernia),  

 H. Niemeyer-Polserw Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 1                                     
w Krapkowicach (instalacja spawania/ 3 stanowiska spawalnicze, instalacja 
montażu elementów metalowych),  

 COM INTERIEUR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kilińskiego 1  w Krapkowicach 
(produkcja laminatów, lakiernia), 

 „CHESPA KLISZE” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Duszy 5 w Krapkowicach 
(produkcja/ wytwarzanie cyfrowych form fleksodrukowych z płyt 
fotopolimerowych, tj. klisz),  

 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą przy ul. 3 Maja 39                           
w Krapkowicach (produkcja ciepła – nośnik ciepła dla miejskiego systemu 
ciepłowniczego). 

 „NAGABA” Spółka jawna z siedzibą przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach 
(produkcja obuwia),  

 EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek , Zakład WMB „Dąbrówka Górna” przy                  
ul. Posiłkowej 4c w Dąbrówce Górnej (produkcja mas mineralno-bitumicznych), 

 P.V.PREFABET Kluczbork S.A., Zakład w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 102a 
(produkcja betonu i żelbetowych elementów systemów wodno-kanalizacyjnych 
oraz  prefabrykowanych, ponadgabarytowych elementów budownictwa). 

 
3. firmy prowadzący instalacje wymagające zgłoszenia emisji z uwagi na wprowadzanie 

pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego: 

 EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek, Zakład WMB „Dąbrówka Górna” przy                  
ul. Posiłkowej 4c  w Dąbrówce Górnej (instalacja do magazynowania oleju), 

 MEBLOSOFT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą przy  ul. Meblarskiej 1                    
w Krapkowicach (instalacja do mechanicznej obróbki drewna, instalacje 
energetycznej), 

 COROPLAST Sp. z o.o.,  Zakład w Krapkowicach przy ul. Klińskiego 1 (instalacja                
z parku maszynowego , instalacja do magazynowania oleju opałowego,  

 BIS MULTISERWIS Sp. o.o. w Krapkowicach przy ul. Prudnickiej 40 (instalacja 
spawania), 

 Zakład Blacharski i Lakiernictwo Pojazdowe Pomoc Drogowa S.C. Rudolf                   
i Sabina Neingenfind w Steblowie przy ul. Wiejskiej 40 (lakiernia), 

 Spółka Jawna „CIURKO” W.Ciurko, W.Ciurko, R.Ciurko – Stacja paliw                               
w Rogowie Opolskim  (instalacja do magazynowania i przetaczania oleju 
napędowego oraz obiektu gastronomii), 

 Spółka Jawna „CIURKO” W.Ciurko, W.Ciurko, R.Ciurko – Myjnia w Rogowie 
Opolskim  (instalacja energetyczna – kocioł parowy zlokalizowany na stacji mycia 
cystern i samochodów ciężarowych), 

 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „POM” Sp. z o.o. w Krapkowicach przy 
ul. Prudnickiej 30 (instalacje energetyczne), 
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 AGROLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Ligocie 17 (instalacja chowu kur, wialnia               
i magazyn zboża, stacja paliw/zbiornik), 

 POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. – Stacja paliw przy ul. Prudnickiej 26                            
w Krapkowicach, 

 Firma Handlowo-Usługowa „DOLAR” Krzysztof Księżarczyk z siedzibą przy         
ul. Ks. Koziołka 35 w Krapkowicach (instalacja do magazynowania oleju 
opałowego), 

 „CHESPA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Duszy w Krapkowicach (instalacja 
przetaczania paliw płynnych),  

 SHELL Paliwa POLSKA Sp. z o.o. – Stacja paliw w Krapkowicach przy                             
ul. Ks. Koziołka 10a (przetaczania paliw płynnych),  

 „CHESPA KLISZE” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Duszy 5 w Krapkowicach  
(instalacja do magazynowania paliw płynnych),  

 MULTISERWIS Sp. z o.o. w Krapkowicach przy Prudnickiej 40 - zakładowa 
jednostanowiskowa stacja paliw do tankowania użytkowanych samochodów) 
(instalacja do magazynowania paliw), 

 COM INTERIEUR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 1                             
w Krapkowicach (instalacja do magazynowania paliw). 

 
Dane statystyczne udostępniane przez GUS dot. emisji zanieczyszczeń z zakładów szczególnie 
uciążliwych na terenie powiatu krapkowickiego wykazują, iż w ciągu ostatnich lat występuje 
spadek wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (uwzględniając niewielki wzrost 
w  roku 2014).  

 
Tabela 9.  Emisja zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych wprowadzanych do powietrza                  

z zakładów szczególnie uciążliwych położonych na terenie powiatu 
krapkowickiego w latach 2012-2017 

 
EMISJA Substancje wprowadzane do środowiska 

ZANIECZYSZCZENIA GAZOWE 

[Mg/rok] 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ogółem (bez CO2) 25.710 24.462 26.738 21.241 19.893 18.755 

SO2 2.147 1.863 1.992 1.905 2.035 1.975 

NOx 6.385 5.938 6.592 5.131 5.256 5.168 

CO 16.912 16.406 17.805 13.917 12.353 11.387 

CO2 3.725.353 3.155.063 3.710.280 3.453.886 3.478.075 3.644.238 

Emisja niezorganizowana 1.822 1989 2.000 1.257 46 104 

Redukcja zanieczyszczeń  
pyłowych (*) 

1.044.177 1.314.761 1.084.846 1.175.345 1.338.947 1.337.704 

Skuteczność redukcji (**) 77,5 % 79,6% 77,9% 71,1% 52,4% 49,8% 

ZANIECZYSZCZENIA PYŁOWE 

[Mg/rok] 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ogółem  410 326 380 281 255 233 

Ogółem na 1 km 2 powierzchni 0,93 0,74 0,36 0,64 0,58 0,53 

Ze spalania paliw 76 43 34 32 43 37 

Cementowo wapiennicze 222 152 208 122 95 80 
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 i materiałów ogniotrwałych 

Węglowo-grafitowe, sadza 3 3 3 3 3 3 

Emisja niezorganizowana 32 34 34 21 6 9 

Redukcja zanieczyszczeń  
gazowych (*) 

88.493 95.486 94.243 71.702 21.902 18.625 

 Skuteczność redukcji (**) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Oznaczenia: 
 (*) Zatrzymane zanieczyszczenia lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń 
(**) Zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń 
wytworzonych 
Zatrzymane: Ilość zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych zredukowanych w urządzeniach "końca rury" 
służących do ochrony atmosfery. 
Neutralizacja : Przekształcanie zanieczyszczeń gazowych z wykorzystaniem zjawisk fizycznych i chemicznych 
takich jak absorpcja, adsorpcja, kondensacja, kompresja, katalityczne utlenianie i redukcja, w celu ich 
wydzielenia i późniejszego usunięcia z powietrza. 
Źródło: GUS, Bank danych lokalnych, lata 2012-2017 (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica). 

 
Wielkości emisji substancji ze źródeł punktowych w strefie opolskiej, w tym w powiecie 
krapkowickim w 2016 r.  
 
Tabela 10.   Zestawienie wielkości emisji substancji ze źródeł punktowych z terenu strefy 

opolskiej (w tym powiatu krapkowickiego) w 2016 r. 
Jednostka 

administracyjna 
Pył 

zawieszony 
PM10 

Pył 
zawieszony 

PM2,5 

B(a)P benzen NMZLO NOx CO 

 [Mg/rok] 

Powiat 
krapkowicki  

269,14 209,23 0,0322 28,9425 114,82 5.310,85 4.893,75 

Strefa opolska 1.500,77 1.175,64 0,5765 58,1089 1.248,04 8.787,43 5.415,77 

ŹRÓDŁO:  POP (tab.56) na podstawie wielkości emisji z bazy SOZAT oraz wyliczeń na podstawie danych                          
o produkcji (w zakresie benzenu) 

 
EMISJA NAPŁYWOWA  
Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym zależy w dużej mierze od 
warunków meteorologicznych panujących w danej chwili na danym obszarze. 
Rozprzestrzenianie , o którym mowa powyżej uzależnionej jest przede wszystkim od 
intensywności ruchu mas powietrza. Natomiast na intensywność ruchu powietrza wpływ 
wywiera głównie poziomy gradient ciśnienia atmosferycznego. Pośrednie znaczenie mają 
także ciśnienie atmosferyczne i obecność pokrywy śnieżnej, wpływające na wartości 
pionowego gradientu temperatury. Wysokie ciśnienie i obecność pokrywy śnieżnej prowadzą 
zazwyczaj do podniesienia obserwowanego stężenia zanieczyszczenia. W oczywisty sposób 
stężenie zanieczyszczeń zależy także od kierunku wiatru.  
Dodatkowo istotnym czynnikiem wpływającym na stężenie zanieczyszczeń powietrza jest 

temperatura powietrza, od której w znacznej mierze zależy intensywność funkcjonowania 

sektora energetycznego i ogrzewania mieszkań w sektorze komunalnym. Im niższa 

temperatura, tym większe spalanie paliw w tych sektorach i tym większa emisja pyłu 

zawieszonego PM10.  

Na tempo usuwania pyłu zawieszonego PM10 z atmosfery wpływa głównie występowanie 

opadów atmosferycznych.  

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
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Oznacza to, iż stan i jakość powietrza atmosferycznego jest stanem zmiennym, nie 
zamykającym się w granicach administracyjnych gminy, a zanieczyszczenia powstające                    
w jednym miejscu wpływają na jakość życia mieszkańców w danej strefie (w powiecie, 
regionie, województwie).  
Stan sanitarny atmosfery modyfikowany jest przez napływające z kierunków wschodnich                    
i południowo-wschodnich (przebiegających wzdłuż doliny Odry) masy zanieczyszczonego 
powietrza, które niosą ze sobą substancje powstające i emitowane w strefie terenów 
miejsko-przemysłowych położonych w miejscowościach: Zdzieszowice, Kędzierzyn-Koźle na 
teren Gminy Krapkowice. Zanieczyszczenia z poza gminy będą miały zatem znaczący  udział                  
w tle zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego  występującego na terenie ocenianej gminy. 
 
 
OCENA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE 
 

W Gminie Krapkowice działa pionierski program badania jakości powietrza. Dziewięć 
czujników zamontowanych zostało na terenie miasta, jedenaście w sołectwach (po jednym                      
w każdym). Urządzenia pracują bez przerwy, a aktualizowane co godzinę pomiary dostępne 
są na stronach internetowych:  https://powietrze.krapkowice.pl lub www.krapkowice.pl 
(przycisk „Monitoring powietrza”). Dzięki temu każdy mieszkaniec może sprawdzić czym 
oddycha on i jego najbliżsi. W skrajnych punktach gminy oraz na obiekcie Powiatowej Straży 
Pożarnej umieszczonych zostało także 5 stacji meteo, które dokonują pomiaru temperatury, 
wiatru, ciśnienia i opadów. Program jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

 

 
OZNACZENIA: 

  Lokalizacja czujników działających w ramach pionierskiego programu badania jakości powietrza na terenie Gminy 
Krapkowice 

             Lokalizacja punktów pomiarowych PMŚ prowadzonego przez WIOŚ Opole 
RYSUNEK 9.   Lokalizacja terenów przemysłowych, potencjalnych źródeł emisji, lokalizacja  punktów pomiaru 

powietrza  

https://powietrze.krapkowice.pl/
http://www.krapkowice.pl/
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Oceny jakości powietrza wykonuje  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w oparciu                
o prowadzony państwowy monitoring stanu powietrza (PMŚ). Stan powietrza dokonywany 
jest  w wyznaczonych punktach pomiarowych. 
 
Tabela 11.  Punkty pomiarowe Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowane na 

terenie Gminy Krapkowice 
  

Lokalizacja stanowisk pomiarowych Kod stacji Wskaźniki objęte 
pomiarem 

Gmina Krapkowice 

Krapkowice,  ul. Moniuszki OpPASKrapMonius SO2, NO2 oraz C6H6 

Krapkowice, ul. Buczka OpPASKrapBuczka SO2, NO2  

Źródło:  WIOŚ Opole, Biblioteka Monitoringu, Opole 2017- Stan środowiska w województwie opolskim                   
w roku 2016  

 
Zgodnie z Programem Monitoringu Środowiska w województwie opolskim w 2016 roku 
kontynuowano badania jakości powietrza. Na obszarze gminy, w mieście Krapkowice, 
zlokalizowano próbniki do pasywnego pomiaru (metodą wskaźnikową) stężeń SO2 i NO2.  
Pomiarem objęto także stężenie benzenu na jednej ze stacji. 
Na terenie gminy pomiar stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 nie był prowadzony. 
Stację objętą ww. pomiarem wyznaczono w punkcie pomiarowym zlokalizowanym  w gminie 
Zdzieszowice: 
 –kod stacji OpZdziePiast: pomiar automatyczny oraz manualny  na stacji  przy ul. Piastów. 
 
Tabela 12.  Wyniki pomiarów uzyskane w punktach zlokalizowanych na terenie Gminy 

Krapkowice  w latach 2016-2017 w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu 
i benzenu 

Punkty pomiarowe 
Kod stacji 

SO2 NO2 C6H6 

[µg/m3] 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

OpPASKrapMonius 4,8 3,5 16,7 15,8 2,0 - 

OpPASKrapBuczka 4,8 3,8 16,5 15,0 - - 

ŹRÓDŁO: Wyniki pomiarów jakości powietrza 2016, 2017, WIOŚ Opole Monitoring Środowiska 

 
 
Tabela 13 . Wyniki pomiarów otrzymane na stacji pomiarowej zlokalizowanej w najbliższej 

odległości od terenu Gminy Krapkowice w zakresie pyłu zawieszonego PM10, 
PM2,5 w latach 2016-2017  

Kod stacji PM10 PM2,5 B(a)P 

[µg/m3] [ng/m3] 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

OpZdziePiast (*) 37 39 - - (**) (**) 

OZNACZENIA: 
(*) Punkt pomiarowy - Zdzieszowice, ul. Piastów 
(**) Pomiar nie był prowadzony 
ŹRÓDŁO: Wyniki pomiarów jakości powietrza 2016, 2017, WIOŚ Opole Monitoring Środowiska 

 
Na stacji pomiarowej w Zdzieszowicach w latach 2016-2017 nie prowadzono natomiast 
pomiaru zawartości metali ciężkich oraz B(A)P, ostatni pomiar był w tym miejscu wykonany 
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w roku 2014 (wyniki8 : pył zawieszony PM10 – 45 µg/m3, As – 1,69 ng/m3,  – Cd - 0,54 ng/m3, 
Ni – 1,20 ng/m3, Pb- 0,029 ng/m3 ). 
 
Odczyty z ww. punktów uwzględnione zostały  następnie w ocenie jakości powietrza w danej 
strefie. Takie działania pozwalają  określić stan zanieczyszczeń powietrza w rejonie, gdzie 
czynniki techniczne lub ekonomiczne uniemożliwiają zastosowanie bardziej złożonych metod 
pomiarowych. 
 
WIOŚ Opole dokonał „Oceny jakości powietrza w województwie opolskim za 2016 r.”9 Ocena 
wykonana została zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
Środowiska  uzyskane wyniki zestawiono poniżej w tabeli:   
 
Tabela 14.  Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej 

dokonanej  z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 
(poziom roku 2016) 

Lp. Nazwa 
strefy 

Kody strefy Symbol klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

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

(**) 

1 Miasto 
Opole 

PL1601 A A A A C A A A A C A A 

2 Strefa 
opolska 

PL1602 A A C A C A A A A C C C 

OZNACZENIA: 
(*) wg poziomu docelowego  
(2) wg poziomu dopuszczalnego  
klasa A - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów 
docelowych  

klasa B - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają 
poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji (tylko dla PM2,5),  

klasa C - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe 
ŹRÓDŁO: WIOŚ Opole -Ocena jakości powietrza w województwie opolski  za rok 2016 

                                                      
 
8 Wyniki pomiarów jakości powietrza 2014 - WIOŚ Opole Monitoring Środowiska 
9 http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2017/Opolskie_Ocena_jakosci_powietrza_za_rok_2016.pdf  

http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2017/Opolskie_Ocena_jakosci_powietrza_za_rok_2016.pdf
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RYSUNEK 10.  Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej                                         

z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia – strefa opolska wg stanu 
W ROKU 2016 

ŹRÓDŁO :   Ocena Jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2016 - WIOŚ Opole Monitoring 
Środowiska 

 
Tabela 15. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej 

dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 
 

 
 
 
 
 
 
 

OZNACZENIA: 
(*) wg poziomu docelowego (ozon AOT40)  
ŹRÓDŁO: WIOŚ Opole - Ocena jakości powietrza w województwie opolski  za rok 2016 

Lp. Nazwa 
strefy 

Kody strefy Symbol klasy strefy 
dla poszczególnych 
zanieczyszczeń 

SO2  NO2 O3
(*) 

1 Miasto 
Opole 

PL1601 A A A 

2 Strefa 
opolska 

PL1602 A A C 
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RYSUNEK 11. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej                                         

z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin  – strefa opolska wg stanu 
w roku 2016 

ŹRÓDŁO:  Ocena Jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2016 -  WIOŚ Opole Monitoring 
Środowiska 

 
Poziom dopuszczalny oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy 
naukowej, w  celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na 
zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym 
terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany. Poziom docelowy oznacza poziom 
substancji w powietrzu ustalony w  celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego 
oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który ma być osiągnięty tam 
gdzie to możliwe w określonym czasie. 
 
Z uwagi na utrzymujące się stany przekroczeń, mając na uwadze obowiązującą ustawę Prawo 
ochrony środowiska10, Marszałek Województwa Opolskiego został zobowiązany do 
przygotowania i zrealizowania aktualizacji Programu ochrony powietrza, w którym 
stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w 
stosownych przypadkach o margines tolerancji choćby jednej substancji spośród określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu11.  
Zgodnie z istniejącym prawem (art. 91 pkt 9c)12 dla stref, w których standardy jakości 
powietrza są w dalszym ciągu przekraczane, a realizowane są Programy ochrony powietrza 
Zarząd Województwa ma obowiązek opracować aktualizację Programu ochrony powietrza 

                                                      
 
10 Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519  
11 Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 
12 Tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 519 
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określając w nim dodatkowo działania ochronne dla grup ludności wrażliwej na 
przekroczenie. 
 
Dodatkowym powodem opracowania obecnej aktualizacji jest wymóg art. 91 pkt 9d 
wskazujący, iż w przypadku określenia krajowego celu redukcji narażenia istnieje również 
obowiązek aktualizacji Programu ochrony powietrza ze wskazaniem dodatkowych działań, 
które mają na celu osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia. Krajowy wskaźnik redukcji 
narażenia na pył PM2,5 wynosi 18 µg/m3 i powinien być osiągnięty w 2020 roku. 
Na obszarze województwa opolskiego do przygotowania Programu ochrony powietrza 
zakwalifikowano:  

 strefę miasto Opole ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10 i docelowego poziomu benzo(a)pirenu, 

 strefę opolską do której należy Gmina Krapkowice (ze względu na przekroczenie 
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, 
poziomu docelowego benzo(a)pirenu, poziomu dopuszczalnego benzenu oraz 
poziomu docelowego ozonu.  

 
„Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu  na przekroczenie 
poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz 
poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”13, którego 
integralną część stanowi Plan Działań Krótkoterminowych został przyjęty w roku 2018  
 
Obecny Program ochrony powietrza stanowi aktualizację założeń i działań wskazanych                    
w POP uchwalonych przez Sejmik Województwa Opolskiego:  

 uchwałą Nr XXXIV/417/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia                                   
25 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy 
opolskiej, ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu 
PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań 
krótkoterminowych",  

 uchwałą Nr XXXIV/416/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia                                   
25 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy 
miasto Opole, ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 
oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań 
krótkoterminowych”,  

 uchwałą Nr III/33/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. 
w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic - w zakresie benzenu". 

 
W strefie opolskiej analizą stanu jakości powietrza objęto stężenie pyłu zawieszonego PM10, 
PM2,5 B(a)P, ozonu oraz benzenu. 
Z uzyskanych wyników modelowania matematycznego za pomocą programu CALPUFF, 
którego wyniki przedstawiono w Programie wynika, iż Gmina Krapkowice: 

 należy do obszarów o najwyższych stężeniach średniorocznych pyłu zawieszonego 
PM10 (poziom ok. 39 µg/m3 – obecna norma to 40 µg/m3),  

                                                      
 
13 Uchwała NR XXXVII/403/2018 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego z 2018 poz.417) 
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 w roku bazowym 2016 leżała w obszarze przekroczeń stężeń 24- godzinnych pyłu 
zawieszonego PM10: 

 kod sytuacyjny przekroczeń : Op16SOpPM10d014, 
 powierzchnia obszaru narażenia : 13,33  km2, 
 Liczba narażonej ludności: 15 241osób,  
 maksymalna wartość stężenia 88,00 µg/m3 (najwyższe z pośród 32 gmin woj. 

opolskiego). 

 W roku bazowym 2016 znalazła się w obszarze występowania  przekroczeń stężeń 
średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5: 

 kod sytuacyjny przekroczeń : Op16SOpPM25a02, 
 powierzchnia obszaru narażenia : 6,79  km2, 
 Liczba narażonej ludności: 14 113 osób,  
 maksymalna wartość stężenia 33,96 µg/m3 (najwyższe z pośród 8 wykazanych 

gmin woj. opolskiego). 

 W roku bazowym 2016 znalazła się w obszarze występowania  przekroczeń stężeń 
średniorocznych B(a)P: 

 kod sytuacyjny przekroczeń : Op16SOpBaPa27, 
 powierzchnia obszaru narażenia : 90,78  km2, 
 Liczba narażonej ludności: 21 546 osób,  
 maksymalna wartość stężenia 7,62 µg/m3 . 

 W roku bazowym 2016 nie była w obszarze przekroczeń ozonu. 
 

Jakość powietrza w województwie opolskim stopniowo ulega poprawie i wysokości stężeń 
substancji zmniejszają się w porównaniu do 2011 roku. Mają na to wpływ warunki 
meteorologiczne oraz działania naprawcze jakie są realizowane w skali województwa,                    
a także inne czynniki niezależne od samorządów. Jednakże w dalszym ciągu występują 
przekroczenia wartości dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Obszary tych 
przekroczeń wyznaczane są w ramach oceny jakości powietrza oraz w ramach niniejszego 
Programu ochrony powietrza. Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki 
korzystające ze środowiska powinny realizować wskazane działania naprawcze, aby                          
w dalszym ciągu zmniejszać narażenia ludności na występowanie przekroczeń w latach 
kolejnych. 
W odniesieniu do Gminy Krapkowice w POP umieszczono zadania, które przedstawia tabela 
poniżej: 
 
Tabela 16.  Propozycja działań naprawczych wyznaczonych dla  strefy opolskiej (w tym dla 

Gminy Krapkowice) w POP 
 

Kierunek 
działań 

Ograniczenie emisji 
powierzchniowej 

Jednostka realizująca 
zadanie 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania 

OGRANICZENIE EMISJI POWIERZCHNIOWEJ 

Kod działania naprawczego: OpLOW 
Tytuł 
działania  

Modernizacja lub 
likwidacja ogrzewania 

węglowego  
w budynkach 

użyteczności publicznej 

Właściciele i zarządcy 
budynków użyteczności 

publicznej 

2018-
2025 

Wg 
kosztorysów 

Budżet JST, środki 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 

fundusze unijne, 
środki zewnętrzne 

Opis 
działania  

Likwidacja ogrzewania węglowego w obiektach użyteczności publicznej zgodnie z listą 
priorytetów: 
I. podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 
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II. wykorzystanie OZE w postaci pomp ciepła; 
III. wymianę na urządzenia gazowe, elektryczne, olejowe oraz 
IV. wymianę na kotły spełniające wymogi klasy 5 wg normy EN 303-5:2012. 

Kod działania naprawczego: OpTMB 
Tytuł 
działania  

Termomodernizacja 
obiektów budowlanych 

Prezydenci, starostowie, 
wójtowie, burmistrzowie  
z terenu województwa 

opolskiego, 
podmioty i osoby fizyczne, 

użytkownicy, administratorzy 
lub właściciele obiektów 
budowlanych, wspólnoty 

 i spółdzielnie mieszkaniowe, 
dostawcy ciepła 

2018-
2025 

Wg 
kosztorysów 

Środki własne 
zarządców i 
właścicieli 
nieruchomości, 
środki NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Opis 
działania  

Termomodernizacja, w szczególności obiektów użyteczności publicznej, ale również obiektów budowlanych 
należących do zarządców nieruchomości, mieszkańców, którzy mogą skorzystać z dofinansowania w zakresie 
inwestycji ze źródeł zewnętrznych. 

DZIAŁANIA KONTROLNE 

Kod działania naprawczego: OpKON 
Tytuł 
działania  

Działania kontrolne pod 
kątem negatywnego 

oddziaływania na jakość 
powietrza 

Straże Miejskie/Gminne, 
prezydenci, wójtowie i 
burmistrzowie, Policja, 
Powiatowe Inspekcje Nadzoru 
Budowlanego, starostowie, 
WIOŚ 

2018-
2025 

W ramach 
zadań 

własnych 

Budżet państwa, 
budżet JST 

Opis 
działania  

Działania kontrolne powinny obejmować: 

 kontrole przez straż miejską/gminną lub upoważnionych pracowników gmin, gospodarstw domowych 
w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach oraz kontrole przestrzegania 
zakazu spalania odpadów zielonych.  

 kontrole mieszkańców zakresie spełniania wymagań uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego                       
Nr XXXII/367/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w 
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw; 

 kontrole placów budowy pod kątem przestrzegania zapisów pozwolenia budowlanego; 

 kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg, 
prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu; 

 kontrole stacji diagnostycznych pod kątem wykonywania przeglądów z uwzględnieniem pomiarów 
jakości spalin; 

 kontrole pojazdów pod kątem emisji spalin; 

 kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie dotrzymywania przepisów prawa i warunków decyzji 
administracyjnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza; 

 kontrole w zakresie zgodności zainstalowanego systemu ogrzewania z systemem zawartym w projekcie 
budowlanym. 

OGRANICZENIE EMISJI LINIOWEJ  

Kod działania naprawczego: OpKOM 
Tytuł działania  Rozwój niskoemisyjnego 

transportu zbiorowego 
miejskiego i rozwój 

alternatywnych 
niezmotoryzowanych 
form transportu oraz 

wdrożenie 
energooszczędnych i 

niskoemisyjnych 
rozwiązań z 

uwzględnieniem 
wszystkich uczestników 

ruchu 

Prezydenci i burmistrzowie, 
zarządy dróg, zarządzający 
komunikacją publiczną  

2018-
2025 

Wg 
kosztorysów 

Budżet JST, 
budżet zarządców 
dróg, 
zarządzających 
komunikacją 
publiczną 

Opis 
działania  

Zadanie realizowane poprzez:  

 wprowadzenie autobusów nowej generacji spełniających najwyższe wymagania emisyjne;  

 zachęcanie mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej poprzez jej uatrakcyjnienie (częste 
kursy autobusowe, pojazdy czyste i klimatyzowane, dobra komunikacja między odległymi punktami 
przesiadkowymi);  
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 dążenie do wprowadzenia nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczególnie w systemie 
transportu publicznego i służb miejskich/gminnych;  

 priorytet dla ruchu pieszego, ruchu rowerowego i transportu zbiorowego w centrach miast;   

 tworzenie buspasów oraz wydzielanie przejazdów dla autobusów;  

 budowa ścieżek rowerowych oraz systemów bezobsługowego wypożyczania rowerów miejskich, w 
tym rowerów wspomaganych elektrycznie;  

  stosowanie na terenie miast nawierzchni o najwyższej odporności na ścieranie na skrzyżowaniach i 
na odcinkach jezdni o największym natężeniu ruchu.  

Kod działania naprawczego: OpIST 
Tytuł 
działania  

Tworzenie systemów 
zarządzania ruchem 

ulicznym, w szczególności 
poprzez szerokie 

zastosowanie 
inteligentnych systemów 
zarządzania i sterowania 

ruchem  
(inteligentnych systemów 

transportowych ITS) 

Prezydenci i burmistrzowie, 
zarządy dróg 

2018-
2025 

Wg 
kosztorysów 

Budżet JST, 
budżet zarządców 
dróg, środki 
unijne 

Opis 
działania  

Zadanie może być realizowane poprzez poprawienie płynności ruchu dzięki wykorzystaniu inteligentnych 
systemów sterowania ruchem, np. zielona fala, sygnalizatory czasowe, uwzględnienie przy planowaniu ruchu 
optymalnej prędkości poruszania się pojazdów. Systemy pomogą rozwiązać problem braku płynności ruchu w 
obrębie centrów miast, głównych skrzyżowań oraz węzłów autostradowych. Dodatkowo zadanie może być 
realizowane poprzez wyznaczanie parkingów Park&Ride czy Park&Bike na peryferiach miast z zastosowaniem 
rozwoju komunikacji publicznej zastępczej, a także poprzez zastosowanie rozwiązań upłynniających ruch 
pojazdów zwłaszcza w obszarach zabudowy mieszkaniowej. Dodatkowo rozwiązanie może uwzględniać strefy 
uprzywilejowanego ruchu pieszego w centrum miast poprzez wprowadzenie stref zamieszkania lub stref 
Tempo30 na niektórych ulicach miast. Jednym z rozwiązań dodatkowych (nieobligatoryjnym) może być 
wprowadzenie uspokojenia ruchu w miastach np. poprzez wprowadzenie czasowych wyłączeń z ruchu pojazdów 
na niektórych ulicach. 

DZIAŁANIA SYSTEMOWE 

Kod działania naprawczego: CZM 
Tytuł 
działania  

Działania systemowe, 
ciągłe i wspomagające 

Prezydenci, starostowie, 
wójtowie i burmistrzowie 

2018-
2025 

W ramach 
działań 

własnych 

Budżet JST, środki 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, budżet 
jednostek 

Opis 
działania  

Realizacja zadania m.in. przez:  
1) Uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez odpowiednie 

przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą potrzeby ochrony 
powietrza przed zanieczyszczeniem (np. preferowania w nowobudowanych budynkach ogrzewania z 
sieci ciepłowniczej, gazowej lub niskoemisyjnych źródeł ciepła lub zakup samochodów spełniających 
najwyższe normy Euro);  

2) Wprowadzenie na terenie gmin, szczególnie miasta Opola nowych nasadzeń drzew i krzewów, 
powiększania obszarów zielonych, w szczególności na terenach zabudowanych;  

3) Opracowanie i uchwalenie zaległych założeń do planów lub programów zaopatrzenia miast, gmin w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;  

4) Wdrożenie systemu zarządzania realizacją Programu ochrony powietrza poprzez wyznaczenie 
koordynatorów gminnych odpowiedzialnych za realizację działań, opracowanie planów i 
harmonogramów realizacji działań oraz systemu przetwarzania informacji;  

5) Spójna polityka planowania przestrzennego:  

 opracowanie nowych lub zmiana istniejących planów zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów gmin, w których wstępują obszary przekroczeń, określające wymagania w zakresie 
stosowanych sposobów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe niepowodujące 
nadmiernej emisji zanieczyszczeń (np. obowiązek przyłączania budynków do sieci ciepłowniczej, 
gazowej, zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji 
zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych);   

 prowadzenie polityki zagospodarowania przestrzennego uwzględniającej konieczność ochrony 
istniejących i wyznaczania nowych kanałów przewietrzania miast, szczególnie w miejscowościach o 
niekorzystnym położeniu topograficznym sprzyjającym kumulacji zanieczyszczeń;   

 zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych;   

 zalecenie stosowania wysokich wskaźników powierzchni biologicznie czynnej towarzyszącej 
zabudowie;   

 wprowadzania zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu;   
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 zalecenie uwzględniania rozbudowy i kształtowania sieci ulic obwodowych powodujących eliminację 
lub ograniczenie ruchu tranzytowego, oraz umożliwiających uspokojenie ruchu w obszarach wnętrz 
dzielnicowych, tworzenia stref ruchu pieszego i uspokojonego w szczególności na obszarze centrów 
miast i miejscowości.  

6) Opracowanie i wdrożenie Kampanii informacyjno-edukacyjnej:  

 podniesienie świadomości społecznej na temat ochrony powietrza;  

 akcje informacyjne uświadamiające mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą 
zanieczyszczenie powietrza; 

 wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń – np. szkolenia i spotkania dla administracji samorządu 
terytorialnego szczebla wojewódzkiego i lokalnego;   

 edukacja ekologiczna w zakresie ekozachowań;  

 wojewódzkie i lokalne konferencje i seminaria w zakresie wymiany doświadczeń w ochronie 
powietrza;  

 edukacja ekologiczna mieszkańców i pracowników samorządów lokalnych. 
7) Upowszechnianie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza 

Kod działania naprawczego: OpKP 
Tytuł 
działania  

Działania informacyjne GIOŚ, WIOŚ, prezydenci i 
burmistrzowie   

 

2018-
2025 

W ramach 
zadań 

własnych 

Budżet państwa, 
środki WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Opis 
działania  

Prowadzenie krótkoterminowych prognoz zanieczyszczeń. 
Celem zadania jest zapewnienie bieżącej informacji o prognozowanych stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu. 
Informacje te są niezbędne do ostrzegania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia wysokich, zagrażających zdrowiu, 
stężeń zanieczyszczeń, jak i uruchamiania działań przewidzianych w planach działań krótkoterminowych 
zgodnych z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r.                   
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. 
Dodatkowo zaleca się montaż tablic LED wyświetlających wyniki PMŚ w zakresie powietrza oraz prognoz                        
w zakresie jakości powietrza. 

ZALECANE DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE 
Tytuł 
działania  

Wdrożenie Planu działań 
krótkoterminowych14 dla 

szczebla gminnego 
Działania informacyjne 

Wójt, Burmistrz, Prezydent 
Miasta, Starosta Powiatu 

2018-
2025 

W ramach 
zadań 

własnych 

 

Opis 
działania  

Opiniowanie Planu działań krótkoterminowych w ciągu miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały  (art. 92 
ust.1 a)15 

 
Do obowiązków Policji i Straży Miejskiej w ramach realizacji ww. Programu należy m.in.: 
monitoring pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia 
zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu; monitoring 
pojazdów w zakresie spełniania wymogów emisji spalin i spełniania warunków 
dopuszczających do ruchu; przygotowanie sprawozdań z realizacji działań naprawczych 
wskazanych w Programie ochrony powietrza i przekazywanie ich Zarządowi Województwa 
do 30 kwietnia każdego roku; kontrola mieszkańców w zakresie spełniania przepisów 
odnośnie spalania odpadów oraz spalania paliw wykluczonych z użytkowania na podstawie 
prawa miejscowego; kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych i ognisk na 
powierzchni ziemi w obszarach zabudowanych. 
 
Do zadań Burmistrza zaliczono, w szczególności: stworzenie i utrzymanie systemu 
organizacyjnego dla realizacji działań naprawczych, w szczególności poprzez powołanie 
osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji działań ujętych w Programie ochrony 
powietrza w zakresie danej gminy, opracowanie i realizacja kompleksowych programów, 
takich jak np.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach ujętych w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym poprzez stworzenie systemu zachęt finansowych do wymiany 

                                                      
 
 
15 Tekst jednolity - Dz. U. z 2017 poz. 519  
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systemów grzewczych; modernizacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności 
publicznej; modernizacja ogrzewania węglowego poprzez system dofinansowania wymiany 
kotłów w budynkach należących do osób fizycznych na terenach gmin i miast nieobjętych 
wymogiem realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji, przy czym wysokość 
dofinansowania uzależniona jest od posiadanych bądź pozyskanych do poniesienia środków; 
prowadzenie działań ograniczających emisję wtórną pyłu na drogach poprzez regularne 
utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą przy odpowiednich warunkach 
pogodowych), szczególnie na obszarach przekroczeń oraz przy wyjazdach z budów, kontrola 
gospodarstw domowych w zakresie zorganizowanego przekazywania odpadów zgodnie  
z obowiązującym prawem oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów, a także spełniania 
wymogów uchwały określającej paliwa dopuszczone do stosowania na terenie województwa 
opolskiego; kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi 
w obszarach zabudowanych; budowa sieci ścieżek rowerowych, opiniowanie Programu 
ochrony powietrza i Planu działań krótkoterminowych; nasadzanie odpowiednich gatunków 
drzew wzdłuż dróg, celem stworzenia pasów zieleni ochronnej, rozbudowa infrastruktury 
zielonej w miastach; utrzymanie w należytym stanie istniejącej zieleni wysokiej  
i uzupełnianie ubytków w istniejących alejach i szpalerach; opracowanie i prowadzenie 
kampanii informacyjno-edukacyjnej, w tym działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, 
imprezy, akcje szkolne, audycje); uwzględnianie w warunkach specyfikacji zamówień 
publicznych wymogów ochrony powietrza, np. zakup pojazdów o niskiej emisji, usługi 
transportowe z wykorzystaniem ekologicznie czystych pojazdów, wykorzystanie źródeł 
energetycznego spalania o niskiej emisji, paliwa o niskiej emisji dla źródeł stałych  
i mobilnych, ograniczenie pylenia podczas prac budowlanych; uwzględnianie  
w nowotworzonych lub aktualizowanych planach zagospodarowania przestrzennego 
wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących 
nadmiernej „niskiej emisji” omawianych substancji oraz projektowanie linii zabudowy 
uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie 
powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew i krzewów), realizacja systemu 
przekazywania informacji jednostkom i placówkom wskazanym w Planie działań 
krótkoterminowych odnośnie jakości powietrza i koniecznych do podjęcia działaniach 
krótkoterminowych; stworzenie i aktualizacja listy podmiotów i instytucji, które należy 
powiadomić w ramach ogłoszonych alarmów zgodnie z Planem działań krótkoterminowych; 
aktualizacja procedur postępowania w ramach Programu zarządzania kryzysowego; 
przedkładanie do 30 kwietnia każdego roku, Zarządowi Województwa Opolskiego, 
sprawozdań z realizacji działań ujętych w niniejszym Programie ochrony powietrza według 
wytycznych. 
 
Zadania podmiotów korzystających ze środowiska  
Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności:  

 dotrzymywanie standardów emisyjnych,  

 wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza zgodnie z warunkami określonymi                       
w pozwoleniach,  

 stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT),  

 modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych instalacji emitujących pył 
zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzen i B(a)P,  

 przygotowanie sprawozdań z realizacji działań naprawczych wskazanych w Programie 
ochrony powietrza i przekazywanie ich Zarządowi Województwa do 30 kwietnia 
każdego roku, 
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 modernizacja systemów kanalizacyjnych i odprowadzania ścieków z zakładów 
przemysłowych,  

 ograniczanie emisji niezorganizowanej poprzez m.in.: hermetyzację procesów, 
utrzymywanie porządku na terenie zakładu.  

 
Do zadań zarządzających siecią ciepłowniczą oraz siecią gazową należy rozbudowa                           
i modernizacja sieci ciepłowniczych i gazowych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz 
likwidacji niskiej emisji, oraz przekazanie raz w roku do 30 kwietnia informacji                                 
o realizowanych działaniach w postaci sprawozdania. 
Do zadań zarządzających nieruchomościami należy: ograniczanie negatywnego 
oddziaływania na jakość powietrza instalacji grzewczych poprzez podłączenie do sieci 
ciepłowniczej lub gazowej, wymianę na instalację gazową, elektryczną, olejową lub 
odnawialne źródła energii lub wymianę na urządzenia spełniające najlepsze dostępne 
wymagania odnośnie jakości spalania paliw stałych z zachowaniem niskoemisyjności; 
przygotowanie sprawozdań z realizacji działań naprawczych wskazanych w Programie 
ochrony powietrza i przekazywanie ich Zarządowi Województwa do 30 kwietnia każdego 
roku; termomodernizacja obiektów, szczególnie obiektów użyteczności publicznej;  
całoroczny zakaz używania dmuchaw do sprzątania ulic, chodników i placów oraz usuwania 
liści z ulic, chodników i trawników na terenach zabudowanych.  
Do zadań zarządzających komunikacją publiczną należy rozwój komunikacji publicznej oraz 
wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań z uwzględnieniem wszystkich 
uczestników ruchu. Dodatkowo obowiązkiem jest przekazanie sprawozdania z realizacji 
działania do samorządu lokalnego do 30 kwietnia każdego roku. 
 
5.1.2. ANALIZA SWOT  
 
Tabela 17. Analiza SWOT w zakresie obszaru interwencji OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

(+) (-) 

Mocne 
strony 

 Opracowany oraz wdrożony 
do realizacji PGN dla Gminy 
Krapkowice  stwarzający 
warunki  do obniżenia emisji 
oraz redukcji zanieczyszczeń, 
wyznaczający kierunki  
przyszłych działań , 
odpowiedzialności oraz 
źródła ich finansowania). 

 Rozpoczęte wcześniej , 
wdrożone  działania, w tym 
realizowane projekty na 
rzecz oszczędnego 
wykorzystania energii                     
w gminie oraz rozwoju 
instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii. 

 

Słabe 
strony 

 Niewystarczająca drożność 
układu komunikacyjnego w 
godzinach szczytu. 

 Przeciążenie szlaków komunikacji 
drogowej miasta Krapkowice. 

 Zły stan części dróg lokalnych. 
 Niska świadomość społeczna dot. 

potencjału oszczędności i 
racjonalnego wykorzystywania 
energii finalnej. 

 Tło regionalne w którym 
stwierdzono występowanie 
przekroczeń wartości 
dopuszczalnych maksymalnych 
stężeń 24-godzinnych dla pyłu 
PM10 oraz B(a)P pochodzących 
ze źródeł powierzchniowych i 
liniowych. 

 Opalanie indywidualnych 
palenisk domowych paliwem 
węglowym o niskiej jakości. 

 Długi okres zwrotu inwestycji dot. 
OZE. 
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Szanse 
 
 

 Wsparcie działań na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej 
na szczeblu krajowym                         
i regionalnym. 

 Dostępność technologii 
niskoemisyjnych. 

 Zapisane w dokumentach 
wyższego rzędu planowane 
inwestycje zlokalizowane  na 
terenie Gminy Krapkowice                      
o znaczeniu ponadlokalnym 
(m.in. inwestycje drogowe). 

 Inwestycje  w infrastrukturę 
turystyczną, np. rozbudowa 
ciągów pieszo-rowerowych. 

Zagrożenia  Występowanie  zanieczyszczeń 
napływowych, „niskiej emisji” 
oraz emisji komunikacyjnej. 

 Dalszy wzrost udziału transportu 
indywidualnego w emisjach 
komunikacyjnych. 

 Spalanie odpadów w paleniskach 
domowych. 

 Niestabilna polityka paliwowa 
państwa oraz wysokie ceny 
takich paliw jak gaz czy olej, 
relatywnie niskie ceny stałych 
paliw węglowych 

 Wysokie koszty zakupu, 
montażu, instalacji OZE. 

 Występowanie obszarów 
działań, na które gmina posiada 
ograniczone możliwości 
decyzyjne i kompetencyjne. 

 Pomimo istniejących zapisów             
w obowiązujących aktach 
prawnych, egzekwowanie 
realizacji działań sprzyjających 
poprawie jakości powietrza jest 
bardzo trudne. 
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5.2. OCHRONA PRZED HAŁASEM 

 
5.2.1. OCENA STANU 
 

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu 
określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz z uwzględnieniem pozostałych danych,               
w szczególności demograficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania                                    
i użytkowania terenu.  
 
Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla:  
1. aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy – starosta;  
2. terenów poza aglomeracjami tj. terenów dróg, linii kolejowych i lotnisk – zarządzający 

drogą, linią kolejową lub lotniskiem.   
Na terenach pozostałych niewymienionych wyżej oceny stanu akustycznego środowiska 
dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.  
 
Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska zgodnie z obowiązującym Prawem 
Ochrony Środowiska  sporządza się mapy akustyczne16. 
Mapy akustyczne sporządzane są przez podmiot zobowiązany do oceny stanu akustycznego 
środowiska tj. starostę lub zarządzającego drogą, linią kolejową lub lotniskiem.  Dla terenów, 
na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy ochrony 
środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do 
dopuszczalnego.   
Do określania dopuszczalnych poziomów hałasu na terenie Gminy Krapkowice mają 
zastosowanie dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku ustalone w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 17. 
 
 
 HAŁAS PRZEMYSŁOWY 
 
W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów 
własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub 
pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego 
działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję                        
o dopuszczalnym poziomie hałasu. Hałas przemysłowy w Gminie Krapkowice stanowi 
zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje głównie na terenach sąsiadujących                             
z zakładami przemysłowymi. Hałas przemysłowy stanowią źródła znajdujące się na otwartej 
przestrzeni (punktowe źródła hałasu np. wentylatory, czerpnie, sprężarki itp. usytuowane  
na zewnątrz budynków), jak i w budynkach (wtórne źródła hałasu - od pracy maszyn  
i urządzeń), emitowany do środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi. Dodatkowe źródło 
hałasu stanowią ponadto prace dorywcze wykonywane poza budynkami produkcyjnymi jak 

                                                      
 
16 Tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 799 
17 Tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r. poz. 112 
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np. cięcie, kucie, a także obsługa zakładów przez transport kołowy. Uciążliwość hałasu 
emitowana z tych obiektów zależy między innymi od ilości źródeł hałasu, czasu ich pracy czy 
odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej.  Na terenie Gminy Krapkowice 
wg stanu na grudzień 2017 r. nie funkcjonują zakłady przemysłowe, dla których ustalono                
w drodze decyzji dopuszczalne poziomy hałasu. 

 
HAŁAS KOMUNIKACYJNY 
Klimat akustyczny na terenie gminy kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny. Przez 
teren Gminy Krapkowice przebiegają drogi wskazane w tabeli 6.  
 
Na tym terenie głównymi źródłami hałasu są przede wszystkim:  

 autostrada A4,  
 droga krajowa nr 45,  
 droga wojewódzka 409. 

 
Wyżej wskazane drogi zaliczono do dróg o natężeniu powyżej 30 000 przejazdów rocznie. 
Na terenie Gminy Krapkowice brak linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 
przejazdów rocznie, najbliższa tego typu linia to linia kolejowa  nr 136 odcinek: Kłodnica-
Raszowa-Opole Groszowice położona w gminie Gogolin (relacji Kędzierzyn-Koźle – Opole). 
 
Wyniki pomiaru natężenia ruchu pojazdów mechanicznych uzyskane na terenie ocenianej 
gminy w roku 2010 i 2015, prowadzone w ramach oceny 5-letniej, wskazują na dalszy 
znaczny wzrost natężenia ruchu pojazdów w ciągu przebiegu autostrady A4 oraz drogi 
krajowej DK 45. Drogi te przebiegają również w pobliżu terenów zamieszkałych                               
o ustanowionym standardach ochronony akustycznej.   
Ciągi komunikacyjne, oprócz hałasu i wibracji stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa                     
w ruchu, ze względu na systematyczny wzrost natężenia ruchu, zwłaszcza samochodów 
ciężarowych, hałas komunikacyjny staje się jednym z  istotniejszych zagrożeń środowiska.  

 
Stan akustyczny na terenach wrażliwych (przebiegajacych wzdłuż dróg i lini kolejowych                      
o dużym nateżeniu ruchem) objęty jest monitoringiem prowadzonym przez zarządców ww. 
ciagów komunikacyjnych. Narzędziem do monitorowania hałasu są mapy akustyczne. 
 
Mając na uwadze istniejące oddziaływania akustyczce oraz skalę występującego narażenia 
Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą Nr IV/60/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. przyjął 
„Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych 
wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu 
większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019”.18 
Granice obszaru analizowanego w niniejszym programie stanowią izolinie dopuszczalnych 
poziomów dźwięku określonych wskaźnikami LDWN i LN. Granice te określono                                 
w opracowanych mapach akustycznych, które stanową podstawę niniejszego programu. 
Sięgają one na terenach otwartych kilkudziesięciu metrów od osi drogi. Obszar, na którym 
występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku, a tym samym stanowiący 
zakres niniejszego Programu, ma powierzchnię około 0,16 km2, w obszarze tym znalazły się 

                                                      
 
18 Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 973 
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również tereny położone w graniacach Gminy Krapkowice wzdłuż dróg krajowch (autostrady 
i DK45) oraz drogi wojewzdzkiej 409. 
 
Drogi Krajowe (Autostrada A4, DK45) 
W przypadku autostrady na hałas narażony jest teren na wysokości węzła „Opole Południe”, 
jest to obszar niezabudowany, w dalszej części zakres naruszeń dotyczy obszarów 
niezabudowanych (bez mieszkańców) oraz terenów zamieszkałych położonych  
w miejscowości Rogów Opolski oraz Krapkowice. 
 
Tabela 17. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu wraz z podaniem zakresu 

naruszenia na opolskim odcinku autostrady A4 (naruszenia wskazane na terenie 
Gminy Krapkowice) 

 
Lp. Kilometraż Zakres naruszeń dopuszczalnych 

wartości poziomu hałasu wyrażonego 
wskaźnikiem LDWN 

Gmina Liczba 
mieszkańców 

Wsk. M. 
Piotytet od km do km 

1. 243+800 244+600 LDWN i LN: przekroczenie po prawej 
stronie autostrady w zakresie 0-5 dB 

(na wysokości węzła Dąbrowa). 
Teren niezabudowany, bez mieszkańców. 
Szerokość pasa przekroczeń ok. 200m.  

Długość przekroczeń ok. 1200m 

Krapkowice 0 0/Niski 

2. 245+900 247+100 LDWN i LN: przekroczenie po prawej i 
lewej stronie autostrady w zakresie 
0-5 dB (na wysokości miejscowości 

Rogów Opolski). Teren zabudowany 
(zabudowa wsi), z mieszkańcami. 

Szerokość pasa przekroczeń ok. 100m. 
Długość przekroczeń ok. 1000m 

Krapkowice 184 39,8/Wysoki 

3. 249+700 250+800 LDWN i LN: przekroczenie po prawej i 
lewej stronie autostrady w zakresie  
5-10 dB (na wysokości miejscowości 

Krapkowice). Teren zabudowany,                        
z mieszkańcami i bez. 

Szerokość pasa przekroczeń ok. 170. 
Długość przekroczeń ok. 2500m 

Krapkowice/ 
Gogolin 

27 24,3/Wysoki 

4. 251+250 251+350 LDWN i LN: przekroczenie po prawej 
stronie autostrady w zakresie 0-5 dB 

(na wysokości miejscowości 
Krapkowice). Teren 

zabudowany(zabudowa 
jednorodzinna), z mieszkańcami. 

Szerokość pasa przekroczeń ok. 50. 
Długość przekroczeń ok. 150m 

Krapkowice 194 41,9/Wysoki 

ŹRÓDŁO: POPH19 (tabela 2-2) 

                                                      
 
19 Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg                             
o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów 
rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019 
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Naruszenia dopuszczalnych poziomu hałasu dotyczą także terenów położonych przy drodze 
wojewódzkiej Nr 45. 
 
Tabela 18. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu wraz z podaniem zakresu 

naruszenia na opolskim odcinku DK Nr 45 (naruszenia wskazane na terenie 
Gminy Krapkowice) 

 
Lp. Kilometraż Zakres naruszeń dopuszczalnych 

wartości poziomu hałasu wyrażonego 
wskaźnikiem LDWN 

Gmina Liczba 
mieszkańców 

Wsk. M. 
Piotytet od km do km 

1. 74+250 74+300 LDWN: przekroczenie po lewej stronie 
drogi w zakresie 0-5 dB. 
Teren zabudowany, z mieszkańcami. 
Szerokość pasa przekroczeń ok. 25m. 
Długość przekroczeń ok. 30m 

LN: brak przekroczeń 

Krapkowice 0 0/Niski 

2. 78+800 79+700 LDWN i LN: przekroczenie po prawej 
stronie drogi w zakresie 5-10 dB. 
Teren zabudowany częściowo 
niezagospodarowany (zabudowa 
zagrodowa), z mieszkańcami. 
Szerokość pasa przekroczeń ok. 
100m.  Długość przekroczeń ok. 900m 

Krapkowice 41 37/średni 

ŹRÓDŁO: POPH (tabela 8-2) 

 
Poniżej przedstawiono mapy akustyczne opracowana i udostępniona przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

 
RYSUNEK 12.  Mapa terenów zagrożonych hałasem dla LDWN. Lokalizacja obszaru przekroczeń 

wystepujących na terenie gminy Krapkowice. 
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OZNACZENIA : LDWN – hałas w dzień , wieczorem oraz w nocy 
 

 
 
RYSUNEK 13.  Mapa imisyjna dla LDWN przedstawiająca zasięg i skalę oddziaływania akustycznego 

w rejonie węzła „Opole Południe” przy autostradzie A4 oraz w rejonie DK45 
ŻRÓDŁO:  Geoserwis/GIOŚ 

 

Dąbrówka 
Górna  

Posiłek 

Gwoździce 

Krapkowice 
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OZNACZENIA: LDWN – hałas w dzień , wieczorem oraz w nocy 
RYSUNEK 14.  Mapa obszarów wrażliwości hałasowe dla LDWN  
ŹRÓDŁO:  Geoserwis GIOŚ  

 
Z POPH wynika, że na obszarze Gminy Krapkowice, zarówno w rejonie dróg krajowych, jak                  
i wojewódzkich, występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu komunikacyjnego, 
tym samym w latach  2016-2019 dla poprawy klimatu akustycznego zaplanowano działania 
wskazane poniżej w tabeli.  

 
Tabela 19. Zestawienie kierunków i działań naprawczych niezbędnych do przywrócenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w otoczeniu autostrady A4 
Lp. Kilometraż Działania mające na celu 

poprawę klimatu 
akustycznego 

Uzasadnienie planowanych działań 

od km do km 

1. 243+800 244+600 Aktualizacja warstwy 
wrażliwości  akustycznej mapy 
akustycznej, w celu eliminacji 

obszarów nie objętych 
ochrona przed hałasem 

Przekroczenie na terenie inwestycyjnym węzła 
Dąbrowa (*). 

Na terenach tych rzeczywiste 
zagospodarowanie terenu nie podlega ochronie 

przed hałasem w myśl art. 113 POŚ 

2. 245+900 247+100 Budowa nowych oraz 
przebudowa istniejących 
ekranów akustycznych 

Tereny częściowo chronione ekranami 
akustycznymi. Pomimo istnienia ekranów 
stwierdzono przekroczenia na terenach 

ekranowanych oraz 
sąsiadujących terenach bez ekranów 

3. 249+700 250+800 Aktualizacja warstwy  
wrażliwości akustycznej mapy 
akustycznej, w celu eliminacji 

obszarów nie objętych 
ochrona przed hałasem 

Przegląd ekologiczny wraz                  
z oceną skuteczności  
istniejących ekranów 

akustycznych 

Część przekroczeń na terenie zakładów pracy. 
Na terenach tych rzeczywiste 

zagospodarowanie terenu nie podlega ochronie 
przed hałasem w myśl art. 113 POŚ. 

Przekroczenia na terenach mieszkaniowych i 
rekreacyjnych są w granicy błędu 

obliczeniowego mapy akustycznej i występują 
na terenach częściowo chronionych przez 

istniejące ekrany akustyczne. W celu określenie 

Dąbrówka 
Górna  

Posiłek 

Gwoździce 

Krapkowice 
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Podjecie działań  
inwestycyjnych 

i organizacyjnych 
wynikających z przeglądu 

ekologicznego  

rzeczywistego oddziaływanie na podstawie 
wyników pomiaru hałasu oraz 

oceny skuteczności istniejącego ekranu, zaleca 
się wykonanie przeglądu ekologicznego. 

4. 251+250 251+350 Przegląd ekologiczny wraz 
z oceną skuteczności 
istniejących ekranów 

akustycznych 

Przekroczenie (poniżej 1 dB) 
w granicy błędu obliczeniowego mapy na kilku 
posesjach mieszkaniowych, pomimo istnienia 

ekranu akustycznego. 
Ze względu na małe  przekroczenie konieczna 
jest realizacja przeglądu ekologicznego, który 

określi rzeczywiste oddziaływanie na podstawie 
wyników pomiaru hałasu. W przypadku 

potwierdzenia przekroczenie zasadna będzie 
przebudowa istniejącego ekranu akustycznego. 

Podjęcie działań 
inwestycyjnych i 

organizacyjnych wynikających 
z przeglądu ekologicznego 

OZNACZENIA: 
(* ) Obecnie węzeł „Opole Południe” 
ŹRÓDŁO: POPH (tabela 2-3) 
 

Za realizację poszczególnych działań oraz finansowanie ich odpowiedzialny jest 
podmiot zarządzający danym źródłem hałasu. 
 
Tabela 20.  Zestawienie kierunków i działań naprawczych niezbędnych do przywrócenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w otoczeniu drogi krajowej 
DK nr 45 

Lp Kilometraż Działania mające na celu 
poprawę klimatu akustycznego 

Uzasadnienie planowanych działań 

od km do km 

1. 74+250 74+300 Aktualizacja warstwy wrażliwości 
akustycznej mapy akustycznej, w celu 

eliminacji obszarów nie objętych ochrona 
przed hałasem 

Przekroczenie na terenie inwestycyjnym 
węzła Dąbrówka (*). 

Na terenach tych rzeczywiste 
zagospodarowanie terenu nie podlega 

ochronie przed hałasem w myśl art. 113 
POŚ 

Wykonanie przeglądu ekologicznego w celu 
szczegółowego ustalenie wielkości 

przekroczenia oraz dokładnego 
przeanalizowania technicznych możliwości 

redukcji hałasu, w tym  rozważenie 
możliwości budowy ekranów akustycznych 

Na wysokości ronda przekroczenie na kilku 
posesjach mieszkalnych. Wielkość  

przekroczenia w granicy błędu 
obliczeniowego mapy. Realizacja przeglądu 

określi rzeczywiste oddziaływanie na 
podstawie wyników pomiaru hałasu oraz 
pozwoli zdefiniować działanie naprawcze. Podjęcie działań  inwestycyjnych i 

organizacyjnych wynikających z przeglądu  
ekologicznego 

2. 78+800 79+700 Wykonanie przeglądu ekologicznego w celu 
szczegółowego ustalenie wielkości 

przekroczenia oraz dokładnego 
przeanalizowania technicznych możliwości 

redukcji hałasu, w tym rozważenie 
możliwości budowy ekranów akustycznych. 

Przekroczenia występują tylko w pierwszej 
linii zabudowy, zlokalizowanej blisko drogi. 

Wielkość przekroczenia mieści się 
w granicy błędu obliczeniowego mapy 

akustycznej. W celu ich ochrony możliwa 
jest realizacja ekranu akustycznego, 

ale określenie jego dokładanej długości 
wymaga dokładniejszych badań. Zaleca się 

realizacje przeglądu w celu określenia 
rzeczywistego oddziaływanie na podstawie 

wyników pomiaru hałasu i określenia 
szczegółowych parametrów akustycznych 

ekranów akustycznych. 

Podjęcie działań inwestycyjnych i 
organizacyjnych wynikających z przeglądu 

ekologicznego 

OZNACZENIA: 
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(* ) Obecnie węzeł „Opole Południe” 
ŹRÓDŁO : POPH (Tabela 8-3). 

 
Poprawa istniejącego klimatu akustycznego w rejonie dróg krajowych, wojewódzkich, 
autostrad oraz istniejących linii kolejowych  leży w gestii trwałych zarządców istniejącej oraz 
projektowanej  infrastruktury technicznej. 

 
Podstawowymi aktami prawa miejscowego określającymi warunki ochrony 

akustycznej dla poszczególnych kategorii użytkowania przestrzeni są miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. W POPH dokonano analizy zapisów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowania dotyczące klimatu akustycznego 
obszaru położonego w granicach Gminy Krapkowice: 
 

 MPZP - Uchwała nr XI/170/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 
2012r. (dotyczy odcinka : P:243+800 , K: 244+600) 

 
W treści planu brak funkcji terenu objętych prawna ochroną przed hałasem W zakresie 
obsługi komunikacyjnej nakazuje się wprowadzenie elementów ochrony akustycznej przy 
autostradzie A4 oraz przy drodze krajowej nr 45 w miejscu bezpośredniego sąsiedztwa                         
z terenami zabudowy mieszkaniowej w celu zmniejszenia uciążliwości komunikacji drogowej. 
 

 MPZP - Uchwała nr XI/154/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 
2012r. (dotyczy odcinka: P:245+900, K: 247+100) 

 
W planie ustala się: 
na terenach oznaczonych symbolami M i MW obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej; na terenach oznaczonych symbolami MN 
obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinne. 
 

 STUDIUM: Uchwała nr XLII/356/2010 Rady Gminy w Gogolinie z dnia 28 stycznia 
2010r. Uchwała nr IX/72/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 września 
2007r. (dotyczy odcinka – P: 250+800) 

Dla poprawy jakości klimatu akustycznego w studium ustala się: kontrolę przestrzegania                           
i stosowania przepisów o ochronie środowiska przez podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą, w szczególności w zakresie posiadania wymaganych decyzji określających 
warunki korzystania ze środowiska i przestrzegania tych warunków (dot. między innymi 
pozwoleń wodnoprawnych oraz decyzji o dopuszczalnych do wprowadzenia do powietrza 
rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających) oraz w zakresie przestrzegania norm 
dotyczących emisji i hałasu i realizacji i przepisów regulujących gospodarkę odpadami, 
restrykcyjne przestrzeganie obowiązujących norm hałasu, zabudowa ciągów 
komunikacyjnych wysokimi pasami zieleni będącymi naturalnymi barierami akustycznymi,               
w szczególności przy autostradzie A-4, stosowanie ekranów przeciwakustycznych wzdłuż 
dróg, a w razie potrzeby przy zakładach produkcyjnych i usługowych. 
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 MPZP - Uchwała nr XXVI/356/05 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 
października 2005r.( dotyczy odcinka – P: 251+250, K: 251+350) 
 

W ramach planu ustala się następujące zasady: zakazuje się na terenie położonym w pasie 
100 m od autostrady A4, pozostającym w bezpośredniej strefie oddziaływania autostrady, 
lokalizacji obiektów związanych ze stałym pobytem ludzi, dopuszczalne poziomy hałasu 
zewnętrznego przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi; na terenie MZ, 
UH, UG jak dla zabudowy mieszkaniowej zbiorowego zamieszkania; na terenie MN jak dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 
 

DROGA WOJEWÓDZKA NR 409 

 
Odcinek drogi wojewódzkiej nr 409 o długości 3700 m, rozpoczyna się w km 16+700 

a kończy w km 20+400, znajduje się on w większości na terenie miejscowości Krapkowice 
oraz w mniejszym stopniu na terenie miejscowości Gogolin. Droga wojewódzka nr 409 jest 
szlakiem komunikacyjnym o długości 43,5km, przebiegającym przez powiaty prudnicki, 
krapkowicki i strzelecki. 

 

 
 
RYSUNEK 15. Lokalizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 409, na terenie miasta Krapkowice 

(odcinek południowy oraz północny) 
  

Tabela 21.  Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu wraz z podaniem zakresu 
naruszenia dla drogi wojewódzkiej nr 409 na obszarze powiatu krapkowickiego 

Lp. Kilometraż Zakres naruszeń dopuszczalnych 
wartości poziomu hałasu wyrażonego 

wskaźnikiem LDWN 

Gmina Liczba 
mieszkańców 

Wsk. M. 
Piotytet od km do km 

1. 16+700 18+000 Przekroczenie na całym odcinku  
ul. Prudnickiej i 1-Maja poziomu 
dopuszczalnego LDWN o 0-5dB(A), 
oraz w przypadku ul. Prudnickiej po 
stronie południowej 5-10dB(A). Na 
odcinku ul. Koziołka przekroczenia 
10-15dB .W okresie nocy, 
przekroczenia wskaźnika LN na 
poziomie 0-5dB(A) na całej długości 
odcinka na terenach chronionych 

Krapkowice 900 0-
188/Wysoki 

ŹRÓDŁO: POPH (tabela - brak nr) 
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Biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania, uregulowanie kwestii ponadnormatywnego 
oddziaływania drogi powinno polegać na ustanowieniu obszaru ograniczonego użytkowania. 
Ponieważ obszar może zostać utworzony jedynie w przypadku braku możliwości 
zastosowania technicznych i organizacyjnych środków ochrony przed hałasem, a podstawą 
jego utworzenia może być w obecnej sytuacji jedynie przegląd ekologiczny, przyjęto 
odpowiednie działania naprawcze przedstawione w tabeli poniżej. 
 
Tabela 22.  Zestawienie kierunków i działań naprawczych niezbędnych do przywrócenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w otoczeniu drogi krajowej DK 
nr 45 

Lp. Kilometraż Działania mające na 
celu poprawę klimatu 

akustycznego 

Uzasadnienie 
planowanych działań od km do km 

1. 74+250 74+300 Opracowaniem przeglądu 
ekologicznego. 

Analiza otoczenia drogi 
(liczne wjazdy z posesji mieszkalnych na drogę, 

niewielka przestrzeń pomiędzy jezdnią a 
budynkami chronionymi, część budynków 

wielopiętrowych, itp.) budzi wątpliwości co do 
możliwości uzyskania odpowiedniej skuteczności 
ekranów. Ekrany przerywane wjazdami na teren 

posesji mają minimalną skuteczność. Ekrany  
realizowane po jednej stronie drogi pogarszają 

warunki akustyczne po stronie drugiej. 

Realizacja ekranów 
akustycznych bądź podjęcie 
innych działań technicznych 

wynikających z ustaleń 
zawartych w przeglądzie 

ekologicznym, bądź 
ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania. 

Odpowiedzialny: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

2 74+250 74+300 Uwzględnienie w zapisach 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
ograniczeń w zakresie sposobu 

korzystania z nieruchomości  
w związku z ochroną 

środowiska przed hałasem,          
w szczególności jeżeli w 

konsekwencji opracowania 
przeglądu ekologicznego o 
którym mowa w punkcie 1 
niniejszej tabeli, utworzony 

zostanie obszar ograniczonego 
użytkowania. 

Ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania wymaga uwzględnienia związanych 

z tym ograniczeń w zapisach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Odpowiedzialny: Gmina Krapkowice/Gmina Gogolin 

ŹRÓDŁO: POPH (tabela 13-3) 

 
Z proponowanego przeglądu ekologicznego nie wyłącza się z góry analizy zasadności budowy 
ekranów akustycznych na niektórych odcinkach. Ponieważ przegląd ekologiczny jest 
opracowywany w większej skali niż mapa akustyczna, należy dołożyć starań mających na celu 
zidentyfikowanie ewentualnych obszarów wzdłuż analizowanego odcinka drogowego,                    
w których realizacja ekranu akustycznego może przynieść uzasadnione ekonomicznie 
pozytywne skutki, a ponadto będzie zaaprobowana przez mieszkańców okolicznych domów. 
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5.2.2. ANALIZA SWOT  
 

Tabela 23. Analiza SWOT w zakresie obszaru interwencji OCHRONA PRZED HAŁASEM 
 

OCHRONA PRZED HAŁASEM 
(+) (-) 

Mocne 
strony 

 Występowanie  hałasu 
przemysłowego o charakterze 
lokalnym, nieuciążliwym. 

 Wyznaczone strefy rozwoju 
przemysłu. 

 Spójna sieć dróg regionalnych             
i lokalnych (powiatowych                      
i gminnych) oraz dobre 
połączenie powiązanie                           
z systemem nadrzędnym (drogi 
krajowe).  

 Występowanie zieleni wzdłuż 
tras komunikacyjnych, 
tworzenie nowych. 

 Prowadzone modernizacje dróg, 
ich przebudowa oraz zmiany 
organizacji ruchu.  

 Prowadzenie pomiarów hałasu 
komunikacyjnego w rejonie 
głównych szlaków 
komunikacyjnych. 

 
 

Słabe  
strony 

 Wzrost ilości pojazdów mechanicznych na 
drogach krajowych, wojewódzkich, 
lokalnych. 

 Niewystarczająca drożność układu 
komunikacyjnego w godzinach szczytu i/lub 
w warunkach wyznaczenia  objazdów 
(wypadki, modernizacje dróg krajowych, 
wojewódzkich). 

 Dominująca rola transportu 
indywidualnego, dalszy wzrost ilości 
samochodów osobowych.  

 Brak bezpośredniego dostępu do drogi 
kolejowej. 

 Występowanie przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu hałasu wzdłuż 
drogi krajowej A4, DK nr 45 oraz drogi 
wojewódzkiej 409 stanowiące zagrożenia 
dla zabudowy chronionej akustycznie. 

 Łączenie się głównych szlaków 
komunikacyjnych w centrum miasta, brak 
obwodnic. 

 Przeprawa przez Odrę łącząca obie części 
miasta, jeden punkt przeprawy (most                 
w Krapkowicach). 

 Niewystarczająca infrastruktura pieszo – 
rowerowa, istniejące ciągi pieszo –
rowerowe nie zaspokajają potrzeb 
komunikacji  w obrębie gminy. 

 Brak zintegrowanego systemu transportu 
publicznego. 

Szanse 
 
 

 Realizacja programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla 
województwa opolskiego 
(wyznaczone cele, kierunki                            
i działania  naprawcze                          
w poszczególnych strefach 
przekroczeń). 

 Rewitalizacja mostu kolejowego 
– północnej lokalnej obwodnicy 
miasta (zadanie trwające). 

 Podejmowanie działań 
zmierzających do 
zaprojektowania i budowy 
Południowej Obwodnicy 
Krapkowic wraz z mostem na 
Odrze (partnerstwo z gminą 
Gogolin, powiatem 
krapkowickim oraz zarządem 
woj. Opolskiego). 

Zagrożenia  Ponadnormatywne oddziaływanie hałasu 
komunikacyjne w strefie obszarów objętych 
ochroną akustyczną,  

 Przecinanie się szlaków komunikacyjnych,  
 Rosnąca ilość pojazdów poruszająca się po 

terenie osiedli, brak miejsc parkingowych, 
  Pojawianie się nowych źródeł hałasu 

niespełniających standardów ochrony 
akustycznej. 
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 Południowa obwodnica 
Krapkowic wraz z budową 
mostu. 

 Dalsza rozbudowa traktów 
pieszo-komunikacyjnych, 
oznaczanie dróg oraz miejsc 
bezpiecznego przechowywania 
rowerów. 

 

5.3. OCHRONA PRZED ODDZIAŁYWANIEM PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  

 
5.3.1. OCENA STANU 
 

Źródłem promieniowania jest każde urządzenie (także instalacja), w którym następuje 
przepływ prądu np. sieci energetyczne w tym linie wysokiego napięcia, stacje radiowe                     
i telewizyjne, stacje bazowe i telefony telefonii komórkowej, radiotelefony, CB-radio, 
urządzenia radiowo-nawigacyjne, urządzenia elektryczne wykorzystywane w domu itp.  

 
Gmina Krapkowice zaopatrywana jest w energię elektryczną za pomocą stacji 
elektroenergetycznej GPZ Krapkowice 110/15 kV, położonej na terenie miasta Krapkowice. 
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców Gminy Krapkowice następuje za pomocą torów 
magistralnych linii średniego napięcia wychodzących ze stacji GPZ, zapewniając odpowiednią 
jakość dostaw mocy i energii elektrycznej odbiorcom komunalno-bytowym, a także grupie 
odbiorców przemysłowych i usługowych. Ponadto na terenie Gminy Krapkowice                             
(w granicach administracyjnych miasta) znajduje się przemysłowa stacja elektroenergetyczna 
GPZ Papiernia Krapkowice 110/6 kV, będąca źródłem zasilania w energię elektryczną 
przedsiębiorstwa Metsa Tissue Krapkowice S.A. W poniższej tabeli przedstawiono parametry 
techniczne obu stacji GPZ, zasilających w energię elektryczną obszar Gminy Krapkowice. 
 
Tabela 24.  Parametry techniczne stacji transformatorowych GPZ 110/SNkV zasilających                 

w energię elektryczna Gminę Krapkowice 
 

Lp. Nazwa stacji Napięcie w 
stacji 

Moc 
zainstalowanych 
transformatorów 

110/SN 

Stan 
techniczny 
rozdzielni 

110 kV 

Obciążnie 
stacji 

Właściciel 

kV MVA MW 

1. Krapkowice 110/15 TR1- 25 
TR2 - 20 

dobry 19,8 TAURON  
Dystrybucja S.A. 

2. Papiernia 
Krapkowice 

110/6 TR-16 
TR -16 

dobry 15,0  Metsa Tissue  
Krapkowice S.A. 

ŹRÓDŁO : TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Metsa Tissue Krapkowice S.A. 

 
 

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE WYSOKICH NAPIĘĆ  
 Linie 400 kV - przez teren Gminy Krapkowice przebiega dwutorowa linia 
elektroenergetyczna wysokich napięć 400 kV o torach: Dobrzeń – Wielopole i Dobrzeń – 
Albrechtice (długość w obrębie gminy ok. 13,0 km), będąca w zarządzie Polskich Sieci 
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Elektroenergetycznych. Po uwzględnieniu warunków przyłączenia (WP), na obszarze  
w którym leży Gmina Krapkowice, na chwilę obecną nie ma istniejącej dostępnej wolnej 
mocy przyłączeniowej do sieci przesyłowej wysokiego napięcia. 
 
Linie 110kV - przez teren Gminy Krapkowice przebiega dwutorowa napowietrzna linia 
dystrybucyjna wysokiego napięcia 110 kV o torach:  
– I tor: Groszowice – Zdzieszowice z odczepem do GPZ Papiernia Krapkowice,  
– II tor: Groszowice – Krapkowice - Zdzieszowice z odczepem do GPZ Papiernia Krapkowice.  
Linia 110 kV pozostaje w zarządzie firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. Stan 
techniczny linii – dobry. 
 
 
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA  
Głównym właścicielem sieci dystrybucyjnej SN na terenie Gminy Krapkowice jest TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. Na terenie miasta Krapkowice sieć średniego napięcia 
posiada także przedsiębiorstwo energetyczne „ESV” S.A. Sieć ta znajduje się na terenie 
byłych Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Otmęt”, zlokalizowanych przy                                
ul. Kilińskiego w Krapkowicach. Na terenie Gminy Krapkowice zlokalizowana jest rozdzielnia 
sieciowa średniego napięcia RS Otmęt.  
  
Linie 15 kV - Długość sieci (linii) średniego napięcia [SN] na terenie Gminy Krapkowice                   
w zarządzie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu wynosi 126,639 km, w tym: – sieć 
napowietrzna typu AFL wynosi 71,585 km, – sieć kablowa typu YHAKx, YHdAKx wynosi 
55,054 km.  
Sieci średniego napięcia wykonane są jako linie napowietrzne oraz kablowe. Sieci średniego 
napięcia pracują przeważnie w układzie pętlowym, zapewniającym możliwość 
drugostronnego zasilania awaryjnego. Na liniach średniego napięcia występują rezerwy 
przesyłowe, które umożliwiają pokrycie wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Stan sieci w zakresie średnich napięć jest dobry. Standardy jakościowe energii elektrycznej  
są dotrzymywane z zachowaniem odchyleń dopuszczonych przepisami.   
 
STACJE TRANSFORMATOROWE 15/0,4 KV 
Na terenie Gminy Krapkowice funkcjonuje 129 stacji transformatorowych 15/0,4 kV                                          
o łącznej mocy ok. 39 000 kVA. W zarządzie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział  w Opolu 
pracuje 100 szt. stacji transformatorowych 15/0,4 kV, o mocy zainstalowanych 
transformatorów na poziomie ok. 30 232 kVA. Podmioty gospodarcze posiadają 17 stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV o mocy zainstalowanych transformatorów na poziomie ok.                 
5.139 kVA. Ponadto na terenie gminy znajduje się 11 wspólnych stacji transformatorowych 
15/0,4 kV firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu i podmiotów gospodarczych  
o mocy zainstalowanych transformatorów na poziomie ok. 3 629 kVA. Średnie obciążenie 
wszystkich stacji transformatorowych wynosi ok. 76% mocy znamionowej. Stan techniczny 
stacji transformatorowych ocenia się jako dobry.   
 
 
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA   
 Sieć niskiego napięcia 0,4 kV na obszarze Gminy Krapkowice wykonana jest jako sieć 
napowietrzna oraz kablowa. Zasilanie sieci niskiego napięcia odbywa się poprzez stacje 
transformatorowe 15/0,4 kV. 
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Linie 0,4 kV - długość sieci (linii) niskiego napięcia [nn] bez przyłączy na terenie Gminy 
Krapkowice  w zarządzie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu stanowi 150,394 km,                      
w tym: – sieć napowietrzna bez przyłączy stanowi 94,845 km, – sieć kablowa bez przyłączy 
stanowi 55,549 km.  
Znaczące oddziaływanie na środowisko pól elektromagnetycznych występuje:  w paśmie 50 
Hz od sieci i urządzeń energetycznych oraz w paśmie od 300 MHz do 40000 MHz od urządzeń 
radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.  
 
Największy udział mają stacje bazowe telefonii komórkowej ze swoimi antenami 
sektorowymi i antenami radiolinii (antena sektorowa służy do komunikacji z telefonem 
komórkowym, natomiast antena radiolinii służy do komunikacji między stacjami bazowymi).  
 
Tabela 25.  Wykaz stacji bazowych głównych operatorów sieci komórkowych   

zlokalizowanych na terenie Gminy Krapkowice  
 

Operator 
Sieci 

komórkowe 

G
SM

 (
2

G
, G

SM
 

9
0

0
) 

EG
SM

 (
M

TS
 9

0
0

 

3
G

 (
U

M
TS

 2
1

0
0

) 

LT
E 

8
0

0
 

4
G

 L
ET

  (
G

SM
 

1
8

0
0

) 

LT
E 

2
6

0
0

 
Lokalizacja 

przekaźnika stacji bazowej 
Operator  

podmiot 

PLUS x br x br x br Krapkowice  
ul. Opolska 32 

50º28'40.00'' N 
17º57'59.00'' E 

POLKOMTEL 
Sp. z o.o. 

x br x br x br Krapkowice  
ul. Konopnickiej 17 

50º29'42.00'' N 
18º00'56.00'' E 

POLKOMTEL 
Sp. z o.o. 

x br x br x br Krapkowice 
ul. Maksymiliana Kolbe 1 

50º29'38.00'' N 
17º58'08.00'' E 

POLKOMTEL 
Sp. z o.o. 

PLAY x x x x x x Krapkowice 
ul.Limanowskiego 26 

 50º28'36.00'' N 
17º57'32.00'' E 

P4 Sp. z o.o. 

x x x x x x Krapkowice  
ul. Opolska 

 50º28'42.00'' N 
17º57'58.00'' E 

P4 Sp. z o.o. 

T-Mobile  
 

x x x x x x Krapkowice  
ul. Prudnicka 28 a 

50º28'11.00'' N 
17º57'12.00'' E 

T-Mobile 
Polska S.A. 
 x br br br br br Dąbrówka Górna 

Posiłkowa 4a 

50º31'33.00'' N 
17º54'50.00'' E 

Orange x x x x x x Krapkowice 
ul.Kilińskiego 

50º29'31.00'' N 
17º57'47.00'' E 

Orange 
Polska S.A. 

x br br br br br Krapkowice  
ul. Opolska 30 

50º28'42.00'' N 
17º57'58.00'' E 

OZNACZENIA : x – posiada zakres, br- nie posiada 
Źródło: https://mapabts.pl/ 
 
 

https://mapabts.pl/
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RYSUNEK 16.  Lokalizacja stacji bazowych  operatorów telefonii komórkowej zlokalizowanych  na terenie Gminy 
Krapkowice 

ŹRÓDŁO:  Mapa BTS – wykaz stacji bazowych telefonii komórkowej w Polsce 
 

 
Badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ramach PMŚ. 
 
Tabela 26.  Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych wykonanych w punkcie 

pomiarowym położonym na terenie Gminy Krapkowice  
 
Lp. Miejscowość Lokalizacja 

punktu 
pomiarowego 

Współrzędne geograficzne Średnie 
natężenie pola 
elektrycznego  

 
[V/m] 

Średnie natężenie 
pola elektrycznego 
dla poszczególnych 
rodzajów terenów 

[V/m] 

Szerokość  Długość  

Punkt pomiarowy  na terenie miasta 
1 Krapkowice ul. Chrobrego  50°28'52.2'' N  17°58'36.5" E < 0,2 0,5 

ŹRÓDŁO:  Ocena wyników pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych w województwie opolskim      
w roku 2017, WIOŚ Opole Monitoring Środowiska 

 

Na podstawie pomiarów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych przez WIOŚ                       
w Opolu na obszarze Gminy Krapkowice nie stwierdzono przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego – 7,0 V/m w punkcie objętym pomiarem.   
 

Wojewódzki Inspektor prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający 
informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów 
PEM określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 
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poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów. Obecnie WIOŚ w Opolu nie posiada wykazu terenów,  
na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku z wyszczególnieniem terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz miejsc 
dostępnych dla ludności, ponieważ przeprowadzone badania nie wykazały takich 
przekroczeń. 
 

Dane literaturowe wskazują na brak istotnego wpływu pól elektromagnetycznych                             
w otoczeniu normalnie eksploatowanych oraz powszechnie używanych linii i stacji 
elektroenergetycznych, instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych                                         
i radiolokacyjnych, na przyrodę ożywioną i nieożywioną. Standardy jakości środowiska, które 
dotyczą ochrony przed polami elektromagnetycznymi zostały ustanowione ze względu na 
konieczność ochrony ludności.  Zasięgi występowania pól elektromagnetycznych w otoczeniu 
anten stacji bazowych telefonii komórkowych są zależne od mocy i charakterystyk 
promieniowania tych anten. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komórkowej 
GSM pola elektromagnetyczne o wartościach granicznych występują nie dalej niż 
kilkadziesiąt metrów od samych urządzeń – na wysokości zainstalowania tych anten. Zgodnie 
z przepisami prawa budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie może być 
wzniesiony na obszarach stref, w których występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
oddziaływania pola elektromagnetycznego20.  W związku z potrzebą ochrony ludzi, ale 
również zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej wyznacza się strefy 
ograniczonego użytkowania lub wyznacza tereny z zakazem zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie urządzeń. Strefy takie powinny być wyznaczone w dokumentach planistycznych 
– studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy                                     
i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
 

5.3.2. Analiza SWOT  
 
Tabela 27.  Analiza SWOT w zakresie obszaru interwencji OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM 

ELEKTROMAGNETYCZNYM 

 

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM  
(+) (-) 

Mocne 
strony 

 Prowadzenie systematycznych 
pomiarów PEM przez 
Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska,  

 Brak przekroczeń PME w roku 
2017  

 

Słabe  
strony 

Brak 

Szanse 
 
 

 Uwzględnianie uwarunkowań 
PEM w miejscowych planach 
zagospodarowania 
przestrzennego, 

 Wzrost świadomości 
społecznej 

Zagrożenia  Zwiększająca się liczba 
źródeł PEM, 

 Wzrost natężenia PEM 
 

                                                      
 
20 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 
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5.4. GOSPODAROWANIE WODAMI 

 
5.4.1. OCENA STANU 

 
Ochrona zasobów wodnych realizowana jest w oparciu o przepisy szczególne 
wyartykułowane w ustawie Prawo wodne21.   
Zgodnie z Ustawą Prawo wodne dla potrzeb gospodarowania wodami wody dzieli się na:  

 jednolite części wód powierzchniowych, z wyodrębnieniem jednolitych części:  
 wód przejściowych lub przybrzeżnych, 
 wód sztucznych lub silnie zmienionych;  

 jednolite części wód podziemnych; 

 wody podziemne w obszarach bilansowych.  
Badania i ocena jakości wód powierzchniowych i wód podziemnych w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska prowadzone są przez WIOŚ lub/i państwowe służby 
hydroeologiczno - meteorologicznej. Wyniki badań i obserwacji przekazywane są do 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Monitoring oraz działania planowane                            
i realizowane są zgodnie z sześcioletnim cyklem gospodarowania wodami, wynikającym                   
z przepisów prawa krajowego, transponujących wymagania dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej  zwanej Ramową Dyrektywą Wodną22, 
a w przypadku wód podziemnych dodatkowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady                    
z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem                   
i pogorszeniem ich stanu23 oraz dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ochrony 
wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego24. 
 
CHARAKTERYSTYKA WRAZ Z OCENĄ STANU  JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD 
POWIERZCHNIOWYCH (JCWP) 
 
Obszar Gminy Krapkowice położony jest w granicach 12 jednolitych części wód 
powierzchniowych (JCWP). Większość z nich odznaczają się złym stanem wód (wyjątek 
60001711772 Ziemnica). Poniżej przedstawiono charakterystykę stanu JCWP wraz z celami 
środowiskowymi zgodnie ze zaktualizowanym w 2016 r. Planem gospodarowania wodami  
na obszarze dorzecza Odry. 

                                                      
 
21  Tekst jednolity – Dz. z 2017 r. poz. 1566 
22 Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1-73, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 5, str. 275-
346 
23 tzw. dyrektywy „córki” -Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str. 19 
24 tzw. dyrektywy azotanowej - Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991, str. 1. 
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Tabela 28. Wykaz Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) występujących w obrębie Gminy Krapkowice 
 

Jednolita  
część wód 
powierzchniowych 
(JCWP) Europejski kod 

JCWP P
LR

W
 

6
0

0
0

1
7

1
1

7
8
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LR
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0
0

1
9

1
1

7
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9
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0
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1
7

1
1

7
7

2
 

P
LR

W
 

6
0

0
0

1
7

1
1

7
7

4
 

P
LR

W
 

6
0

0
0

2
1

1
1

7
9

9
 

 

P
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6
0

0
0

1
7
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1

9
6

9
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0
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0
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0
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0
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0
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1
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6
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9
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1
7

1
1

7
6

9
2

9
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Ja
źw

in
a 

Scalona część wód SO1102 SO1101 SO1102 SO1102 SO1102 SO1104 SO0406 SO1101 SO1003 SO1103 SO1004 SO1003 
Region wodny region wodny Środkowej Odry 

 
Obszar dorzecza  
(kod) 
(nazwa) 

6000 
obszar dorzecza Odry 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

RZGW we Wrocławiu 

Ekoregion 
Wg. Kondrackiego 
Wg. Illiesa 

Równiny Centralne (14) 
Równiny Centralne (14) 

ŹRÓDŁO: Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 25 

                                                      
 
25 - załącznik  do rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 18 października 2016 r. - Dz. U. z 2016 r. poz. 196. 
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Dobry stan w przypadku większości wód nie został osiągnięty do roku 2015. Zanieczyszczeń 
wód powstałych w ciągu dziesięcioleci nie da się często wyeliminować w ciągu kilku lat,                     
a z pewnością nie we wszystkich wodach jednocześnie. Dlatego w roku 2015 dokonano 
aktualizacji planów gospodarowania wodami oraz programów działań w oparciu                         
o doświadczenia zdobyte w poprzednich latach. 
W chili obecnej obowiązuje zasada, że jeśli do danej jednolitej części wód odnosi się kilka 
celów, wówczas stosuje się ten, który jest najbardziej wymagający (artykuł 4 ustęp 2 RDW). 
Termin osiągnięcia celów środowiskowych to 22 grudnia 2015 roku. Termin osiągnięcia 
dobrego stanu JCWP   i JCWPd, zgodnie z artykułem 4 ustęp 4 RDW, może zostać dwukrotnie 
przedłużony o sześć lat wraz  z podaniem uzasadnienia, tj. do 22 grudnia 2027 roku. 
 

Zgodnie z informacjami zawartymi w zaktualizowanym Planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry, jedna JCWP (PLRW60001711772 Ziemnica) posiada 
dobry stan wód, pozostałe JCWP zlokalizowane na terenie Gminy Krapkowice wykazują zły 
stan wód. Brak zagrożenia nieosiągnięcia celu środowiskowego stwierdzono jedynie dla                   
3 spośród 12 JCWP. Reasumując można stwierdzić, że jakość wód powierzchniowych  
w obrębie JCWP na terenie Gminy Krapkowice nie jest zadowalająca. Zbyt wiele jest 
derogacji (odstępstw) osiągnięcia celów, a terminy ich osiągnięcia zostały przesunięte  
do 2021/2027r.   

Obszar Gminy Krapkowice nie znajduje się w zasięgu występowania jednolitych 
części wód powierzchniowych jeziornych, przybrzeżnych i przejściowych.   
 

Tabela 29.  Stan JCWP  położonych na terenie Gminy Krapkowice, wyznaczone odstępstwo 

(typ, termin osiągniecia celu, uzasadnienie) 

Europejki kod 
JCWP 

Nawa JCWP 
Scalona 
cz. wód 

Czy JCW 
jest 

monitorowana 

Status 
JCWP 

Aktualny 
stan 

JCWP 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnięcia 
celów 

środowiskowych 

STAN 

EKOLOGICZNY CHEMICZNY 

PLRW 
6000171178 

Wiński 
Potok 

SO1102 NIE NAT ZŁY ZAGROŻONA DOBRY DOBRY 

Odstępstwo  TAK 

Typ odstępstwa 
 
Termin osiągnięcia dobrego stanu 

Przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego - brak możliwości technicznych,  
dysproporcjonalne koszty  
2021 

Uzasadnienie odstępstwa Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską 
wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn 
nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych 
działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie 
generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – 
przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego 
stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie 
jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne 
zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 
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Europejki kod 
JCWP 

Nawa JCWP 
Scalona 
cz. wód 

Czy JCW 
jest 

monitorowana 

Status 
JCWP  

Aktualny 
stan 
JCWP 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnięcia 
celów 

środowiskowych 

STAN 

EKOLOGICZNY CHEMICZNY 

PLRW 
60001911759 

Odra od 
Kanału 

Gliwickiego 
do Osobłogi 

SO1101 
TAK 
(1) 

SZCW ZŁY ZAGROŻONA 

DOBRY 
możliwość 

migracji 
organizmów 
wodnych na 

odcinku cieku 
istotnego - 

Odra w 
obrębie JCWP 

DOBRY 

Odstępstwo  TAK 

Typ odstępstwa 
 
Termin osiągnięcia dobrego stanu 

Przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego  
- brak możliwości technicznych,  dysproporcjonalne koszty  
2027 

Uzasadnienie odstępstwa 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja przemysłowa i 
hydromorfologiczna. W programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd 
pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemii przez 
użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów 
środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy -  Prawo wodne, mające na celu 
szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było 
osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na 
czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań 
naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne 
efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. Wdrożenie skutecznych i 
efektywnych działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu 
zidentyfikowanej presji hydromorfologicznej i możliwości jej redukcji. W bieżącym 
cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia ciągłości 
morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie działań 
zaplanowano działanie "wykonanie przepławki dla ryb w ramach zadania 
"Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wonej  w Wrocławiu - województwo opolskie, II etap (Dobrzeń)"", którego 
skutkiem będzie przywrócenie możliwości migracji ichtiofauny na wskazanym odcinku 
cieku w JCWP.   

(1) Nazwa pkt kontrolnego (PPK) Odra-Obrowiec,  KOD: PL02S1201_1055 

Europejki 
kod JCWP 

Nawa JCWP 
Scalona 
cz. wód 

Czy JCW 
jest 

monitorowana 

Status 
JCWP  

Aktualny 
stan 
JCWP 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnięcia 
celów 

środowiskowych 

STAN 

PLRW 
60001711772 Ziemnica SO1102 NIE NAT DOBRY NIEZAGROŻONA 

DOBRY 
 

DOBRY 

Odstępstwo  NIE 

Typ odstępstwa 
 
Termin osiągnięcia dobrego stanu 

NIE DOTYCZY 
 
2015 

Uzasadnienie odstępstwa NIE DOTYCZY   

Europejki kod 
JCWP 

Nawa JCWP 
Scalona 
cz. wód 

Czy JCW 
jest 

monitorowana 

Status 
JCWP 
ostatecz
ny 

Aktualny 
stan 
JCWP 

ocena  
ryzyka 
nieosiągnięcia 
celów 
środowiskowych   

STAN 

EKOLOGICZNY CHEMICZNY 

PLRW 
60001711774 Zakrzówka SO1102 

NIE NAT ZŁY ZAGROŻONA DOBRY 
 

DOBRY 

Odstępstwo  TAK 
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Typ odstępstwa 
 
Termin osiągnięcia dobrego stanu 

Przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego  
- brak możliwości technicznych,  dysproporcjonalne koszty  
2021 

Uzasadnienie odstępstwa 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską 
wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn 
nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na 
celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu 
badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe 
postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności. 

Europejki kod 
JCWP 

Nawa JCWP 
Scalona 
cz. wód 

Czy JCW 
jest 

monitorowana 

Status 
JCWP 
ostatecz
ny 

Aktualny 
stan 
JCWP 

ocena  
ryzyka 
nieosiągnięcia 
celów 
środowiskowych   

STAN 

EKOLOGICZNY CHEMICZNY 

PLRW 
60002111799 

Odra od 
Osobłogi do 
Małej Panwi 

SO1102 
TAK 
(2) 

SZCW ZŁY ZAGROŻONA 

DOBRY 
możliwość 

migracji 
organizmów 
wodnych na 

odcinku cieku 
istotnego - 

Odra w 
obrębie JCWP 

DOBRY 

Odstępstwo  TAK 

Typ odstępstwa 
 
Termin osiągnięcia dobrego stanu 

Przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego  
- brak możliwości technicznych,  dysproporcjonalne koszty  
2027 

Uzasadnienie odstępstwa 

Brak możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych i efektywnych działań 
naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu zidentyfikowanej presji i 
możliwości jej redukcji. W bieżącym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania 
potrzeb w zakresie przywrócenia ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu 
ekologicznego JCWP. W programie działań zaplanowano działanie  opracowanie 
wariantowej analizy sposobu udrożnienia budowli piętrzących na cieku Odra wraz ze 
wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej  

(2) Nazwa pkt kontrolnego (PPK) Małej Panwi , Kod: PL02S1201_1056 

Europejki 
kod JCWP 

Nawa JCWP 
Scalona 
cz. wód 

Czy JCW 
jest 

monitorowana 

Status 
JCWP  

Aktualny 
stan 
JCWP 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnięcia 
celów 

środowiskowych 

STAN 

PLRW 
60001711969 

Prószkowski 
Potok 

SO1104 
TAK 
(3) 

SZCW ZŁY NIEZAGROŻONA 
DOBRY 

 

DOBRY 

Odstępstwo  NIE 

Typ odstępstwa 
 
Termin osiągnięcia dobrego stanu 

NIE DOTYCZY 
 
2015 

Uzasadnienie odstępstwa NIE DOTYCZY   

(3) Nazwa pkt kontrolnego (PPK) Prószkowski Potok - Niewodniki, Kod: PL02S1201_1056 

 

Europejki 
kod JCWP 

Nawa JCWP 
Scalona 
cz. wód 

Czy JCW 
jest 

monitorowana 

Status 
JCWP  

Aktualny 
stan 
JCWP 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnięcia 
celów 

środowiskowych 

STAN 
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PLRW 
600017117549 Swornica SO1101 NIE NAT ZŁY ZAGROŻONA 

DOBRY 
 

DOBRY 

Odstępstwo  TAK 

Typ odstępstwa 
 
Termin osiągnięcia dobrego stanu 

przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego - brak możliwości 
technicznych, dysproporcjonalne koszty 
2021 

Uzasadnienie odstępstwa 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską 
wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn 
nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych 
działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie 
generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – 
przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego 
stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie 
jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne 
zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

Europejki kod 
JCWP 

Nawa JCWP 
Scalona 
cz. wód 

Czy JCW 
jest 

monitorowana 

Status 
JCWP 

Aktualny 
stan 

JCWP 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnięcia 
celów 

środowiskowych 

STAN 

EKOLOGICZNY CHEMICZNY 

PLRW 
600017117569 Jasionna SO1101 NIE NAT ZŁY ZAGROŻONA DOBRY DOBRY 

Odstępstwo  TAK 

Typ odstępstwa 
 
Termin osiągnięcia dobrego stanu 

Przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego - brak możliwości technicznych,  
dysproporcjonalne koszty  
2021 

Uzasadnienie odstępstwa 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską 
wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn 
nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na 
celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu 
badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe 
postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności 

Europejki kod 
JCWP 

Nawa JCWP 
Scalona 
cz. wód 

Czy JCW 
jest 

monitorowana 

Status 
JCWP 

Aktualny 
stan 

JCWP 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnięcia 
celów 

środowiskowych 

STAN 

EKOLOGICZNY CHEMICZNY 

PLRW 
600017117676 

Dopływ do 
Kórnicy 

SO1101 NIE NAT ZŁY ZAGROŻONA DOBRY DOBRY 

Odstępstwo  TAK 

Typ odstępstwa 
 
Termin osiągnięcia dobrego stanu 

Przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego - brak możliwości technicznych,  
dysproporcjonalne koszty  
2021 

Uzasadnienie odstępstwa 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską 
wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn 
nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na 
celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu 
badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe 
postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
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ich wymaganej skuteczności 

Europejki 
kod JCWP 

Nawa JCWP 
Scalona 
cz. wód 

Czy JCW 
jest 

monitorowana 

Status 
JCWP  

Aktualny 
stan 
JCWP 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnięcia 
celów 

środowiskowych 

STAN 

PLRW 
600017117699 

Osobłoga od 
Prudnika  
do Odry 

SO1101 
TAK 
(4) 

SZCW ZŁY NIEZAGROŻONA 
DOBRY 

 

DOBRY 

Odstępstwo  NIE 

Typ odstępstwa 
 
Termin osiągnięcia dobrego stanu 

NIE DOTYCZY 
2015 

Uzasadnienie odstępstwa NIE DOTYCZY 

(4) Nazwa pkt kontrolnego (PPK) Osobłoga - Krapkowice , Kod: PL02S1201_1087 

Europejki 
kod JCWP 

Nawa JCWP 
Scalona 
cz. wód 

Czy JCW 
jest 

monitorowana 

Status 
JCWP  

Aktualny 
stan 
JCWP 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnięcia 
celów 

środowiskowych 

STAN 

PLRW 
6000191176899 

Biała od 
Śmickiego 
Potoku do 
Osobłogi 

SO1101 
TAK 
(5) 

SZCW ZŁY NIEZAGROŻONA 
DOBRY 

 

DOBRY 

Odstępstwo  NIE 

Typ odstępstwa 
 
Termin osiągnięcia dobrego stanu 

NIE DOTYCZY 
2015 

Uzasadnienie odstępstwa NIE DOTYCZY 

(5) Nazwa pkt kontrolnego (PPK) Biała-Dobra , Kod: PL02S1201_1086  

 

Europejki 
kod JCWP 

Nawa JCWP 
Scalona 
cz. wód 

Czy JCW 
jest 

monitorowana 

Status 
JCWP  

Aktualny 
stan 
JCWP 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnięcia 
celów 

środowiskowych 

STAN 

 
PLRW 
6000171176929 Jaźwina SO1101 NIE SZCW ZŁY ZAGROŻONA 

DOBRY 
 

DOBRY 

Odstępstwo  TAK 

Typ odstępstwa 
 
Termin osiągnięcia dobrego stanu 

Przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego - brak możliwości 
technicznych, dysproporcjonalne koszty 
2021 

Uzasadnienie odstępstwa 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską 
wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn 
nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych 
działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie 
generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – 
przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego 
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stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie 
jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne 
zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności 

 
OBJAŚNIENIA: NAT – naturalna, SZCW – silnie zmieniona, 
ŹRÓDŁO: Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry  

 
Monitoring (JCWPd) 
 

Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza się na podstawie badań 
wykonywanych przez WIOŚ w ramach prowadzonego Państwowego Monitoringu 
Środowiska.  
 

Badania przeprowadzone w roku 2017  (tabela poniżej) pozwoliły ocenić stan wód 
powierzchniowych zagrożonych niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych 
wyznaczonych w Planie  gospodarowania wodami na obszarze Odry 26. 
 

 
Tabela 30. Charakterystyka punktów pomiarowych (JCWP), miejsca i zakres monitoringu: 

Odra-Obrowiec, Mała Panew, Prószkowski Potok-Niewodniki, Osobłoga- 
Krapkowice, Biała-Dobra (2017 r.) 

Kod ppk PL02S1201_1055 PL02S1201_1056 PL02S1201_105
8 

PL02S1201_1087 PL02S1201_1086 

Nazwa ppk Odra-Obrowiec Małej Panwi Prószkowski 
Potok - 
Niewodniki 

Osobłoga - 
Krapkowice 

Biała - Dobra 

Dł. geograficzna 
(*) 

18,007330 17,88953 17,79817 17,964083 17,89669 

Szer. 
geograficzna(*) 

50,453220 50,70925 50,75787 50,465889 50,44775 

Kod obszaru 
dorzecza  

6000 

Kategoria jcwp RW 

Kod jcwo PLRW 
60001911759 

PLRW 
60002111799 

PLRW 
60001711969 

PLRW 
600017117699 

PLRW 
6000191176899 

Nazwa jcwp Odra od Kanału 
Gliwickiego 
do Osobłogi 

Odra od Osobłogi 
do Małej Panwi 

Prószkowski 
Potok 

Osobłoga od 
Prudnika 
do Odry 

Biała od 
Śmickiego 
Potoku do 
Osobłogi 

Typ abiotyczny 
jcwp 

19 
Rzeka nizinna 
piaszczysto-

gliniasta 

21 
Wielka rzeka 

nizinna 

17 
Potok nizinny 

piaszczysty 

19 
Rzeka nizinna 
piaszczysto-

gliniasta 

19 
Rzeka nizinna 
piaszczysto-

gliniasta 

Status SZCW SZCW SZCW NAT SZCW 

Nazwa cieku lub 
zbiornika 

Odra 

Badania 
prowadzone 

MD, 
MD_CHEMBIO, 

MD, MO, MOEU MD, 
MD_CHEMBIO, 

MD, MO, MOEU MO 

                                                      
 
26 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 
obszarze Odry – Dz. U. z 2016 r. poz. 1967 
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wg. monitoringu 
państwowego 

MD_ICHT, MO, 
MB, MDna, 

MOna, MOEU 

MD_ICHT, MO, 
MB, MOEU 

 (*) (ETRS 1989,EPSG.4258) 
OBJAŚNIENIA: 
MD, MO – monitoring diagnostyczny i monitoring operacyjny jednolitych części wód powierzchniowych, 
MD_CHEMBIO – monitoring diagnostyczny jednolitych części wód powierzchniowych w zakresie monitoringu 
substancji priorytetowych w biocie,  
MD_ICHT - monitoring diagnostyczny i monitoring operacyjny ichtiofauny,  
MDna, MOna - monitoring diagnostyczny i monitoring operacyjny jednolitych części wód powierzchniowych 
obszarów chronionych (Natura 2000),  
MOEU – monitoring obszarów chronionych narażonych na eutrofizację ze źródeł komunalnych,  
MB – monitoring badawczy – monitoring w zakresie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
(WWA). 

 
 
Uzyskane wyniki z monitoringu prowadzonego w zakresie elementów biologicznych, 
hydromorfologicznych oraz grupy wskaźników fizykochemicznych przedstawiono poniżej.  
 
Tabela 31.  Ocena stanu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) wykonana na  

terenie Gminy Krapkowice w oparciu o uzyskane wyniki WIOŚ Opole  
(rok 2017) 

 
Kod JCWP Odra od 

Kanału 
Gliwickiego 
do Osobłogi 

Odra od 
Osobłogi do 
Małej Panwi 

Prószkowski 
Potok 

Osobłoga od 
Prudnika 
do Odry 

Biała od 
Śmickiego 
Potoku do 
Osobłogi 

PLRW 
60001911759 

PLRW 
60002111799 

PLRW 
60001711969 

PLRW 
600017117699 

PLRW 
6000191176899 

Nazwa ppk Odra-
Obrowiec 

Małej Panwi Prószkowski 
Potok - 

Niewodniki 

Osobłoga - 
Krapkowice 

Biała - Dobra 

Klasa elementów 
biologicznych 

5 5 5 4 2 

Klasa elementów 
hydromorfologicznych 

2 2 
Poza 

pomiarem 
2 

Poza pomiarem 

Klasa elementów 
fizykochemicznych – 
specyficzne 
zanieczyszczenia 
syntetyczne 
 i niesyntetyczne (3.6) 

>2 >2 
Poza 

pomiarem 
>2 Poza pomiarem 

Klasa elementów 
fizykochemicznych  
(grupa 3.1 - 3.5) 

>2 >2 >2 >2 2 

Stan/Potencjał 
ekologiczny 

Zły potencjał 
ekologiczny 

Zły potencjał 
ekologiczny 

Poza oceną Słaby stan 
ekologiczny 

Dobry potencjał 
ekologiczny 

Klasyfikacja stanu 
chemicznego 

Stan 
chemiczny 
poniżej 
dobrego 

Stan 
chemiczny 
poniżej 
dobrego 

Poza oceną Stan chemiczny 
poniżej 
dobrego 

Poza oceną 

Ocena stan JCWP 
2017 

ZŁY STAN 
WÓD 

ZŁY STAN 
WÓD 

ZŁY STAN 
WÓD 

ZŁY STAN  
WÓD 

ZŁY STAN  
WÓD 

ŹRÓDŁO:  Ocena wód powierzchniowych za rok 2017 w województwie opolskim, WIOŚ Opole Monitoring Środowiska 
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Badania w zakresie ww. wskaźników umożliwiły ocenę stanu jednolitej części wód 
powierzchniowych. Stan jednolitej części wód powierzchniowych wskazanych w tabeli 
powyżej wskazano jako „ZŁY”, jednak nie wyróżniał się on negatywnie spośród innych JCWP 
w Województwie Opolskim poddanych ocenie na podstawie badań przeprowadzonych                   
w roku 2017.  

Jednolita część wód jest w złym stanie, niezależnie od wyników stanu/potencjału 
ekologicznego  i stanu chemicznego, gdy nie są spełnione określone dla niej dodatkowe 
wymagania jakościowe, związane  z występowaniem w jej obrębie obszarów chronionych lub 
ze względu na sposób jej wykorzystywania.  W myśl ustawy Prawo wodne, obszary chronione 
to: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności                     
w wodę do spożycia; przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych; obszary 
przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym; obszary 
wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych; obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych; obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków (Natura 2000). 
Stan jednolitej części wód można ocenić jedynie na podstawie jednego z trzech 
wymienionych wyżej elementów (nawet przy braku klasyfikacji dla pozostałych), jeśli 
wskazuje on na stan zły. 
 
 
CHARAKTERYSTYKA ORAZ OCENA STANU  JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH 
(JCWPD) 
 

Obszar Gminy Krapkowice w całości położony jest w granicach jednolitej części wód 
podziemnych JCWPd PLGW6000127 o numerze 127 (zgodnie z nowym podziałem na lata 
2016-2021, PIG). 
 
Badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
prowadzone są przez:  
 ‒ Państwowy Instytut Geologiczny w ramach monitoringu operacyjnego;  
 ‒ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który prowadzi monitoring wyłącznie na 
obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 
w zakresie umożliwiającym ocenę wpływu związków azotu pochodzących z gospodarki rolnej 
na jakość wód podziemnych.  
 Poniżej przedstawiono charakterystykę stanu JCWPd, ocenę stanu wraz z celami 
środowiskowymi zgodnie ze zaktualizowanym w 2016 r. Planem gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry. 
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Tabela 32. Charakterystyka wraz z oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 
wyznaczonych dla  JCWPd położonych na terenie Gminy Krapkowice 

JCWP Lokalizacja 
Ocena stanu Ocena nie 

osiągnięcia 
celów 

środowiskowych 
Europejki kod JCWP  Nawa JCWP Region Wodny 

Nazwa 
dorzecza 

RZGW Ilościowego Chemicznego Ogólna 

PLGW6000127 127 Środkowej Odry Odra Wrocław DOBRY DOBRY DOBRY ZAGROŻONA 

Przyczyny zagrożenia 
nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

Przyczyny antropogeniczne :Odziaływanie zakładów przemysłowych (Kędzierzyn Koźle, Opole, Krapkowice) 
oraz obszary intensywnego użytkowania rolniczego na jakość wód podziemnych mogące powodować 

podwyższenie zawartości związków azotu oraz chlorków i siarczanów. Obniżenie zwierciadła użytkowanych 
poziomów wodonośnych na skutek odwodnieni górniczych. 

Odstępstwo  NIE 

Typ odstępstwa 
Termin osiągnięcia dobrego 
stanu 

NIE DOTYCZY 
NIE DOTYCZY 

 

Uzasadnienie odstępstwa NIE DOTYCZY 

ŹRÓDŁO: Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry27 

 
Ocena jakości wód podziemnych (kod JCWPd – PL6000127) wykonana na terenie 

gminy Krapkowice w punkcie pomiarowym monitoringu podstawowego o nr MONBADA – 
1230, dla uzyskanych wartości średnich, stwierdza  występowanie w ocenianym obszarze  
II klasy wód podziemnych. 
 

Tabela 32. Klasyfikacja jakości wód podziemnych wg monitoringu operacyjnego JCWPd 
prowadzonego w punkcie pomiarowym 1230 (Krapkowice) PMŚ  w roku 2017  

Nr MONBADA 1230 

Identyfikator UE PL6000127-007 

Miejscowość Krapkowice 

Wskaźniki fizykochemiczne w zakresie stężeń II klasy jakości Fe, temp.,Mn,  

Wskaźniki fizykochemiczne w zakresie stężeń III klasy jakości brak 

Wskaźniki fizykochemiczne w zakresie stężeń IV klasy jakości brak 

Wskaźniki fizykochemiczne w zakresie stężeń V klasy jakości brak 

Klasa wskaźników  nieorganicznych (wartości średnie) II 

Klasa wskaźników  organicznych brak 

Klasa surowa dla wartości średnich II 

Klasa końcowa dla wartości średnich II 
ŹRÓDŁO: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2018/podziemne_2017.pdf (tabela 4). Wyniki oceny jakości 

wód podziemnych monitoringu operacyjnego w punktach pomiarowych w 2017 roku  w województwie 
opolskim 

 
Klasa wód podziemnych oceniana została jako II jakości to wody dobrej jakości.  

 

                                                      
 
27 załącznik  do rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 18 października 2016 r. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1967 

 

http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2018/podziemne_2017.pdf


Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice  
na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026 - PROJEKT  

 

112 | S t r o n a  

 
ZAGROŻENIE POWODZIOWE 
 

Lokalizacja Gminy Krapkowice po obu stronach rzeki Odry powoduje, że na przestrzeni 
ostatnich lat na terenie gminy wystąpiły powodzie oraz liczne zdarzenia związane                              
z podtopieniami budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wskutek 
obfitych opadów deszczu.   
 
Na terenie Gminy Krapkowice wykonano 17,5 km wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki 
Odry, są to obiekty wykonane na terenach  miejscowości Żużela-Bąków, Żywocice, Rogów 
Opolski i Gwoździce. Utrzymaniem budowli przeciwpowodziowych zajmuje się od 01.01.2018 
roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach, Nadzór 
Wodny w Krapkowicach.  
Ponadto Nadzór Wodny w Krapkowicach utrzymuje 12 przepustów wałowych i klap. 
Utrzymanie obejmuje remonty przepustów, klap przeciwpowodziowych, wykaszanie wałów, 
uzupełnianie powierzchni ubytków na wałach i jego koronie. W tym celu przeprowadzane  są 
regularnie przeglądy urządzeń przeciwpowodziowych. Ponadto, organ ten prowadzi 
konserwację cieków podstawowych na terenie Gminy Krapkowice, w celu utrzymania 
właściwego stanu koryt cieków podstawowych i zapewnienia swobodnego przepływu wód.   
W przypadku pojawienia się zagrożenia powodziowego służby Wojewody Opolskiego za 
pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krapkowicach 
przekazują na bieżąco meldunki hydrologiczne z Biura Prognoz Hydrologicznych we 
Wrocławiu.  
Dzięki łączności internetowej, w przypadku zagrożenia, na bieżąco monitorowane są stany 
wód na stronach IMGW. Bezpośrednią ochronę przed powodzią na obszarze gminy sprawuje 
Burmistrz Krapkowic przy pomocy gminnego zespołu do spraw koordynacji działań 
ratowniczych na wypadek zdarzeń mogących wywołać sytuację kryzysową. Głównym 
narzędziem Burmistrza w działaniach ochrony przeciwpowodziowej jest Plan operacyjny 
ochrony przed powodzią.   
Teren objęty działalnością Gminnego Zespołu Reagowania w Krapkowicach jest położony                     
w pradolinie rzeki ODRY na jej prawym i lewym brzegu w km 117,0 do 134,5.  
 
Bezpośrednia ochrona przeciwpowodziowa terenów Gminy Krapkowice jest podzielona na 
pięć odcinków zalewowych:   

 Odcinek Obrony Nr 1: Bąków - Krapkowice Śluza (km Odry 117,0-122,9),  

 Odcinek Obrony Nr 2: Krapkowice Śluza - Krapkowice Wodowskaz (km Odry 112,9-
124,7),  

 Odcinek Obrony Nr 3: Krapkowice Wodowskaz - Rogów Śluza (km Odry 124,7-129,6),  

 Odcinek Obrony Nr 4: Rogów Śluza - Kąty Opolskie (km Odry 129,6-134,5),  

 Odcinek Obrony Nr 5: Krapkowice Wodowskaz – Żywocie (km Osobłogi 0,0-1,7).  
 
Na odcinku Bąków - Krapkowice, lewobrzeżny teren wsi Bąków, przystosowany jest do 
przetrwania powodzi o wysokości fali do 680 cm na wodowskazie w Krapkowicach. 
Na odcinku Odry Krapkowice Śluza – Krapkowice Wodowskaz, lewobrzeżny teren jest 
chroniony przed falą 680 cm, na wodowskazie w Krapkowicach, z uwagi na znaczną różnicę 
wysokości oraz obwałowań, rynek miasta Krapkowic jak i bliskie sąsiedztwo jest 
niezagrożone przy stanie 830 cm. Powyżej tego poziomu może wystąpić podtopienie ulic: 
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Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Przybrzeżnej. Przy stanie 830 cm, na wodowskazie 
Krapkowice wystąpi podtopienie bądź zalanie drogi 49 (Opole - Racibórz). Prawobrzeżny 
teren na tym odcinku jest chroniony przed falą do wysokości 585 cm, na wodowskazie 
Krapkowice. Powyżej poziomu 680 cm, może wystąpić zalanie jezdni  ul. Ks. Koziołka.                       
Dla lewobrzeżnego terenu w rejonie miejscowości Gwoździce, pomiędzy Krapkowicami                       
a Rogowem Opolskim przy fali 830 cm na wodowskazie Krapkowice, istnieje 
niebezpieczeństwo przerwania wałów i zalania terenu na obszarze do 1,5 km w kierunku 
Gwoździc.   Na odcinku Rogów Śluza – Kąty Opolskie lewobrzeżny teren chronią wały przed 
falą powodziową rzędu 830 cm na wodowskazie Krapkowice. W przypadku przerwania wału 
nastąpi rozlew na obszarze do 1,5 km od koryta rzeki w stronę Dąbrówki Górnej.  
Na każdym odcinku są szczegółowo rozpisane urządzenia ochrony przeciwpowodziowej 
występujące na tym terenie, czynności jakie należy wykonać  w przypadku zagrożenia oraz 
osoby wyznaczone do ich obsługi. Ponadto, są wyznaczone drużyny przeciwpowodziowe na 
terenie Żywocic, Steblowa i Pietnej. Poza tym, została sporządzona lista gospodarstw rolnych 
położonych na terenach zagrożonych powodzią, którym dostarczono instrukcję o podjęciu 
działań w razie ogłoszenia alarmu powodziowego.  
          
Po doświadczeniach z powodzi z lat 1997 i 2010 stwierdzono, iż przepustowość wód                        
w rejonie Krapkowic jest zbyt mała, a prawobrzeżne tereny Rzeki Odry, są niewystarczająco 
zabezpieczone.  
W celu przekazywania informacji o zaistniałych zagrożeniach na terenie Gminy Krapkowice 
władze gminy podjęły decyzję o wdrożeniu systemu komunikacji z mieszkańcami pod nazwą 
„ALCATEL”. System ten niesie dla mieszkańców  wiele korzyści, w tym na pewno poprawę 
bezpieczeństwa. 
 

Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we Wstępnej Ocenie 
Ryzyka Powodziowego (WORP) zostały sporządzone mapy zagrożenia powodziowego (MZP), 
dla których określono obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz mapy ryzyka 
powodziowego (MRP).   
W dniu 15 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 
opublikował za pośrednictwem strony internetowej www.mapy.isok.gov.pl zweryfikowane  
i ostateczne wersje map zagrożenia powodziowego, dla rzek objętych I cyklem planistycznym 
opracowania MZP i MRP. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, 
jako oficjalne dokumenty planistyczne, stanowią podstawę do podejmowania działań 
związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym. 
 
Z wykonanych map wynika, iż na terenie Gminy Krapkowice występują:   

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz 
na 500 lat (Q 0,2%) lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 
ekstremalnego,  

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią:  
a. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 

raz na 100 lat (Q 1%),  
b. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 

raz na 10 lat (Q 10%).  
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Obszary te zlokalizowane są wzdłuż rzeki Odry oraz Osobłogi zasięgi obszarów, na których 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 500 lat, raz na 100 lat i raz na 10 
lat zostały przedstawione na załączniku poniżej. 
 

 
 
RYSUNEK 17.  Gmina Krapkowice - lokalizacja obszarów zagrożonych powodzią (arkusze – mapy 

zagrożenia i ryzyka powodziowego)  
ŹRÓDŁO:  http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 
 

 
Wyznaczone obszary szczególnego zagrożenia powodzią dały podstawę do 

opracowania Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry28. Plan 
zarządzania ryzykiem powodziowym jest dokumentem planistycznym, opisującym aktualny 
stan ochrony przeciwpowodziowej oraz zawierającymi katalog działań, mających na celu 
redukcję ryzyka powodziowego na terenach zagrożonych.   

 
 

                                                      
 
28 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzanie 
ryzykiem powodziowym obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938). 

http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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5.4.2.Analiza SWOT 
 
Tabela 33 . Analiza SWOT w zakresie obszaru interwencji GOSPODAROWANIE WODAMI 

 
GOSPODAROWANIE WODAMI 

 

(+) (-) 

Mocne 
strony 

 Dobry stan ilościowy                             
i chemiczny wód podziemnych 
w obrębie JCWPd  (II klasa 
jakości). 

 Własne ujęcia wód, korzystne 
warunki zaopatrzenia w wodę 
przeznaczoną do spożycia.  

 Rozwinięta sieć wodno-
kanalizacyjna gminy. 

 Ujmowanie, następnie  
odprowadzane ścieków  
przemysłowych i bytowych 
powstających na terenie gminy 
do mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków                         
w Krapkowicach prowadzonej 
przez spółkę „Biokrap”. 

 Rozwiniętą sieć rzeczna.  
 Wyznaczone obszary 

szczególnego zagrożenia 
powodzią. 

 Istniejące urządzenia i 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe. 

 Wdrożenie Planu zarządzania 
ryzykiem powodziowym dla 
obszaru dorzecza Odry. 

Słabe  
strony 

 Zły stan większości  wód  JCWP, cele 
środowiskowe przesunięte do 2021r. lub 
2027r.  

 
 Zagrożenie powodziowe o 

prawdopodobieństwie wystąpienia raz 
na 10 lat, raz na 100 lat i raz na 500 lat . 

 

Szanse 
 
 

 Utrzymanie dobrego stanu 
ilościowego i chemicznego 
wód podziemnych na terenie 
gminy Krapkowice. 

 Dobrze rozwinięta sieć wodno-
kanalizacyjna gminy. 

 Funkcjonowanie gminy                         
w ramach Aglomeracji 
Opolskiej. 

 Dalsza współpraca gmin 
ościennych w ramach 
wyznaczonej  aglomeracji 
„Krapkowickiej” . 

Zagrożenia  Duży wpływ zanieczyszczeń 
antropogenicznych. 

 Zanieczyszczenie JCWP wodami 
opadowymi i ściekami pochodzącymi ze 
spływów  powierzchniowych (brak 
separatorów ropopochodnych na 
placach i parkingach). 

 Nieosiągnięcie celów środowiskowych 
dla JCWP oraz JCWPd. 

 Stany powodziowe  oraz występowanie 
powodzi , straty wynikające z tego 
zjawiska. 
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5.5. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA  

 
5.5.1. OCENA STANU 
 

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA 
 
Zaopatrzenie w wodę  
 

Wszystkie miejscowości na obszarze Gminy Krapkowice wykorzystują wodę podziemną 
jako źródło wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze. Obszar Gminy 
Krapkowice w całości podłączony jest do sieci wodociągowej.  Systemy zaopatrzenia w wodę 
posiadają miasto Krapkowice oraz wszystkie wsie w Gminie Krapkowice. Wodociąg zbiorowy 
zaopatruje w wodę samo miasto Krapkowice oraz sołectwa: Dąbrówka Górna, Rogów 
Opolski, Gwoździce, Steblów, Żywocice, Ligota, Pietna, Borek, Ściborowice, Kórnica. Woda 
pozyskiwana jest z ujęć głębinowych i po uzdatnieniu dostarczana do odbiorców. Miasto 
Krapkowice oraz wsie: Steblów, Żywocice, Pietna, Borek, Ściborowice i Kórnica zaopatrywane 
są z ujęć i stacji uzdatniania w Krapkowicach oraz w Żywocicach. Dąbrówka Górna, Rogów 
Opolski oraz Gwoździce zaopatrywane są z ujęć i stacji uzdatniania w Krapkowicach oraz 
posiadają awaryjne drugostronne zasilanie ze spółki PROKADO z Prószkowa. Nowy Dwór 
Prudnicki zaopatrywany jest z ujęcia Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku, natomiast 
Żużela z Wodociągów Wiejskich w Walcach. Dostarczana woda jest znakomitej jakości, ma 
wysokie walory spożywcze i spełnia wszelkie wymogi stawiane wodzie do picia. Sieć 
wodociągowa Gminy Krapkowice połączona jest tranzytami czynnie z wodociągiem 
prószkowskim oraz biernie z siecią wodociągową gminy Gogolin. 
 
Tabela 34. Długość sieci wodociągowej należącej do Gminy Krapkowice 

  
Miejscowość Długość sieci 

wodociągowej 
[mb] 

Borek                      1 931,01     

Dąbrówka G.                    14 483,48     

Gwoździce                      9 125,17     

Kórnica                      8 098,30     

Krapkowice                 110 703,40     

Ligota                       1 923,02     

Nowy Dwór Prudnicki                      4 386,33     

Pietna                      9 851,05     

Rogów Op.                    14 682,68     

Steblów                    16 698,66     

Ściborowice                      8 870,03     

Żużela                    10 028,74     

Żywocice                    12 717,10     

Suma końcowa                 223 498,97     

ŹRÓDŁO: WiK Krapkowice 
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Eksploatację gminnej sieci wodociągowej powierzono spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp.                
z o.o. w Krapkowicach (WiK Krapkowice), której jednym z głównych zadań jest zbiorowe 
zaopatrzenie gminy w wodę. Zakres działalności spółki obejmuje:  

 produkcję i dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków,  

 budowę, wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej,  

 wykonawstwo przyłączy wodno-kanalizacyjnych,  

 eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 
 
Tabela 35. Wykaz czynnych ujęć wód podziemnych wykorzystywanych na potrzeby wodociągów 

komunalnych, eksploatowanych przez WiK Krapkowice (rok 2017) 
L.p. Numer 

ujęcia 
Zasoby 

eksploatacyjne 
[m³/h] 

Urządzenia 
uzdatniania 

Decyzja Miejscowości 
zaopatrywane 

w wodę 

Rodzaj 
ujęcia Numer data 

wydania  
Data 
ważności 

1 Studnia 6 z  125,00 1 sztuka aerator 
(napowietrzanie) 
5 sztuk filtrów 
ciśnieniowych 
zamkniętych 
pionowych 
(usuwanie żelaza  
i manganu) 

ROŚ.6223-22/10 
z dnia 

27.10.2010r. 
 
 

27.10.2030 r. Gmina 
Krapkowice 

 

czynne 

2 Studnia 8 123,00 czynne 

3 Studnia 9 125,00 czynne 

4 Studnia  1 80,00 2 sztuki filtrów 
ciśnieniowych 
zamkniętych 
pionowych 
1 zbiornik reakcji 
(usuwanie żelaza i 
manganu) 

ROŚ.6223-24/10 
z dnia  

16.12.2010 r. 
 

16.12.2020 r. 
 

Żywocice, 
Pietna, Borek, 
Ściborowice, 

Kórnica 

awaryjne 

5 Studnia  2 60,00 awaryjne 

ŹRÓDŁO: WiK Krapkowice 

 
Zakład  dostarcza wodę pitną odbiorcom zamieszkującym Gminę Krapkowice, co stanowi 
100% ogółu mieszkańców.  
 

Tabela 36.  Pobór wody 2012- 2017 
L.p rok m³/rok 

1.  2012 1 152 216 

2.  2013 1 094 504 

3.  2014 1 042 057 

4.  2015 1 150 593 

5.  2016 1 164 460 

6.  2017 1 086 570 
ŹRÓDŁO: WiK Krapkowice 

 

Głównym źródłem wody są  studnie głębinowe nr 6z, 8 i 9. 
Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione tam parametry, wodę produkowaną na Stacji 
Uzdatniania Wody w Krapkowicach można określić jako: podziemną, słodką, 
niskozmineralizowaną, niegazowaną, miękką. 
Podstawowe parametry produkowanej wody wraz z zakresami dopuszczalnymi 
poszczególnych czynników obrazuje tabela nr 37. 
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Tabela 37. Parametry jakościowe wody pobieranej na SUW w Krapkowicach  w roku 2017 

  L.P.     OZNACZENIE   
[j.m] 

  WYNIKI NA SUW   
  DOPUSZCZALNE WARTOŚCI   

I ZAKRESY (*) 

1 Odczyn  pH 6,8 6,5 - 9,5 

2 
Przewodność elektryczna 
w temp.25oC                 

µS/cm 
175,9 2 500 

3 Zawartość chlorków         mg/l 8,15 250 

4 Zawartość amoniaku        mg/l <0,05 0,50 

5 Zawartość azotanów       mg/l 0,52 50 

6 Zawartość żelaza             mg/l 0,126 0,200 

7 Zawartość manganu        mg/l <0,024 0,050 

8 Zawartość sodu               mg/l 9,25 200 

9 Zawartość siarczanów     mg/l 25,3 250 

10 Twardość ogólna              
mg/l 

89 = 5on 
Zakres zalecany 

60 - 500 
*- wg obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

ŹRÓDŁO: http://www.wik.krapkowice.pl/woda.php 

 

 
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  
 W Krapkowicach istnieją 2 rodzaje sieci kanalizacyjnej, ze względu na rodzaj odprowadzanych 
ścieków:  

 sanitarna odprowadzająca ścieki komunalne,  

 deszczowa odprowadzająca wody opadowe. 
 
Na koniec roku 2017 długość czynnej sieci komunalnej należącej do Gminy Krapkowice kształtowała 
się na poziomie 180,268 km.  
 

Tabela 38.  Długość sieci sanitarnej należącej do Gminy Krapkowice 
 

Lp. Miejscowość Rodzaj sieci [km] 

1 Dąbrówka G. razem                    14 787,76     

2 Grawitacyjny                      9 371,49     

3 Przyłącze kanalizacyjne                      3 394,25     

4 Tłoczny                      2 022,02     

5 Gwoździce razem                    12 697,36     

6 Grawitacyjny                      5 376,42     

7 Przyłącze kanalizacyjne                      1 693,76     

8 Tłoczny                      5 616,37     

9 nieznane                            10,81     

10 Krapkowice razem                    96 703,81     

11 Grawitacyjny                    73 659,57     

12 Przyłącze kanalizacyjne                    16 739,72     

13 Tłoczny                      5 764,86     

14 nieznane                          539,66     

15 Pietna razem                      7 760,60     

16 Grawitacyjny                      4 817,97     

17 Przyłącze kanalizacyjne                      1 518,50     

18 Tłoczny                      1 407,75     

http://www.wik.krapkowice.pl/woda.php
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19 nieznane                            16,38     

20 Rogów Op. razem                    12 972,01     

21 Grawitacyjny                      8 398,62     

22 Przyłącze kanalizacyjne                      2 434,16     

23 Tłoczny                      2 139,23     

24 Steblów razem                    21 505,13     

25 Grawitacyjny                    13 892,30     

26 Przyłącze kanalizacyjne                      4 716,48     

27 Tłoczny                      2 896,35     

28 Żywocice razem                    13 841,54     

29 Ciśnieniowy                          692,89     

30 Grawitacyjny                      8 399,00     

31 Przyłącze kanalizacyjne                      3 599,52     

32 Tłoczny                          783,93     

33 nieznane                          366,20     

34 Suma końcowa Łącznie Gmina Krapkowice                  180 268,21     

Ciśnieniowy                          692,89     

Grawitacyjny                  123 915,37     

Przyłącze kanalizacyjne                    34 096,39     

Tłoczny                    20 630,51     

nieznane                          933,05     

ŹRÓDŁO: http://www.wik.krapkowice.pl/woda.php 

 
Połączenia prowadzące do budynków zamieszkałych (mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania)                      
w liczbie 3 729 szt. Łącza ilość mieszkańców podłączonych do kanalizacji – 18 759. Z danych 
przekazanych przez WiK Krapkowice wynika, że 93% mieszkańców podłączonych jest do kanalizacji. 
 
Tabela 39.  Zrzut ścieków 2012- 2017 

L.p rok Przepływ  Średnia  

[m³/rok] [m³/dobę] 

1. 2012 814.903 2.227 

2. 2013 818.022 2.241 

3. 2014 755.253 2.069 

4. 2015 699.276 1.916 

5. 2016 766.629 2.095 

6. 2017 829.262 2.272 
ŹRÓDŁO: WiK Krapkowice 

 
 

AGLOMERACJA KRAPKOWICKA 

Aglomerację29 „Krapkowice” tworzą  następujące miejscowości: 

 w Gminie Krapkowice: Krapkowice, Dąbrówka Górna, Rogów Opolski, Gwoździce, 
Steblów, Żywocice 

 w gminie Strzeleczki : Strzeleczki, Dobra, Komorniki, Łowkowice 

                                                      
 
29 Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Opolu – KOMUNIKAT 3/W/2017 Realizacja Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w roku 2016  

http://www.wik.krapkowice.pl/woda.php
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 w gminie Prószków, Zimnice Wielkie,  

 w gminie Gogolin: Odrowąż. 

 
RYSUNEK 18.  Zasięg oraz lokalizacja aglomeracji „Krapkowice” na tle pozostałych aglomeracji województwa 

opolskiego (stan na 31.12.2016 r.)  
ŹRÓDŁO:  WIOŚ Opole. Komunikat 3/W/2017 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych w województwie opolskim w 2016 roku 

 
Aglomeracja „Krapkowice” (nr indywidualny aglomeracji: PLOP005) powołana została do 
życia w roku 200730, w obecnych, zmienionych  granicach funkcjonuje od roku 201531 na 
obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin. Równoważna liczba 
mieszkańców (RLM) aglomeracji „Krapkowice” wynosi 40 852.  
Liczba rzeczywistych mieszkańców w ww. aglomeracji - 24 254 osoby (stan na 2016 r.) 
Udział (%) mieszkańców: 
a) korzystających z systemu kanalizacyjnego – 92,3 % 

                                                      
 
30  Rozporządzenie Nr 0151/P/12/07 Wojewody Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego Nr 34 poz. 1321) zmienione następnie uchwałą Nr XXXVII/383/2009 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 27 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 101 poz. 1430)  

 
31  Uchwała nr XII/136/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji „Krapkowice” na obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin                     
i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Krapkowice.” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z roku 2016 poz. 389) 
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b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny  - 6,8 % 
c) obsługiwanych przez systemy indywidualne (0,7 %) – liczba oczyszczalni przydomowych  
(42) 
d) niezewidencjonowanych – 0,2. 
 
Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji „Krapkowice” oczyszczane są na oczyszczalni 
zlokalizowanej w północnej części miasta Krapkowice (numer identyfikacyjny oczyszczalni: 
PLOP0050 ujętej w KPOŚK).  Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym 
usuwaniem biogenów (MBB) eksploatowana przez BIOKRAP Sp. z o.o. w Krapkowicach na 
podstawie aktualnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego Starosty Krapkowickiego 
na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Odry istniejącym wylotem podstawowym 
w km 127+245 oraz wylotem awaryjnym w km 127+100 z oczyszczalni ścieków  
w m. Krapkowice  (znak BS.6341.37.2013 z dnia 9.12.2013 r. – data obowiązywania  
do 31.12.2023 r.). 
 
Średniodobowy rzeczywisty zrzut ścieków w roku 201632 to 4.076,8 m³/dobę, 1492,9 tys. 
m3/rok oczyszczonych ścieków w tym 4,4% ścieków przemysłowych (przepustowość 
projektowana 21.100 m3/dobę, RLM wg projektu 62.250). 
Otrzymane redukcje zanieczyszczeń: 

 BZT5 – 99  (bez zmian/brak porównania w stosunku do roku poprzedniego), 

 ChZT – 97 (bez zmian/brak porównania w stosunku do roku poprzedniego), 

 Zaw. og. – 99 (bez zmian/brak porównania w stosunku do roku poprzedniego), 

 Azot og. – 83 (odnotowano spadek redukcji zanieczyszczeń w stosunku do roku 
poprzedniego), 

 Fosfor og. – 96(bez zmian/brak porównania w stosunku do roku poprzedniego). 
 

 
5.5.2. Analiza SWOT 
 
Tabela 40. Analiza SWOT w zakresie obszaru interwencji GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA  

(+) (-) 

Mocne 
strony 

 Dobrze rozwinięta sieć 
wodociągowa – 100% 
zwodociągowanie . 

 Dobrze rozwinięta sieć 
kanalizacyjna – 93% gminy 
skanalizowane.  

 Własne ujęcia.  
 Spełnianie warunków KPOŚK 

2017 w przypadku 
aglomeracji „Krapkowice. 

 Funkcjonująca instalacja -  

Słabe  
strony 

 Gromadzenie ścieków w 
bezodpływowych zbiornikach na 
terenach nie uzbrojonych w sieć 
kanalizacyjną . 

 

                                                      
 
32  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydział Monitoringu Środowiska – komunikat 

1/W/2017- Charakterystyka punktowych źródeł zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych                                   
w województwie opolskim w 2016 roku 
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oczyszczalnia ścieków o 
podwyższonym stopniu 
usuwania biogenów . 

 

Szanse 
 
 

 Realizacja inwestycji w 
zakresie modernizacji oraz 
rozbudowy istniejącego 
systemu kanalizacji 
sanitarnej . 

 Podłączenie pozostałych 
zabudowań z terenu gminy 
do kanalizacji. 

  stała kontrola zbiorników 
bezodpływowych. 

Zagroże
nia 

 Awarie sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w zakresie 
niekontrolowanego przedostania się 
wód i ścieków do gruntu. 

 Przedostawanie się do wód lub gruntu 
nieoczyszczonych ścieków, w wyniku 
awarii kanalizacji sanitarnej lub 
nieszczelności bezodpływowych 
zbiorników na ścieki. 

 Niedostateczne fundusze na 
modernizacje istniejącej infrastruktury 
sieciowej. 

 

 
 
 
 

5.6. ZASOBY GEOLOGICZNE  

5.1.1. Ocena stanu 
 

Gmina Krapkowice położona jest na styku dwóch jednostek geologicznych Triasu 
Opolskiego (skały węglanowe dolnego i środkowego triasu) i Rowu Tektonicznego 
Kędzierzyna-Koźla (wypełnionego trzeciorzędowym osadem). Ponadto północna część 
gminy: miejscowości Dąbrówka Górna i Rogów Opolski leżą w obrębie południowego obrzeża 
Depresji Opolskiej (górna kreda). W miejscowości Żywocice podłożem triasu i trzeciorzędu są 
skały dolnego karbonu (kulmu). Cała powierzchnia gminy przykryta jest osadami 
czwartorzędowymi o zmiennej miąższości. W zachodniej części miasta Krapkowice utwory 
czwartorzędowe nie przekraczają 1 m, a w niektórych miejscach utwory te nie występują. 
Bezpośrednio pod powierzchnią gleby zalegają wapienie środkowego triasu. Natomiast  
w dolinie Odry osady czwartorzędowe wykazują miąższość ponad 40 m, miejscami nawet  
60 m. Pozostały obszar Miasta i Gminy Krapkowice charakteryzuje się zaleganiem utworów 
czwartorzędowych, których miąższość wynosi średnio od 20 do 25 m.  
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RYSUNEK 19.  Budowa geologiczna Gminy Krapkowice  
Źródło:  Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice. 

Cz. I Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Krapkowice (1996 r.) 

 
 

5.6.2. Analiza SWOT 
 
Tabela 41.  Analiza SWOT w zakresie obszaru interwencji GOSPODARKA ZASOBAMI  

GEOLOGICZNYMI 
 

GOSPODARKA ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI 
 

(+) (-) 

Mocne 
strony 

 Różnorodność podłoża 
geologicznego  o zmiennej 
miąższości.  

Słabe  
strony 

 Brak rozpoznania zasobów. 

Szanse 
 
 

 Brak eksploatacji złóż gwarantuje 
zachowanie istniejącego 
krajobrazu, niepogarszanie 
istniejących stosunków wodnych. 
Stan taki nie powoduje konfliktów 
przestrzennych powstających w 
związku z  eksploatacją kruszywa 

Zagroże
nia 

 Nielegalne wydobywanie piasku oraz żwiru 
bez koncesji, zmiany w krajobrazie. 
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5.7. OCHRONA GLEB 

 
5.7.1. OCENA STANU 

 
Na terenie Gminy Krapkowice obserwuje się zróżnicowanie typów gleb, które 

wytworzone są  głównie z piasków i glin. Gleby wytworzone z piasków pokrywają północno-
zachodnią i centralną część obszaru opracowania natomiast w część wschodniej                                   
i południowo-zachodniej pojawiają się gleby gliniaste. Dominujące powierzchniowo gleby                
w gminie:   

  
GLEBY AUTOGENICZNE:  

 brunatne właściwe – występują na dużych obszarach w południowo-zachodniej 
części gminy,  

 brunatne kwaśne – występują pospolicie na całym obszarze gminy, 

 płowe – występują lokalnie w centralnej i południowo-zachodniej części gminy, 

 rdzawe i bielicowe – występują na północnym zachodzie w obrębie Borów 
Niemodlińskich oraz na nadzalewowych terasach Odry.  

 
GLEBY SEMIHYDROGENICZNE:   

 czarne ziemie - występują  w pobliżu obniżeń dolinnych. 
 
GLEBY HYDROGENICZNE:     

 gleby murszowe i murszowate – występują na niewielkich powierzchniach w dolinie 
Odry i Osobłogi, a także Potoku Abisynia i Swornicy.  

 
GLEBY NAPŁYWOWE: 

 gleby aluwialne mad rzecznych – występują  na terasach dennych Odry, Osobłogi, 
Potoku Abisynia i Swornicy. 

 
GLEBY ANTROPOGENICZNE: 

 gleby industrio- i urbanoziemne - obejmują duże obszary na terenach osadniczych 
miasta i większych wsi, w szczególności o zwartej zabudowie. Są to gleby 
przekształcone przez zabudowę mieszkaniową, zwałowiska i ciągi infrastruktury 
technicznej.   

Na terenie gminy nie występują gleby klasy I, a gleby chronione klasy II i IIIa i b  zajmują ok. 
14% gruntów ornych. Najwięcej jest gleb klasy V. Obejmują one ok. 29% gruntów ornych.                      
Gleby występujące na terenie Gminy Krapkowice w większości należą do gleb słabych 
wytworzonych z piasków pochodzenia aluwialnego. Występują tu głównie utwory 
piaszczyste, miejscami utwory gliniaste, mady we współczesnych dolinach rzecznych oraz 
grunty pochodzenia organicznego objęte ochroną. Dominują gleby lekkie zbyt przewiewne  
i przepuszczalne o odczynie kwaśnym. Około 10-20 % gleb jest kwaśnych (pH poniżej 4,5)  
i 20-40 % gleb kwaśnych (pH 4,6 do 5,5). 
 

http://www.absta.pl/3-oglna-charakterystyka-stanu-aktualnego-rodowiska-powiatu.html
http://www.absta.pl/3-oglna-charakterystyka-stanu-aktualnego-rodowiska-powiatu.html
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W kompleksach bonitacji gleb gruntów ornych dominuje żytni dobry, żytni słaby i pszenny 
dobry. Największą część stanowią kompleksy żytnie. 
 
Kompleksy słabsze zajmują większe powierzchnie, głównie w sołectwach w centralnej części 
gminy – Pietna i Steblów. Wśród typów gleb na terenie gminy dominują gleby brunatne, 
które wykształcone są na glinach zwałowych. Zajmują pow. ok. 3604 ha na gruntach ornych  
i 89 ha na trwałych użytkach zielonych. Znaczny udział osiągają również mady rzeczne, 
występujące  w dolinie Odry i Osobłogi. Mało jest chronionych gleb organicznych mułowo-
torfowych, które wśród gruntów ornych nie występują, a w trwałych użytkach zielonych 
występują na 144 ha, głównie w okolicach Gwoździc i Rogowa Opolskiego. 
Największym zagrożeniem, które może wpłynąć na gleby w gminie jest zjawisko erozji 
wietrznej, która stanowi istotne zagrożenie w południowo-zachodniej części gminy. Sprzyja 
jej wielkopowierzchniowy charakter gruntów oraz niewielki udział zadrzewień 
przeciwerozyjnych. Podsumowując gleby gminy charakteryzują się zróżnicowanymi 
warunkami rozwoju rolnictwa. Najkorzystniejsze warunki występują w dolinie Odry na 
wysokości wsi Dąbrówka Górna, Rogów Opolski, i Żużela oraz w części południowo-
zachodniej we wsiach Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki i Ściborowice. 

 
5.7.2. ANALIZA SWOT 
 

Tabela 43. Analiza SWOT w zakresie obszaru interwencji OCHRONA GLEB 
 

OCHRONA GLEB 

(+) (-) 

Mocne 
strony 

 Na obszarze gminy prowadzona 
jest zróżnicowana działalność 
rolnicza w zależności od 
warunków naturalnych i 
ekonomicznych. 

 Dobre tradycje kultury agrarnej, 
propagowanie dobrych praktyk 
rolniczych przez ODR w Łosiowie. 

Słabe  
strony 

 Dominują grunty orne średniej i słabej 
klasy, pod względem przydatności rolniczej. 

 Wielkopowierzchniowy charakter gruntów. 
 Niewielki udział zadrzewień 

przeciwerozyjnych. 
 Brak punktu monitoringu stanu gleb na 

terenie gminy. 

Szanse 
 
 

 Zaplecze produkcyjne wysokiej 
jakości produktów rolnych. 

 Racjonalne stosowanie nawozów 
sztucznych i  mineralnych. 

 Stosowanie zabiegów 
agrotechnicznych wpływających 
na poprawę żyzności gleb i 
zapobiegających erozji. 

 Utrzymywanie dobrych praktyk 
rolnych, zwiększenie świadomości 
ekologicznej rolników zakresie 
upraw. 

 Zapobieganie poważnym 
awariom.  

Zagroże
nia 

 Zjawisko erozji wietrznej.  
 Zanieczyszczenie środowiska glebowego i 

wodnego związkami azotu w wyniku 
niewłaściwego stosowanie nawozów 
sztucznych i środków ochrony roślin.  

 Postępująca erozja powietrzno-wodna gleb. 
 Niewłaściwie prowadzone zabiegi 

agrotechniczne – niedostosowanie ich 
zakresu i techniki do typu gleby, składu 
granulometrycznego. 
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5.8. GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU 
ODPADÓW  

 
5.8.1. OCENA STANU  

ODPADY KOMUNALNE - definicja 

Zgodnie z definicją, zawartą w art. 3 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach33 
odpady komunalne, to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od 
innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych. 
 
Z uwagi na charakter i źródło powstawia odpady komunalne umieszczono w grupie                                           
20 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1923 ze zm.) jako odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.      
W grupie tej wyróżniono  41 rodzajów odpadów komunalnych, z czego 14 zaliczono do grupy 
odpadów niebezpiecznych wymagających specjalnego traktowania (np. niektóre zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, przeterminowane środki ochrony roślin czy 
przeterminowane lekarstwa).  
W grupie odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne występują zmieszane odpady komunalne 
(wytwarzane w największej ilości), a także odpady ulegające biodegradacji, odpady 
wielkogabarytowe, z czyszczenia ulic i placów, odpady z targowisk, szkło, papier i tektura, tworzywa 
sztuczne, metale, odpady budowlane lub remontowe. 
Źródłami odpadów komunalnych są w szczególności gospodarstwa domowe oraz obiekty 
infrastruktury, takich jak: handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, szkolnictwo, targowiska, zakłady 
produkcyjne w części "socjalnej" i inne.  
 

GMINNY SYSTEM  GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

PODSTAWA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 
 
Wejście w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach34  było 
podstawą do wprowadzenia zmian w istniejącym systemie gospodarki odpadami. 
Gminy, w tym także Gmina Krapkowice, w okresie od 1 lipca 2013 roku zostały zobowiązane 
do wypracowania, przyjęcia oraz wdrożenia nowego gminnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi. 
 

W celu realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tym samym 
wprowadzenia, a następnie usprawnienia nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi - Rada Miejska podjęła stosowne uchwały. Obecnie funkcjonowanie 
wspomnianego systemu regulują następujące uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach:  
 

 Uchwała RM w Krapkowicach Nr VIII/86/2015 w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, 

                                                      
 
33 tekst jednolity - Dz. U. 2018 poz.998   
34 tekst jednolity  - Dz.U. 2018 poz. 1454 

http://krapkowice.pl/download/attachment/37158/uchwala-rm-w-krapkowicach-nr-viii862015-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-krapkowice.pdf
http://krapkowice.pl/download/attachment/37158/uchwala-rm-w-krapkowicach-nr-viii862015-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-krapkowice.pdf
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 Uchwała RM w Krapkowicach Nr XIV/181/2016 w spawie zmiany Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, 

 uchwala RM w Krapkowicach Nr XXXIII/371/2017 w sprawie zmiany Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, 

 Uchwała RM w Krapkowicach Nr XIX/230/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, 

 Uchwała RM w Krapkowicach Nr XIX/228/2016 w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 Uchwała RM Nr X/116/2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 Uchwała RM w Krapkowicach Nr XIX/231/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 Uchwała RM w Krapkowicach Nr XIV/182/2016 w sprawie określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości. 

 
W okresie od 1 lipca 2013 roku do  31 grudnia 2013 roku zadania z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi w imieniu Gminy Krapkowice realizował Związek Międzygminny 
„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Począwszy od 1 stycznia 2014 roku 
przedmiotowe zadania są realizowane samodzielnie przez gminę. 
Obecnie mieszkańcy płacą gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. 
podatek śmieciowy, natomiast gmina gospodaruje środkami z pobieranych od mieszkańców 
opłat za odpady, egzekwując jednocześnie od wybranej w drodze przetargu firmy 
odpowiednią jakość usług.  
 
Gmina Krapkowice liczy 22 046 mieszkańców (stan na 31.12.2017r. dane wg Wydziału Spraw 
Obywatelskich tut. Urzędu). W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach ujętych 
zostało 18 252 mieszkańców (stan na 31.12.2017 r.). Różnica w podanej liczbie mieszkańców 
(3 788 osób) wynika m.in. z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza 
miejscem stałego zameldowania oraz wielu mieszkańców Gminy Krapkowice zamieszkuje 
poza granicami naszego kraju. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych 
zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę złożonych deklaracji i zadeklarowany sposób zbiórki 
odpadów komunalnych. 

http://krapkowice.pl/download/attachment/38698/uchwala-rm-w-krapkowicach-nr-xiv1812016-w-spawie-zmiany-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-krapkowice.pdf
http://krapkowice.pl/download/attachment/38698/uchwala-rm-w-krapkowicach-nr-xiv1812016-w-spawie-zmiany-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-krapkowice.pdf
http://krapkowice.pl/download/attachment/47734/uchwala-rm-w-krapkowicach-nr-xxxiii3712017-w-sprawie-zmiany-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-krapkowice.pdf
http://krapkowice.pl/download/attachment/47734/uchwala-rm-w-krapkowicach-nr-xxxiii3712017-w-sprawie-zmiany-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-krapkowice.pdf
http://krapkowice.pl/download/attachment/41270/uchwala-rm-w-krapkowicach-nr-xix2302016-w-sprwyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-i-ustalenia-stawki-tej-oplaty.pdf
http://krapkowice.pl/download/attachment/41270/uchwala-rm-w-krapkowicach-nr-xix2302016-w-sprwyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-i-ustalenia-stawki-tej-oplaty.pdf
http://krapkowice.pl/download/attachment/41268/uchwala-rm-w-krapkowicach-nr-xix2282016-w-sprawie-okreslenia-terminu-uiszczania-oplat-odpady-komunalne.pdf
http://krapkowice.pl/download/attachment/41268/uchwala-rm-w-krapkowicach-nr-xix2282016-w-sprawie-okreslenia-terminu-uiszczania-oplat-odpady-komunalne.pdf
http://krapkowice.pl/download/attachment/37159/uchwala-rm-nr-x1162015-w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-zagospodarowania-tych-odpadow.pdf
http://krapkowice.pl/download/attachment/37159/uchwala-rm-nr-x1162015-w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-zagospodarowania-tych-odpadow.pdf
http://krapkowice.pl/download/attachment/37159/uchwala-rm-nr-x1162015-w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-zagospodarowania-tych-odpadow.pdf
http://krapkowice.pl/download/attachment/37159/uchwala-rm-nr-x1162015-w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-zagospodarowania-tych-odpadow.pdf
http://krapkowice.pl/download/attachment/41726/uchwala-rm-w-krapkowicach-nr-xix2312016-w-sprokreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysoplaty-odpady-komunalne.pdf
http://krapkowice.pl/download/attachment/41726/uchwala-rm-w-krapkowicach-nr-xix2312016-w-sprokreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysoplaty-odpady-komunalne.pdf
http://krapkowice.pl/download/attachment/38699/uchwala-rm-w-krapkowicach-nr-xiv1822016-w-sprawie-okreslenia-gornych-stawek-oplat-ponoszonych-przez-wlascicieli-nieruchomosci.pdf
http://krapkowice.pl/download/attachment/38699/uchwala-rm-w-krapkowicach-nr-xiv1822016-w-sprawie-okreslenia-gornych-stawek-oplat-ponoszonych-przez-wlascicieli-nieruchomosci.pdf
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Tabela 44. Stan złożonych deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (2017) 

Liczba złożonych deklaracji na terenie gminy Krapkowice 
 

Liczba 
deklaracji 

Liczba 
osób 

Liczba złożonych deklaracji z nieruchomości zamieszkałych 4.181 18.252 

Liczba złożonych deklaracji na zbieranie odpadów w sposób selektywny 3. 854 17.981 

Liczba złożonych deklaracji na zbieranie odpadów w sposób 
nieselektywny 

158 271 

                 ŹRÓDŁO:  Urząd Miasta i Gminy Krapkowice  

Spośród złożonych 4 181 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 169 stanowiły deklaracje „zerowe”. 

Z otrzymanych deklaracji wynika, że selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych 

zadeklarowało 7370 gospodarstw domowych (co stanowi 97,9%), a 161 gospodarstw 

domowych zdeklarowało zbiórkę odpadów w sposób nieselektywny (co stanowi 2,1%). 

 
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU 
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gminy Krapkowice zorganizowana jest  
w oparciu o podział na następujące frakcje odpadów: 

 odpady surowcowe tzw. „suche” tj. tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale, papier i tektura, 

 szkło opakowaniowe, 

 odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone powstające  

w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 

 popiół powstający w okresie od 1 listopada do 31 marca, 

 pozostałe zmieszane odpady komunalne. 

W ramach zbiórek akcyjnych odbierane są bezpośrednio od mieszkańców gminy:  

 meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 odpady niebezpieczne.  

 
Z uwagi na fakt, że w gospodarstwach domowych powstają duże ilości zużytych baterii,  
w których znajdują się metale ciężkie oraz kwasy stanowiące znaczne zagrożenie dla 
środowiska i zdrowia ludzi na terenie gminy funkcjonuje system selektywnej zbiórki tego 
rodzaju odpadów. Specjalne pojemniki na przedmiotowe odpady znajdują się w placówkach 
przedszkolnych i szkolnych, sklepach oraz w urzędach.  
Kolejnym odpadem, który został objęty selektywną zbiórką są przeterminowane leki, których 
mieszkańcy mogą się pozbyć we wszystkich aptekach i punktach aptecznych oraz niektórych 
ośrodkach zdrowia na terenie Miasta i Gminy w Krapkowicach.  
Szczegółowy wykaz miejsc, gdzie można pozbyć się zużytych baterii i przeterminowanych 
leków znajduje się na stronie internetowej Gminy Krapkowice w zakładce „Gospodarka 
odpadami”.  
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Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
Mieszkańcy Gminy Krapkowice w każdą sobotę oraz dwa piątki w miesiącu w godzinach od 
8:00 do 16:00 mogą przekazywać odpady komunalne do Mobilnego Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt znajduje się na parkingu obok hali widowiskowo - 
sportowej przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach. Za okazaniem dowodu wpłaty opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą nieodpłatnie oddać następujące rodzaje 
odpadów selektywnie zebranych:  

1. odpady surowcowe „suche”, w tym papier, 
2. szkło opakowaniowe,  
3. odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,  
4. odpady niebezpieczne (leki, baterie, butelki po olejach samochodowych, puszki po 

farbach, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice 
zawierające substancje niebezpieczne), 

5. odpady wielkogabarytowe (meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki  
z tworzyw sztucznych, grzejniki, felgi, wanny żeliwne, umywalki, ubikacje),  

6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, 
sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony 
stacjonarne, maszyny do szycia, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory 
elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory, 
odkurzacze),  

7. zużyte opony samochodów osobowych oraz jednośladów,  
8. odpady budowlane/rozbiórkowe powstałe na skutek prac budowlanych, 

remontowych i rozbiórkowych prowadzonych indywidualnie w gospodarstwach 
domowych, w ilości nie przekraczającej 1 Mg / mieszkańca / rok,  

9. popiół.  
   
W związku z faktem, że systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nie objęto 
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, ich właściciele 
zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów z podmiotem zajmującym się odbiorem 
odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonym przez 
Burmistrza Krapkowic.  
 
W 2017r. z terenu Gminy Krapkowice wg informacji przedłożonych przez przedsiębiorców 

odbierających odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, zebrano następujące ilości 

i rodzaje odpadów komunalnych:  

 
Tabela 45. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Krapkowice  

w 2017 r. pochodzących  z nieruchomości zamieszkałych 
 

Kod odebranych odpadów komunalnych 
Rodzaj odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

20 03 01 3.771,01 

Odpady zielone oraz odpady komunalne 
ulegające biodegradacji 

20 02 01 1.715,04 
 
 

 Opakowania ze szkła 15 01 07 282,62 
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Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 645,52 Łącznie odpady 
selektywnie 

zebrane:  
 

4.340,60 
 
 
 
 
 

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 760,39 

Inne nie wymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny (popiół) 

20 01 99 717,68 

Leki inne niż wymienione  
w 20 01 31 

20 01 32 2,99 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 07 214,54 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione  
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 1,82 

Razem 8.111,61 

                 ŹRÓDŁO:  Urząd Miasta i Gminy Krapkowice  

 
Tabela 46.  Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Krapkowice  
w 2017 r. pochodzących  z nieruchomości niezamieszkałych 
 

Kod odebranych odpadów komunalnych 
Rodzaj odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

20 03 01 1.328,47 

Opakowania ze szkła 15 01 07 33,92  
 

Łącznie odpady 
selektywnie 

zebrane:  
 

400,86 

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 27,61 

Inne odpady nie ulegające biodegradacji 20 02 03 6,01 

Odpady komunalne niewymienione w 
innych podgrupach 

20 03 99 53,04 

Odpady z oczyszczania ulic i placów 20 03 03 122,02 

Odpady zielone oraz odpady komunalne 
ulegające biodegradacji 

20 02 01 158,26 

Razem 1.729,33 

                 ŹRÓDŁO:  Urząd Miasta i Gminy Krapkowice  
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Wykres 4 . 

 

ŹRÓDŁO: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krapkowic za rok 2017 

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz 

niezamieszkałych w 2017 r. wyniosła 9.840,94 Mg.  

 
PRZYNALEŻNOŚĆ GMINY DO REGIONU GOSPODARKI ODPADAMI  
Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022  
z uwzględnieniem lat 2023-2028”, Gmina Krapkowice weszła w skład Południowo-
Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK).  
  
Tabela 47. Obszar Południowo-Wschodni Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Nazwa Regionu 
Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi 

Gminy wchodzące w skład regionu 
gospodarki odpadami komunalnymi 

Liczba ludności 
w regionie 

 

Południowo-Wschodni 
Regionu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi 

Baborów, Pietrowice Wielkie (*), Branice, 
Głubczyce, Kietrz, Kędzierzyn-Koźle, Cisek, 

Pawłowiczki, Polska Cerekiew , Reńska Wieś,  
Krapkowice, Strzeleczki, Walce, 

Zdzieszowice, Głogówek, Izbicko, Jemielnica, 
Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, 

Ujazd,  Zawadzkie (łącznie 22 gminy) 

285,8 tys. 
mieszkańców 

(*) Gmina Pietrowice Wielkie administracyjnie należy do województwa śląskiego, ale zadeklarowała 
chęć przystąpienia do Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
wydzielonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice  
na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026 - PROJEKT  

 

132 | S t r o n a  

ŹRÓDŁO: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na lata 2016-2022  
z uwzględnieniem lat 2023-202835.  

 
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz instalacji RIPOK oraz instalacji zastępczych 
istniejących na terenie powyżej przywołanego regionu RGOK.  
 
Tabela 48.  Wykaz instalacji regionalnych oraz zastępczych na terenie Południowo-

Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
 

Rodzaj regionalnej instalacji Funkcjonowanie regionalnej instalacji 
do przetwarzania odpadów 

komunalnych 

Instalacje regionalne do zastępczej obsługi 
regionu 

 Instalacje  
mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych – instalacje 
MBP 

Instalacja MBP zlokalizowana na 
terenie składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne w 
Dzierżysławiu 

Instalacja MBP zlokalizowana na terenie 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w Domaszkowicach 

Instalacja MBP zlokalizowana na terenie 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne                        

i obojętne w Kędzierzynie- Koźlu 

Instalacja MBP zlokalizowana na 
terenie składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne 
w Kędzierzynie- Koźlu 

Instalacja MBP zlokalizowana na terenie 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w Domaszkowicach 

Kompostownie do przetwarzania 
selektywnie zbieranych odpadów 
zielonych 

Kompostownia zlokalizowana na 
terenie składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne w 
Dzierżysławiu 

Kompostownia kontenerowa odpadów 
selektywnie zbieranych zlokalizowana na 
terenie składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Kędzierzynie- Koźlu 

Kompostownia zlokalizowana na terenie 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w Opolu 

Kompostownia zlokalizowana na terenie 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w Domaszkowicach 

Składowiska Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w 

Kędzierzynie- Koźlu 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w 
Dzierżysławiu 

Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne Kielczy 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w 
Szymiszowie 

Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne     

w Kędzierzynie- Koźlu 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne   w Dzierżysławiu 
Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne Kielczy 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne   w Szymiszowie 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Pawłowiczkach 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne  w Głubczycach 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne   w  Baborowie 

ŹRÓDŁO: PGOWO 

 
Wyżej wskazane instalacje zostały wskazane dla Południowo – Wschodniego Regionu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi, do którego należy Gmina Krapkowice. 

                                                      
 
35 Uchwała nr XXVII/306/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia 

„Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” 
– Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 poz. 
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System zbierania i odbioru odpadów funkcjonujący na terenie gminy jest  dostosowany do 
rozwiązań technologicznych przyjętych w Regionie oraz przyjętych uchwał i regulaminu 
wskazanych powyżej. 
 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy zorganizowana jest w oparciu o podział na 
następujące frakcje odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metale, szkło, odpady biodegradowalne, pozostałe zmieszane odpady 
komunalne. Ponadto zbierane są: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny           
i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne.  
 
Odbiór odpadów komunalnych w zależności od rodzaju zabudowy następuje                                      
z częstotliwością: 

 nieruchomości zamieszkałe - zabudowa jednorodzinna: 
 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na dwa 

tygodnie; 
 odpady surowcowe (tzw. „suche”) - nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie; 
 odpady ze szkła opakowaniowego - nie rzadziej niż jeden raz na osiem tygodni; 
 odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż jeden 

raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października; 
 popiół - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do                     

31 marca. 
 nieruchomości zamieszkałe - zabudowa wielorodzinna: 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień; 
 odpady surowcowe (tzw. „suche”) - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień; 
 odpady ze szkła opakowaniowego - nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie; 
 odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż jeden 

raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października; 
 popiół - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do                     

31 marca. 

 nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne: 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na dwa 
tygodnie; 

 odpady surowcowe (tzw. „suche”) - nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie; 
 odpady ze szkła opakowaniowego - nie rzadziej niż jeden raz na osiem tygodni; 
 odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż jeden 

raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października. 
 
Zgodnie z zapisami uchwał stanowiącymi akty prawa miejscowego w Gminie Krapkowice, 
każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast każdy właściciel 
nieruchomości niezamieszkałej powinien mieć podpisaną umowę na odbieranie odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości z firmą odbierająca odpady komunalne, wpisaną  
do rejestru działalności regulowanej. Przedsiębiorcy chcący prowadzić działalność polegającą 
na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Krapkowice muszą uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. 
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Poniższe tabela zawiera wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
na terenie Gminy Krapkowice w 2017 r. 

 
Tabela 49. Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej 

Lp. Nazwa przedsiębiorcy Adres 
Numer rejestrowy 

 

1. Envipro Technologie Środowiskowe Sp. z o. o ul. M. Korneckiego 5 
45-109 Opole 

GK.RDR.1.2014 

2. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Gogolin 

ul. Ligonia 15 
47-320 Gogolin 

GK.RDR.3.2014 

3. P.H.U. KOMUNALNIK ul. Św. Jerzego 1a, 
50-518 Wrocław, O/Nysa 
ul. Morcinka 66e 

GK.RDR.6.2014 

4. Przedsiębiorstwo Komunalne DARPOL Dariusz 
Strach 

Korzonek 98 
42-274 Konopiska 

GK.RDR.8.2014 

5. Remondis Gliwice Sp. z o. o. ul. Kaszubska 2 
44-100 Gliwice 

GK.RDR.12.2014 

6. REMONDIS Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9 
45-573 Opole 

GK.RDR.13.2014 

7. Usługi Komunalne Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 42/44 
47-220 Kędzierzyn – Koźle 

GK.RDR.14.2014 

8. ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38  
47-303 Krapkowice 

GK.RDR.15.2014 

9. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach Korzonek 98 
42-274 Konopiska 

GK.RDR.17.2014 

10. Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa 
Spółka Gminy z o. o. 

ul. Przemysłowa 1 
48-200 Prudnik 

GK.RDR.18.2014 

11. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-
Produkcyjne "Wójcik" Janusz Wójcik 

ul. Pstrowskiego 31 
47-300 Krapkowice 

GK.RDR.19.2014 

12. Firma W. Ciurko, W. Ciurko, R. Ciurko "Ciurko" 
Sp. jawna 

ul. Rynek 1/4 
47-300 Krapkowice 

GK.RDR.20.2014 

13. „NAPRZÓD" Sp. z o. o. ul. Raciborska 144B 
44-280 Rydułtowy 

GK.RDR.21.2014 

14. EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek ul. Rolna 1 
47-320 Gogolin 

GK.RDR.1.2015 

15. Biuro Projektowe Ogrody Hesperyd Daniel 
Bąkowski 

ul. Bolesława Chrobrego 14  
68-100 Żagań, 

GK.RDR.1.2016 

16. FCC Polska Sp. z o. o. ul. Lecha 10 
41-800 Zabrze 

GK.RDR.2.2016 
 

17. Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o. o. ul. Ligonia 15 
47-320 Gogolin 

GK.RDR.3.2016 

ŹRÓDŁO:  Urząd Miasta i Gminy Krapkowice  

 
Jak wynika ze sprawozdań półrocznych podmiotami realizującymi odbiór odpadów komunalnych                     
z nieruchomości niezamieszkałych w 2017 roku były:  

1. ENERIS Surowce S.A. Oddział Krapkowice, 
2. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., 
3. Envipro Technologie Środowiskowe Sp. z o.o., 
4. Remondis Opole Sp. z o. o.,  
5. Naprzód Sp. z o.o.  



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice  
na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026 - PROJEKT  

 

135 | S t r o n a  

 

Gmina Krapkowice w 2017 r. osiągnęła 32,22% poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczonych łącznie dla 

wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) poziom recyklingu w/w odpadów w 2017 r. powinien wynieść 

20%, zatem Gmina Krapkowice wywiązała się z przedmiotowego obowiązku. 

Natomiast poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100,00%. Gmina osiągnęła tym 

samym wymagany poziom, który zgodnie z w/w rozporządzeniem w 2017 r, powinien 

osiągnąć wartość 45%.  

Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 r. wyniósł 19,06%. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2412) poziom w 2017 r. powinien wynieść nie więcej niż 45%, wobec czego poziom 

ograniczenia masy przedmiotowych odpadów został przez Gminę Krapkowice osiągnięty. 

 
Tabela 50.  Zestawienie osiągniętych i dopuszczalnych/ wymaganych poziomów redukcji 

masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów 

Wskaźnik 

Osiągnięty 
poziom 

 w 2017 r.  
[%] 

 
Dopuszczalny / wymagany 

poziom w 2017 r. 
 

Uwagi 

Poziom redukcji masy odpadów 
ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania 

19,06 dopuszczalny poziom – 45 % 
osiągnięto 
wymagany 

poziom 

Poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych, 
szkła 

32,22 
wymagany  

poziom – 20% 

osiągnięto 
wymagany 

poziom 

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

100 
wymagany 

 poziom – 45% 

osiągnięto 
wymagany 

poziom 

                 ŹRÓDŁO:  Urząd Miasta i Gminy Krapkowice  

 
Dane niezbędne do wykonania ww. obliczeń pochodziły ze sprawozdań półrocznych 

opracowanych przez podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, 
wpisane do rejestru działalności regulowanej. 
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INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
W 2017 roku Gmina Krapkowice rozpoczęła realizację zadań inwestycyjnych 

związanych z powstaniem na terenie miasta Krapkowice dwóch stacjonarnych punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), przy ul. Limanowskiego                           
i ul. Piastowskiej. Mając na uwadze zapis art. 3 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości                         
i porządku w gminach obligujący gminy do utworzenia stacjonarnego punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe na 
dokumentację przedmiotowych zadań w wysokości 100 tys. zł. W 2017 roku zlecono 
opracowanie dokumentacji dot. budowy dwóch PSZOK-ów oraz złożono wnioski aplikacyjne 
o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami 
komunalnymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020.  
W grudniu 2017r. Gmina Krapkowice podpisała umowy o dofinansowanie na realizację ww. 
zadań w łącznej kwocie ok. 1 mln 200 tys. zł, co stanowi 85% wartości kosztów 
kwalifikowanych.  
PSZOK przy ul. Limanowskiego zlokalizowany zostanie za przejazdem kolejowym,  
a PSZOK przy ul. Piastowskiej w sąsiedztwie bazy firmy Eneris Surowce S.A.  
W miejscach tych powstaną też punkty przyjmowania i wymiany rzeczy używanych nie 
stanowiących odpadów. Budowa punktów ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom 
efektywną i wygodną zbiórkę odpadów, zmotywować ich do selektywnej zbiórki, a co za tym 
idzie zwiększyć recykling odpadów. 
 
 
ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST 

 
Gmina Krapkowice posiada opracowany „Programy usuwania azbestu z terenu miasta i 

gminy Krapkowice na lata 2008 – 2032”[1]. Podstawą opracowania Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest była inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 
przeprowadzona poprzez spis z natury lub zgłoszenia właścicieli nieruchomości. Głównym 
celem w zakresie gospodarki wyrobami zawierającymi azbest jest całkowite usunięcie tych 
wyrobów z terenu Gminy Krapkowice do 2032 r.  
Cel ten wynika z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych 
na terytorium Polski” przyjętym przez Radę Ministrów 14 maja 2002r. oraz „Programu 
oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032”[2].  
 
Zgodnie z przyjętym przelicznikiem  (13 kg/m2) na terenie miasta i gminy Krapkowice na 
dzień 31.12.2017r. znajdowało się ok. 320,61 Mg  (24 662,70 m2) wyrobów zawierających 
azbest[3]. 

                                                      
 
[1] UCHWAŁA NR VI/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia 
,,Programu usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Krapkowice na lata 2008-2032" 
[2] Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2009r. 
[3] Inwentaryzacja materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice 
(http://bip.krapkowice.pl/download/attachment/51468/zalacznik1-9202018.pdf)  

http://bip.krapkowice.pl/download/attachment/51468/zalacznik1-9202018.pdf
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Szacowany, całkowity koszt usunięcia  azbestu  kształtować się  może na poziomie 1 037 191, 
00 złotych netto. 
 
W latach 2015-2017 dofinansowano 33 wnioski – kwota dofinansowania wyniosła 35 589,69 
zł, dzięki czemu usunięto 92,69 Mg odpadów azbestowych. Inwentaryzacja wyrobów 
zawierających azbest aktualizowana jest na bieżąco na podstawie informacji/zgłoszeń 
dostarczanych od właścicieli nieruchomości.  
 
Dane odnośnie występowania wyrobów azbestowych na terenie gminy, aktualizowane są na 
bieżąco w Wojewódzkiej Bazy Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest (WBDA). 
Mieszkańcy gminy mają możliwość otrzymania dofinansowania do demontażu, odbioru, 
transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - w ramach programu 
priorytetowego ogłoszonego przez NFOŚiGW: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW - Część 1) Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest” 
 
W Gminie Krapkowice  koszty takiego przedsięwzięcia pokrywane są w następujących 
proporcjach: 

 50 % - dofinansowanie z NFOŚiGW, 

 35 % - dofinansowanie z WFOŚiGW, 

 15 % - koszty pokrywane przez właściciela nieruchomości. 
Program realizowany przez NFOŚiGW przewidziany został na lata 2015-2022.  W latach 2015-
2017 z terenu Gminy Krapkowice usunięto następujące ilości wyrobów azbestowych: 

 2015 r. -  62,19 Mg (3888 m2)  

 2016 r. - 22,66 Mg (1416 m2) – wycofanie się z realizacji zadania firmy wyłonionej 
przez gminę 

 2017r. - 30,50 Mg (2346,16 m2)  
 
 
5.8.2. ANALIZA SWOT 
 
Tabela 51. Analiza SWOT w zakresie obszaru interwencji GOSPODARKA ODPADAMI                           
I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW  
 

GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW  
 
(+) (-) 

Mocne 
strony 

 Wdrożony system gospodarki 
odpadami komunalnymi. 

 Objęcie zorganizowanym 
zbieraniem odpadów 
komunalnych 100% 
mieszkańców gminy. 

 Stale wzrastająca świadomość 
ekologiczna mieszkańców gminy 
o prawidłowym 
gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi. 

 Funkcjonowanie w regionie 

Słabe  
strony 

 Słaba znajomość przepisów prawnych          
w odniesieniu do gospodarki odpadami 
zarówno przez wytwórców indywidualnych 
jak i podmioty gospodarcze (w 
szczególności z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw). 

 Wysokie koszty unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych - mała ilość instalacji do 
unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych na terenie województwa 
zmusza do transportowania odpadów na 
znaczne odległości, co podnosi koszty ich 
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instalacji spełniających 
standardy w zakresie 
przetwarzania odpadów 
komunalnych.  

 Przekazywanie całego 
strumienia odpadów 
komunalnych zebranych                         
z terenu gminy do odzysku. 

 Mniejsza ilość odpadów 
wprowadzanych do środowiska 
w sposób niekontrolowany. 

 Redukcja ilości „dzikich” 
składowisk odpadów. 

unieszkodliwienia.  
 Ograniczone możliwości finansowe 

właścicieli nieruchomości na wykonanie 
nowych pokryć dachowych po likwidacji 
wyrobów zawierających azbest. 

Szanse 
 
 

 budowa nowych oraz 
rozbudowa istniejących 
instalacji do zagospodarowania 
odpadów (mniejsza ilość 
odpadów unieszkodliwianych 
poprzez składowanie) w ramach 
Regionu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi (RGOK) 

Zagroże
nia 

 Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
(spalanie odpadów). 

 Zanieczyszczenie gleb, wód, powietrza 
oraz środowiska (miejsca nielegalnego 
składowania odpadów – „dzikie 
wysypiska”). 

 
 

5.9.  OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO 

 
5.9.1. OCENA STANU 

 
ZASOBY PRZYRODNICZE  

 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody36, formami ochrony 
przyrody są:  

 parki narodowe,  

 rezerwaty przyrody,  

 parki krajobrazowe,  

 obszary chronionego krajobrazu,  

 obszary Natura 2000,  

 pomniki przyrody,  

 stanowiska dokumentacyjne,  

 użytki ekologiczne,  

 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,  

 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 
 

                                                      
 
36 Tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 
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Na terenie Gminy Krapkowice  nie występują: parki narodowe, parki krajobrazowe, 
rezerwaty, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, użytki przyrodniczo-
krajobrazowe. 
 
Wyodrębniono natomiast: 
  
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU – „BORY NIEMODLIŃSKIE” 

 
Obszar położony w zachodnio – północnej część Gminy Krapkowice, zatwierdzony 
Rozporządzeniem Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia  8 maja 2006 r.                          
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim37. 
Obszar ten należy do największych w Polsce kompleksów leśnych, jego powierzchnia wynosi 
480 km2. Usytuowany jest na terenie województwa opolskiego i obejmuje 12 gmin, w tym 
Gminę Krapkowice. Na jej terenie obszar obejmuje swoim zasięgiem sołectwa: Gwoździce i 
Dąbrówka Górna. Na obszarze tym zachowały się fragmenty typowe dla polskiego niżu lasów 
mieszanych i liściastych. Obszar ten porastają liczne rzadkie gatunki chronionych roślin. 
Występują w nich rzadkie i chronione rośliny naczyniowe, jak kilka gatunków 
storczykowatych (Orchidaceae), jak: - kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), - 
saprofityczny i bezzieleniowy gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis), - barwinek pospolity (Vinca 
minor), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), - z liliowatych (Liliaceae) oryginalna lilia 
złotogłów (Lilium martagon). 
Bogata jest tu także herpetofauna (5 gatunków gadów i 3 gatunki płazów), a na uwagę 
zasługuje zwłaszcza występowanie rzadkiej ropuchy paskówki (Bufo calamita). Bory 
Niemodlińskie są ostoją coraz rzadszych w Polsce gatunków fauny: - bociana czarnego 
(Ciconia nigra), - cietrzewia (Tetrao tetrix), - kani czarnej i rdzawej (Milvus migrans,                       
M. milvus), - trzmielojada (Pernis apivorus) i dzięcioła zielonosiwego (Picus canus), a także 
zagrożonych wymarciem gatunków: - sowy włochatej (Aegolius funereus) - puchacza (Bubo 
bubo). Gniazduje tu także wiele innych gatunków ptaków. Dobrze zachowane są siedliska 
potencjalne dla kilku cennych, lecz wymarłych już na tym terenie gatunków. Dotyczy to 
głównie żółwia błotnego (Emys orbicularis), bączka (Ixobrychus minutus) i ptaków 
drapieżnych jak: kobuza (Falco subbuteo), sokoła wędrownego (Falco peregrinus) i orlika 
krzykliwego (Aquila pomarina). 
Na obszarze stwierdzono występowanie 150 gatunków lęgowych, co stanowi prawie 35% 
całej ornitofauny krajowej. 

                                                      
 
37  Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1133 
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OBSZAR NATURA 2000 SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK- „ŻYWOCICKIE ŁĘGI” 
PLH160019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OZNACZENIE : 21 (Żywieckie Łęgi) 
RYSUNEK 20. Lokalizacja obszaru NATURA 2000 „ŻYWOCICKIE ŁĘGI” na tle pozostałych obszarów Natura 2000 

wyznaczonych na terenie Opolszczyzny 
ŻRÓDŁO:  http://opole.rdos.gov.pl/o-sieci 

 
Niewielki teren położony w międzywalu Odry na lewym i prawym brzegu w odległości ok.               
3 km na SE od Krapkowic. Jest to jedno z 2-3 miejsc w województwie opolskim z dobrze 
zachowanymi płatami łęgu topolowego Populetum albae, łęgu wierzbowego Salicetum albae 
oraz łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego Ficario-Ulmetum. Zarówno struktura warstwy 
drzew jak i runa jest tu dobrze wykształcona z charakterystycznymi gatunkami. Obszar 
położony jest na płaskich holoceńskich terasach rzecznych z ciężkimi madami. Znajduje się                 
w strefie cyklicznych zalewów powodziowych. W obniżeniach terenu stanowiących dawne 
starorzecza występują namuły. W obszarze występuje kilka starorzeczy. Obszar między 
korytem a tymi starorzeczami użytkowany jest rolniczo. Występuje tu kilka zadrzewień. 
Tereny te zostały włączone celem zachowania łączności funkcjonalnej i strukturalnej ostoi. 
Bez wątpienia jest to jeden z najcenniejszych obszarów w regionie pod względem 
fitosocjologicznymi i z punktu widzenia zachowania zróżnicowania siedliskowego roślinności 
Śląska Opolskiego. Głównym walorem są łęgi nad Odrą, walorem dodatkowym są duże 
starorzecza zlokalizowane głównie na wschód od koryta. 
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Na terenie Gminy Krapkowice występuje także szereg obszarów, które zakwalifikować można 
do prawnej ochrony w postaci: 

 obszarów Natura 2000 Dolina Środkowej Odry, 

 obszarów chronionego krajobrazu: dolina Osobłogi i dolina Swornicy, 

 zespołów przyrodniczo – krajobrazowych Rogów Opolski, Dąbrówka Górna, 

 użytków ekologicznych: Lipiennik, Źródliska koło Gwoździc, Starorzecze Odry                          
w Otmęcie, Łęg nad Odrą, Bagno, Starorzecze w Żużeli, Skarpa 1 i 2 Żwirownia, 

 stanowisko dokumentacyjne: kamieniołom wapieni w Rogowie Opolskim. 
Unikalne są również źródła wodne zlokalizowane w lasach Rogowa Opolskiego. Na cele 
turystyczne można wykorzystać szlak wodny Odry, poprzez wprowadzenie żeglugi 
turystycznej (statków wycieczkowych) i wykorzystanie na cele turystyczne zabytkowych 
obiektów hydrotechnicznych (śluzy, jaz). 

 
 

POMNIKI PRZYRODY 

Tabela 52. Pomniki przyrody w Gminie Krapkowice.  

Lp. 
 

Numer rejestru 
wojewódzkiego 

Gatunek Miejscowość Oddział/Numer działki 
 

1 427 
 

Dąb szypułkowy i lipa 
drobnolistna 

Krapkowice  
 

Oddz. 264 a 

2 314 Dąb szypułkowy – 4 szt  Rogów Opolski  Dz. 318 park 

3 316 Dąb szypułkowy  Rogów Opolski  Dz. 340 park 

4 317 Dąb szypułkowy  Rogów Opolski  Dz. 320/1 park 

5 424 Buk zwyczajny – 2 szt  Rogów Opolski  Dz. 745/2 park 

6 425 Dąb szypułkowy – 3 szt  Rogów Opolski  Dz. 211/2 park 

7 490 Buk pospolity Gwoździce  Oddz. 31 d 

8 491 Olsza czarna  Ściborowice  Dz. 219 

9 492 Dąb szypułkowy  
 

Pietna – Borek Przy drodze z Pietni do 
wsi Borek 

10 493 Lipa drobnolistna  Steblów  Dz. 928/2 

11 494 Klon zwyczajny 
 

Krapkowice, park 
przy ul. Staszica 

Dz. 219/3 
 

12 495 Cis pospolity Krapkowice, ul. 
Kozielska 

Dz. 172/1 
 

13 496 Dąb szypułkowy  Otmęt  Oddz. 263 f 

14 497 Klon polny  Otmęt  Oddz. 264 f 

15 498 Głóg jednoszyjkowy  
 

Otmęt  Oddz. 264 f 

16 499 Dąb szypułkowy  Otmęt Oddz. 264 l 

17 500 Klon polny  Otmęt  Oddz. 264 n 

18 501 Dąb szypułkowy  Otmęt  Oddz. 264 n 

19 502 Olsza czarna  Gwoździce 
 

na 21 km drogi Opole- 
Krapkowice 

Żródło:  Urząd Miasta i Gminy Krapkowice 

 
OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW 

 
Jak wskazano w Programie ochrony środowiska (marzec 2005 r.), Gmina Krapkowice utraciła 
w ostatnich 200 latach, tj. okresie stosunkowo dobrze udokumentowanych badań 
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botanicznych, znaczną część różnorodności florystycznej.  Flora roślin naczyniowych naszego 
kraju liczy 2500 gatunków. Na terenie Gminy Krapkowice stwierdzono około 300 gatunków 
roślin, co stanowi 12% flory krajowej, w tym gatunków objętych ochroną ścisłą oraz 
częściową.  
  
 
ŚWIAT ROŚLIN/ FLORA  

 
Na terenie Gminy Krapkowice stwierdzono występowanie gatunków objętych 

ochroną  (ścisłą oraz częściową) wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia                                   
9 października 2014 r. 38 należą do nich:  
  
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)  - ochrona częściowa poz. 182 
Śnieżyczka przebiśnieg rośnie w lasach liściastych i zaroślach. Niekiedy spotkać ją można 
także na łąkach. Występuje dość rzadko w południowej i zachodniej części kraju, zarówno w 
górach jak i na niżu. W Gminie Krapkowice występuje rozproszenie w wilgotnych lasach 
łęgowych i grądowych w Rogowie i koło Żywocic.   
  
Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) - ochrona częściowa  tab. 2 poz. 297 
Dziewięćsił pospolity występuje na suchych murawach i łąkach, pastwiskach, przydrożach, 
skarpach a nawet widnych borach. Na terenie Gminy Krapkowice gatunek ten był notowany 
na początku XX w. z okolic Krapkowic. Obecnie niepotwierdzony.   
  
Ostrożeń pannoński (Cirsium pannonicum)  - ochrona częściowa  tab. 2 poz. 299 
Ostrożeń pannoński preferuje siedliska suche i ciepłe, o podłożu zasadowym. Utrzymuje się 
także w zbiorowiskach ciepłolubnych okrajków i zarośli. W Polsce osiąga północną granicę 
zasięgu. Notowany był głównie na południowym wschodzie kraju, gdzie większość stanowisk 
grupuje się na Wyżynach Małopolskiej i Lubelskiej. W województwie opolskim podawany był 
z 4 stanowisk: kopalnie gipsu koło Dierżysławia i Kietrza, Głuchołazy oraz Ligota Dolna                       
i Krapkowice. Ostatnie dwa stanowiska są niepewne i wątpliwe, obecnie niepotwierdzone.   
  
Zimowit jesienny (Colchicum autumnale)   - ochrona częściowa  tab. 2 poz. 296 
Zimowit jesienny jest rośliną dekoracyjną. Z tego powodu był dawniej często zrywany, bądź 
wykopywany z naturalnych stanowisk i przenoszony do ogrodów. Spowodowało to w wielu 
miejscach jego wytępienie. Bylinę tą niszczono dawniej na dużą skalę również ze względu na 
właściwości lecznicze. Obecnie surowiec do celów leczniczych pozyskiwany jest z uprawy.                            
W Gminie Krapkowice zimowit jesienny występuje bardzo rzadko na wilgotnych łąkach                         
w dolinie Odry. Był stwierdzany m.in. na wałach przeciwpowodziowych na wysokości Żużeli.   
 
Ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum) - ochrona częściowa  tab. 2 poz. 216 
W Polsce występuje w górach i na ich przedpolu, a także w Pasie Wyżyn. W Gminie 
Krapkowice gatunek ten był notowany na początku XX w. w okolicach Krapkowic. Obecnie 
niepotwierdzony. 
 

                                                      
 
38 Dz. U. z 2014 r. poz. 1409 
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Grzybień biały (Nymphaea alba)  - ochrona częściowa  tab. 2 poz. 199 
Grzybienie białe występują na obszarze całego kraju w stawach, jeziorach i starorzeczach, 
najwięcej jednak stanowisk znajduje się w pasie pojeziernym północnej Polski. Na obszarze 
Gminy Krapkowice występuje bardzo rzadko w starorzeczach Odry, m.in. w Krapkowicach-
Otmęcie.  
  
Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis) - ochrona częściowa  tab. 2 poz. 248 
Jest gatunkiem charakterystycznym dla zespołu częściowo zabagnionych, mokrych łąk. 
W województwie opolskim kukułka szerokolistna jest jednym z najpospolitszych 
storczykowatych. Rośnie w rozproszeniu na obszarze całego województwa na różnego rodzaj 
u wilgotnych łąkach. Na terenie Gminy Krapkowice występuje na torfowisku w pasie 
autostrady na wschód od Krapkowic-Otmętu oraz na wilgotnej łące w dolinie Osobłogi koło 
Żywocie. 
 
Kruszczyk błotny (Epipactis palustris) - ochrona ścisłą  tab. 1 poz. 312 
W województwie opolskim gatunek ten występuje w rozproszeniu na całym terytorium 
regionu, szczególnie często w środkowej i wschodniej części. Na terenie Gminy Krapkowice 
występuje na torfowisku w pasie autostrady na wschód od Krapkowic-Otmętu. 
 
Gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea)  - ochrona ścisłą  tab. 1 poz. 308 
 Gółka długoostrogowa w górach występuje w murawach wysokogórskich na wapieniach,               
w murawach bliźniczkowych i na łąkach górskich. Na niżu często w świetlistych dąbrowach 
oraz w murawach i zaroślach kserotermicznych. W Gminie Krapkowice gatunek ten był 
notowany na początku XX w. w okolicach Krapkowic. Obecnie niepotwierdzony.   
 
Lipiennik Loesela (Liparis loeselii) - ochrona ścisłą  tab. 1 poz. 325 
Lipiennik Loesela rośnie na podłożach węglanowych w zbiorowiskach torfowisk niskich i 
przejściowych z klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae. W województwie opolskim podano 
dwa stanowiska lipiennika Loesela: na torfowisku w pasie autostrady na wschód od 
Krapkowic-Otmętu. Na stanowisku koło Krapkowic ostatni raz potwierdzono występowanie 
lipiennika w 1999 roku.   
  
Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris)    - ochrona częściowa  tab. 2 poz. 202 
W województwie opolskim orlik pospolity jest gatunkiem stosunkowo rzadkim. W Gminie 
Krapkowice gatunek ten był notowany na początku XX w. w okolicach Krapkowic. Obecnie 
niepotwierdzony.   
  
Jarząb brekinia (Sorbus torminalis) - ochrona ścisła  tab. 1 poz. 287 
 Brekinia rośnie w lasach liściastych i zaroślach. W Gminie Krapkowice gatunek ten był 
notowany na początku XX w. w okolicach Krapkowic. Obecnie nie występuje.   
  
Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) - ochrona częściowa  tab. 2 poz. 270 
 Wawrzynek wilczełyko rośnie w cienistych, wilgotnych lasach liściastych i zaroślach na glebie 
żyznej, próchnicznej, nieco wapiennej. W województwie opolskim wawrzynek wilczełyko 
występuje jeszcze stosunkowo często w różnego rodzaju lasach liściastych. Na terenie Gminy 
Krapkowice występuje nielicznie w okolicach Gwoździc.  
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Salwinia pływająca (Salvinia natans) - ochrona ścisła  tab. 1 poz. 134 
Salwinia jest w naszym kraju rośliną rzadką. Występuje sporadycznie na całym obszarze 
niżowej Polski, w stawach i jeziorach. Na obszarze Gminy Krapkowice występuje tylko                     
w starorzeczu Odry w Krapkowicach-Otmęcie. 
 
 
Centuria pospolita (Centaurium erythraea) - ochrona częściowa  tab. 2 poz. 190 
Występuje w województwie opolskim w rozproszeniu w środkowej i południowej części 
województwa, przeważnie w zbiorowiskach muraw i zarośli kserotermicznych. 
W Gminie Krapkowice występuje w nieczynnych kamieniołomach koło Rogowa. 
 
 
Bobrek trólistkowy (Menyanthes trifoliata) - ochrona częściowa  tab. 2 poz. 185 
Jest to gatunek dość rzadki, występujący na bagnach, torfowiskach, zalewanych łąkach                            
i w rowach. W województwie opolskim bobrek trójlistkowy występuje rzadko na wilgotnych 
łąkach, podtorfieniach i torfowiskach w rozproszeniu na terenie całego regionu. Na terenie 
Gminy Krapkowice wskazywany jest na torfowisku w pasie autostrady na wschód od 
Krapkowic-Otmętu oraz na wilgotnej łące w dolinie Osobłogi koło Żywocic.  
  
Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora)    - ochrona częściowa  tab. 2 poz. 260 
Rośnie w widnych lasach i ich skrajach, zaroślach i porębach. W województwie opolskim 
naparstnica zwyczajna notowana była stosunkowo często na całym obszarze województwa. 
W Gminie Krapkowice gatunek ten był notowany na początku XX w. w okolicach Rogowa. 
Obecnie nie notowany.   
 
Turzyca Davalla (Carex davalliana) - ochrona ścisła  tab. 1 poz. 378 gatunek wymagający 
ochrony czynnej. 
Na terenie województwa opolskiego niegdyś występujący w rozproszeniu na obszarze niemal 
całego regionu, dziś jest gatunkiem ustępującym znanym z nielicznych stanowisk                                 
w środkowej i wschodniej części województwa.  Na terenie Gminy Krapkowice występuje na 
torfowisku w pasie autostrady na wschód od Krapkowic-Otmętu. 
 
 
ZBIOROWISKA ROŚLINNE  

Potencjalną roślinnością naturalną w granicach Gminy Krapkowice tworzą na wysoczyznach 
grądy środkowoeuropejskie (Galio-Carpinetum) odmiany śląsko-wielkopolskiej, formy 
niżowej, serii ubogiej, grądy środkowoeuropejskie (Galio Carpinetum, a także na piaszczysto-
żwirowych obszarach polodowcowych kontynentalne bory mieszane (Querco - Pinetum).                  
W dolinach rzecznych potencjalna roślinność naturalna to łęgi olszowe  i jesionowo-olszowe 
(Circaeo - Alnetum), a także łęgi wierzbowo-topolowe Salici-Populetum.   
  
Na terenie gminy w Programie ochrony środowiska… (marzec 2005 r.), stwierdzono 
występowanie około 90 zespołów i zbiorowisk roślinnych. Najcenniejsze i najbogatsze pod 
względem florystycznym są zbiorowiska łąkowe i leśne. Bogata roślinność łąkowa i leśna 
gminy powinna być przedmiotem szczególnej troski. Najcenniejsze pod względem 
przyrodniczym fragmenty łąk i lasów liściastych powinny zostać objęte ochroną. Wszelkie 
zmiany w stosunkach wodnych podmokłych łąk mogą spowodować nieodwracalne zmiany            
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w ich składzie gatunkowym. Zaniechanie ich koszenia powoduje natomiast zarastanie 
roślinnością krzewiastą i zanik interesujących zbiorowisk roślinnych i co za tym idzie 
zmniejszenie wysokich walorów florystycznych. Zbiorowiska leśne wydają się być zagrożone 
głównie przez zmianę warunków hydrologicznych siedlisk. Wynikiem tego jest proces 
zanikania lasów łęgowych i grądowych, który obserwuje się na coraz większej powierzchni 
leśnej. Bardzo niekorzystne, niestety nadal praktykowane, są zręby zupełne oraz nasadzenia 
sosny na siedliskach lasów liściastych.  
Bogata roślinność wodna i szuwarowa tego terenu powinna być przedmiotem szczególnej 
troski. Wszelkie zmiany chemizmu wód mogą spowodować drastyczne zmiany w szacie 
roślinnej. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na zbiorniki stanowiące siedliska cennych 
gatunków, jak np.: salwinia pływająca Salvinia natans, grzybienie białe Nymphaea alba.    
  
Zagrożeniem dla zbiorowisk murawowych jest ich zarastanie na drodze naturalnej sukcesji 
roślinnej. Najbardziej pospolitymi zbiorowiskami Gminy Krapkowice są zespoły roślinne 
chwastów użytków rolnych, zarówno upraw zbożowych jak i okopowych. Ale nawet wśród 
tych antropogenicznych zbiorowisk możemy spotkać ciekawe i zanikające zespoły roślin, 
których zachowanie leży w interesie ochrony przyrody i harmonijnego krajobrazu 
kulturowego. Występuje tu również wiele zbiorowisk objętych ochroną oraz rzadkich                        
i zanikających w skali kraju. Część z nich zostały wymienione w załączniku Dyrektywy 
Habitatowej (DH) Unii Europejskiej o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny                         
i flory. 
 
SIEDLISKA PRZYRODNICZE PODLEGAJĄCE OCHRONIE   

  
Na terenie Gminy Krapkowice stwierdzono występowanie następujących siedlisk 

chronionych:  

 twardowodne, oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic 
(Charetea),  

 starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (Nymphaeion                                  
i Potamogetonion),  

 zalewane muliste brzegi rzek (Bidentalia tripartiti),   

 pionierskie murawy napiaskowe i naskalne (Sedo-Scleranthetea),  

 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea),  

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),  

 mokre łąki użytkowane ekstensywnie (Cirsio-Polygonetum, Cirsietum rivularis),  

 torfowiska alkaliczne (Caricion davallianae),  

 szuwary wielkoturzycowe (Cicuto-Caricetum pseudocyperi),  

 grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum),  

 łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum=Circaeo-Alnetum),  

 łęg wiązowo-jesionowy (Ficario-Ulmetum campestris),  

 łęg topolowo-wierzbowy (Salici-Populetum),  

 olsy i łozowiska (Alnetea glutinosae).  
 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice  
na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026 - PROJEKT  

 

146 | S t r o n a  

 

ŚWIAT ZWIERZĄT/ FAUNA  

 
Świat zwierząt Gminy Krapkowice jest bogaty. Jego bogactwo wyraża się zarówno                    
w różnorodności grup taksonomicznych jak i ekologicznych. Obecne są tutaj zespoły 
faunistyczne zasiedlające różnorodne i skrajnie odmienne ekosystemy, jak np. ekosystemy 
leśne, łąkowe, wodne, szuwarowe, agrocenozy, urbicenozy, ekosystemy muraw i zarośli 
kserotermicznych.   Walory faunistyczne gminy koncentrują się w określonych miejscach.  

 
Obszary takie, na których dochodzi do nagromadzenia faunistych walorów w postaci: 
stanowisk rzadkich, zagrożonych, chronionych gatunków zwierząt lub zbliżonych do 
naturalnych zespołów faunistycznych nazywamy ostojami fauny. Na terenie Gminy 
Krapkowice wyróżniono ostoję nr 15 „Dolinę Odry” ( przebiegającą od Koźla  do Krapkowic) 
oraz trias opolski. 
 
 
Przegląd zawiera wykaz najrzadszych, w tym objętych ochroną gatunkową zwierząt: 
 
OWADY INSECTA  
BŁONKOSKRZYDŁE HYMENOPTERA: trzmiele Bombus sp. 
 
MIĘCZAKI MOLLUSCA  
ŚLIMAKI GASTROPODA: ślimak winniczek Helix pomatia  
MAŁŻE BIVALVIA:  gałeczka rzeczna Sphaerium rivicola  
 
RYBY PISCES  
RÓŻANKA: Rhodeus sericeus  
ŚLIZ: Barbatula barbatula  
 
GADY REPTILIA  
ŻMIJA ZYGZAKOWATA: Vipera berus  
 
PTAKI AVES   
  
PRZEPIÓRKA Coturnix coturnix  
DERKACZ Crex crex  
CZAJKA Vanellus vanellus  
DZIĘCIOŁ ZIELONY Picus viridis  
DZIĘCIOŁ CZARNY Dryocopus martius  
DZIĘCIOŁ ŚREDNI Dendrocopos medius  
BOCIAN BIAŁY Ciconia ciconia  
  
SSAKI MAMMALIA   
KRET: Talpa europaea  
ŁASICA: Mustela nivalis 
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Do typowych gatunków ptaków występujących na terenach otwartych możliwość 
wystąpienia:  

 TRZNADLA Emberiza citrinella,  

 MYSZOŁOWA Bueto bueto,   

 DZWOŃCA Carduelis chloris,  

 PUSTUŁKĘ Falco tinnunculus,  

 CZAJKĘ Vaanellus vanellus,  

 PLISZKĘ ŻÓŁTĄ Motacilla flava.  
Na omawianym terenie istnieje możliwość występowania następujących  gatunków ptaków              
z I Załącznika Dyrektywy Ptasiej:  

  BŁOTNIKA LĘGOWEGO Circus pygargus,  

 BŁOTNIKA STAWOWEGO Circus aeruginosus,  

 DERKACZA Crex.  
  
 Do gatunków występujących na terenach otwartych należy zaliczyć również SKOWRONKA 
Alauda arvensis, który jest narażony na potencjalne kolizje z wirnikami elektrowni.  
Na terenie gminy spotkać można także gatunki ptaków żerujące i gnieżdżące się w 
zakrzewieniach, zaliczyć do nich należy:  

 GĄSIORKA Laninus collurio,  

 JARZĘBATKĘ Sylvia nisoria,  

 POTRZESZCZA Emberiza calandra,  

 MAKOLĄGWĘ Carduelis cannabina,  

 SROKOSZA Lanius excubitor.  
  
  Wśród  „kluczowych” gatunków ptaków mogących występować w zadrzewieniach 
śródpolnych obszaru opracowania można zaliczyć:  

 SZPAKA Sturnus vulgaris,  

 TURKAWKĘ Streptopelia turtur,  

 ORLOLANA Emberiza hortulana,  

 DZIĘCIOŁA ZIELONEGO Picus viridis,  

 KRĘTOGŁOWA Jynx torquilla,  

 MUCHOŁÓWKĘ SZARĄ Muscicapa striata,  

 SIKORKĘ UBOGĄ Poecile palustris,  

 ŚWISTUNKĘ LEŚNĄ Phylloscopus sibilatrix.  
Jednak wykluczenie bądź potwierdzenie w/w gatunków wymaga dodatkowych badań.  
  
 Wśród gatunków kolonijnych stwierdzono możliwość występowania kolonii GAWRONA 
Corvus frugilegus, oraz BRZEGÓWKI Riparia riparia. Wymaga to jednak kontroli pod kątem 
stwierdzenia takich siedlisk i potwierdzenia, bądź zaprzeczenia gniazdowania w/w ptaków.   
 
 
Przez gminę przebiera KORYTARZ DOLINA ODRY stanowiący korytarz ekologiczny ECONET         
o znaczeniu międzynarodowym oraz korytarze ekologiczne o randze regionalnej Dolina 
Osobłogi, Dolina Swornicy, Potoku Abisynia. 
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W Krapkowicach rzeka Odra wpływa w Pradolinę Wrocławską, która rozciąga się do rejonu 
Lubiąża poniżej Wrocławia. Odcinek ten ma długość około 160 km i średni spadek około 
0,38‰. Widoczna jest tu duża ingerencja człowieka w naturalny układ koryta rzecznego, 
wyrażająca się skracaniem zakoli i prostowaniem biegu rzeki. Koryto Odry na większości 
odcinków w Pradolinie Wrocławskiej jest jednak kręte. Na odcinku Krapkowice – Opole dno 
doliny jest stosunkowo wąskie, a jego szerokość nie przekracza 3 km. Koryto jest kręte 
(wskaźnik krętości 1,2), przy czym jest to w dużej mierze cecha naturalna, wynikająca                         
z mniejszej szerokości dna. Wyprostowanie koryta nastąpi na 5-kilometrowym odcinku                    
w rejonie Przyworów, tam też znajdują się liczne suche obnażenia na najniższych terasach, 
będące śladami dawnych zakoli. 
 
 

POWIĄZANIA PRZYRODNICZE 

Podstawowe przyrodnicze powiązania przestrzenne kształtują39:  

 dolina Odry będąca międzynarodowym korytarzem ekologicznym – na wysokości 
Krapkowic występuje jeden z głównych obszarów barierowych w tym korytarzu w 
granicach województwa, na pozostałym obszarze mimo znacznego przekształcenia 
terenu przez rolnictwo walory przyrodnicze korytarza są ciągle duże. Najważniejsze 
jest połączenie południowe w kierunku kompleksu leśnego Łęgu Zdzieszowickiego,  

 dolina Osobłogi będąca jednym z najważniejszych regionalnych korytarzy 
ekologicznych, łącząca doliną Odry z terenami PK Góry Opawskie,  

 ekosystemy leśne Borów Niemodlińskich – są one kontynuowane na terenie gmin 
Prószków i Strzeleczki, stanowią część rozległego kompleksu leśnego położonego na 
terenie kilkunastu gmin i ciągnącego się od Odry po Nysę Kłodzką. Kompleks 
chroniony jest w OCHK Bory Niemodlińskie,  

 kompleks leśny między Pietną i Borkiem – jest kontynuowany na terenie gminy 
Walce – jest jednym z większych zachowanych ekosystemów leśnych między Górami 
Opawskimi i Borami Niemodlińskimi,  

 dolina Swornicy – stanowi połączenie korytarza ekologicznego doliny Odry z tere-
nami ekologicznego systemu przestrzennego gminy Walce. Na terenie wsi Żużela na-
stępuje strefa nieciągłości korytarza na skutek zabudowy sięgającej bezpośrednio cie-
ku,  

 dolina Potoku Abisynia – stanowi połączenie korytarza ekologicznego doliny Odry                 
z terenami ekologicznego systemu przestrzennego gminy Gogolin i Zdzieszowice. 
Pod-torfiona dolina charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami przyrodniczymi 
pomimo rozcięcia przez autostradę A-4,  

 zbiorniki GZWP 332 w trzeciorzędzie, GZWP 333 w wapieniu muszlowym, GZWP 
335 w dolnym triasie i GZWP 336 w górnej kredzie objęte obszarami ONO i OWO – 
położone w granicach gminy mają swoją kontynuację w gminach sąsiednich na 
północy, południu i wschodzie.  

 
 
 

                                                      
 
39 Uchwała Rady Miejskiej  w Krapkowicach nr XXI/346/2013 z dnia 11 września 2013r.  w sprawie przyjęcia  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Krapkowice 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice  
na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026 - PROJEKT  

 

149 | S t r o n a  

OBSZARY CHRONEGO KRAJOBRAZU  

 
W obecnym rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.40 obszary chronionego 

krajobrazu tworzy się dla zachowania miejsc do masowego wypoczynku lub dla ochrony 
korytarzy ekologicznych. Dwa najważniejsze oprócz doliny Odry korytarze ekologiczne 
powinny podlegać ochronie prawnej w tej postaci: 

 dolina Osobłogi,  

 dolina Swornicy.  
  

Propozycje ochrony obu obszarów nie są nowe. Były one postulowane do ochrony we 
wcześniejszych opracowaniach planistycznych, waloryzacji przyrodniczej gminy oraz 
programie ochrony środowiska jako zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Obszar chronionego 
krajobrazu jest jednak typem formy bardziej odpowiadającej występującym w dolinach 
walorom przyrodniczym. Projektowany OCHK Dolina Osobłogi obejmuje niezabudowane 
tereny dna doliny z mozaiką zadrzewień, podmokłych i świeżych łąk, szuwarów, turzycowisk                             
i starorzeczy rozmieszczonych wśród gruntów ornych. Celem powołania jest zachowanie 
cennych typów biocenoz, w tym siedlisk chronionych wraz z licznymi stanowiskami 
chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także zachowanie funkcji migracyjnej dla flory                     
i fauny w korytarzu ekologicznym poprzez zachowanie łączności przestrzennej między 
naturalnym i  seminaturalnymi ekosystemami. 
 
 
OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW  

Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego  posiadają 
funkcje produkcyjne i społeczne, przede wszystkim rekreacyjne. W powiecie krapkowickim 
lasy zajmują ok. 24,7 %, w Gminie Krapkowice  to  stosunkowo niewielki areał , bo ok. 17 % 
powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości powiatu jest zbliżony do przeciętnej lesistości dla 
województwa (25,5%) kraju (27,5%). Rozmieszenie lasów w powiecie jest nierównomierne. 
W ramach Programów Rolnośrodowiskowych na obszarze powiatu krapkowickiego 
wytyczono II strefę priorytetową obejmującą 4 gminy, a w nich 14 wsi, wśród nich  Gmina 
Krapkowice oraz  wsie: Pietna, Żużela, Żywocice. 
Poza rozpoznanymi przyrodniczo cennymi fragmentami lasów zajmujących niegdyś znaczne 
powierzchnie, objętych obecnie ochroną rezerwatową, bądź inną formą wynikającą z ustawy  
o ochronie przyrody istotne znaczenie mają zadrzewienia łęgowe w dolinach rzek i potoków. 
Pełnią rolę lokalnych „rusztów ekologicznych”, łączących kompleksy leśne, natomiast 
zadrzewienia śródpolne w terenach rolniczych, występujące na ogół „wyspowo” są 
dodatkowo ostoją fauny. Zasady gospodarowania przestrzennego wyrażone w „Studium 
uwarunkowań...” oraz planach przestrzennego zagospodarowania gmin uznały rangę 
zachowania i sukcesywnego powiększania wszystkich typów zadrzewień i zakrzewień, jak i 
nowych zalesień, zgodnie z ujętymi w nich granicami polno – leśnymi. Walory przyrodnicze 
Gminy Krapkowice wiążą się z doliną Odry. 
 
 

 

                                                      
 
40 Tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 
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DZIEDZICTWO KULTUROWE 

 
Gmina Krapkowice to malowniczo położona gmina w dolinie rzeki Odry, w środkowej części 
województwa opolskiego. Miejsce pełne zieleni i interesujących zakątków, gdzie tradycja 
współgra z nowoczesnością, a przyroda  naturalnie wtapia się w krajobraz okolicy. Okoliczne 
lasy i wody tworzą znakomitą bazę rekreacyjną dla ludzi spragnionych wypoczynku, gdzie na 
miłośników historii czekają zabytki, a na inwestorów przychylny klimat i przestrzeń do 
rozwoju. 
Podróżując po Ziemi Krapkowickiej oprócz malowniczych widoków można napotkać liczne 
obiekty zabytkowe, m.in. Krapkowicki Zamek, ruiny zamku rycerskiego w Otmęcie, wieżę 
Bramy Górnej z przyległą partią murów obronnych,  zamek i park w Rogowie Opolskim, pałac 
w Dąbrówce Górnej, kościoły parafialne oraz przydrożne krzyże i kapliczki41.   
 
 
 
PARKI PAŁACOWE I DWORSKIE (podlagające ochronie konserwatorskiej) 

 

Tabela 53. Wykaz parków pałacowych i dworskich na terenie Gminy Krapkowice 
 

Lp. Rodzaj parku 

1 Park zabytkowy w Rogowie Opolskim (ok. 5 ha)  
Krapkowice  

2 Park zabytkowy w  Dąbrówce Górnej (ok. 4 ha) 

3 Park w Krapkowicach przy ul. Parkowej (ok. 1 ha)  

4. Park o charakterze zabytkowym w Żużeli (ok. 1 ha) 

 

                                                      
 
41 UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH  z dnia 18 maja 2016 r.  
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 dla Gminy Krapkowice –             
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 1164.  
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5.9.2. OCENA SWOT 

 
Tabela 54.  Analiza SWOT w zakresie obszaru interwencji OCHRONA ZASOBÓW 

PRZYRODNICZYCH I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  
 

OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
 

(+) (-) 

Mocne 
strony 

 Występowanie ciągów 
ekologicznych zapewniających 
swobodną migrację: doliny 
rzeczne, parki, obszary leśne. 

 Występowanie korytarzy 
ekologicznych o znaczeniu 
krajowym oraz 
regionalnym/lokalnym. 

  Obszary cenne przyrodniczo 
projektowane do objęcia 
ochroną.  

 Występowanie zróżnicowanych 
ekosystemów, siedlisk oraz 
gatunków w tym występowanie 
siedlisk priorytetowych dla 
obszarów Natura 2000 oraz 
gatunków chronionych. 

 Duży potencjał turystyczny: 
bogactwo zabytków, parki, itp. 

Słabe  
strony 

 Występujące zanieczyszczenie powietrza, 
 Postępująca degradacja pojedynczych 

obiektów zabytkowych. 
 Niewystarczające oznakowanie atrakcji 

turystycznych, tras rekreacyjnych i 
obiektów zabytkowych. 

 Brak wystarczających środków u osób 
fizycznych na opiekę nad zabytkami, 
skutkujący złym stanem zachowania 
niektórych zabytków. 

Szanse 
 
 

Rozwój turystyki propagującej 
zachowania proekologiczne 
sprzyjające rozwojowi 
aktywnych form wypoczynku 
np. kajakarstwo, turystyka 
rowerowa. 

 Powstanie ścieżek 
dydaktycznych. 

Zagrożenia  Zanieczyszczenie powietrza wpływające 
na stan zasobów przyrodniczych. 

 Zagrożenie pożarami lasów. 
 Duże natężenie ruchu utrudniające 

migracje zwierząt. 
 Zajęcie terenów cennych przyrodniczo 

pod realizację przedsięwzięć, które nie 
są objęte ochroną w formie obszarów 
chronionych. 

 dewaloryzacja krajobrazu kulturowego, 
przez wprowadzanie nowej zabudowy 
lub wymianę starej na nową o obcych 
formach . 
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5.10.  ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU, NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA 
ŚRODOWISKA 

 
5.8.3. OCENA STANU 

 
ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 

W celu uniknięcia najpoważniejszych zagrożeń związanych ze zmianą klimatu,                       
a zwłaszcza nieodwracalnych skutków na wielką skalę, globalne ocieplenie powinno 
zostać ograniczone do maksymalnie 2°C powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej. Niezależnie od scenariuszy ocieplenia i skuteczności działań 
łagodzących, wpływ zmiany klimatu będzie w najbliższych dziesięcioleciach coraz 
bardziej odczuwalny ze względu na opóźnione skutki wcześniejszych i obecnych 
emisji gazów cieplarnianych.  Biorąc pod uwagę szczególny charakter skutków zmiany 
klimatu na terytorium UE i ich szeroki zakres, środki w zakresie przystosowania muszą 
zostać podjęte na wszystkich poziomach – lokalnym, regionalnym i krajowym.   
  
Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk 
ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego 
względu stały się przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności 
międzynarodowej. Wyniki badań naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska 
powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla społecznego                               
i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. Wysiłki na 
rzecz dostosowania się do skutków zmian klimatu powinny być zatem podejmowane 
jednocześnie z realizowanymi przez Polskę działaniami ograniczającymi emisję gazów 
cieplarnianych. Właściwie dobrana paleta działań zmniejszających wrażliwość kraju 
na zmiany klimatyczne będzie stanowić istotny czynnik stymulujący wzrost 
efektywności i innowacyjności polskiej gospodarki. Działania adaptacyjne wiążą się ze 
znacznymi kosztami.   
Istotą działań adaptacyjnych podejmowanych zarówno przez podmioty publiczne, jak 
i prywatne, poprzez realizację polityk, inwestycje w infrastrukturę i technologie, a 
także zmiany zachowań, jest uniknięcie ryzyk i wykorzystanie szans. Zmiany klimatu 
należy postrzegać jako potencjalne ryzyko, które powinno być brane pod uwagę przy 
tworzeniu np. mechanizmów regulacyjnych i planów inwestycyjnych, podobnie jak 
brane pod uwagę są ryzyka o charakterze makroekonomicznym, czy geopolitycznym. 
 
Skutkiem ocieplania się klimatu jest wzrost występowania groźnych zjawisk 
pogodowych. 
Z myślą o zapewnieniu warunków stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego                
w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, ale również z myślą                                     
o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć nie 
tylko na stan polskiego środowiska, ale również wzrost gospodarczy  przygotowano 
„Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020). 
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Konieczność opracowania strategii adaptacyjnej (Strategicznego Planu 
Adaptacyjnego) wynika ze stanowiska rządu przyjętego w dniu 19 marca 2010 roku 
przez Komitet Europejski Rady Ministrów jako wypełnienie postanowień dokumentu 
strategicznego Komisji Europejskiej – Białej Księgi [COM (2009) 147] ws. adaptacji do 
zmian klimatu.  
Zgodnie z tym stanowiskiem rządu Strategia obejmuje:  

 przygotowanie do adaptacji sektorów najbardziej wrażliwych na zmiany 
klimatu, tj. rolnictwa i obszarów wiejskich; zasobów i gospodarki wodnej, 
strefy wybrzeża i obszarów morskich; zdrowia człowieka, zwierząt i roślin 
oraz niektórych sektorów gospodarczych;   

 włączenie strategii adaptacyjnych do strategii i polityk społeczno-
gospodarczych na poziomie kraju i regionów oraz sektorów, zwłaszcza do 
programów rozwoju regionalnego;   

  wymianę informacji o wdrażanych przedsięwzięciach i zwiększanie 
świadomości społeczeństwa. 

 
 
NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 

 
Do potencjalnych zagrożeń mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowych należy 
zaliczyć przede wszystkim:  

 pożary;  

 katastrofy,  

 awarie i niekontrolowane przenikanie różnych substancji do środowiska 
naturalnego;  

 transport drogowy i kolejowy – ryzyko skażenia przez rozszczelnienie cystern z 
substancjami niebezpiecznymi, 

 awarie urządzeń technicznych w zakładach przemysłowych;  

 klęski żywiołowe, anomalie pogodowe (susze, huragany, intensywne opady, 
powodzie).  

  
Na terenie gminy nie ma zakładów stwarzających zagrożenie dla środowiska. 
Działalnością kontrolną w zakresie poważnych awarii zajmują się Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Krapkowicach. 
 
Na okoliczność wystąpienia potencjalnych zdarzeń kryzysowych Burmistrz Krapkowic 
w roku 2017 przygotował oraz przekazał do zatwierdzenia Starości Krapkowickiemu 
„Plan zarządzania kryzysowego miasta i gminy Krapkowice” . 
Celem planu jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego 
reagowania administracji publicznej gminy na zdarzenia kryzysowe, zapewnienie 
właściwego prowadzenia działań, głównie w zakresie odpowiedzialności dotyczącej 
kierowania i nadzoru, informowania, ostrzegania i alarmowania ludności, łączności, 
ratownictwa, ewakuacji, pomocy społecznej, medycznej i porządku publicznego.  
Przygotowany plan ma zastosowanie do operacyjnych działań i podlegających mu 
służb w każdej fazie zarządzania kryzysowego. 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice  
na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026 - PROJEKT  

 

154 | S t r o n a  

Plan działań odniesiono do: 

  sytuacji (stanów kryzysowych) będących następstwem: 
 działań sił przyrody, 
 katastrof i wypadków wynikających z działalności człowieka, 
 zdarzeń naruszających bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, 

których skutki mogą zagrażać życiu i zdrowiu znacznej ilości ludzi lub 
gospodarce, a ich likwidacja może być skuteczna tylko w ścisłym 
współdziałaniu różnych organów administracji publicznej oraz 
specjalistycznych służb, inspekcji, instytucji i organizacji 
pozarządowych. 

 

 etapów zarządzania kryzysowego: 
 zapobiegania sytuacjom kryzysowym,  
 przygotowania do podejmowania nad nimi kontroli w drodze 

zaplanowanych działań, 
 reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 
 usuwania ich skutków oraz odtwarzania zasobów i infrastruktury 

krytycznej. 
 
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZAGROŻEŃ ORAZ OCENA RYZYKA ICH 
WYSTĘPOWANIA NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE 

 
POWODZIE  
Zagrożenia powodziowe na terenie gminy są odnotowywane co pewien okres, mniej 
więcej co 10 lat. Występuje natomiast możliwość podtopień upraw w okresie 
wiosennych roztopów i w czasie wystąpienia intensywnych opadów deszczu w 
górnych dopływach rzeki Odry. Największe zagrożenie powodziowe występuje ze 
strony rzeki Odry oraz Osobłogi powodowane wzmożonymi opadami deszczu, 
roztopami wiosennymi. W czasie wysokich stanów wody na rzece Odrze, wolno 
dryfujące przedmioty mogą stanowić zagrożenie dla obiektów hydrotechnicznych i 
energetycznych. 
Główne zagrożenie powodziowe w dolinie rzeki Odry spowodowane jest w dużej 
mierze nieodpowiednim stanem technicznym części starych ponad stuletnich 
obwałowań i murów oporowych, które wymagają remontu. 
 
POŻARY 
Zagrożenia pożarowe ogranicza się do pojedynczych obiektów i wydzielonych części. 
Większość zabudowań to obiekty stare bez odpowiedniego zabezpieczenia, o dużym 
stopniu zagrożenia pożarem. W przypadku gospodarstw rolnych zagrożenie może 
objąć kompleksy zabudowań mieszkalno-inwentarsko-magazynowe jednego 
właściciela. Gmina Krapkowice leży w północnej części powiatu krapkowickiego, 
zalesienie wynosi 2,5 % powierzchni i jest to obszar nie bezpośrednio zagrożony 
pożarami przestrzennymi.   
Dotychczas nie zanotowano  pożarów, które ze względu na swoją wielkość, natężenie 
i powstałe straty należałoby zaliczyć do niebezpieczeństwa powszechnego.  
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HURAGANOWE WIATRY/TRĄBY POWIETRZNE 
Wichury i trąby powietrzne występują na terenie województwa corocznie, z różnym 
natężeniem. Powodują uszkodzenia budynków,  linii energetycznych, łamanie drzew, 
co w konsekwencji prowadzi do powstania strat materialnych. 
 
Ekstremalne temperatury: 
Mogą powodować zagrożenia dla zdrowia i życia  ludzi, jak również znaczne staty 
materialne zwłaszcza w rolnictwie. 
 
Bardzo niskie temperatury ujemne mogą wpływać na zamarzanie osób samotnie 
mieszkających w domach ze słabą izolacją cieplną, bezdomnych oraz powodować 
uszkodzenia w instalacji położonej na głębokości podlegającej zamarzaniu. 
Ewaluujące warunki klimatyczne coraz częściej przynoszą anomalia pogodowe, w tym 
pojawienie się silnych wiatrów, momentami osiągającymi siłę huraganów. Obecnie 
występowanie tego typu zagrożeń jest coraz częstsze  i przyjmuje bardziej intensywny 
charakter. Na terenie gminy odnotowano: występowanie wiatrołomów na terenach 
zalesionych, na terenach zurbanizowanych niewielkie uszkodzenia pokryć 
dachowych, szczególnie na budynkach starych, nie remontowanych, uszkodzenia linii 
energetycznych. 
 
MROZY I OPADY ŚNIEGU 
Zjawisko mrozów i opadów śniegu występuje każdego roku w okresie zimy,                               
z mniejszym lub większym natężeniem. 
Długotrwałe obfite opady śniegu, powodujące zaleganie grubej jego warstwy 
(zwłaszcza przy utrzymujących się niskich temperaturach) stanowić może przesłankę 
do powstania powodzi, przy nagłym jego topnieniu. 
Poważne zagrożenie stanowić może zalegająca warstwa śniegu na dachach obiektów 
wielkopowierzchniowych, co w efekcie może prowadzić do katastrofy budowlanej 
(zawalenia się poszycia dachowego).  
 
SUSZA I UPAŁY  
Susze na terenie gminy występują okresowo, a jej dotkliwe skutki zauważalne będą 
zwłaszcza na terenach odkrytych i piaszczystych glebach. 
Zagrożenie to powoduje przede wszystkim: 

 przesuszenie gleby, 

 zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw roślin, 

 zwiększone prawdopodobieństwo katastrofalnych pożarów. 
Wysokie temperatury niszczą nawierzchnię dróg oraz linii energetycznych. 
Na terenie Gminy Krapkowice upały i susze powodują straty w uprawach rolnych 
(ostanie takie zjawisko miało miejsce w 2015  r.). 

 
SKAŻENIE  CHEMICZNO-EKOLOGICZNE 
 
Zagrożenia chemiczne 
Na terenie gminy znajdują się zakłady, które stwarzają zagrożenie chemiczne, ale jak 
dotąd nie odnotowano w historii istnienia awarii, które mogłyby zagrażać miejscowej 
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i okolicznej ludności. Takie zagrożenie występuje także na drogach, po których 
przewożone są toksyczne środki przemysłowe (trasa Opole-Kędzierzyn-Koźle, 
autostrada A4, które przebiegają częściowo przez gminę. 
 
Zagrożenia biologiczne 
Współczesna migracja ludzi stwarza możliwość przenoszenia wielu chorób zakaźnych. 
Pojawienie się nowych zakażeń może mieć swe odniesienie do wystąpienia choroby 
w naszym regionie. Nieuniknione jest także dalsze rozprzestrzenianie się wirusa H5N1 
w Europie m.in. na skutek wędrówek dzikich ptaków. Celem minimalizacji 
ewentualnych skutków do niezbędnych działań jest zapewnienie bieżącej gotowości 
planów i strategii m.in. placówek ochrony zdrowia. 
 
 
KATASTROFY KOMUNIKACYJNE ORAZ BUDOWLANE 
Na terenie gminy nie ma obiektów szczególnie zagrożonych katastrofami 
budowlanymi. Niewielkie zagrożenia stanowić mogą stare budynki gospodarcze na 
terenach wiejskich, szczególnie pozostałe i niezagospodarowane obiekty po byłych 
PGR-ach. W obiektach takich zagrożenia powodować mogą zarówno ludzie – 
szczególnie „zbieracze złomu”, jak i czynniki atmosferyczne (gwałtowne burze, 
porywy wiatru). 
 
 
5.10.2. OCENA SWOT 

 

Tabela 55.  Analiza SWOT w zakresie obszaru interwencji ADAPTACJA DO ZMIAN 
KLIMATU I NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 

 

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU I NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 
(+) (-) 

Mocne 
strony 

 Funkcjonuje gminnych  oraz 
powiatowych  planów 
zarządzania kryzysowego z 
uwzględnieniem poszczególnych 
zagrożeń oraz sposobów i 
procedur postępowania  
 

Słabe  
strony 

 Nieprzewidywalność zdarzeń  
komunikacyjnych, pogodowych i 
hydrologicznych,  poważnych awarii 

Szanse 
 
 

 Poprawa bezpieczeństwa na 
drogach (budowa nowych oraz  
modernizacja istniejących 
ciągów komunikacyjnych), 

 Ciągła modernizacja zakładów 

Zagroże
nia 

 Zagrożenia pożarowe - głównie na 
obszarach leśnych, 

  Zagrożenia pożarowe, chemiczne oraz 
ekologiczne na drogach, 

 Zagrożenia chemiczne i ekologiczne - 
wynikające głównie z magazynowania 
i stosowania przez zakłady przemysłowe 
materiałów i surowców 
niebezpiecznych. 
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5.11.  DZIAŁANIA EDUKACYJNE I ZARZĄDZANIE SYSTEMOWE 

 
5.11.1. OCENA STANU 

 

EDUKACYJA EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA  

 
Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia i 

wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z 
hasłem „myśleć globalnie, działać lokalnie". Ważnym elementem jest łączenie wiedzy 
przyrodniczej  z humanistyczną oraz działaniami praktycznymi.   
Obejmuje ona przedstawianie we wszystkich działaniach tematyki z zakresu ochrony                        
i kształtowania środowiska. Musi docierać do wszystkich grup społecznych i wiekowych.                 
W związku z tym ważne jest znalezienie odpowiednich środków przekazu tak, aby                            
w najprostszy i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną.   
Uwzględniając konieczne zróżnicowanie form i treści przekazu, można przyjąć podział 
mieszkańców na cztery główne grupy, do których trafiać będą odpowiednio przygotowane 
formy edukacyjne:  

 pracowników samorządowych gminy; 

 nauczyciele;   

 dzieci i młodzież;   

 dorośli mieszkańcy.   
 
Należy równocześnie wyznaczyć cele i efekty, jakie ma przynieść prowadzona akcja 
edukacyjno-informacyjna. Są nimi przede wszystkim:  

 ograniczenie zanieczyszczania wód – poprawa ich jakości;   

 ograniczenie zanieczyszczeń powietrza;   

 ograniczenie powstawania odpadów oraz celowości prowadzenia selektywnej 
gospodarki przez mieszkańców gminy, 

 poprawa stanu zieleni;   

 powstanie trwałych grup mieszkańców, współpracujących z samorządem lokalnym 
podejmujących nowe wyzwania w zakresie edukacji ekologicznej;   

 zwiększenie sprzyjającego nastawienia społeczności lokalnej do ochrony środowiska.   
 
 
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców na poziomie gminy stanowi jedno z 
najważniejszych zadań w polityce ekologicznej państwa. Edukacja na terenie naszej gminy 
skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak również do starszej części społeczeństwa. 
Młodzież szkolna uczestniczy w całorocznym cyklu programów z zakresu ochrony 
środowiska. 
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Ciekawsze akcje prowadzone przez gminę w ostatnich latach przedstawiono poniżej. 
 
Lata 2013-201442 

Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację:  

 konkursów ekologicznych, akcji „sprzątania świata”,  

 akcji edukacyjnych,  

 festynów ekologicznych i innych spotkań integrujących mieszkańców.  
 
W 2013 roku w ramach działań kształtujących postawy proekologiczne dzieci i młodzież                     
z terenu gminy Krapkowice wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska” pn.: Zbierzmy 
„20 tysięcy telefonów na 20. Sprzątanie Świata”. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 
poinformował i zachęcał do wzięcia udziału w ww. przedsięwzięciu placówki oświatowe. 
 
Nagrody w formie bonów zostały sfinansowane przez Związek Międzygminny „Czysty 
Region”. Zebrano łącznie 93 telefonów.  
 
W maju 2014 roku ogłoszony został Konkurs Ekologiczny pod nazwą „Odpadów nie marnuję 
– śmieci segreguję”, skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem 
konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z segregacją 
odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych w oparciu o Uchwałę                
Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. W konkursie wzięło udział 6 placówek 
szkolnych, z których otrzymano w sumie 13 prezentacji.  
Prace laureatów konkursu umieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Miasta                     
i Gminy w Krapkowicach w zakładce „Gospodarka odpadami” – „Materiały edukacyjno –
informacyjne”. 
 
 
Lata 2015-201643 

W marcu 2015 r. na scenie Krapkowickiego Domu Kultury gościł Teatr Kultureska ze 
spektaklem pn. „Afera Leśna". Przedstawienie było przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz uczniów wczesnoszkolnych. W sumie widowisko obejrzało 748 osób. 
Fabuła spektaklu koncentrowała się na przedstawieniu dzieciom, w jaki sposób należy                   
z szacunkiem podchodzić do przyrody, jednocześnie dbając o otaczające nas środowisko . 
Poprzez wspólną zabawę spektakl realizował założenia edukacji ekologicznej,                                    
w szczególności przedstawiając zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych 
zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy Krapkowice regulaminem utrzymania czystości i 
porządku . 
  

                                                      
 
42 RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KRAPKOWICE ZA LATA 2013-2014 
Krapkowice (kwiecień 2015) 
 
43 RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KRAPKOWICE ZA LATA 2015-2016 
Krapkowice (kwiecień 2017) 
" 
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 W listopadzie 2015 r. pracownicy Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska przedstawili zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych mieszkańcom 
i personelowi Domu Opili Społecznej „Anna" w Krapkowicach. Podczas spotkania 
poinformowano, jakie odpady powinny być umieszczane w poszczególnych pojemnikach, 
przypisanych do gromadzenia danej frakcji odpadów. Poruszono także problem spalania 
odpadów w piecach domowych. Na koniec przeprowadzono quiz, który pokazał, zasady 
prawidłowej segregacji odpadów. 
 

Od roku  2015 Gmina Krapkowice udostępnia mieszkańcom bezpłatną aplikację "Wywozik 
Krapkowice" na urządzenia mobilne, która m.in. przypomina o terminach odbioru odpadów 
komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje, terminach otwarcia MPSZOK, udziela 
informacji o zasadach należytej segregacji odpadów komunalnych, a w zakładce Aktualności. 
informuje m.in. o terminach uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
czy sezonowej zbiórce odpadów zielonych i popiołu. Ponadto aplikacja umożliwia ustawienie 
alarmu przypominającego o zbliżających się terminach odbioru odpadów komunalnych oraz 
wysyłanie reklamacji dol. np.: braku odbioru odpadów, uszkodzonego pojemnika. itp. 
 
W grudniu 2016 roku mieszkańcy Gminy Krapkowice wraz z harmonogramami odbioru 
odpadów na 2017 rok otrzymali ulotki opracowane przy współpracy z firmą Naprzód Sp.                       
z o.o. Rydułtowy informujące m.in. o zakazie spalania odpadów, zasadach prawidłowej 
segregacji odpadów, terminach zbiórki popiołu i odpadów zielonych, a także przypominające 
o terminach uiszczania opłaty za odpady komunalne. 
 
 

Na terenie gminy w obrębie obszarów przyrodniczo cennych i krajobrazowo atrakcyjnych 
utworzono ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne. 
 
Wędrówki przyrodniczo - dydaktyczne w naszym kraju są niezbyt rozpowszechnioną formą 
edukacji, a umożliwiają najskuteczniejsze poznawanie, nauczanie i obserwowanie w terenie 
różnych zjawisk przyrodniczych, uwrażliwiających na piękno przyrody. 
 
Na terenie gminy w obrębie obszarów przyrodniczo cennych i krajobrazowo atrakcyjnych 
utworzono ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych. Wędrówki przyrodniczo - dydaktyczne                   
w naszym kraju są niezbyt rozpowszechnioną formą edukacji, a umożliwiają 
najskuteczniejsze poznawanie, nauczanie i obserwowanie w terenie różnych zjawisk 
przyrodniczych, uwrażliwiających na piękno przyrody. 
 
Na terenie miasta Krapkowice znajdują się: 

 ścieżka dydaktyczna ,,Z Chrapkiem i Meluzyną" (rynek i jego okolice), która powstała                      
z inicjatywy Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach, 

 ścieżka przyrodnicza ,,Uroczysko" (zlokalizowana wokół stadionu w parku                             
w Otmęcie). 

  
Konieczność działania na rzecz edukacji ekologicznej wynika z zapisów zawartych w ustawie 
„Prawo ochrony środowiska”. W dokumencie tym wskazano potrzebę włączenia 
problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju do programu nauczania we 
wszystkich typach szkół, jak również we wszystkich kursach, które podnoszą kwalifikacje 
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zawodowe obywateli. Edukacja ekologiczna na terenie gminy jest prowadzona na wielu 
płaszczyznach i różnymi metodami. Ze względu na zróżnicowanie wieku osób, do których jest 
skierowana, edukację prowadzą samorządy terytorialne, jednostki oświatowe. Bardzo 
ważnym elementem edukacji ekologicznej są liczne wycieczki organizowane dla dzieci                                            
i młodzieży szkolnej do miejsc, które zachowały przyrodę mało zniszczoną i przekształconą, 
czyli do parków krajobrazowych, narodowych i rezerwatów przyrody. Wśród uczniów szkół 
podstawowych bardzo dobrą metodą edukacji ekologicznej są „zielone szkoły”. Mają one za 
zadanie zaciekawienie dzieci i młodzieży środowiskiem i zainspirować ich do szukania wiedzy 
w kontaktach z ludźmi i przyrodą. Edukacja na etapie szkoły polega przede wszystkim na 
wprowadzeniu do programu nauczania dodatkowych godziny zajęć z ekologii, a dzieci                      
i młodzież realizują zadania programowe przy użyciu: wycieczek, gazetek szkolnych, 
różnorodnych akcji, wystawek, pogadanek, spotkań. W ramach działalności oświatowej szkół 
podstawowych prowadzone są akcje, prezentacje i prelekcje uświadamiające dzieci                            
i młodzieży o konieczności ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów. 
Systematycznie, corocznie organizowane są zbiórki śmieci na terenie gminy w ramach 
edukacyjnych działań proekologicznych pn: „Sprzątanie Świata”. Młodzież szkolna 
uczestniczy w akcjach sadzenia drzew.  Edukacja ekologiczna nie ogranicza się tylko do dzieci                  
i młodzieży, ale ich adresatami są wszyscy mieszkańcy terenu gminy.   
 
 
 

ZARZĄDZANIE SYSTEMOWE 

 
Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 
Wszystkie działania człowieka są prowadzone w środowisku przyrodniczym, mają więc 
wpływ na jego stan obecny i przyszły. Oznacza to konieczność takiego gospodarowania, aby 
zachować środowisko w możliwie dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Tak więc kryteria 
zrównoważonego rozwoju powinny być uwzględnione we wszystkich dokumentach 
strategicznych sektorów gospodarczych. Dokumenty te, zgodnie  z istniejącym prawem 44 
powinny być poddawane tzw. strategicznym ocenom oddziaływania na środowisko w celu 
sprawdzenia, czy rozwiązania w nich zawarte nie przyniosą zagrożenia dla środowiska teraz i 
w przyszłości. 
 
 
Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 
Miejscowy plan, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 
r., jest podstawowym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego pozwalającym 
gminom na racjonalną gospodarkę terenami. Poza planem miejscowym w systemie 
planowania przestrzennego występują instrumenty pomocnicze, w postaci decyzji 
lokalizacyjnych. Wyżej wskazane dokumenty są w głównej mierze podstawą do 
podejmowania najbardziej racjonalnych decyzji dot. kształtowania ładu przestrzennego oraz 

                                                      
 
44 Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko -  tekst jednolity Dz. U. z 
2018 r. poz. 1405 
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ochrony środowiska, biorąc pod uwagę długofalowe potrzeby zrównoważonego rozwoju 
oraz uwzględniając treść opracowań ekofizjograficznych i programów ochrony środowiska               
o zasięgu lokalnym. 
 

5.10.1. ANALIZA SWOT 
 

Tabela 56. Analiza SWOT w zakresie obszaru interwencji DZIAŁANIA EDUKACYJNE                 
I ZARZĄDZANIE SYSTEMOWE 

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE I ZARZĄDZANIE SYSTEMOWE 
 

(+) (-) 

Mocne 
strony 

 Duże zaangażowanie władz 
gminy w działania edukacyjne. 

 

Słabe  
strony 

 Brak 

Szanse 
 
 

 Systematyczność działań na 
rzecz edukacji różnych grup 
dzieci, młodzieży  oraz 
dorosłych.  

Zagroże
nia 

 Ograniczone środki na prowadzenie 
działań . 
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6.CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2020 ROKU 
 
 

Tabela 57.  Harmonogram rzeczowo-finansowy POŚ dla Gminy Krapkowice na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r. 
 

 ZADANIE Termin realizacji 

Jednostka odpowiedzialna za realizację Szacunkowe 
nakłady 
całego 

zadania 
tys. zł [PLN] 

brutto 

Potencjalne  
 źródła  

finansowania 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

2
0

2
6 

ZADANIA Gmina 
Krapkowice 

Podmiot 
realizujący działania 

własne na terenie gminy 
(1) 

KRÓTKO - DŁUGO- 

TERMINOWE 

1 3 4 5 6 7 8 

A OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Cel:  Poprawa stanu czystości powietrza na terenie gminy w stosunku do roku bazowego 
Kierunek interwencji: Realizacja zadań wskazanych w programach ochrony powietrza (POP), dedykowanych jednostce samorządu terytorialnego – gminie 

A.1. 
 
 

Stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań 
mających na celu poprawę jakości powietrza: 

 realizacja obowiązującego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej 
Gminy Krajowice na lata 2016-2020  (POP/OpSYS),  

 opracowanie i wdrożenie nowego Programu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Krajowice na lata 2021-2024 (POP/OpSYS). 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

  Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 
Biuro Funduszy 
Zewnętrznych  

 
Wydział 

Organizacyjny, 
Sportu i Turystyki,  

 
Wydział Gospodarki 

Komunalnej i 
Inwestycji  

 
Dyrektorzy placówek 

oświaty 

 

Krapkowickie Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o. 

 

 
 
 
 

10 442 (3) 

 
 

Budżet gminy 
oraz 

Środki NFOŚiGW / 
WFOŚiGW, 

ewentualnie 
środki pomocowe  
z RPO 2014-2020,  

PROW 
RPO WO 2014-2020 
w ramach środków 

ZIT Aglomeracji 
Opolskiej,  

prywatne w ramach 
partnerstwa 
publiczno-

prywatnego  

A.2. Uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony 
powietrza, poprzez odpowiednie przygotowywanie specyfikacji 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Biuro Funduszy 
Zewnętrznych  

 

- - - 
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zamówień publicznych, które uwzględniać będą potrzeby ochrony 
powietrza przed zanieczyszczeniem (POP/OpSYS): 

 preferencje w zakupie  pojazdów  spełniających najwyższe normy 
Euro,  

 stosowanie w nowobudowanych budynkach niskoemisyjnych 
źródeł ciepła. 

 

A.3. Uwzględnianie w gminnych dokumentach strategicznych  rozwoju 
infrastruktury zielonej, w tym tworzenia nowych nasadzeń, 
powiększania obszarów zielonych  
z uwzględnieniem gatunków roślin korzystnie wpływających na 
oczyszczenie powietrza z zanieczyszczeń (POP/OpSYS).  

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Biuro Funduszy 
Zewnętrznych  

 

- - - 

A.4. Opracowanie nowych lub zmiana istniejących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, dla stref w których wstępują  
obszary przekroczeń, w celu wprowadzenia zapisów warunkujących  
stosowanie w ww. obszarach sposobów zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną  oraz paliwa gazowe niepowodujące nadmiernej 
emisji zanieczyszczeń (POP/OpSYS).  

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji  

 

- 10 - 

A.5. Uwzględnianie w nowych oraz  w istniejących objętych zmianą 
planach zagospodarowania przestrzennego  ochronę istniejących  
oraz wyznaczanie nowych kanałów przewietrzania miast, szczególnie 
w miejscowościach o niekorzystnym położeniu topograficznym 
sprzyjającym kumulacji zanieczyszczeń(POP/OpSYS). 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji  

 

- 10 - 

A.6. Uwzględnianie istniejących korytarzy ekologicznych w zapisach 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunkujące 
zachowanie ich ciągłości (POP/OpSYS). 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji  

 

 5 - 

A.7. Uwzględnianie wysokich wskaźników powierzchni biologicznie 
czynnej towarzyszącej zabudowie w zapisach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego (POP/OpSYS). 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji  

 

- 5 - 

A.8. Tworzenie zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu 
ruchu (POP/OpSYS). 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 
Wydział Gospodarki 

Komunalnej i 
Inwestycji  

 

- 8 Budżet gminy 
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A.9. Tworzenie warunków do reorganizacji ciągów komunikacyjnych,                   
w szczególności: 

 wpływających na rozbudowę i kształtowanie sieci ulic 
obwodowych powodujących eliminację lub ograniczenie ruchu 
tranzytowego, 

 warunkujących uspokojenie ruchu wewnątrz osiedli 
mieszkaniowych, 

 tworzenie stref i ciągów pieszo-rowerowych  (POP/OpSYS). 

x 
 
 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 
 
 
x 

x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji 
  

 
 

5.360 

 
 

 

RPO WO  2014-2020 
w ramach środków 

ZIT Aglomeracji 
Opolskiej,  budżet 

Gminy  

A.10. Egzekwowanie obowiązku wykonania postępowania 
kompensacyjnego w przypadku zmienianych lub nowopowstających 
instalacji na obszarach występowania przekroczeń wartości 
dopuszczalnych stężeń 
(OpPKT) 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

- Starosta Powiatu Krapkowickiego 
 

 Marszałek Woj. Opolskiego 

- - 

A.11. Termomodernizacja obiektów budowlanych (OpTMB) x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  Biuro Funduszy 
Zewnętrznych  

 
 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji, 
 

Dyrektorzy placówek 
oświaty 

 

- 3.538 
 

Budżet gminy 
oraz 

Środki NFOŚiGW / 
WFOŚiGW, 

ewentualnie 
środki pomocowe  
z RPO 2014-2020,  

PROW 
RPO WO 2014-2020 
w ramach środków 

ZIT Aglomeracji 
Opolskiej,  

prywatne w ramach 
partnerstwa 
publiczno-

prywatnego  

A.12. Kampania informacyjna związana z uruchomieniem Centrum 
przesiadkowego w gminie Gogolin (rozwój komunikacji lokalnej – 
Gogolin- Krapkowice) w ramach poprawy komfortu i bezpieczeństwa 
funkcjonowania węzłów przesiadkowych komunikacji publicznej. 

x        Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji 
- 5 Budżet gminy 

 

A.13. Tworzenie warunków do korzystania z komunikacji  zbiorowej, 
zwiększenie roli przejazdów realizowanych z wykorzystaniem 
łańcuchów elektromobilności, zwłaszcza systemów rower&kolej; 
(OpIST)  
np. Współpraca gminy w tworzeniu nowego planu  połączeń 

x x       Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji 
- 10 Budżet gminy 

 

A.14. Budowa infrastruktury rowerowej i jej utrzymanie: x x x x     Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

- 2 000 Budżet gminy 
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 budowa ścieżek rowerowych,  

 oznaczanie tras rowerowych,  

 tworzenie miejsc bezpiecznego przechowywania rowerów w 
budynkach użyteczności publicznej oraz w wybranych 
strefach węzłów przesiadkowych  budowa parkingów typu 
Park&Ride oraz Park&Bike 
 

x x x x Inwestycji   oraz 
Środki NFOŚiGW / 

WFOŚiGW, 
ewentualnie 

środki pomocowe  
z RPO 2014-2020,  

PROW 
RPO WO 2014-2020 
w ramach środków 

ZIT Aglomeracji 
Opolskiej,  

prywatne w ramach 
partnerstwa 
publiczno-

prywatnego  

A.15. Czyszczenie nawierzchni dróg na mokro (OpCZM) 
 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji 
- 
 

287 Budżet gminy 

 

A.16. Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji 
sprzyjających poprawie jakości powietrza, działania kontrolne 
(OpKON), w szczególności:. 

 kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów; 

 kontrola przestrzegania zakazu spalania pozostałości  
z ogrodów , 

 kontrola placów budowy pod kątem przestrzegania zapisów 
pozwolenia budowlanego; 

 kontrole pojazdów opuszczających place budowy kontrola 
warunków przewozu materiałów pylących; 

 kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie dotrzymywania 
przepisów prawa i warunków decyzji 
administracyjnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do 
powietrza; 

 kontrola w zakresie zgodności zainstalowanego systemu 
ogrzewania z systemem zawartym w projekcie budowlanym. 
kontrola pojazdów pod kątem emisji spalin; 

 kontrole stacji diagnostycznych,  

 kontrola pojazdów pod kątem emisji spalin. 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 
 
 
 

Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 
 Straż miejska 

 
 
 
 
 
 

Starosta Powiatu Krapkowickiego 

 
 
 
 

Starosta Powiatu Krapkowickiego 

WIOŚ 
 
 
 
 

 
 
 
 

WiOŚ,  
Komenda Powiatowa Policji                  

w Krapkowicach 

20 Budżet gminy 

 

A.17. Upowszechnianie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie 
jakości powietrza, w tym: 

x x x x x x x x  
 
 

 
 
 

400 Budżet gminy, 
Powiat Krapkowicki 

oraz 
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 Wsparcie finansowe wymiany i modernizacji starych 
urządzeń/instalacji małej mocy, służących do wytwarzania 
energii cieplnej lub energii cieplnej i energii elektrycznej; 

 Tworzenie warunków zakupu odpowiedniej jakości paliwa 
stałego w ramach udzielenia gminnej pomocy społecznej.  

 
 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Krapkowicach 

Starost Powiatu Krapkowickiego 
oraz 

Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW, 

Środki NFOŚiGW / 
WFOŚiGW, 

Kierunek interwencji: Poprawa stanu czystości powietrza na terenie Gminy Krapkowice 

A.18. Opracowanie i wdrożenie Kampanii informacyjno-edukacyjnej , np.: 

 podniesienie świadomości społecznej dotyczącej ochrony 
powietrza; 

 akcje informacyjne uświadamiające mieszkańcom zagrożenia dla 
zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza; 

 wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń – np. szkolenia i 
spotkania dla administracji samorządu terytorialnego szczebla 
wojewódzkiego i lokalnego; 

 edukacja ekologiczna w zakresie ekozachowań; 

 wojewódzkie i lokalne konferencje i seminaria w zakresie 
wymiany doświadczeń w ochronie powietrza; 

 edukacja ekologiczna mieszkańców i pracowników samorządów 
lokalnych 

działania informacyjne poprzez wdrożenie krótkoterminowych 
prognoz jakości powietrza (POP/OpSYS). 

x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 
Biuro Funduszy 
Zewnętrznych  

 
Wydział 

Organizacyjny, 
Sportu i Turystyki 

 
Dyrektorzy placówek 

oświaty 
 

Starosta Powiatu Krapkowickiego 
 

 Marszałek Woj. Opolskiego 

60 Budżet gminy 
oraz 

Środki NFOŚiGW / 
WFOŚiGW,  

 
ewentualnie 

w ramach środków 
ZIT Aglomeracji 

Opolskiej,  
prywatne w ramach 

partnerstwa 
publiczno-

prywatnego  

A.19. Prowadzenie „ monitoringu powietrza”-  kontynuacja pomiarów  
jakości powietrza w zakresie pyłów PM10 oraz PM2,5  oraz stanów 
pogody w 20 punktach  zlokalizowanych na terenie gminy(2) 

x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

- 320 Środki NFOŚiGW / 

WFOŚiGW, budżet 
gminy  

 

A.20. Monitoring zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego  
 

x x x x x x x x - 
WIOŚ   - - 

B OCHRONA PRZED HAŁASEM 

Cel:  Poprawa stanu klimatu akustycznego na terenie gminy 
Kierunek interwencji: Monitorowanie stanu środowiska w zakresie zagrożenia hałasem  

B.1. Prowadzenie okresowych pomiarów hałasu przez zarządzających 
drogami oraz opracowanie map akustycznych 

x x x x x x x x - Zarządzający dróg  - - 
 

B.2. Gromadzenie aktualnych danych o stanie zagrożenia hałasem                      
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

x x x x x x x x - 
WIOŚ  Opole  - - 

Cel:  Wzmocnienie działań mających na celu zapobiegnie sytuacjom konfliktowym w zakresie oddziaływania akustycznego 
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Kierunek interwencji: Realizacja działań zapobiegających powstania sytuacji konfliktowych w zakresie oddziaływania akustycznego 

B.3. Uwzględnianie w opracowaniach ekofizjograficznych, w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy 
oraz w miejscowych planach zagospodarowania   informacji o stanie 
zagrożenia hałasem, w tym informacji o strefach oddziaływania 
ponadnormatywnego infrastruktury komunikacyjnej. 

x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji  

- 10 - 

B.4. Uwzględnienie w zapisach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ograniczeń w zakresie sposobu korzystania z 
nieruchomości w związku z ochroną środowiska przed hałasem,              
w szczególności, jeżeli w konsekwencji opracowania przeglądu 
ekologicznego,  utworzony zostanie obszar ograniczonego 
użytkowania.  

x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji  

- 5 Budżet gminy 
 

B.5. Wprowadzanie do zapisów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego informacji zgodnie z art. 114 ustawy Prawo ochrony 
środowiska 

x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji  

- 5 - 

B.6. Modernizacja nawierzchni dróg  gminnych oraz ich przebudowa  x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji 

Zarządcy Dróg 10 000 Budżet gminy 
 

B.7. Stosowanie na terenie miast nawierzchni o najwyższej odporności na 
ścieranie na skrzyżowaniach i na odcinkach jezdni o największym 
natężeniu ruchu 

x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji 

Zarządcy Dróg 2 000 Budżet gminy 
 

B.8. Usprawnienia organizacji ruchu, w tym: ograniczenie prędkości, 
tworzenie stref wolnych od ruchu, stosowanie dodatkowych 
oznakowań świetlnych miejsc „bezpiecznego przejścia dla pieszych”, 
itp. 

x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji 

Zarządcy Dróg 80 Budżet gminy 
 

B.9. Budowa ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz               
z infrastrukturą  

x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji 

- jw. w pkt 
A9 i A14 

Budżet gminy 
oraz 

Środki NFOŚiGW / 
WFOŚiGW,  

ewentualnie 
w ramach środków 

ZIT Aglomeracji 
Opolskiej 

B10. Tworzenie warunków aktywujących  mieszkańców gminy (w tym 
seniorów oraz dzieci i młodzieży) do czynnego korzystania z rowerów 
oraz ruchu pieszego 

x x x x x x x x Biuro Funduszy 
Zewnętrznych  

 

- 20 Budżet gminy 
ewentualnie 

w ramach środków 
ZIT Aglomeracji 

Opolskiej,  
prywatne w ramach 

partnerstwa 
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publiczno-
prywatnego  

C OCHRONA PRZED ODDZIAŁYWANIEM PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 
Cel:  Utrzymanie poziomu PEM na obecnym poziomie 

Kierunek interwencji: Monitoring stanu środowiska w zakresie PEM 

C.1. Monitoring stanu środowiska w zakresie PEM x x x x x x x x - WIOŚ Opole - - 

C.2. Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów  w zakresie 
promieniowania elektromagnetycznego 

x x x x x x x x - WIOŚ Opole - - 

C.3. Uwzględnianie zapisów dotyczących ochrony przed promieniowaniem 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji  

- 5 Budżet gminy 
 

D GOSPODAROWANIE WODAMI 

Cel:  Niepogarszanie stanu wód 

Kierunek interwencji: Monitoring stanu środowiska w zakresie jakości wód powierzchniowych 

D.1. Monitoring stanu wód powierzchniowych x x x x x x x x - WIOŚ Opole - - 

Cel: Regulacja cieku 

Kierunek interwencji: Kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych  

D.2. Modernizacja 3 śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na 
stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz 
rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – 
przystosowanie Odry do min. IV klasy drogi wodnej 

X X X      - Wody Polskie 
(dawniej RZGW 

Wrocław) 

- - 

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego 

Kierunek interwencji: Ograniczenie zasięgu i skutków powodzi  

D.3. Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego m. Krapkowice         - Wody Polskie 
(dawniej RZGW 

Wrocław) 

- - 

D GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Cel:  Ochrona wód 

Kierunek interwencji: Zarządzanie gospodarką wodną,  
Zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości usług w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną osiągnięci dobrego stanu ekologicznego wód 

D.4. Poprawa jakości i niezawodności świadczonych usług  w zakresie 
dostawy wody i odbioru ścieków poprzez rozbudowę monitoringu 
pracy urządzeń oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

        - WiK KRAPKOWICE - WiK, WFOS, 
dotacje UE 

D.5. Modernizacja istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,  
w szczególności w zakresie: 

        - WiK KRAPKOWICE -  WiK, WFOS, 
dotacje UE 

 - dostawy wody: 
 wymiana istniejącej sieci z rur cementowo-azbestowych 

x x x x x x x x     
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eksploatowanych przez WiK Krapkowice  wraz z 
przygotowaniem niezbędnej dokumentacji 

  przebudowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami 
Pietna i Kórnica (poprawa dostawy wody dla Kórnicy) 

x            

  rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy 
Krapkowice 

 x           

 - odbioru ścieków             

  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela, 
etap I, Etap II 

x            

     

  modernizacja przepompowni ścieków PVI x            

  rozbudowa i modernizacja  sieci kanalizacji sanitarnej                 
w Krapkowicach w ul. Parkowej, Lompy, Dzierżonia, 
Kościuszki 

x            

  wyposażenie w system monitoringu przepompowni ścieków 
przy ul. Kościuszki i ul. Sienkiewicza w Rogowie Opolskim 

x            

  projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, 
Wapienna, Limanowskiego, i Kamiennej 

x            

  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela, 
etap I 

x            

  modernizacja i wyposażenie w system monitoringu 
przepompowni ścieków PI w Krapkowicach 

x            

  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krapkowicach w             
ul. Rodzinnej wraz z przepompowniami  

x            

  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela, 
etap II cd. 

 x           

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krapkowicach w             
ul. Słonecznej, Wapiennej, Limanowskiego i Kamiennej  

 x x      - WiK KRAPKOWICE  WiK, WFOS, 
dotacje UEX 

  modernizacja i wyposażenie w system monitoringu 
przepompownie ścieków Sady w Krapkowicach 

  x          

Kierunek interwencji: Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

D.6. Kontynuacja  działań  związanych  z  realizacją  inwestycji w zakresie  
budowy,  rozbudowy i modernizacji  systemów  kanalizacyjnych  z  
oczyszczalniami  ścieków  komunalnych, wskazanych  w  Krajowym 
Programie  Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych,  w  ramach 
wyznaczonych aglomeracji 

    x x x x - WiK KRAPKOWICE - WiK, WFOS, 
dotacje UE 
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D.7. Współpraca w przeprowadzeniu analizy granic i obszarów aglomeracji 
wskazanych w KPOŚK i w dokonanie zmian w razie konieczności  

x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji  

Pozostałe gminy  
Powiatu Krapkowickiego 

- - 

D.8. Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych 
praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed 
zanieczyszczeniem obszarowym 

x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

Pozostałe gminy 
Powiatu Krapkowickiego 
WIOŚ Opole, ogranizacje 

pozarządowe, ARiMR 

- - 

D.9. Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 
w miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona 
budowa sieci kanalizacyjnej   

x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

Pozostałe gminy 
Powiatu Krapkowickiego 

- WFOŚiGW  
w Opolu 

D.10. Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

- - - 

D.11. Prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych (szamb) x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

- - - 

D.12. Kontrola realizacji umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
oraz usuwanie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków 

x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 
Straż Miejska- 

Straż miejska - - 

D.13. Monitorowanie źródeł zanieczyszczeń obszarowych oraz ich 
eliminacja, stosowanie dobrych praktyk rolnych, m.in. ograniczanie 
ryzyka zanieczyszczenia środowiska poprzez redukcję nawożenia i 
ilości chemicznych środków ochrony roślin, stosowanie 
międzyplonów na obszarach zagrożonych wymywaniem składników 
biogennych (N, P), uwzględnianie w planach zagospodarowania 
przestrzennego zapisów dotyczących pasów zieleni, szczególnie na 
granicy roli z ciekami wodnymi, powstrzymującymi spływ biogenów 
do wód (strefy buforowe i miedze śródpolne) 

 

x x x x x x x x - WIOś OPOLE - - 

D.14. Edukacja z zakresu racjonalnego gospodarowania wodą  
 

x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 
Dyrektorzy placówek 

oświatowych 
 

WiK KRAPKOWICE  - - 

D.15. Wprowadzenie zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego 
obowiązku retencjonowania wód deszczowych pochodzących z 
powierzchni dachowych w celu ich powtórnego wykorzystania (zapis 
ten dot. zwłaszcza terenów gdzie występują grunty przepuszczalne)   

 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji 

- - - 

D.16. Uwzględnianie terenów zalewowych w miejscowych planach x x x x     Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

- - - 
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zagospodarowania przestrzennego x x x x Inwestycji  

E GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 

Cel:  Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz stworzenie niezbędnej 
infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich efektywny recykling 

Kierunek interwencji: Minimalizacja składowanych odpadów poprzez rozbudowę infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  budowę nowych oraz rozbudowę instalacji 
służących do odzysku (w tym recyklingu), termicznego przekształcania z odzyskiem energii oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów, udoskonalanie systemu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

E.1. Udział gminy w realizacji regionalnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi obejmującego działania m. in. w zakresie: 
 - selektywnego zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem: 
odpadów ulegających biodegradacji oraz surowców wtórnych, 
 - przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub 
unieszkodliwiania,  
- prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych, z zakresu 
gospodarki odpadami,  
- budowy PSZOK-ów. 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

Podmioty zajmujące się 
gospodarką odpadami na terenie 

gminy 

2 420 Budżet gminy 
 

E.2. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi przekazywane marszałkowi województwa i 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

- - - 

E.3. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

Marszałek Województwa 
Opolskiego 

- - 

E.4. Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym 
selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, 
opakowaniowych, budowlanych, niebezpiecznych, zużytych baterii i 
akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych 
opon   

X X X X  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

- 12  000 Budżet gminy 
 
 

E.5. Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy finansowaniu zadań ze 
środków publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  

X X X X  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

- - - 

E.6. Doskonalenie funkcjonowania systemów selektywnego zbierania, 
recyklingu odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej w celu zwiększenia 
poziomów odzysku i recyklingu tych odpadów   

X X X X  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

-  Podmioty zajmujące się 
gospodarką odpadami na terenie 

gminy 

20 Budżet gminy 

 

E.7. Doskonalenie i rozwój systemu (opartego o PSZOK-i) zbierania X X X X     Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

Podmioty zajmujące się 
gospodarką odpadami na terenie 

gminy 

10 Budżet gminy 
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zużytych opon prowadzącego do utrzymania dotychczasowego 
poziomu ich odzysku 

X X X X  

Kierunek interwencji: Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

E.8 Ograniczenie składowania zużytych baterii i akumulatorów na 
składowiskach poprzez selektywną zbiórkę tego typu odpadów oraz 
unieszkodliwienie ich w instalacjach do tego przeznaczonych  

X X X X  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

- Podmioty zajmujące się 
gospodarką odpadami na terenie 

gminy 

6 Budżet gminy 

 

E.9. Zadania związane z unieszkodliwianiem azbestu X X X X X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

NFOŚiGW, WFOŚiGW - - 

Kierunek interwencji: Zadania kontrolne, edukacyjne i informacyjne 

E.10. Organizowanie prelekcji i warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej 
dzieci i młodzieży szkolnej m.in. w zakresie prawidłowej gospodarki 
odpadami, ochrony powietrza, ochrony przyrody itp. 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Dyrektorzy placówek 
oświatowych 

 
Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

- 16 Budżet gminy 

 

E.11. Informowanie mieszkańców o stanie środowiska i podejmowanych 
działaniach na rzecz jego ochrony (informacje umieszczane na stronie 
internetowej gminy) 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

- 4 Budżet gminy 

 

E.12. Skuteczne egzekwowanie zakazu spalania odpadów poza instalacjami 
do tego przeznaczonymi  

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Straż Miejska  

 
WIOŚ Opole - - 

F ZASOBY GEOLOGICZNE  

Cel:  Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin 
 

Kierunek interwencji: Pobudzanie aktywności potencjalnych przedsiębiorców w zakresie możliwości poszukiwania i eksploatacji kopalin 

F.1. Gromadzenie , archiwizowanie i przewarzanie danych geologicznych x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

- Marszałek Województwa 
Opolskiego, Starosta Krapkowicki  

- - 

Kierunek interwencji: Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w eksploatowanych złożach  
 

F.2. Kontrola stanu faktycznego wydobywania kopalin pod względem 
wymaganej koncesji i naruszania warunków koncesji oraz naliczanie 
opłat w przypadku nielegalnej działalności 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

- Starosta Krapkowicki  - - 

Kierunek interwencji: Poprawa dostosowania działań w zakresie planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji do potrzeb ochrony kopalin, również w obrębie złóż 
nieeksploatowanych  

F.3. Uwzględnianie w  planach zagospodarowania przestrzennego                    
i w innych dokumentach planistycznych wszystkich 
udokumentowanych złóż wraz z zapisami uniemożliwiającymi ich 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji 

Marszałek Województwa 
Opolskiego  

- - 
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trwałe zainwestowanie 

G OCHRONA GLEB  

Cel:  Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania oraz kierunków i intensywności produkcji do ich naturalnego potencjału 
przyrodniczego 
 

Kierunek interwencji: Promowanie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie programów działań proekologicznych oraz zwiększanie świadomości rolników w zakresie ochrony i 
racjonalnego użytkowania gleb  

G.1. Wdrażanie programu rolnictwa zintegrowanego i ekologicznego x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

- OODR, ARiMR 
właściciele gospodarstw rolnych  

- - 

G.2. Wdrażanie i upowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

- OODR, ARiMR 
właściciele gospodarstw rolnych 

- - 

Kierunek interwencji: Ochrona gleb o najlepszych walorach użytkowych i wartościowych z punktu widzenia przyrody   

G.3. Identyfikacja i wzmocnienie ochrony gleb przez wyznaczanie gleb 
najlepszej jakości oraz gleb pochodzenia organicznego w 
dokumentach planistycznych (Studium) i kształtowanie polityki 
przestrzennej nakierowanej na ograniczanie przeznaczania tych gleb 
na cele nierolnicze i nieleśne 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji  

- 5 Budżet gminy 

 

Cel:  Ochrona gleb przed negatywnym wpływem czynników naturalnych 

Kierunek interwencji: Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną 

G.4. Tworzenie przeciwwietrznych pasów zieleni, w  tym wzdłuż dróg, oraz 
zalesianie terenów o dużym nachyleniu, zagrożonych erozją wodną, 
nieprzydatnych dla gospodarki rolnej 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i 

Inwestycji 

Nadleśnictwo  - - 

H OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
Cel:  Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej 

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

H.1. Ochrona  dolin  rzecznych  oraz  innych  korytarzy  ekologicznych,                     
a  także obszarów wodno-błotnych 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

Marszałek Województwa 
Opolskiego 

Organizacje pozarządowe 

- - 

H.2. Prowadzenie  ochrony  czynnej  siedlisk  chronionych, a także 
restytucja, translokacja, ochrona exsitu, eksterminacja gatunków 
obcego pochodzenia 

x x x x x x x x Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

Marszałek Województwa 
Opolskiego 

Organizacje pozarządowe 

- - 

Kierunek interwencji: Obejmowanie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo 

H.3 Ustanawianie form ochrony przyrody (rezerwatów przyrody, obszarów 
chronionego krajobrazu, użytków ekologicznych, zespołów 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

Marszałek Województwa 
Opolskiego 

- - 
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przyrodniczo-krajobrazowych, stanowisk dokumentacyjnych) 

Cel:  Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia jego ochrony 

Kierunek interwencji: Gromadzenie informacji o środowisku i poprawa procesu udostępniania informacji o środowisku  

H.4. PROWADZENIE inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

- 20 Budżet gminy 
 

Cel:  Rozwój oraz utrzymanie terenów  zielonych   

Kierunek interwencji: Utrzymanie oraz tworzenie nowych terenów zielonych  

H.5. Opieka nad istniejącą strefą terenów zielonych, tworzenie nowych 
stref 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

Właściciele GRUNTÓW - - 

Cel:  Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna   

Kierunek interwencji: Zwiększanie lesistości województwa  

H.6. Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększania Lesistości  
Powiaty 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

Starosta Krapkowicki, 
Nadleśnictwo, Właściciele 

gruntów 

- - 

H.7. Wprowadzenie lub aktualizacja granicy polno-Leśnej w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Biuro Funduszy 
Zewnętrznych  

 

- 5 Budżet gminy 

 

Kierunek interwencji: Poprawa zdrowotności istniejących drzewostanów   

H.5. Przebudowa drzewostanów uszkodzonych przez emisje przemysłowe 
oraz dostosowanie do warunków siedliskowych 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

- 
 

Nadleśnictwo - - 

I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU, NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 
Cel:  Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia 

Kierunek interwencji: Monitoring zagrożeń związanych z transportem substancji niebezpiecznych  

I.1. Działania kontrolne na drogach publicznych x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

- Komenda Powiatowa Policji        
w Krapkowicach 

- - 

Kierunek interwencji: Wzmocnienie skuteczności działań służb reagujących w przypadku wystąpienia awarii  

I.2. Wyposażenie służb w odpowiedni sprzęt służący do walki ze skutkami 
poważnych awarii 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

- Państwowa Straż Pożarna - - 

I.3. Informowanie społeczeństwa o sposobach postępowania w sytuacji 
wystąpienia zagrożeń. 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Spraw 
Obywatelskich 

- 12 Budżet gminy 
 

J DZIAŁANIA  EDUKACYJNE 

Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społeczeństwa, w tym dzieci i  młodzieży, firm 

Kierunek interwencji: Zapewnienie szerokiego udziału społecznego przy podejmowaniu decyzji mogących mieć wpływ na środowisko 

J.1. Informowanie o prowadzonych postępowaniach wymagających 
udziału społeczeństwa 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 

Starosta Powiatu Krapkowickiego 
 

 Marszałek Woj. Opolskiego 

- - 
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Kierunek interwencji: Budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, wyposażenie i doposażenie obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej 

J.2. Tworzenie obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Biuro Funduszy 
Zewnętrznych  

 

- 8 Budżet gminy 

 

J.3. Budowa ścieżek edukacyjnych x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Biuro Funduszy 
Zewnętrznych  

 

- 5 Budżet gminy 

 

Kierunek interwencji: Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 

J.4. Wsparcie rozwoju środowisk mających wpływ na kształtowanie 
środowiska poprzez organizację konferencji, szkoleń, seminariów,            
e- learningu, itp.; Profesjonalizacja animatorów edukacji ekologicznej, 
produkcja interaktywnych pomocy dydaktycznych dla wszystkich 
poziomów nauczania 

x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

 
Dyrektorzy placówek 

oświaty 
 

Przedsiębiorcy,  
Organizacje pozarządowe 

12 Budżet gminy 

 

Kierunek interwencji: Upowszechnianie systemów zarządzania środowiskiem 

J.5. Wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem  x x x x  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

- Podmioty korzystające ze 
środowiska 

- - 

OZNACZENIA: 
(1)   Zadania realizowane na podstawie przyjętych Programów, Planów, itp. 
(2) Będzie realizowane wyłącznie w sytuacji otrzymania dofinasowania np.  współfinansowane  zadania  ze środków   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  
(3)  wg obowiązującego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej  
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7. ZARZĄDZANIE ORAZ MONITORING ŚRODOWISKA 

7.1. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA  

 
Zarządzanie POŚ powinno odbywać się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w 

oparciu o instrumenty: prawne, finansowe, społeczne i strukturalne. 
 
Wyznaczone w POŚ instrumenty umożliwią wprowadzenie przepisów, egzekwowanie ich 
oraz pozyskiwanie funduszy na działania ograniczające wpływ degradacji środowiska 
związanej z działalnością człowieka.   
 
Wymienione powyżej instrumenty zarządzania warunkują realizację przyjętych zadań, 
pozwalają osiągnąć wyznaczone cele, w konsekwencji wpływa na  stan ochrony środowiska 
w wymiarze lokalnym. Z uwagi na istniejącą spójność celów POŚ z celami dokumentów 
strategicznych wyższego szczebla przyjęte instrumenty wpływać będą równolegle na 
osiąganie celów rangi krajowej, wojewódzkiej czy regionalnej.  
 

Gmina Krapkowice jest podstawową jednostką, na której spoczywać będzie realizacja 
wyznaczonych zadań. Istnieją także zadania przewidziane do realizacji na terenie gminy, 
które będą realizowane na poziomie  jednostek powiatowych, wojewódzkich czy krajowych 
wg przyjętych przez nie zadań i przydzielonych im kompetencji (będą to działania podmiotów 
realizujących działania własne na terenie gminy określone w tabeli 57.). 
Do zadań JST szczebla gminnego w zakresie ochrony środowiska należy przede wszystkim:  

 stanowienie prawa lokalnego – w formie podejmowania uchwał oraz wydawania 
decyzji administracyjnych związanych z zawartością POŚ,   

 wykonywanie zadań wyznaczonych w POŚ oraz innych, wynikających  z odpowiednich 
przepisów prawnych,   

 wydawanie pozwoleń i warunków korzystania ze środowiska,  

 racjonalne planowanie przestrzenne z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska,  

 kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska, 

 monitorowanie stanu poszczególnych komponentów środowiska,  

 programowanie działań systemowych służących ochronie środowiska,  

 tworzenie oraz realizacji długookresowych polityk środowiskowych,  

 realizacja zadań/przedsięwzięć służących ochronie środowiska. 
 
Zarządzanie POŚ wiąże się z:  

 koordynacją przebiegu wdrażania i realizacji zadań, 

 bieżącą oceną realizacji i aktualizacją celów i kierunków interwencji, 

 monitorowaniem skutków realizacji wyznaczonych zadań, 

 sprawozdawczością w zakresie wykonania POŚ.  
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7.2. INSTRUMENTY PRAWNE 

 
Podstawowymi instrumentami prawnymi ochrony środowiska JST szczebla gminnego są: 

 akty prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej dotyczące np. powoływania 
niektórych form indywidualnej ochrony przyrody, systemu gospodarki odpadami itp. 

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – będące podstawowym                        
i prewencyjnym instrumentem ochrony środowiska w gminie, a jako akt prawa 
miejscowego uwzględnia potrzeby ochrony środowiska w myśl zasady 
zrównoważonego rozwoju; 

 decyzje administracyjne o charakterze prewencyjnym, finansowym i restrykcyjnym, 
z których najważniejsze to: decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego 
lub decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów, zezwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zezwolenia w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych, opłaty i kary pieniężne, decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach, postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, postanowienia w sprawie zakresu raportu 
oddziaływania na środowisko.   

 
Instrumentem jest także monitoring, czyli kontrola jakości stanu środowiska. Prowadzony on 
jest zarówno jako badania jakości środowiska, jak też w odniesieniu do ilości zasobów 
środowiska. Obecnie, wprowadzenie badań monitoringowych jako obowiązujących, czynią je 
instrumentem o znaczeniu prawym. 
 
 

7.3. INSTRUMENTY FINANSOWE  

 
Do instrumentów finansowych zaliczyć można np.:  

 opłaty za korzystanie ze środowiska – m.in. za emisje zanieczyszczeń do powietrza, 
za pobór wód, za odprowadzanie ścieków, za składowanie odpadów czy odbiór 
odpadów itp. 

 opłaty produktowe i depozytowe, będące świadczeniami za wprowadzanie do 
obrotu lub korzystanie z produktów, które powodują zanieczyszczenie środowiska                           
w fazie produkcji, konsumpcji lub utylizacji,   

 administracyjne kary pieniężne np. za nielegalną wycinkę drzew i krzewów, za 
niedotrzymanie standardów ochrony środowiska,   

 opłaty administracyjne będące płatnościami za czynności administracyjne (np. za 
przygotowanie i wydanie decyzji, zezwoleń, itp.),   

 kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska, 

 budżet JST (gminy, powiatu i województwa), 

 kredyty bankowe, 

 dotacje i pożyczki celowe, 

 fundusze zewnętrzne, w tym unijne (FS, EFRR, EFR) 
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 programy krajowe (POIiŚ, PIR, PWER, PPT, PROW),  

 programy regionalne (RPO), 

 wsparcie udzielane w ramach NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. 
 

 

7.4. INSTRUMENTY SPOŁECZNE  

 
Możliwość udziału społeczeństwa na etapie podejmowanie decyzji                                           

i opracowywania dokumentów środowiskowych stanowi ważny instrument osiągania celów 
środowiskowych. 

Zapewnienie udziału społecznego jest instrumentem z jednej strony kontrolującym 
stopień korzystania ze środowiska oraz planowania działań z zakresu ochrony środowiska,                 
z drugiej zaś strony zwiększającym świadomość ekologiczną społeczeństwa. 

W myśl Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko45  
„każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału 
społeczeństwa”. Obowiązek zapewnienia możliwości udziału ludności w toczącym się 
postępowaniu w sytuacji, gdy udział społeczny jest możliwy, spoczywa na organach 
administracji właściwych do wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów. 
Ponadto mają one obowiązek w taki sposób informować społeczeństwo o wynikach swoich 
działań, aby każda osoba, bez względu na to, czy ma bądź nie ma możliwości korzystania ze 
środków masowego przekazu, w równym stopniu miała do nich dostęp.  Wydawanie decyzji 
administracyjnych lub sporządzanie dokumentów programowych i strategicznych powinno 
zapewniać rozwój gospodarczy z zachowaniem zasad ochrony środowiska oraz być zgodne                      
z potrzebami i bezpieczeństwem społeczeństwa lokalnego. 
 
Do pozostałych instrumentów społecznych pozwalających na sprawne zarządzanie POŚ 
należą m.in.:  

 edukacja ekologiczna społeczeństwa - podstawą jest tu rzetelne i ciągłe 
przekazywanie wiedzy na temat ochrony środowiska oraz komunikowanie się władz 
samorządów lokalnych ze społeczeństwem na drodze podejmowanych działań 
inwestycyjnych,  

 współpraca i budowanie partnerstwa pomiędzy JST a społeczeństwem oraz 
pomiędzy powiatowymi i gminnymi służbami ochrony środowiska, instytucjami 
naukowymi, organizacjami społecznymi - wzajemne relacje powinny opierać się na 
partnerstwie, które będą prowadziły do wspólnej realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć.  

 
Istotną rzeczą jest, aby „dialog środowiskowy” objął  swym zasięgiem wszystkie grupy 
społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą jest właściwe, rzetelne i odpowiednio wcześniejsze 
informowanie tych mieszkańców, których planowane inwestycje czy  projektowane 
Programy/Plany będą dotyczyły w sposób bezpośredni.   

                                                      
 
45 Tekst jednolity - Dz. U. z 2017 poz.1405 ze zm. 
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Edukacja ekologiczna społeczeństwa wsparta o „dialog środowiskowy” są ze sobą ściśle 
powiązane, bowiem rzetelny przekaz wzmaga proces „eko-edukacji”. 
 

7.5. INSTRUMENTY STRUKTURALNE I INFRASTRUKTURALNE 

 
Do instrumentów strukturalnych na poziomie lokalnym należą więc wszystkie programy 
strategiczne i planistyczne np. Strategie Rozwoju, Plany Rozwoju Lokalnego, Programy 
Gospodarki Niskoemisyjnej, Programy Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest, Programy 
Rewitalizacji, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wraz                
z programami sektorowymi.  
Główne cele i kierunki interwencji powinien nakreślać Program ochrony środowiska 
opracowywany na podstawie już istniejących polityk i strategii rozwojowych, w tym 
Wieloletnich Prognoz Finansowych i budżetu jednostki. „Program ochrony środowiska dla 
Gminy Krapkowice” poprzez nawiązanie do polityk i strategii szczebla lokalnego, 
regionalnego i krajowego oraz analizę lokalnych uwarunkowań przyrodniczych precyzuje 
działania zmierzające do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju.   
Zadania planowane do realizacji w ramach poszczególnych celów i kierunków interwencji, 
zostały określone z uwzględnieniem obecnych zasobów infrastrukturalnych Gminy oraz 
realnych możliwości ich potencjalnej rozbudowy. Mając na uwadze powyższe przyjąć  należy, 
iż realizacja planowanych zadań wymaga:  
- powołanie zespołu konsultacyjnego, nadzorującego wdrażanie, realizację oraz monitoring 
funkcjonowania programu,   
- pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację przewidzianych w programie 
zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych.   
„Program ochrony środowiska dla Gminy Krapkowice” przedstawia cele i kierunki 
zmierzające do poprawy stanu środowiska w zgodzie z dalszym rozwojem społecznym i 
gospodarczym mieszkańców gminy. Dlatego tak ważne jest współdziałanie samorządu i 
mieszkańców (ciągła edukacja ekologiczna, udział społeczny, itp.). Zrównoważony rozwój 
Gminy zależy od zrozumienia  i zaangażowania obu stron.  
 
 

7.6. MONITORING, PRZEGLĄD STOPNIA REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

 
Monitoring prowadzonej polityki ochrony środowiska oznacza, że realizacja POŚ będzie 

podlegała ocenie w zakresie:  
1.  stopnia wykonania przyjętych zadań,  
2.  stopnia realizacji założonych celów, 
3. analizy przyczyn powstałych rozbieżności pomiędzy założonymi celami, 

kierunkami i zadaniami a ich realizacją. 
 
Wyniki oceny stanowić będą podstawę aktualizacji programu. System oceny realizacji 
programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach, pozwalających 
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kompleksowo ocenić i opisać zagadnienia skuteczności i realizacji programu ochrony 
środowiska. Do określenia powyższych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim 
informacje Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska oraz dane będące w posiadaniu gminy, dane Starostwa Powiatowego                             
w Krapkowicach.  Za rok bazowy przyjęto rok 2016 lub 2017 a rok docelowy 2026. 
 
Listę proponowanych wskaźników dla gminy przedstawiono w tabeli poniżej: 
 
Tabela 58. Wskaźniki monitorowania Programu ochrony środowiska dla Gminy Krapkowice 

L.p. Obszar 
interwencji 

Cel WSKAŹNIKI  

Nazwa  [źródło] Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Oczekiwany 
trend 

(kierunek 
zmian) 

1. Ochrona klimatu i 
jakości powietrza 

Poprawa jakości 
powietrza 

Tło zanieczyszczeń powietrza 
(liczba i nazwa substancji, których stężenie 
przekroczyło poziom dopuszczalny) [WIOŚ] 

0 – 2017 r. 0 Niezmienny 

2. Liczba przekroczeń w strefie 
(substancje których dotyczy przekroczenie) 

[WIOŚ] 

5 – 2016 r. 
C6H6, O3, B(a)P, 
pył PM10, PM2,5 

0 Spadek 

3. Ilość punktów monitoringowych 
zanieczyszczenia powietrza położonych na 

terenie Gminy  Krapkowice na których 
odnotowano przekroczenie  [WIOŚ] 

0 -2016 r. 
OpPASKrapMonius  
– SO2, NO2, C6H6 
OpPASKrapBuczka 
– SO2, NO2 

0 Niezmienny 

4. Zagrożenie hałasem Poprawa stanu 
klimatu 
akustycznego 

Liczba punktów monitoringu hałasu 
komunikacyjnego położonych na terenie 
Gminy Krapkowice na terenie których 
zanotowano przekroczenie [WIOŚ] 

7 – 2016 r. 
A4 - 4 pkt. 
DK45 – 2 pkt 
DW nr 409 – 1 pkt 

0 Spadek 

5. Pola 
elektromagnetyczne 

Utrzymanie poziomu 
PEM na obecnym 
poziomi 

Liczba punktów monitoringu promieniowania 
elektromagnetycznego [WIOŚ] 

1 – 2017 r. 
Krapkowice 

ul. B. Chrobrego 

>1 Wzrost 

6. Występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziom pól elektromagnetycznych na terenach 
zabudowanych [WIOŚ] 

0 – 2017 r. 0 Niezmienny 

7. Gospodarowanie 
wodami 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
powodziowego  
i przeciwdziałanie 
skutkom suszy  
 

Poziom ryzyka powodziowego wg 5 
stopniowej skali  [RZGW] 

Obowiązujące poziomy ryzyka: bardzo wysoki, 
wysoki, umiarkowany, niski, bardzo niski. 

wysoki umiarkowany 
lub niski 

Spadek 

8. Ilość punktów monitoringowych wód 
podziemnych położonych na terenie Gminy 
Krapkowice  
[WIOŚ, PSH] 

1 – 2017 r. 
Punkt PMŚ  
MONBADA nr 1230 
Krapkowice 

 

>1 Wzrost 

9. Klasyfikacja jakości wód podziemnych  
(klasa końcowa dla wartości średnich)  

II klasa – 2017 r. 
(dobrej jakości ) 

< II klasy  Poprawa 
jakości 

10. Ocena stanu JCWP [aPGW] 
 

Stan 
Dobry :1/12 
PLRW 60001711772 

Zły: 11/12 
PLRW 6000171178 
PLRW 60001911759 
PLRW 60001711774 
PLRW 60002111799 
PLRW 60001711969 
PLRW 600017117549 
PLRW 600017117569 
PLRW 600017117676 
PLRW 600019117699 
PLRW 6000191176899 
PLRW 600017117692 

 

Stan 
Dobry :12/12 
(100%) 
PLRW60001711772 
PLRW 6000171178 
PLRW 60001911759 
PLRW 60001711774 
PLRW 60002111799 
PLRW 60001711969 
PLRW 600017117549 
PLRW 600017117569 
PLRW 600017117676 
PLRW 600019117699 
PLRW 6000191176899 
PLRW 600017117692 

Wzrost 

11. Ocena stanu JCWPd [aPGW]  
 

Stan 
Dobry :1/1 
PLGW6000127 

Stan: 
Dobry :1/1 
PLGW6000127 

Niezmienny 

12. Gospodarka wodno-
ściekowa 

Ochrona wód  
i racjonalne 
zarządzenie 
gospodarką wodną 

Zwodociągowanie terenu Gminy Krapkowice 
[WiK] 

100 % - 2017 r. 100 % Niezmienny 

13. Skanalizowanie Gminy Krapkowice [WiK] 93 % - 2017 r. 100 % Wzrost 
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14. Zasoby geologiczne Ochrona i racjonalne 
gospodarowanie 
zasobami 
geologicznymi 

Złoża, z których wydobycie prowadzone jest 
bez aktualnej koncesji [Starostwo] 

0 0 Niezmienny 

15. Gleby Ochrona i racjonalne 
wykorzystanie gleb 
adekwatnie do 
zagospodarowania 

Ilość punktów pomiarowych w ramach 
„Monitoringu chemizmu gleb ornych” [GIOŚ]  
 

0 >0 wzrost 

16. Gospodarowanie 
odpadami  
i zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów 

Zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów,  
wykorzystanie  
odpadów  w procesie  
recyklingu,  odzysku,  
unieszkodliwiania  
odpadów oraz  
zmniejszenie  ilości  
odpadów  
kierowanych  na  
składowiska  
odpadów 

Poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia wybranych frakcji 
odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne i 
szkło (% wagowo) [UM] 

32 % - 2017 r. powyżej 
40 % -2019 r.  
50 % - 2020r. 

niezmienny 

17. Poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych (% wagowo) 
[UM] 

100% - 2017 r. powyżej 
60 % -2019 r.  
75 % - 2020r. 

wzrost 

18. Stopień redukcji odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowiska w stosunku do odpadów 
wytworzonych w 1995 r. [UM] 

19 % - 2017 r. max. do 
40 % -2019 r.  
35 % - 2020r. 

Niezmienny 
i/lub spadek 

19. Ilość wyrobów zawierających azbest 
występująca na terenie gminy  będących  w 
posiadaniu osób fizycznych [Gmina] 

320,61 Mg <  321 Mg Spadek 

20. Zasoby przyrodnicze 
i dziedzictwo 
kulturowe 

Kształtowanie 
systemu 

przyrodniczego, 
ochrona krajobrazu 

i różnorodności 
biologicznej oraz 

polepszanie wiedzy o 
stanie środowiska 

przyrodniczego 

Występowanie form ochrony przyrody 
objętych ochroną prawną: 

 powierzchnia ogółem: 
w tym  również : 

 pomniki przyrody: 

 obszary chronionego krajobrazu: 

 obszary Natura 2000: 
[GUS, GDOŚ] 

 
 

1.432,56 [ha] 
 

19 szt. 
1 obszar 
1 obszar 

 
 

1.432,56 [ha] 
 

19 szt. 
1 obszar 
1obszar 

 
Niezmienny 

21. Ochrona i 
rewaloryzacja 

krajobrazu 
kulturowego 

wsparciem dla 
ochrony  środowiska 

przyrodniczego 

Ilość zabytków ujętych w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków i wpisanych do rejestru 
zabytków [WUOZ]: 
 

28 zabytków 
2017 r. 

utrzymanie 
takiej samej 

ilości zabytków 
lub 

zwiększenie 
ilości 

Niezmienny 

22. Zwiększenie 
lesistości                           

i zrównoważona 
gospodarka leśna 

Lesistość [GUS] 16,7 % >16,7 % wzrost 

23. Zapobieganie 
poważnym awariom 

Zapobieganie 
wystąpieniu awarii 

oraz eliminacja i 
minimalizacja 

skutków w  
przypadku 

wystąpienia awarii 

Liczba zdarzeń o znamionach poważnej awarii 
na terenie Gminy  Krapkowice [WIOŚ] 

0 – 2017 r. 0 Niezmienny 

24. Liczba zjawisk ekstremalnych na terenie 
powiatu brzeskiego (huragany, powódź, itp.) 
[WIOŚ, RZGW,IMGW] 

0 – 2017 r. 0 Niezmienny 

25. Edukacja 
ekologiczna 

Podnoszenie 
świadomości 

ekologicznej i zmiana 
postaw i zachowań 

społecznych 

Nakłady finansowe przeznaczone na 
prowadzenie kampanii informacyjno-
edukacyjnych związanych z edukacją 
ekologiczną [Gmina] 

7.5 tys. zł > 7.5 tys. zł Wzrost 

Źródło: Opracowania własne 

 

7.7. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się radzie gminy. 
Podczas opracowywania Raportu z wykonania POŚ należy wykorzystać m.in.:  

 sprawozdania z wykonania budżetu 

 wyniki badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, 
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 informacje zawarte w raportach i publikacjach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, informacje i materiały Głównego Urzędu Statystycznego,  

 informacje i materiały z pozostałych podmiotów, które zostały zaangażowane                               
w realizację zadań własnych i monitorowanych Programu ochrony środowiska.  

  
Wyniki dwuletniej oceny będą stanowiły podstawę do aktualizacji listy przedsięwzięć 
przyjętych w opracowaniu oraz wyznaczania w przyszłości nowych celów proekologicznych                     
i kierunków działań.  Po czterech latach od przyjęcia niniejszego Programu ochrony 
środowiska można podjąć działania w kierunku jego aktualizacji. Aktualizacja Programu 
ochrony środowiska powinna uwzględnić i przeanalizować obecne uwarunkowania 
gospodarcze, społeczne, środowiskowe i na tej podstawie wyznaczyć nowe cele, kierunki 
interwencji oraz zadania własne/monitorowane planowane do osiągnięcia w kolejnym 
okresie obowiązywania Programu.    
 

7.8. INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ POŚ 

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań wyznaczonych w POŚ będzie Gmina 
Krapkowice, na niej spoczywać będzie prawidłowa koordynacja, zarządzanie i monitorowanie 
zapisów POŚ.  
Z punktu widzenia Programu w realizacji poszczególnych zadań będą uczestniczyć:   

 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu POŚ (Burmistrz, Rada Miasta),  

 podmioty realizujące zadania POŚ (powiat krapkowicki, Gmina Krapkowice, pozostałe 
jednostki realizujące zadania własne na terenie  Gminy Krapkowice), 

 podmioty kontrolujące i monitorujące przebieg realizacji i efekty POŚ (Urząd 
Marszałkowski, WIOŚ, RGW WP, RDOŚ,  RDLP, podmioty gospodarcze, jednostki 
naukowobadawcze itp.), 

 podmioty kształtujące politykę POŚ (lokalne media, jednostki oświaty, organizacje 
pozarządowe), 

 społeczność, jako główny podmiot odbierający wyniki działań POŚ.   
 
Z punktu widzenia środowiskowego, gospodarczego i społecznego kluczowym elementem 
jest sukcesywny rozwój partnerstwa ze wszystkimi możliwymi instytucjami działającymi w 
regionie, w celu maksymalnego wykorzystania dostępnych zasobów technicznych                                     
i finansowych zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju.   
 
 

7.9. FINANSOWANIE  POŚ 

 
Głównymi źródłami finansowania będą środki własne gminy, środki inwestorów, 

mieszkańców oraz podmiotów komunalnych. Środki te będą stanowiły uzupełnienie i wkład 
własny dla źródeł krajowych i zagranicznych – szczególnie krajowych funduszy ekologicznych 
i funduszy unijnych w ramach ściśle sprecyzowanych programów operacyjnych.   
 
Dla JST szczebla gminnego dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są:   

 środki własne,   
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 kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,   

 kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin,   

 dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych,  

 emisja obligacji.  
Źródła finansowania POŚ będą zróżnicowane, w zależności od rodzaju i okresu 
przewidywanego działania, a przede wszystkim możliwości stosowania instrumentów 
finansowo – ekonomicznych, zapewnionych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.  
 
Dostępne na rynku polskim źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 
można podzielić na: 

  FUNDUSZE KRAJOWE – pochodzące z budżetu państwa, budżetu powiatu, budżetów 
gmin, pozabudżetowych instytucji publicznych, udzielane w formie dotacji, grantów i 
subwencji (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO WO, środki WIOŚ, Projekt GDOŚ, Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Priorytetowy Ochrona                                      
i Zrównoważony Rozwój Lasów), 

 FUNDUSZE ZAGRANICZNE – fundusz spójności, fundusze strukturalne, EFRR, Program 
Intelligent Energy Europe.  

W wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zwiększyła się możliwość wykorzystania 
funduszy zagranicznych. Uzyskanie funduszy pochodzących ze źródeł unijnych bądź innych 
organizacji międzynarodowych jest obecnie możliwe poprzez przystępowanie 
zainteresowanych stron do konkretnych programów i projektów. 
 
Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większą część 
wydatków ponoszą przedsiębiorstwa, fundusze ekologiczne i samorządy terytorialne, 
natomiast udział środków budżetu jest mały.  
 
 

7.9.1. Fundusze krajowe 

Istotne znaczenie w finansowaniu zadań przewidzianych do realizacji w POŚ będą miały 
m.in. pożyczki i dotacje z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, środki z funduszy strukturalnych 
(krajowych). 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - Publiczna 
instytucja finansowa, działająca jako państwowa osoba prawna. Głównym jej celem działania 
jest udzielanie wsparcia finansowego przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska                               
i gospodarce wodnej. Podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków                                          
o dofinansowanie są programy priorytetowe, które określają zasady udzielania wsparcia oraz 
kryteria wyboru przedsięwzięć. Listę priorytetowych programów NFOŚiGW zatwierdza 
corocznie Rada Nadzorcza NFOŚiGW. Zgodnie z „Listą priorytetowych programów 
NFOŚiGW”, ustala się następujące programy:  
1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi  

 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, 

 Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych, 
2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi  

 Racjonalna gospodarka odpadami, 
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 Ochrona powierzchni ziemi,  

 Geologia i górnictwo,  

 Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy.  
3. Ochrona atmosfery  

 Poprawa jakości powietrza,  

 System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) – GEPARD - 
Bezemisyjny transport publiczny,  

 SOWA – oświetlenie zewnętrzne,  

 GEPARD II – transport niskoemisyjny,  

 Budownictwo Energooszczędne.  
4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów  

 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.  
5. Międzydziedzinowe  

 Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska, 

 Zadania wskazane przez ustawodawcę,  

 Wspieranie działalności monitoringu środowiska,  

 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków,  

 Edukacja ekologiczna,  

 Współfinansowanie programu LIFE,  

 SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych 
przez partnerów zewnętrznych,  

 Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki,  

 Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych,  

 Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju, 

 Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. 
 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) -  
Publiczna instytucja finansowa, realizująca politykę ekologiczną województwa opolskiego. 
Fundusz wspiera działania proekologiczne podejmowane przez administrację publiczną, 
przedsiębiorców, instytucje i organizację pozarządowe, a także zarządza środkami 
europejskimi ukierunkowanymi na ochroną środowiska i gospodarkę wodną.  
 
Do planowanych przedsięwzięć priorytetowych dofinansowywanych należą:  

 ochrona wód,  

 gospodarka wodna,   

 gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,   

 ochrona atmosfery,   

 ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,   

 edukacja ekologiczna,  - zapobieganie poważnym awariom,   

 zarządzanie środowiskowe,  

 profilaktyka zdrowotna.  
 Szczegółowa lista przedsięwzięć planowanych do dofinansowania ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu znajduje się na 
stronie internetowej WFOŚiGW. 
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Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WO). Obecny okres programowania funduszy strukturalnych jest kolejną szansą rozwoju i 
dlatego bardzo ważne jest, aby dokładnie zapoznać się zarówno z szerokimi możliwościami 
wykorzystania środków, jak i z wszelkimi procedurami, które to umożliwią. Celem głównym 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 jest: 
stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej regionu.  
Oś priorytetowa IV – Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna - realizuje cel związany z gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach i 
jest osią współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem 
nadrzędnym tej osi jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii.  
Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów - jest osią 
obejmującą promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem oraz zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego 
gospodarowania zasobami. W osi tej przewidywana jest interwencja związana z ochroną 
środowiska (w tym środowiska kulturowego) oraz działania związane z adaptacją  do zmian 
klimatu. Działania te przyczynią się do realizacji celu osi, którym jest ochrona środowiska, 
zachowanie różnorodności biologicznej oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla 
zwiększenia atrakcyjności regionu.  
Oś priorytetowa VI – Transport - obejmuje swoim zakresem cel związany z promowaniem 
zrównoważonego transportu. Oś koncentruje wsparcie projektów transportowych, 
wpływających na poprawę jakości oferty systemu transportowego regionu (drogi, koleje, 
czysty transport miejski, transport multimodalny).   
 
Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) - Jednostki samorządowe, a także osoby prawne i fizyczne 
mogą korzystać także z dotacji i preferencyjnych kredytów, oferowanych oraz finansowanych 
ze środków Banku Ochrony Środowiska.  
Obecnie w ofercie banku funkcjonują następujące kredyty proekologiczne:  

 Kredyt Eko Inwestycje,  

 Kredyt z dobrą energią , 

 Kredyty preferencyjne z dopłatami wnoszonymi przez NFOŚiGW udzielane są na 
zasadach określonych w Programach Priorytetowych,  

 Kredyt Ekomontaż, 

 Kredyt EKOoszczędny, 

 Kredyt EKOodnowa . 
 
 

7.9.2. Fundusze zagraniczne 

 
Wybrane zagraniczne źródła finansowania POŚ:   

 
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO na lata 2014 – 2020. To właśnie z 
niego będzie dotowanych najwięcej inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Głównym 
celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej 
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środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.  Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający 
gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian 
klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone 
zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia                           
i dziedzictwa kulturowego.  
 
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) - został 
opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz 
aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Celem głównym PROW 2014 – 
2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami 
naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny 
obszarów wiejskich. 
 
PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA I KLIMATU LIFE -  to jedyny instrument 
finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny 
ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się 
do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego 
prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja                            
i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.                   
W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Program LIFE podzielono na dwa 
podprogramy: na rzecz środowiska oraz na rzecz klimatu. 
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9. SPIS RYSUNKÓW  

RYSUNEK 1.  ETAPY PRAC – Tworzenie POŚ dla Gminy Krapkowice 
RYSUNEK 2.   Lokalizacja Gminy Krapkowice 
RYSUNEK 3.   Sołectwa wchodzące w skład Gminy Krapkowice 
RYSUNEK 4.  Położenie GZWP Opolszczyzny – zasięg terytorialny zbiorników GZWP 332, 
 333, 335 i 336, lokalizacja Gminy Krapkowice 
RYSUNEK 5.   Atrakcje turystyczne Gminy Krapkowice  
RYSUNEK 6.   Powiązania komunikacyjne Gminy Krapkowice  
RYSUNEK 7.  Lokalizacja projektowanego ciągu pieszo-rowerowego łączącego  Halę 

Widowiskowo- Sportową im. Władysława Piechoty w Krapkowicach                       
z osiedlem XXX-lecia (po starym śladzie kolejowym) wraz dwoma 
stanowiskami park & bike & ride 

RYSUNEK 9.   Lokalizacja terenów przemysłowych, potencjalnych źródeł emisji, lokalizacja  
punktów pomiaru powietrza  

RYSUNEK 10. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej 
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony 
zdrowia – strefa opolska wg stanu w roku 2016 

RYSUNEK 11.  Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej 
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin  
– strefa opolska wg stanu w roku 2016 

RYSUNEK 12. Mapa terenów zagrożonych hałasem dla LDWN. Lokalizacja obszaru 
przekroczeń wystepujących na terenie Gminy Krapkowice 

RYSUNEK 13 .  Mapa imisyjna dla LDWN przedstawiająca zasięg i skalę oddziaływania 
akustycznego w rejonie węzła „Dąbrówka” przy autostradzie A4 oraz w rejonie 
DK45. 

RYSUNEK 14. Mapa obszarów wrażliwości hałasowe dla LDWN 
RYSUNEK 15. Lokalizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 409, na terenie miasta Krapkowice 

(odcinek południowy oraz północny) 
RYSUNEK 16. Lokalizacja stacji bazowych  operatorów telefonii komórkowej 

zlokalizowanych  na terenie Gminy Krapkowice 
RYSUNEK 17.  Gmina Krapkowice -lokalizacja obszarów zagrożonych powodzią (arkusze – 

mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego)  
RYSUNEK 18.  Zasięg oraz lokalizacja aglomeracji „Krapkowice” na tle pozostałych 

aglomeracji województwa opolskiego (stan na 31.12.2016 r.)  
RYSUNEK 19.  Budowa geologiczna Gminy Krapkowice  
RYSUNEK 20.  Lokalizacja obszaru NATURA 2000 – „ŻYWOCICKIE ŁĘGI” na tle pozostałych 

obszarów Natura 2000 wyznaczonych na terenie Opolszczyzny 
 
 

10. SPIS WYKRESÓW  

WYKRES 1. Struktura własnościowa działalności gospodarczej na terenie Gminy 
Krapkowice 
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WYKRES 2.  Liczba podmiotów gospodarki narodowej wg branż w Gminie Krapkowice                
w roku 2017 

WYKRES 3.  Struktura gospodarstw rolnych Gminy Krapkowice na koniec 2013 r. 
WYKRES 4.  Ilość odebranych odpadów z terenu Gminy Krapkowice w roku 2017  

 

11. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH ORAZ LITERATURA PRZEDMIOTU  
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ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 –ze zm.) 
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2016r., poz.1688  ze zm.) 

[12]  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst 
jednolity -Dz.U. 2017 r., poz. 1376 ze zm.) 
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dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity - Dz. U. 2014 r., poz. 
112 ze zm.) 

[15]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
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